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Senat
Rzeczypospolitej Polskiej
VI kadencja

S prawozdanie S tenograficzne
z 34. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
w dniach 30, 31 maja i 1 czerwca 2007 r.

Wa r s z a w a
2007 r.

Porz¹dek obrad
34. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
w dniach 30, 31 maja i 1 czerwca 2007 r.
1. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o spó³dzielniach
mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
2. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o licencji syndyka.
3. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o lekarzu s¹dowym.
4. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postêpowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw.
5. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o tworzeniu i dzia³aniu wielkopowierzchniowych obiektów handlowych.
6. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o pañstwowym zasobie kadrowym i wysokich stanowiskach pañstwowych oraz o zmianie
niektórych innych ustaw.
7. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu
drogowym.
8. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o Narodowym Centrum Badañ
i Rozwoju.
9. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zasadach finansowania nauki.
10. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i spo³ecznej oraz zatrudnianiu osób niepe³nosprawnych oraz
o zmianie niektórych innych ustaw.
11. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zatrudnieniu socjalnym oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
12. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
oraz o zmianie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych oraz o zmianie
niektórych innych ustaw.
13. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ¿egludze œródl¹dowej.
14. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o fundacji – Zak³ad Narodowy imienia Ossoliñskich.
15. Stanowasko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach
obowi¹zkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim
Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz ustawy o dzia³alnoœci
ubezpieczeniowej.
16. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach
17. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o gospodarowaniu
nieruchomoœciami rolnymi Skarbu Pañstwa.
18. Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o kszta³towaniu ustroju
rolnego oraz ustawy o gospodarowaniu nieruchomoœciami rolnymi Skarbu Pañstwa.
19. Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o kszta³towaniu ustroju
rolnego.
20. Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o œwiadczeniach rodzinnych.

21. Sprawozdanie z dzia³alnoœci Centralnego Biura Antykorupcyjnego w roku 2006.
22. Wybór cz³onka Kolegium Instytutu Pamiêci Narodowej – Komisji Œcigania
Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.
23. Trzecie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o kszta³towaniu ustroju rolnego oraz ustawy o gospodarowaniu nieruchomoœciami rolnymi
Skarbu Pañstwa
24. Trzecie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o kszta³towaniu ustroju rolnego

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

Obecni senatorowie: wed³ug za³¹czonej do protoko³u listy obecnoœci.

Obecni goœcie i przedstawiciele urzêdów:

Agencja Nieruchomoœci Rolnych
Centralne Biuro Antykorupcyjne
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Ministerstwo Budownictwa
Ministerstwo Finansów
Ministerstwo Gospodarki
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego

–
–
–
–
–
–
–
–
–
Ministerstwo Pracy i Polityki Spo³ecznej
–
–
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
–
Ministerstwo Sprawiedliwoœci
–
Ministerstwo Spraw Wewnêtrznych i Administracji –
Ministerstwo Transportu
–
–

wiceprezes Waldemar Humiêck
szef biura Mariusz Kamiñski
zastêpca dyrektora generalnego Jacek Bojarowicz
sekretarz stanu Piotr Styczeñ
podsekretarz stanu Arkadiusz Huzarek
podsekretarz stanu Marcin Korolec
podsekretarz stanu Tomasz Merta
minister Micha³ Seweryñski
podsekretarz stanu Krzysztof Kurzyd³owski
sekretarz stanu Miros³aw Mielniczuk
podsekretarz stanu Joanna Kluzik-Rostkowska
sekretarz stanu Henryk Kowalczyk
sekretarz stanu Beata Kempa
podsekretarz stanu Zbigniew Rau
sekretarz stanu Bogus³aw Kowalski
podsekretarz stanu Piotr Stomma

(Pocz¹tek posiedzenia o godzinie 11 minut 05)

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

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Proszê zajmowaæ miejsca.
Otwieram trzydzieste czwarte posiedzenie Senatu Rzeczypospolitej Polskiej szóstej kadencji.
(Marsza³ek trzykrotnie uderza lask¹ marsza³kowsk¹)
Na sekretarzy posiedzenia wyznaczam senator
Urszulê Gacek oraz senatora Romana Ludwiczuka. Listê mówców prowadziæ bêdzie senator Urszula Gacek.
Senatorowie sekretarze zajêli ju¿ miejsca.
Informujê, ¿e Sejm na czterdziestym pierwszym posiedzeniu w dniach 8–11 maja 2007 r.
przyj¹³ wszystkie poprawki Senatu do ustawy
o zmianie ustawy o pracownikach s¹dów i prokuratury, do ustawy o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela, do ustawy o zmianie ustawy o podatku
akcyzowym oraz o zmianie niektórych innych
ustaw. Przyj¹³ wiêkszoœæ poprawek Senatu do
ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeñstwie imprez masowych, do ustawy o zmianie ustawy
o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz
niektórych innych ustaw. Przyj¹³ czêœæ poprawek Senatu do ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postêpowania karnego oraz niektórych innych ustaw. Przyj¹³ jedn¹ poprawkê Senatu do
ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane
oraz niektórych innych ustaw. Odrzuci³ jedyn¹
poprawkê Senatu do ustawy o zmianie ustawy –
Kodeks postêpowania cywilnego, ustawy – Kodeks postêpowania karnego oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Odrzuci³ wszystkie poprawki Senatu do ustawy o zmianie ustawy
o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeñstwa pañstwa z lat 1944–1990
oraz treœci tych dokumentów i ustawy o Instytucie Pamiêci Narodowej – Komisji Œcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.
Ponadto informujê, ¿e Sejm na czterdziestym
drugim posiedzeniu w dniach 22–24 maja

2007 r. przyj¹³ uchwa³ê Senatu o odrzuceniu
ustawy o zmianie ustawy o rzemioœle. Przyj¹³
wszystkie poprawki Senatu do ustawy o zmianie
ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych
ustaw, do ustawy o zmianie ustawy o œwiadczeniach rodzinnych oraz ustawy o podatku rolnym.
Przyj¹³ wiêkszoœæ poprawek Senatu do ustawy
o zmianie ustawy o komornikach s¹dowych i egzekucji oraz niektórych innych ustaw, do ustawy
o zmianie ustawy o powszechnym obowi¹zku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz zmianie niektórych innych ustaw.
Informujê, ¿e protokó³ trzydziestego drugiego
posiedzenia Senatu, zgodnie z art. 39 ust. 3 Regulaminu Senatu, jest przygotowany do udostêpnienia senatorom. Je¿eli nikt z pañstwa senatorów nie zg³osi do niego zastrze¿eñ, to zostanie on przyjêty na kolejnym posiedzeniu.
Dorêczony pañstwu senatorom projekt porz¹dku obrad trzydziestego czwartego posiedzenia obejmuje:
1. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o spó³dzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
2. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o licencji syndyka.
3. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o lekarzu s¹dowym.
4. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy – Kodeks postêpowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw.
5. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o tworzeniu i dzia³aniu wielkopowierzchniowych obiektów handlowych.
6. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o pañstwowym zasobie kadrowym i wysokich stanowiskach pañstwowych
oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
7. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym.
8. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o Narodowym Centrum Badañ i Rozwoju.
9. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zasadach finansowania nauki.
10. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i spo-
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Wnioski w sprawie porz¹dku obrad Senatu

(marsza³ek B. Borusewicz)
³ecznej oraz zatrudnianiu osób niepe³nosprawnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
11. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o zatrudnieniu socjalnym oraz
o zmianie niektórych innych ustaw.
12. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg
publicznych oraz o zmianie ustawy o zmianie
ustawy o szczególnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych
oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
13. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o ¿egludze œródl¹dowej.
14. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o fundacji – Zak³ad Narodowy
imienia Ossoliñskich.
15. Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie
ustawy o œwiadczeniach rodzinnych.
16. Sprawozdanie z dzia³alnoœci Centralnego
Biura Antykorupcyjnego w roku 2006.
Proponujê rozpatrzenie punktu czternastego
projektu porz¹dku obrad, pomimo ¿e sprawozdanie Komisji Kultury i Œrodków Przekazu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o fundacji –
Zak³ad Narodowy imienia Ossoliñskich zosta³o
dostarczone w terminie póŸniejszym ni¿ okreœlony w art. 34 ust. 2 Regulaminu Senatu.
Je¿eli nie us³yszê sprzeciwu, uznam, ¿e Wysoka Izba przyjê³a przedstawion¹ propozycjê. Wobec braku g³osów sprzeciwu stwierdzam, ¿e Senat przedstawion¹ propozycjê przyj¹³.
Panie i Panowie Senatorowie, zgodnie z art. 48
ust. 2 pkt 8 Regulaminu Senatu proponujê uzupe³nienie porz¹dku obrad trzydziestego czwartego posiedzenia o punkt: wybór cz³onka Kolegium
Instytutu Pamiêci Narodowej – Komisji Œcigania
Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, i rozpatrzenie go jako ostatniego punktu porz¹dku obrad.
Informujê, ¿e jeœli nie us³yszê g³osów sprzeciwu, uznam, ¿e Senat przyj¹³ przedstawiony wniosek. Wobec braku g³osów sprzeciwu stwierdzam,
¿e Senat przyj¹³ przedstawion¹ propozycjê.
Czy ktoœ z pañstwa senatorów pragnie zabraæ
g³os w sprawie przedstawionego porz¹dku obrad?
Pan senator Chróœcikowski, proszê bardzo.

Senator Jerzy Chróœcikowski:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Zgodnie z art. 48 ust. 2 Regulaminu Senatu
wnoszê o uzupe³nienie porz¹dku obrad o punkt:
stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie
ustawy o gospodarowaniu nieruchomoœciami
rolnymi Skarbu Pañstwa, i rozpatrzenie go jako
punktu siedemnastego porz¹dku obrad; uzu-

pe³nienie porz¹dku obrad o punkt: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o kszta³towaniu ustroju rolnego oraz ustawy o gospodarowaniu nieruchomoœciami rolnymi Skarbu Pañstwa, i rozpatrzenie go jako punktu osiemnastego porz¹dku obrad; uzupe³nienie o punkt: drugie
czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy
o kszta³towaniu ustroju rolnego, i rozpatrzenie
go jako punktu dziewiêtnastego porz¹dku obrad.
Jednoczeœnie wnoszê o ³¹czn¹ debatê nad
punktami osiemnastym i dziewiêtnastym, te
dwie inicjatywy mo¿na by po³¹czyæ.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
A wiêc s¹ dwie propozycje, po pierwsze, propozycja uzupe³nienia porz¹dku obrad o punkt: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie
ustawy o gospodarowaniu nieruchomoœciami rolnymi Skarbu Pañstwa, i rozpatrzenia go jako punktu siedemnastego. To jest jedna. A po drugie:
³¹czne drugie czytanie nastêpnych punktów…
Aha, czy ktoœ zg³asza sprzeciw? Nie. Dobrze.
W zwi¹zku z tym uzupe³niamy porz¹dek obrad
o ten punkt.
I teraz drugi wniosek o uzupe³nienie porz¹dku
obrad o punkt: drugie czytanie projektu ustawy
o zmianie ustawy o kszta³towaniu ustroju rolnego oraz ustawy o gospodarowaniu nieruchomoœciami rolnymi Skarbu Pañstwa, oraz o punkt:
drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o kszta³towaniu ustroju rolnego. A tak¿e
wniosek o ³¹czne rozpatrzenie punktu osiemnastego i dziewiêtnastego.
Czy ktoœ zg³asza sprzeciw?
Zg³asza pan sprzeciw?
(Senator Ryszard Górecki: Nie sprzeciw, a pytanie. W jakim punkcie znajdzie siê g³osowanie
nad wyborem przedstawiciela do Kolegium IPN?)
Zaraz.
Czy ktoœ zg³asza sprzeciw? Nie. Tak wiêc uzupe³niamy porz¹dek obrad o te punkty.
(Rozmowy na sali)
Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Czes³aw Rybka:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Zgodnie z art. 48 ust. 2 pktem 8 Regulaminu
Senatu wnoszê o uzupe³nienie porz¹dku obrad
o punkt: stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach,
i rozpatrzenie go jako punktu szesnastego porz¹dku obrad. Proponowana ustawa, po ewentualnym uchwaleniu, wchodzi w ¿ycie po trzech
miesi¹cach, aby wiêc mo¿na by³o skorzystaæ z jej
zapisów 11 listopada bie¿¹cego roku, nale¿a³oby
dokonaæ jej rozpatrzenia na bie¿¹cym posiedzeniu Wysokiej Izby. Dziêkujê bardzo.
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Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o spó³dzielniach mieszkaniowych
oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê bardzo.
Czy ktoœ zg³asza sprzeciw wobec tego wniosku? Nie.
Wobec tego wprowadzamy ten punkt jako
punkt szesnasty.
(G³os z sali: Senator Lisiecki.)
Proszê bardzo, pan senator Lisiecki.

Senator Bogdan Lisiecki:
Panie Marsza³ku!
Zgodnie z art. 48 ust. 2 pkt 2 Regulaminu Senatu wnoszê o uzupe³nienie porz¹dku obrad
o punkt: stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowi¹zkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz ustawy o dzia³alnoœci ubezpieczeniowej, i rozpatrzenie go jako punktu piêtnastego
porz¹dku obrad.
Ustawa dostosowuje prawo polskie do postanowieñ dyrektywy Parlamentu Europejskiego
2005/14, dotycz¹cej ubezpieczenia w zakresie
odpowiedzialnoœci cywilnej za szkody powsta³e
w zwi¹zku z ruchem pojazdów mechanicznych.
Termin na implementacjê postanowieñ dyrektywy up³ywa w czerwcu bie¿¹cego roku.
Na posiedzeniu Komisji Gospodarki Narodowej ustawa nie wzbudzi³a kontrowersji, zosta³a
przyjêta jednog³oœnie, bez poprawek. Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê bardzo.
Czy ktoœ zg³asza sprzeciw wobec tego wniosku? Nie. W zwi¹zku z tym uzupe³niamy porz¹dek
dzienny o ten punkt i rozpatrzymy go jako punkt
szesnasty…
(G³os z sali: Piêtnasty.)
Przepraszam, piêtnasty, tak.
Wybór cz³onków Kolegium IPN – wprowadziliœmy ten punkt jako punkt ostatni, czyli do jego
rozpatrzenia i do g³osowania przyst¹pimy na
koñcu.
Bêdziemy siê staraæ zakoñczyæ posiedzenie
w ci¹gu dwóch dni.
Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu pierwszego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o spó³dzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw… (Rozmowy na sali)
A, przepraszam najmocniej.
Stwierdzam, ¿e Senat zatwierdzi³ porz¹dek obrad trzydziestego czwartego posiedzenia Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej szóstej kadencji.
Informujê, ¿e g³osowania w sprawie rozpatrzonych ustaw zostan¹ przeprowadzone pod koniec
posiedzenia Senatu.
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Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
pierwszego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o spó³dzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
Przypominam, ¿e rozpatrywana ustawa zosta³a uchwalona przez Sejm na czterdziestym pierwszym posiedzeniu w dniu 10 maja 2007 r., a do
Senatu zosta³a przekazana w dniu 15 maja
2007 r. Marsza³ek Senatu w dniu 16 maja
2007 r., zgodnie z art. 68 ust. 1 Regulaminu Senatu, skierowa³ j¹ do Komisji Gospodarki Narodowej. Komisja po rozpatrzeniu ustawy przygotowa³a swoje sprawozdanie w tej sprawie. Przypominam ponadto, ¿e tekst ustawy zawarty jest
w druku nr 440, a sprawozdanie komisji w druku
nr 440A.
Proszê sprawozdawcê Komisji Gospodarki Narodowej, senatora Adama Bielê, o zabranie g³osu
i przedstawienie sprawozdania komisji w sprawie rozpatrywanej ustawy.

Senator Adam Biela:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
W dniu 10 maja 2007 r. Komisja Gospodarki
Narodowej odby³a posiedzenie w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o spó³dzielniach
mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw, druk nr 440. Komisja przedstawia
przedmiotowe sprawozdanie z tego posiedzenia
w druku nr 440A.
Przedk³adany projekt nowelizacji ustawy
o spó³dzielniach mieszkaniowych stanowi integracjê czterech projektów, nad którymi podejmowane by³y prace w sejmowej Komisji Infrastruktury, a nastêpnie w wyodrêbnionej podkomisji
problemowej, która zajmowa³a siê stricte projektem tej ustawy. By³y to trzy projekty poselskie,
projekt rz¹dowy oraz projekt senacki.
Ja zosta³em wytypowany przez Senat do reprezentowania Senatu w czasie prac nad naszym senackim projektem, projekt ten przewidywa³
w art. 6 regulacje dotycz¹ce spó³dzielni mieszkaniowych. Te przepisy wraz z czterema wymienionymi przeze mnie poprzednio projektami by³y
procedowane w komisji i w podkomisji sejmowej.
Aktualnie przedk³adany projekt nowelizacji
ustawy o spó³dzielniach mieszkaniowych proponuje istotne zmiany w istniej¹cych przepisach.
Zmiany te, po pierwsze, obejmuj¹ regulacje w zakresie przekszta³ceñ w³asnoœciowych w spó³dzielniach, czyli inaczej uw³aszczenie mieszkaniami
spó³dzielczymi. Po drugie, wprowadzaj¹ nowe
przepisy w zakresie funkcjonowania samych
spó³dzielni i jej organów przedstawicielskich. Proponuj¹ te¿ wiêksz¹ aktywizacjê cz³onków
spó³dzielni we wspó³zarz¹dzaniu spó³dzielni¹.
Przedk³adane propozycje obejmuj¹ równie¿ regulacje w zakresie zarz¹dzania substancjami miesz-
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Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o spó³dzielniach mieszkaniowych
oraz o zmianie niektórych innych ustaw

(senator A. Biela)
kaniowymi w spó³dzielniach mieszkaniowych,
a zw³aszcza reguluj¹ przepisy dotycz¹ce funduszu remontowego i efektywnego sposobu jego zagospodarowania.
Przed³o¿ona ustawa wprowadza szereg istotnych zmian o zasadniczym znaczeniu dla funkcjonowania spó³dzielczoœci mieszkaniowej
w Polsce. Nowelizuje trzy akty prawne: ustawê
z dnia 15 grudnia 2000 r. o spó³dzielniach mieszkaniowych, któr¹ w dalszej czêœci swojego wyst¹pienia bêdê nazywa³ ustaw¹ matk¹; ustawê
z dnia 16 wrzeœnia 1982 r. – Prawo spó³dzielcze
i wreszcie ustawê z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach s¹dowych w sprawach cywilnych.
Art. 1 przedk³adanego projektu nowelizuje
ustawê o spó³dzielniach mieszkaniowych.
Chcia³bym powiedzieæ, i¿ ta ustawa ma bardzo
bogat¹ historiê. Dotychczas mo¿na doliczyæ siê
siedmiu jej nowelizacji. Aktualnie jest to ósma
nowelizacja. Miejmy nadziejê, ¿e bêdzie ona mia³a decyduj¹ce znaczenie dla sprawy przekszta³ceñ w³asnoœciowych w spó³dzielniach mieszkaniowych. Niektóre z poprzednich nowelizacji
– niestety, trzeba to z naciskiem podkreœliæ – nie
u³atwia³y realizacji ustawy o spó³dzielniach mieszkaniowych, wrêcz przeciwnie, wprowadza³y
nowe obci¹¿enia dla cz³onków spó³dzielni i wprowadza³y dezinformacjê, na przyk³ad polegaj¹c¹
na trudnoœci w dostrze¿eniu ró¿nicy miêdzy
pe³nym prawem w³asnoœci mieszkania a ograniczonym prawem rzeczowym, którego nazwa ³udz¹co przypomina prawo w³asnoœci, gdy¿ jest to
spó³dzielcze w³asnoœciowe prawo do lokalu mieszkalnego.
Proszê pañstwa, chcia³bym nieco dok³adniej
omówiæ proponowane w ustawie zmiany odnosz¹ce siê do ustawy o spó³dzielniach mieszkaniowych, zawarte w art. 1 projektu nowelizuj¹cego.
Przepisy te dotycz¹ uchylenia przepisów zwi¹zanych z ustanawianiem spó³dzielczego w³asnoœciowego prawa do lokalu i do miejsca postojowego w gara¿u oraz wprowadzenia zakazu ustanawiania tego ograniczonego prawa rzeczowego po
wejœciu w ¿ycie ustawy. Przypominam, i¿ pierwotnie ustawa matka tego rodzaju propozycje zawiera³a. Mia³o to nast¹piæ z dniem wejœcia jej
w ¿ycie, a wiêc z dniem 24 kwietnia 2001 r. Niestety, od 15 stycznia 2003 r. ustaw¹ nowelizuj¹c¹ ponownie wprowadzono mo¿liwoœæ ustanawiania tego ograniczonego prawa rzeczowego, co
w znakomity sposób przyczyni³o siê do dezorganizacji przekszta³ceñ w³asnoœciowych
w spó³dzielniach.
Dalsze przepisy okreœlaj¹ nowe zasady przekszta³cania lokatorskiego spó³dzielczego prawa
do lokalu w prawo odrêbnej w³asnoœci.
Chcia³bym krótko powiedzieæ, i¿ konstruktorzy
ustawy nowelizuj¹cej doœæ zgodnie zdecydowali

siê na wprowadzenie jednolitego systemu dla
wszystkich przekszta³ceñ w³asnoœciowych
w spó³dzielni mieszkaniowej. System ten zak³ada
tak zwane ca³kowite rozliczenie kosztów budowy
mieszkania jako czêœci zadania inwestycyjnego
spó³dzielni. Otó¿ przyjmuje siê, zreszt¹ takie sugestie dawa³ dwukrotnie Trybuna³ Konstytucyjny, i¿ spó³dzielnia nie powinna zarabiaæ na
swoich cz³onkach. Jeœli cz³onkowie rozliczyli siê
ca³kowicie z kosztu budowy mieszkania, wówczas przys³uguje im prawo w³asnoœci tego mieszkania, poniewa¿ ani stan ograniczonego prawa,
ani tym bardziej spó³dzielczego lokatorskiego
prawa nie jest stanem docelowym, lecz powinien
byæ stanem przejœciowym, którego fina³em ma
byæ pe³na w³asnoœæ. W zwi¹zku z przejœciem na
taki sposób rozumowania uznano, co proponuje
projekt, i¿ cz³onek spó³dzielni maj¹cy spó³dzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego
ma prawo przekszta³ciæ to prawo w prawo w³asnoœci wówczas, gdy wyka¿e, i¿ dokona³ ca³kowitej sp³aty kosztów budowy swojego mieszkania
w danym zadaniu inwestycyjnym. St¹d te¿ ustawodawca rezygnuje z pojêcia „wartoœci rynkowej”. Kategoria „wartoœci rynkowej” zosta³a uznana za myl¹c¹ i nieuzasadnion¹ ani ekonomicznie, ani logicznie w ustawie. Zaproponowano klarowne przejœcie na system rozliczenia wed³ug kosztów budowy.
Kolejna kwestia regulowana w ustawie to
okreœlenie nowych zasad przekszta³cania
spó³dzielczego w³asnoœciowego prawa do lokalu
w prawo odrêbnej w³asnoœci. W tym przypadku
cz³onek spó³dzielni albo osoba niebêd¹ca cz³onkiem spó³dzielni posiadaj¹ca takie prawo – podkreœlam, ¿e taka w³aœnie by³a sugestia Trybuna³u Konstytucyjnego – mo¿e zawrzeæ umowê przeniesienia w³asnoœci lokalu po dokonaniu: sp³aty
przypadaj¹cej na ten lokal czêœci zobowi¹zañ
spó³dzielni, w tym odpowiedniej czêœci zad³u¿enia kredytowego wraz z odsetkami; sp³aty zad³u¿enia z tytu³u op³at na utrzymanie i eksploatacjê
nieruchomoœci w czêœci przypadaj¹cej na lokal
oraz op³at zwi¹zanych z eksploatacj¹ i utrzymaniem nieruchomoœci stanowi¹cych mienie
spó³dzielni.
Ustawa okreœla równie¿ zasady przekszta³cania lokali mieszkalnych by³ych mieszkañ zak³adowych, które sta³y siê w³asnoœci¹ spó³dzielni,
przejêtych przez spó³dzielnie albo w sposób odp³atny, albo nieodp³atny od pañstwowych osób
prawnych, pañstwowych jednostek organizacyjnych. Przeniesienie w³asnoœci takiego lokalu bêdzie mo¿liwe po sp³acie zad³u¿enia z tytu³u
œwiadczeñ wynikaj¹cych z umowy najmu.
W przypadku, gdy spó³dzielnia naby³a budynek
odp³atnie, najemca bêdzie zobowi¹zany do wp³aty wk³adu budowlanego w wysokoœci proporcjonalnej do powierzchni u¿ytkowej zajmowanego
lokalu, wynikaj¹cej ze zwaloryzowanej ceny na-
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bycia budynku. Na poczet wk³adu budowlanego
zaliczona zostanie kaucja mieszkaniowa zwaloryzowana proporcjonalnie do wartoœci rynkowej
lokalu. W przypadku, gdy spó³dzielnia mieszkaniowa naby³a budynek nieodp³atnie, najemca
bêdzie obowi¹zany do pokrycia kosztów koniecznych nak³adów przeznaczonych na utrzymanie tego budynku.
W art. 1 zawarta jest równie¿ regulacja dotycz¹ca prawa cz³onków spó³dzielni mieszkaniowych i polegaj¹ca na dodaniu nowego rozdzia³u.
Bêdzie istnia³a mo¿liwoœæ ¿¹dania odpisów i kopii dokumentów, jakimi dysponuje spó³dzielnia.
Cz³onek spó³dzielni bêdzie te¿ mia³ bardziej realny wp³yw na kontrolowanie dzia³alnoœci zarz¹du
swojej spó³dzielni.
Wprowadza siê równie¿ zmianê zasad odbywania walnego zgromadzenia w spó³dzielni mieszkaniowej poprzez wy³¹czenie mo¿liwoœci zast¹pienia walnego zgromadzenia zebraniem
przedstawicieli. W przypadku du¿ych spó³dzielni, powy¿ej piêciuset cz³onków, przewidziano
mo¿liwoœæ organizowania i prowadzenia walnego
zgromadzenia w czêœciach.
Ustawa stanowi, ¿e najemca lokalu u¿ytkowego, w tym gara¿u, a tak¿e najemca pracowni wykorzystywanej przez twórcê do prowadzenia
dzia³alnoœci w dziedzinie kultury i sztuki, który
poniós³ pe³ne koszty budowy tego lokalu albo koszty te ponieœli jego poprzednicy prawni, w przypadku z³o¿enia wniosku o przekszta³cenie umowy najmu w prawo odrêbnej w³asnoœci lokalu,
ma obowi¹zek dokonania sp³aty z tytu³u udzia³u
w nieruchomoœci wspólnej oraz sp³aty zad³u¿eñ
i œwiadczeñ z tytu³u umowy najmu.
Ustawa wprowadza obowi¹zek zarz¹du
spó³dzielni w zakresie prowadzenia ewidencji
i rozliczania kosztów oraz przychodów, a tak¿e
ewidencji wp³ywów i wydatków odrêbnie dla ka¿dej nieruchomoœci.
Wprowadza siê odpowiedzialnoœæ kar n¹
cz³onków zarz¹du spó³dzielni mieszkaniowej,
pe³nomocnika i likwidatora w przypadku: uchylania siê od obowi¹zku zawierania umów o przeniesienie w³asnoœci lokalu, nieudostêpniania
cz³onkowi spó³dzielni odpisów oraz kopii dokumentów, nierozliczenia kosztów budowy lokalu
w terminach okreœlonych w ustawie. Proszê pañstwa, w moim przekonaniu jako sprawozdawcy,
to jest jedyne wyjœcie. Zastosowano takie sankcje
karne, gdy¿ obowi¹zuj¹ca ustawa zasadniczo nie
by³a realizowana. Bez takiej mo¿liwoœci dalej bêdzie marazm, my bêdziemy sobie uchwalaæ kolejne nowelizacje, a zobowi¹zani do ich wykonania
nie bêd¹ siê tym specjalnie przejmowaæ. To po
prostu musi siê skoñczyæ.
I wreszcie w art. 1 nieco zmniejszono wynagrodzenie notariusza za ogó³ czynnoœci dokonanych
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przy zawieraniu umowy przeniesienia w³asnoœci
lokalu – z 1/3 do 1/4 minimalnego wynagrodzenia za pracê, o którym mowa w ustawie z dnia
10 paŸdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracê.
Z kolei w art. 2, dotycz¹cym ustawy – Prawo
spó³dzielcze, uchwalona przez Sejm ustawa
wprowadza zmianê polegaj¹c¹ na dodaniu nowego art. 108b. Przepisy tego artyku³u stanowi¹, ¿e
prawo dokonania podzia³u spó³dzielni bêd¹ mieli
cz³onkowie spó³dzielni, których prawa i obowi¹zki maj¹tkowe s¹ zwi¹zane z wyodrêbnion¹ organizacyjnie jednostk¹ spó³dzielni albo z czêœci¹
maj¹tku spó³dzielni, która nadaje siê do takiego
wyodrêbnienia, poprzez przyjêcie uchwa³y wiêkszoœci¹ g³osów tych cz³onków. Na jej podstawie
zarz¹d spó³dzielni bêdzie zobowi¹zany przygotowaæ dokumenty niezbêdne do dokonania podzia³u spó³dzielni. Udostêpnia je cz³onkom dokonuj¹cym podzia³u oraz zwo³uje walne zgromadzenie
w celu podjêcia uchwa³y dotycz¹cej podzia³u.
Odmowa podzia³u spó³dzielni mo¿e nast¹piæ tylko ze wzglêdu na wa¿ne interesy gospodarcze
spó³dzielni lub istotne interesy cz³onków. Jednak odmowa nie przerywa toku starañ o podzia³
spó³dzielni w trybie postêpowania s¹dowego.
W art. 3, dotycz¹cym ustawy z dnia 28 lipca
2005 r. o kosztach s¹dowych w sprawach cywilnych, ustanowiono op³atê sta³¹ w kwocie 500 z³
od pozwu w sprawie wydania orzeczenia zastêpuj¹cego uchwa³ê walnego zgromadzenia
spó³dzielni o jej podziale.
Nowelizacja stanowi dostosowanie przepisów
ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spó³dzielniach mieszkaniowych do stanu prawnego powsta³ego w wyniku og³oszenia kolejnych wyroków Trybuna³u Konstytucyjnego, a wiêc z dnia
20 kwietnia 2005 r., 21 grudnia 2005 r. oraz
5 wrzeœnia 2006 r. Projektodawca nowelizacji
idzie w sukurs orzeczeniom trybuna³u w zakresie
dostosowania wymogów stanowionego prawa do
przepisów ustawy zasadniczej.
Bardzo d³ugo trwa³y w Sejmie prace nad przygotowaniem nowelizacji, w³aœciwie od listopada
2005 r. do czerwca 2006 r. W efekcie przeprowadzenia intensywnych prac przez sejmow¹ Komisjê Infrastruktury powsta³ w³aœnie przedk³adany
projekt ustawy o zmianie ustawy o spó³dzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie innych
ustaw, w którym w du¿ej mierze przyjête zosta³y
rozwi¹zania z zaproponowanego przez grupê pos³ów projektu nowelizacji ustawy o spó³dzielniach mieszkaniowych. Nie bêdê szczegó³owo zapoznawa³ pañstwa z przebiegiem prac legislacyjnych – historia ta jest bardzo bogata i zosta³a zawarta w opinii do ustawy opracowanej przez Biuro Legislacyjne Kancelarii Senatu.
Biuro Legislacyjne zdecydowa³o siê jednak na
wprowadzenie szeregu poprawek do przedstawionego projektu. Zaproponowano ich czterdzie-

34. posiedzenie Senatu w dniu 30 maja 2007 r.
10

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o spó³dzielniach mieszkaniowych
oraz o zmianie niektórych innych ustaw

(senator A. Biela)
œci dziewiêæ. Zasadniczo s¹ to uœciœlenia o charakterze legislacyjnym. Na posiedzeniu komisji,
po zapoznaniu siê z tymi poprawkami, czterdzieœci piêæ z nich przyjêto. Szczegó³owe uzasadnienie ka¿dej z poprawek mo¿e byæ przedmiotem
lektury opracowania Biura Legislacyjnego.
Poprawki te dotycz¹ doprecyzowania intencji
ustawodawcy zwi¹zanych z samymi przekszta³ceniami w³asnoœciowymi. Dotycz¹ te¿ kwestii organizacyjnych w spó³dzielniach mieszkaniowych oraz funkcjonowania organów statutowych.
Nie zdecydowano siê przyj¹æ jedynie piêciu
z tych poprawek, wychodz¹c z za³o¿enia, i¿ lepiej
bêdzie powróciæ do nich po zapoznaniu siê z poprawkami zg³oszonymi przez pañstwa senatorów
w czasie sesji plenarnej. Zosta³a podjêta taka
decyzja.
Komisja przedk³ada proœbê o uchwalenie
przez Wysoki Senat za³¹czonego projektu ustawy. Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
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?
Widzê, ¿e ju¿ siê zg³asza pan senator Bender.
Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Ryszard Bender:
Panie Marsza³ku, pragnê zapytaæ pana senatora sprawozdawcê. Sprawy zwi¹zane z potrzebn¹ reform¹ tego anachronizmu, jaki u nas pozosta³ po komunizmie, czyli spó³dzielczoœci mieszkaniowej, s¹ medialnie znane i szczególnie mocno jest eksponowana sprawa uw³aszczenia w wypadku lokatorskiego prawa. Ale nic siê nie mówi
czy bardzo ma³o siê mówi, i trudno to jest skojarzyæ, o spó³dzielczym prawie w³asnoœciowym.
Czy to bêdzie mo¿na po³¹czyæ? Czy jeœli ktoœ ma
spó³dzielcze prawo w³asnoœciowe, to bêdzie mo¿liwe uw³aszczenie na wzór uw³aszczenia w wypadku prawa lokatorskiego?
Kolejna sprawa: fundusz remontowy. Tutaj to
zosta³o zrobione bardzo dobrze, i chyba trzeba jeszcze mocniej to podkreœliæ, dlatego ¿e fundusz
remontowy bywa czymœ wrêcz wirtualnym. Fundusz remontowy jest przez wiele spó³dzielni traktowany arbitralnie, jest przeznaczany na inne cele i to bez porozumienia siê z zainteresowanymi,
bez decyzji walnego zgromadzenia.

I ostatnia sprawa, a mianowicie zebranie
przedstawicieli, walne zgromadzenie w czêœciach. To jest absurd! Przecie¿ w takiej sytuacji
siê nie wytworzy jakiejœ syntezy widzenia sprawy. To jest – przepraszam za wyraz – g³upota, jeœli
taka bêdzie ustawodawcza wersja tego. Nie mo¿na tego robiæ inaczej, musi byæ to jedno zebranie.
Mog¹ byæ zebrania przedstawicieli deleguj¹cych
do zgromadzenia walnego, ale musi byæ walne
zgromadzenie jako naczelna, decyduj¹ca instytucja. Dziêkujê.
(Senator Adam Biela: Panie Marsza³ku, czy ja
mam ju¿ odpowiadaæ?)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Tak, tak, bo to by³o kilka pytañ.

Senator Adam Biela:
Dobrze.
Najpierw kwestia przekszta³cania prawa
spó³dzielczego w prawo odrêbnej w³asnoœci. Panie Senatorze, istniej¹ dwa prawa spó³dzielcze:
spó³dzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego oraz spó³dzielcze w³asnoœciowe prawo
do lokalu mieszkalnego. Jeœli chodzi o pierwsz¹
kwestiê, to ustawodawca proponuje rozliczenie
tak zwanych ca³kowitych kosztów budowy jako
logikê tego przekszta³cenia. Jeœli cz³onek
spó³dzielni pokry³ ca³kowicie koszty budowy, to
nie ma ani prawnego, ani ekonomicznego, ju¿ nie
mówi¹c o moralnym, uzasadnienia, ¿eby on nie
mia³ prawa odrêbnej w³asnoœci.
Podobne regulacje, ta sama zasada, obowi¹zuj¹ w wypadku przekszta³cenia spó³dzielczego
w³asnoœciowego prawa do lokalu mieszkalnego.
W tej sytuacji ustawodawca zrezygnowa³ z pojêcia modernizacji budynku jako nieznajduj¹cego
siê w prawie budowlanym, gdy¿ pojêcie „modernizacja” zosta³o przejête z innej dziedziny, z dziedziny technologii przemys³owych, gdzie s¹ modernizacje maszyn czy technologii. Stamt¹d to
przejêto. Uznano, ¿e jest tu pewne zamieszanie
pojêciowe i zrezygnowano z tego pojêcia. Uznano,
¿e wystarczaj¹cy jest fundusz remontowy i ¿e on
wszystko reguluje. Zreszt¹ Trybuna³ Konstytucyjny orzek³, i¿ nie mo¿na ¿¹daæ od cz³onka
spó³dzielni pokrycia po raz drugi kosztów jakiejœ
modernizacji, skoro co miesi¹c p³aci na fundusz
remontowy. Te przepisy Trybuna³ Konstytucyjny
uzna³ za niezgodne z ustaw¹ zasadnicz¹. St¹d te¿
nie znalaz³y siê one w przedk³adanej nowelizacji.
(Senator Ryszard Bender: Ale prawo w³asnoœciowe mo¿e byæ przekszta³cone we w³asnoœæ?)
Oczywiœcie. Bo proszê pañstwa, g³ówne oszustwo polega³o na tym, ¿e namawiano cz³onków
spó³dzielni, ¿eby nie przekszta³cali spó³dzielczego lokatorskiego prawa w pe³ne prawo w³asnoœci.
Mówiono: po co to panu, przecie¿ to jest to samo,

34. posiedzenie Senatu w dniu 30 maja 2007 r.
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o spó³dzielniach mieszkaniowych
oraz o zmianie niektórych innych ustaw

(senator A. Biela)
jak pan bêdzie mia³ spó³dzielcze prawo w³asnoœciowe.
Proszê pañstwa, bada³em dok³adnie tê sprawê.
Otó¿ 17 lutego 1961 r. dokonano w Polsce, zupe³nie niepostrze¿enie, wyw³aszczenia cz³onków
spó³dzielni, którzy mieli prawo odrêbnej w³asnoœci nawet od przed wojny, a po wojnie im go jeszcze
nie zabrano. Ta ustawa wprowadzi³a niepostrze¿enie te przepisy w przepisach koñcowych. Utraci³y moc istniej¹ce do tej pory prawa, równie¿
w zakresie w³asnoœci w spó³dzielniach mieszkaniowych. Na mocy tych przepisów cz³onek
spó³dzielni móg³ mieæ tylko i wy³¹cznie ograniczone prawo rzeczowe do mieszkania, które póŸniej,
w latach osiemdziesi¹tych, w kolejnej nowelizacji
nazwano spó³dzielczym w³asnoœciowym prawem.
Niektórzy, proszê pañstwa, do dzisiaj nie zorientowali siê, ¿e mieli prawo w³asnoœci, a potem to prawo sta³o siê spó³dzielczym w³asnoœciowym prawem, s¹dz¹, ¿e to jest to samo. To bêdzie bardzo
ciekawy przedmiot studiów z zakresu historii polskiego prawa, ten punkt bêdzie akurat pewnym
kuriozum. I st¹d te¿ koñczymy ten okres w sposób
nieub³agany. Usi³owaliœmy to zrobiæ ju¿ w ustawie matce, któr¹ znowelizowano, ale która na nowo wprowadza ba³agan w postaci mo¿liwoœci
ustanawiania spó³dzielczego w³asnoœciowego
prawa. Koniec z ustanawianiem spó³dzielczego
w³asnoœciowego prawa do lokalu.
(Senator Ryszard Bender: I bêdzie to przekszta³cenie we w³asnoœæ.)
Bêdzie to takie przekszta³cenie. Oczywiœcie nie
zrobimy tego bez woli zainteresowanego cz³onka
spó³dzielni. Ka¿dy musi z³o¿yæ stosowny wniosek
i wówczas bêdzie mia³ pe³ne prawo w³asnoœci,
a nie jakieœ zatrzymuj¹ce siê w po³owie drogi prawo do swojego mieszkania, za które dawno zap³aci³ i nie bardzo nawet ma œwiadomoœæ, ¿e nie jest
jego w³aœcicielem, tylko ¿e w³aœcicielem jest
spó³dzielnia. Jeœli pañstwo chcielibyœcie o tym
siê przekonaæ, to wystarczy³oby pójœæ i wzi¹æ wypis z ksiêgi wieczystej, gdzie w dziale II bêdzie figurowa³ w³aœciciel. Tym w³aœcicielem jest w³aœnie wymieniona z w³asnego imienia spó³dzielnia
mieszkaniowa, a nie cz³onek. Przy cz³onku
spó³dzielni jest tam taki skrót: ogr. – ograniczone
prawo rzeczowe do tego mieszkania. Ten skrót
w³aœnie to znaczy. Z tego rodzaju sytuacj¹, takiego pó³ oszustwa, musimy naprawdê skoñczyæ.
I to jest odpowiedŸ na pytanie pana senatora…
(Senator Ryszard Bender: Jeszcze fundusz remontowy. Czy zarz¹d mo¿e go przeznaczaæ na inne cele?)
Proszê pañstwa, do tej pory, nawet bez nowelizacji tej ustawy, zarz¹d nie móg³ tego robiæ.
(Senator Ryszard Bender: Ale robi³.)
W przypadku ujawnienia takich sytuacji…
(Senator Ryszard Bender: Ja rozumiem, ale…)
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(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Panie Senatorze! Pytanie, odpowiedŸ, a potem mo¿e pan znów
siê zapisaæ…)
…pozostaje droga postêpowania s¹dowego,
prokuratorskiego. Ustawodawca nie mo¿e siê zajmowaæ œciganiem przestêpstw w zakresie dzia³añ niezgodnych z ustaw¹. Zak³adamy docelowo,
¿e fundusz remontowy bêdzie obejmowa³ nieruchomoœci budynkowe, jednobudynkowe b¹dŸ
wielobudynkowe, jeœli tak bêdzie postanowione
w spó³dzielniach mieszkaniowych.
(Senator Ryszard Bender: W odpowiedzi pana
senatora nie by³o o sprawie tych czêœciowych
walnych zgromadzeñ, które s¹ absurdem.)
Proszê pañstwa, przepisy dotycz¹ce czêœciowego walnego zgromadzenia s¹ pomys³em…
(Senator Ryszard Bender: Poronionym.)
…z projektów poselskich.
(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Panie Senatorze, niech pan da…)
Proszê mnie zwolniæ z…
(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: …odpowiedzieæ w pe³ni, a potem ewentualnie zada dodatkowe pytania.)
To mo¿e w dyskusji czy w kuluarach, bo inaczej przeradza siê to…
(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: To siê zamienia w dyskusjê.)
Proszê pañstwa, te pomys³y zosta³y zg³oszone
w Sejmie na etapie prac podkomisji. Wielokrotnie
by³y przedmiotem kontrowersji i s¹ nim do dzisiaj. Ja, reprezentuj¹c Senat w pracach nad naszym projektem senackim, usilnie prosi³em pos³ów wnioskodawców tego pomys³u o doprecyzowanie przepisów. Dzisiaj zostan¹ z³o¿one odpowiednie poprawki. Na razie jest to kwesti¹ –
w moim przynajmniej przekonaniu – niezwykle
kontrowersyjn¹ i podzielam te opinie.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Pani Senator Wiêc³awska-Sauk.

Senator El¿bieta Wiêc³awska-Sauk:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Ja nie powiem nic nowego, jeœli stwierdzê, ¿e
by³a to jedna z najbardziej oczekiwanych ustaw,
o czym œwiadczy liczba telefonów do biur i poselskich, i senatorskich. Ludzie po prostu bardzo
tego oczekiwali, zw³aszcza przepisu o uw³aszczeniu, bo g³ównie o to im chodzi³o. I w zwi¹zku z tym
ja tylko chcia³abym uzyskaæ doprecyzowanie, ¿eby by³o dok³adnie wiadomo, jak to ma wygl¹daæ.
Otó¿ chcia³abym zapytaæ o tak¹ sprawê. Tutaj
jest napisane, ¿e przeniesienie w³asnoœci lokalu
bêdzie mo¿liwe po sp³acie zad³u¿enia z tytu³u
œwiadczeñ wynikaj¹cych z umowy najmu. To
znaczy, ¿e to siê staje niejako automatycznie,
prawda?

34. posiedzenie Senatu w dniu 30 maja 2007 r.
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Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o spó³dzielniach mieszkaniowych
oraz o zmianie niektórych innych ustaw

(senator E. Wiêc³awska-Sauk)
(Senator Adam Biela: Tak.)
W momencie, kiedy sp³acone s¹ wszystkie powinnoœci, staje siê on z mocy prawa…
(Senator Adam Biela: Tak jest, ale nie z mocy
prawa, Pani Senator…)
Nie? W takim razie mo¿e to wyjaœnijmy.

Senator Adam Biela:
Cz³onek spó³dzielni albo najemca mieszkania
spó³dzielczego, które by³o kiedyœ mieszkaniem
zak³adowym, musi z³o¿yæ indywidualny wniosek
w tej sprawie. Automatyzmu tutaj nie przewidujemy. Nigdy zreszt¹ nie przewidywaliœmy takiego
automatyzmu. To po pierwsze.
Po drugie, ¿eby wniosek nabra³ biegu ustawowego, czyli sta³ siê przedmiotem prawa roszczenia, gdy¿ takie mocne prawo ustawodawca mu
daje, musz¹ byæ spe³nione warunki, o których
mowa w ustawie. A wiêc te wszystkie op³aty,
o których ustawodawca pisze, musz¹ byæ wniesione. Cz³onek spó³dzielni musi wp³aciæ na konto
spó³dzielni to, czego ustawodawca wymaga, i dopiero potem mo¿na podpisaæ z nim akt notarialny.
(Senator El¿bieta Wiêc³awska-Sauk: Czyli nie
jest to automatyczne, tylko…)
Nie, nie jest to automatyczne.
(Senator El¿bieta Wiêc³awska-Sauk: …nastêpuje po spe³nieniu tych wszystkich formalnoœci.)
Oczywiœcie.
(Senator El¿bieta Wiêc³awska-Sauk: I jeszcze
jedno…)
Chcieliœmy, ¿eby cz³onek spó³dzielni, skoro
ma byæ w³aœcicielem, jednak trochê siê orientowa³, co to wszystko znaczy.
(Senator El¿bieta Wiêc³awska-Sauk: I jeszcze
jedno, jeœli pan marsza³ek pozwoli…)
I ¿eby te¿ zrozumia³, ¿e do tej pory w³aœcicielem
nie jest. A skoro takiego wniosku nie z³o¿y³, dalej
nim nie bêdzie, ale dajemy mu prawo, ¿eby nie
by³ w³aœcicielem, jeœli takie jest jego ¿yczenie. Jeœli dalej chce funkcjonowaæ we w³asnoœci kolektywnej, chce mieæ tylko spó³dzielcze w³asnoœciowe prawo, to jego wola. Podobnie jak spó³dzielcze
lokatorskie prawo, gdyby tylko takie chcia³ mieæ.

Senator El¿bieta Wiêc³awska-Sauk:
Dziêkujê bardzo.
Jeszcze tylko jedna proœba o krótkie dope³nienie tych zapisów, konkretne wyjaœnienie. Tutaj
siê wprowadza odpowiedzialnoœæ karn¹ cz³onków
zarz¹du w przypadku uchylania siê od obowi¹zku
zawierania umów, udostêpniania cz³onkowi odpisów oraz kopii dokumentów. Szczególnie jeœli
chodzi o tê drug¹ czêœæ, czyli udostêpnianie kopii
i dokumentów, to naprawdê w spó³dzielniach by³
horror, na co siê wszyscy cz³onkowie spó³dzielni

bardzo skar¿yli. Ja rozumiem, ¿e jeœli nie zostan¹
dope³nione te obowi¹zki, to ka¿dy cz³onek
spó³dzielni bêdzie móg³ wyst¹piæ ze spraw¹ karn¹
przeciwko cz³onkowi zarz¹du.

Senator Adam Biela:
No tak, tak ustawodawca to widzi. Ale ja bym
jednak nie chcia³ rozpowszechniaæ takiej interpretacji, ¿e ustawodawca proponuje nagminne
sk³adanie pozwów do s¹dów.
(Senator El¿bieta Wiêc³awska-Sauk: Ale taka
mo¿liwoœæ w œwietle…)
Jest taka mo¿liwoœæ. Jest to koniecznoœæ prawna wprowadzona w trosce o to, ¿eby stanowione
w Polsce prawo by³o realizowane, a nie ignorowane.
(Senator El¿bieta Wiêc³awska-Sauk: Ja uwa¿am, ¿e to jest bardzo s³uszne. Dziêkujê bardzo.)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Pani Senator.
Pan senator Andrzejewski, proszê bardzo.

Senator Piotr Andrzejewski:
Panie Senatorze, pan stwierdzi³, ¿e odchodzi
siê od kryterium wartoœci rynkowej, ale niezupe³nie tak jest, dlatego ¿e w wypadku tych by³ych
mieszkañ zak³adowych jest problem kaucji. Ta
kaucja podlega przeliczeniu w trzech zupe³nie
ró¿nych systemach. Czy pan uwa¿a, ¿e to jest
prawid³owe? Przypomnê, ¿e to jest artyku³… to
znaczy punkt…
(Senator Adam Biela: Art. 48.)
…pkt 35. Jest tam tak: wysokoœæ kaucji mieszkaniowej zaliczonej na poczet wk³adu budowlanego waloryzuje siê proporcjonalnie do wartoœci rynkowej lokalu, w innych przypadkach
w ogóle jej siê nie waloryzuje, tylko nominalnie
siê zwraca w wysokoœci œrodków, które by³y
wp³acone, a wtedy, kiedy ktoœ chce ten lokal nabyæ na w³asnoœæ, i jest ona zaliczana na poczet
pokrycia tych innych kosztów, to te¿ siê jej nie
waloryzuje wobec wartoœci rynkowej; tutaj
w ogóle siê nie mówi o waloryzacji, tylko mówi siê
o tym, ¿e podlega zaliczeniu, nie mówi siê o ¿adnej waloryzacji. Jaki jest miernik waloryzacyjny? I czy nie uwa¿a pan, ¿e jest to w jakimœ sensie
uchybienie? Bo to kryterium musi byæ jednolite.
Albo siê waloryzuje tê kaucjê zarówno w wypadku tego, który nie chce mieæ tego lokalu, bo wynosi siê czy ma jakieœ inne plany, nie mo¿na go
upoœledzaæ tak dalece… W ogóle nie mówi siê
o waloryzacji, je¿eli chodzi o pokrycie tych innych
kosztów, które musi zrobiæ. Tylko wtedy, kiedy
jest to zaliczenie kaucji mieszkaniowej na poczet
wk³adu budowlanego, jest to waloryzacja proporcjonalna do wartoœci rynkowej lokalu. To jest
pierwsze pytanie.

34. posiedzenie Senatu w dniu 30 maja 2007 r.
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o spó³dzielniach mieszkaniowych
oraz o zmianie niektórych innych ustaw

(senator P. Andrzejewski)
I drugie. Jaki obiektywny punkt odniesienia
ma ten miernik waloryzacyjny? Bo to nie jest napisane, a s¹ ró¿ne mierniki waloryzacyjne do
wartoœci rynkowej. Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Proszê.

Senator Adam Biela:
Dziêkujê bardzo.
Otó¿ chcia³bym zwróciæ uwagê na to, ¿e faktycznie kategoria waloryzacji, której odniesieniem
jest wartoœæ rynkowa, ma zastosowanie
w art. 48. Jest to jednak specyficzny artyku³ –
chcê zwróciæ na to uwagê. Spó³dzielnie naby³y
odp³atnie b¹dŸ nieodp³atnie mieszkania, nie wybudowa³y tych mieszkañ. A wiêc trudno by³oby
operowaæ rozliczeniem ca³kowitych kosztów budowy, gdy¿ nie spó³dzielnie to budowa³y i nale¿a³oby badaæ wartoœæ odtworzeniow¹. Oczywiœcie
jest to te¿ mo¿liwe, lecz niezwykle utrudnione
i ma³o celowe. Zw³aszcza, ¿e mamy ustawê,
uchwalon¹ 15 grudnia 2000 r., o zasadach zbywania mieszkañ zak³adowych, w której zosta³y
okreœlone zasady, i tam siê operuje w odniesieniu
do mieszkañ zak³adowych, Panie Senatorze, w³aœnie wartoœci¹ rynkow¹. Poniewa¿ mówimy o by³ych mieszkaniach zak³adowych, a chcemy mieæ
kompatybilnoœæ najemców mieszkañ zak³adowych oraz by³ych mieszkañ zak³adowych, które
sta³y siê w³asnoœci¹ spó³dzielni, to jedynie w tej
sytuacji pos³ugujemy siê kategori¹ waloryzacji
i kaucji wp³acanych, które s¹ odnoszone do wartoœci rynkowej. Jest to jedyna taka sytuacja.
Chcemy byæ konsekwentni wobec najemców
tych mieszkañ zak³adowych, poniewa¿, Panie
Senatorze, oni nie s¹ cz³onkami spó³dzielni, oni
s¹ tylko najemcami.

Senator Piotr Andrzejewski:
To dlaczego to s¹ tak zró¿nicowane trzy kryteria? Pytanie tego dotyczy. Dlaczego nie jest to jednolita waloryzacja, tylko s¹ trzy ró¿ne systemy:
brak waloryzacji, waloryzacja i nieokreœlona waloryzacja, taka, co do której nie wiadomo, czy
w ogóle nast¹pi?

Senator Adam Biela:
Waloryzacja jest tylko w wypadku najemców
mieszkañ zak³adowych, jeszcze raz powiadam,
a nie w wypadku cz³onków spó³dzielni, w wypadku których operuje siê kategori¹ rozliczenia
ca³kowitych kosztów budowy. Tutaj ustalenie
kosztów budowy jest bardzo trudne. £atwiej jest
ustaliæ, jak¹ kaucjê oni wp³acili, jaka jest jej wiel-
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koœæ, i j¹ zwaloryzowaæ wed³ug zasad okreœlanych przez G³ówny Urz¹d Statystyczny. Œredni
wzrost wynagrodzeñ by³by kryterium waloryzacji, dlatego ¿e w swoim czasie tego rodzaju kaucje
stanowi³y równowartoœæ szeœciu œrednich miesiêcznych zarobków.
Mamy wiêc nadziejê, ¿e ta droga doprowadzi
te¿ do uzyskania mniej wiêcej porównywalnej
kwoty. I nie jest sprawiedliwe, w moim przekonaniu, ¿e tym osobom wyp³aca siê kaucje po cenie
nominalnej, skoro one, kiedy wp³aca³y, zap³aci³y
szeœciokrotn¹ wielkoœæ, jeœli chodzi o ich œrednie
zarobki. Dlatego te¿ wzrost wskaŸnika wynagrodzenia by³by kryterium waloryzacji, Panie Senatorze. Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê bardzo.
Pan senator Wittbrodt.

Senator Edmund Wittbrodt:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Panie Senatorze, ja mam dwa pytania. Jedno
pochodzi od spó³dzielców, którzy maj¹ problemy
ze swoimi w³adzami, problemy z przejêciem mieszkañ. Oni siê obawiaj¹, ¿e w tej spó³dzielni,
a prawdopodobnie jest takich wiêcej, bêdzie niewiele czasu na przejmowanie czy wykupywanie
mieszkania, od 1 stycznia 2008 r. wchodzi podwy¿szony VAT. Czy ta kwestia by³a dyskutowana
na posiedzeniu komisji?
Drugie pytanie pochodzi jakby z drugiej strony: czy zdaniem pana przewodnicz¹cego i komisji pewne rozwi¹zania, jakie s¹ proponowane, nie
bêd¹ nara¿one na takie zastrze¿enie, ¿e naruszaj¹ konstytucjê, ¿e zbyt daleko ingeruj¹ w rozwi¹zania, które s¹ przyjmowane przez spó³dzielnie? Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Proszê bardzo.

Senator Adam Biela:
Panie Senatorze, trosk¹ pos³ów oraz senatorów z Komisji Gospodarki Narodowej by³o równie¿ to, ¿eby uciec przed zagro¿eniem podatku
VAT, wchodz¹cym z dniem 1 stycznia 2008 r.,
dlatego te¿ przyjêliœmy harmonogram realizacji
tej ustawy. W obecnym jej kszta³cie, który jeszcze
nie zosta³ zmieniony, w projekcie, mia³a ona
wejœæ w ¿ycie 31 maja. Naturalnie musimy to
przed³u¿yæ, ale nie za d³ugo. Chcemy w³aœnie, ¿eby kolejno, przez trzy miesi¹ce, spó³dzielnia mog³a wywi¹zaæ siê tam, gdzie jest to mo¿liwe, tam,
gdzie ma uregulowany stan prawny nieruchomoœci gruntowych, tam, gdzie ma przynajmniej pra-
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Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o spó³dzielniach mieszkaniowych
oraz o zmianie niektórych innych ustaw

(senator A. Biela)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

wo u¿ytkowania wieczystego nieruchomoœci,
a najlepiej prawo w³asnoœci. Nie widaæ powodów,
dla których spó³dzielnia nie mia³aby w tych przypadkach zrealizowaæ ustawy. I wtedy zd¹¿ylibyœmy, ucieklibyœmy przed przepisami o VAT. S¹
ró¿ne interpretacje, co by to by³ za VAT, jaka by³aby jego wielkoœæ. Ze wzglêdu na te ró¿ne interpretacje ja siê bojê, ¿e mo¿emy naraziæ cz³onków
spó³dzielni na jakieœ op³aty, dlatego te¿ bêdziemy
proponowali, ¿eby tylko niektóre przepisy ustawy, te, które dotycz¹ w³aœnie spraw podatkowych, wesz³y w ¿ycie od 1 stycznia, a ca³oœæ ustawy ¿eby wesz³a szybciej, znacznie szybciej, tak,
¿eby mo¿na by³o mieæ jeszcze parê miesiêcy oddechu. To jest odpowiedŸ na pierwsze pytanie.
Jeœli chodzi o zagro¿enie zwi¹zane z niezgodnoœci¹ z ustaw¹ zasadnicz¹, przypominam, i¿
ustawa matka równie¿ by³a zaskar¿ona do Trybuna³u Konstytucyjnego, nawet siedz¹ tutaj osoby, które znaj¹ tê sytuacjê bardzo dobrze. Wiedz¹
one, ¿e Trybuna³ Konstytucyjny w swoim orzeczeniu z dnia 29 maja 2001 r. uzna³ za niekonstytucyjny tylko jeden przepis z kilkunastu, które
z³o¿yli. Miêdzy innymi sk³adali zastrze¿enie co do
przepisu, w którym zakazuje siê ustanawiania
spó³dzielczego w³asnoœciowego prawa z dniem
wejœcia ustawy w ¿ycie. Trybuna³ Konstytucyjny
uzna³, ¿e przepis, który zakazuje wprowadzania
tego zamieszania ze spó³dzielczym w³asnoœciowym prawem, przepis, ¿eby ju¿ nie ustanawiaæ
takiego prawa po dniu wejœcia w ¿ycie ustawy,
jest zgodny z konstytucj¹. Nie obawiamy siê równie¿ zarzutu niezgodnoœci z konstytucj¹ innych
przepisów, gdy¿ trybuna³ niejednokrotnie wypowiada³ siê w swoich orzeczeniach w takim tonie,
i¿ spó³dzielnia nie mo¿e traktowaæ cz³onków jako
Ÿród³a dochodów. Taki by³ ton tych orzeczeñ. Jeœli chodzi o bonifikaty trzyprocentowe czy piêædziesiêcioprocentowe, proszê zwróciæ uwagê,
Trybuna³ Konstytucyjny uzasadnia³ tak samo, ¿e
s¹ one niezgodne z konstytucj¹.
My nie wprowadzamy ¿adnych sztywnych
ustaleñ, nie ma tutaj ¿adnych procentów. Co robimy? Ustanawiamy zasadê, proszê pañstwa. Na
czym siê opieramy? Otó¿ opieramy siê na tym, ¿e
spó³dzielnia mieszkaniowa, w zwi¹zku z przekszta³ceniem lokatorskiego prawa w prawo odrêbnej w³asnoœci, ma obowi¹zek odprowadzaæ do
bud¿etu pañstwa kwoty umorzonego kredytu,
które uzyska³a jako pomoc z finansów publicznych, i to kwoty znominalizowane. Dlatego te¿,
id¹c konsekwentnie t¹ drog¹, chcemy, ¿eby cz³onek spó³dzielni wp³aci³ te kwoty, poniewa¿ kiedyœ
podjêto decyzjê, ¿e spo³eczeñstwo pomaga mu
w budowie mieszkania. Takie jest uzasadnienie
i bêdziemy go broniæ przed Trybuna³em Konstytucyjnym, jeœli zajdzie taka potrzeba. Dziêkujê
bardzo.

Dziêkujê.
Pani senator Tomaszewska.

Senator Ewa Tomaszewska:
Dziêkujê bardzo.
Chcia³abym siê upewniæ, czy lokatorowi, który
z³o¿y wniosek, zarz¹d musi wydaæ zgodê, musi
doprowadziæ do koñca tê procedurê przekszta³cenia w³asnoœci spó³dzielczej we w³asnoœæ
hipoteczn¹, i czy spó³dzielnia ponosi jakieœ konsekwencje, gdyby opóŸnia³a ten proces i doprowadzi³a do tego, ¿e jego finalizacja nast¹pi w innych, niekorzystnych dla spó³dzielcy warunkach
podatkowych. Czy spó³dzielnia mo¿e byæ wówczas obci¹¿ona kosztami? Czy bêdzie to sprawa
rokuj¹ca wygran¹ przed s¹dem, je¿eli z winy
spó³dzielni do przekszta³cenia dojdzie w terminie
póŸniejszym? Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Proszê bardzo.

Senator Adam Biela:
Oczywiœcie, zosta³y ponownie wprowadzone
przepisy art. 49, który wczeœniej uchylono. Trybuna³ Konstytucyjny orzek³ niezgodnoœæ tego
uchylenia z konstytucj¹, w zwi¹zku z tym przywracamy ten przepis, przepis daj¹cy cz³onkowi
spó³dzielni, którego roszczenie w zakresie przekszta³cenia w³asnoœciowego nie zosta³o spe³nione, mo¿liwoœæ, ¿eby s¹d, w miejsce zarz¹du
spó³dzielni, przyzna³ mu i nada³ prawo odrêbnej
w³asnoœci. Koszty poniesie wtedy spó³dzielnia,
a wiêc ponios¹ je wszyscy, co nie jest oczywiœcie
korzystne. Co do sytuacji, w której spó³dzielnia
by zwleka³a, mamy w tej chwili sankcje karne,
które chyba znakomicie pomog¹. Rzeczywiœcie
sprawa tego VAT, wchodz¹cego z dniem 1 stycznia, wisi jak miecz Damoklesa i myœlê, ¿e wszyscy
maj¹cy trochê przyzwoitoœci powinni czym prêdzej realizowaæ tê ustawê, ¿eby nie napytaæ biedy
spó³dzielni i jej cz³onkom, i ¿eby nie wzi¹æ na siebie odium przekleñstw, które niechybnie bêd¹
z tym zwi¹zane. Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Pan senator Ryszard Górecki.

Senator Ryszard Górecki:
Panie Senatorze, dziœ mówimy o mo¿liwoœci
przekszta³cania mieszkañ lokatorskich w odrêbn¹ w³asnoœæ. Jakiej grupy spo³eczeñstwa, jakiej
grupy ludzi by to potencjalnie dotyczy³o? Ile to
osób, ile to rodzin? To po pierwsze.
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Po drugie, jak pan senator odnosi siê do pomys³u dopuszczenia do uzyskiwania prawa do
mieszkania lokatorskiego przez osoby bliskie,
bez dotychczasowego warunku wspólnego zamieszkiwania?

Senator Adam Biela:
Dziêkujê.
Zacznê od koñcowej czêœci tego pytania, najlepiej j¹ pamiêtam. Otó¿ ja s¹dzê, ¿e z tego uprawnienia mog¹ korzystaæ tylko i wy³¹cznie najbli¿si krewni mieszkaj¹cy razem w tym mieszkaniu.
Rozszerzenie tego na osoby bliskie nie jest,
w moim przekonaniu, uzasadnione. Zachêca³bym, ¿eby pan senator z³o¿y³ tego rodzaju poprawkê, ona jest zasadna.
(G³os z sali: Wobec tego j¹ z³o¿ê.)
Co do skali, proszê pañstwa, chcê powiedzieæ,
¿e jesteœmy jedynym krajem w ramach Unii Europejskiej, jeszcze raz podkreœlam: jedynym
krajem, gdzie nie uregulowano spraw przekszta³ceñ w³asnoœciowych w spó³dzielniach.
Nawet w takich krajach, jak Bu³garia, która niedawno wesz³a do Unii Europejskiej, nie zdecydowano siê nigdy na oszukiwanie ludzi, cz³onków spó³dzielni, w takim stylu, ¿e zamiast prawa odrêbnej w³asnoœci, czyli pe³nego prawa w³asnoœci, bêd¹ mieli ograniczone prawo rzeczowe,
przy czym nawet o tym nie wiedz¹, nawet nie
maj¹ takiej œwiadomoœci. W komunistycznej
Bu³garii cz³onkowie spó³dzielni dalej mieli prawo odrêbnej w³asnoœci. W republikach ba³tyckich po rozpadzie Zwi¹zku Radzieckiego przekszta³cono to ju¿ dawno i zapomniano, ¿e by³y
jakiekolwiek problemy z prawem spó³dzielczym.
Proszê pañstwa, 1/3 mieszkañców kraju, 1/3
naszych rodaków, mieszka w spó³dzielniach mieszkaniowych. Proporcje s¹ takie, ¿e w tej chwili
tylko oko³o 10% z³o¿y³o wnioski, dokonano przekszta³cenia 10%. Pozostali cz³onkowie spó³dzielni albo uznali, ¿e im to jest niepotrzebne, i nie z³o¿yli takich wniosków, albo zostali skutecznie
zniechêceni do ich sk³adania. Znane s¹ przyk³ady, ¿e zachêcano ich do wycofywania takich
wniosków. Ja mam takie dowody, mam takie dowody z konkretnymi nazwami w³asnymi tych
spó³dzielni.
Proszê pañstwa, nie we wszystkich spó³dzielniach zachowywano siê w taki sposób. Ja nie
chcia³bym, ¿eby nasz punkt pierwszy zabrzmia³
tak, ¿e jesteœmy przeciwko spó³dzielniom mieszkaniowym. Ta ustawa nie ma zamiaru likwidowania spó³dzielni mieszkaniowych, chce tylko
poprawiæ skutecznoœæ ich funkcjonowania i doprowadziæ do takiej sytuacji w³asnoœciowej, która jest kompatybilna w ramach krajów cz³onkowskich Unii Europejskiej.
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Proszê pañstwa, proszê mi przet³umaczyæ na
jêzyk angielski albo niemiecki s³owa: spó³dzielcze w³asnoœciowe prawo do lokalu mieszkalnego.
Ja próbowa³em kiedyœ t³umaczyæ swoim rozmówcom z tych krajów, czym siê zajmujê, i mia³em mo¿liwoœæ przet³umaczyæ to literalnie, poniewa¿ nie ma w tych jêzykach takich wyra¿eñ.
Nie jesteœmy w stanie porozumieæ siê z tymi ludŸmi, proszê pañstwa. Nasz jêzyk jest bardzo bogaty, równie¿ bardzo bogaty w przekrêty. Przekrêty i matactwa. Nale¿a³oby skoñczyæ z tak¹
praktyk¹, zw³aszcza w sytuacji…

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Panie Senatorze, to nie jest dyskusja. Niech
pan odpowiada na pytania. Jest doœæ du¿a kolejka pytañ, a chcielibyœmy zakoñczyæ w ci¹gu
dwóch dni.

Senator Adam Biela:
Poniewa¿ pytaj¹cego ju¿ nie ma na sali, to ja
zrezygnujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Pan senator Szaleniec, proszê bardzo.

Senator Zbigniew Szaleniec:
Panie Senatorze, niestety, jak pan przewiduje,
a ju¿ kiedyœ toczyliœmy tak¹ dyskusjê, mam zupe³nie inny pogl¹d. Nie czas jednak na dyskusjê,
chcia³bym tylko zadaæ pytanie.
(Senator Adam Biela: Zaraz rozpoczniemy dyskusjê, pan marsza³ek to zapowiedzia³.)
Przedstawi³ pan kilkakrotnie takie zdanie, jakoby Trybuna³ Konstytucyjny mia³ siê wyraziæ,
¿e spó³dzielnia mieszkaniowa zarabia na swoich
lokatorach. Ja nie wiem, czy pan senator wie, ¿e
spó³dzielnia jest tak¹ instytucj¹, która dzia³a non
profit, bez zysku, a wszystkie œrodki, jakie pozyskuje, przekazuje na cele mieszkaniowe. Tak ¿e tu
nie ma mowy o zyskach, o zarabianiu. Prosi³bym
o krótki komentarz w tej sprawie.
(Senator Adam Biela: Ja bym…)
Ja jeszcze mam pytanie.
(Senator Adam Biela: Aha, przepraszam, jeszcze pan senator nie skoñczy³.)
Kolejne pytanie dotyczy w³aœnie tej niekonstytucyjnoœci. Bardzo mocno pan senator podkreœla³, ¿e ta ustawa idzie jakby w sukurs orzeczeniom Trybuna³u Konstytucyjnego. Niestety, równie¿ z t¹ interpretacja nie mogê siê zgodziæ, dlatego ¿e co najmniej dwa punkty budz¹ bardzo powa¿ne zastrze¿enia legislacyjne. Powiedzia³bym
nawet, ¿e s¹ one na pewno ca³kowicie niekonstytucyjne, poniewa¿ s¹ niemal¿e podobne w treœci
do tych, które zosta³y zakwestionowane. To w³aœnie dotyczy przekszta³ceñ w³asnoœciowych.
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Myœlê, ¿e pan senator nieodpowiednio interpretuje zapis, który kiedyœ mówi³, ¿e mo¿na by³o
je przekszta³ciæ, ale do wartoœci 3% aktualnej
wartoœci rynkowej. A wiêc tutaj ustawodawca
chcia³, aby to by³o nie wiêcej ni¿ 3%, a Trybuna³
Konstytucyjny nie zgodzi³ siê nawet z tak¹ interpretacj¹. My tymczasem idziemy teraz jeszcze
dalej, chcemy daæ 0%, czyli jakby jeszcze bardziej
ingerujemy w prywatn¹ w³asnoœæ spó³dzielni, bo
tak nale¿y j¹ traktowaæ. Mam tu zastrze¿enie,
prosi³bym te¿ o wyjaœnienie.
I jeszcze trzecie pytanie. Panie Senatorze,
chcemy równie¿, zgodnie z t¹ ustaw¹, zwracaæ
pieni¹dze tym, którzy utracili prawo do lokalu na
zasadach lokatorskich. Je¿eli z okreœlonych
przyczyn, na przyk³ad niep³acenia czynszu, lokator straci prawo do lokalu, to my mu jeszcze mamy za ten lokal zap³aciæ, mimo ¿e on nie jest jego,
mimo ¿e jeszcze go nie przekszta³ci³. To jest jakaœ, wydaje mi siê, bardzo dziwna sprawa. Jeœli
pan senator móg³by kilka s³ów na ten temat równie¿…

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Proszê bardzo.

Senator Adam Biela:
Mo¿e znowu rozpocznê od trzeciego pytania.
Otó¿ do moich obowi¹zków jako sprawozdawcy
nie nale¿a³a krytyka referowanych ustaw, lecz
ich zreferowanie. Na posiedzeniu komisji niestety jeszcze nie rozpatrywano poprawek senatorów. Umówiliœmy siê, ¿e ze wzglêdu na ich liczbê
i koniecznoœæ ich z³o¿enia, dzisiaj bêdziemy dopiero na posiedzeniu komisji… Mogê pana senatora zapewniæ, ¿e równie¿ to jest przedmiotem
troski cz³onków komisji i odpowiednie poprawki
zostan¹ w tej sprawie zg³oszone. Oczywiœcie budzi³o to w¹tpliwoœci, jak najbardziej uzasadnione.
Druga kwestia, jak¹ pan senator poruszy³. Pozwolê sobie zwróciæ jeszcze raz uwagê i doprecyzowaæ to, co powiedzia³em. Jeœli by³ taki wydŸwiêk, to znaczy, ¿e powiedzia³em nieprecyzyjnie.
Otó¿ Trybuna³ Konstytucyjny orzek³ najpierw,
w 2001 r., ¿e 3%, a potem, w 2005 r., ¿e 50% jest
niezgodne z konstytucj¹, czyli orzekanie w sposób sztywny, ile kto ma zap³aciæ w odniesieniu do
wartoœci rynkowej. Trybuna³ nie wypowiada³ siê
na temat wartoœci rynkowej, zak³ada³a j¹ zarówno ustawa matka, jak i potem, od 15 stycznia
2003 r., znowelizowana ustawa, ta wiêksza nowelizacja, która wprowadzi³a na nowo mo¿liwoœæ
ustanawiania spó³dzielczego w³asnoœciowego
prawa do lokalu. Obecna nowelizacja rezygnuje

zaœ w ogóle z pojêcia rozliczania wartoœci rynkowej. Jeœli stalibyœmy na stanowisku wartoœci
rynkowej, nale¿a³oby powiedzieæ o jakichkolwiek
pomys³ach dotycz¹cych bonifikaty ustalanej
przez ustawodawcê, ¿e s¹ niezgodne z konstytucj¹. My przyjêliœmy perspektywê, któr¹ w dwóch
ostatnich orzeczeniach z 2005 r. podzieli³ Trybuna³ Konstytucyjny, tak¹, ¿e ma uzasadnienie
rozliczanie siê wed³ug ca³kowitych kosztów budowy. I proszê zwróciæ uwagê, ¿e w oparciu o tê
logikê trybuna³ uzna³, ¿e nawet osoba fizyczna,
która ma spó³dzielcze w³asnoœciowe prawo do lokalu, a nie jest cz³onkiem spó³dzielni, jest konstytucyjnie chroniona i spó³dzielnia nie mo¿e pozbawiæ jej prawa do tego mieszkania, obojêtnie
czy pozbawia, czy nie. To jest po prostu nowa kategoria, jak¹ wprowadzono, i Trybuna³
Konstytucyjny bardzo wyraŸnie powiedzia³, ¿e
w odniesieniu do logiki zak³adanej przez rozliczenia wed³ug ca³kowitych kosztów budowy, nie ma
ró¿nicy, nie ma w ogóle ¿adnej ró¿nicy pomiêdzy
ustanawianiem prawa odrêbnej w³asnoœci oraz
spó³dzielczego w³asnoœciowego prawa do lokalu
mieszkalnego, nie ma ró¿nicy ekonomicznej – tak
orzek³ trybuna³, jest to w jego uzasadnieniach.
W zwi¹zku z tym, trzymaj¹c siê tej linii orzecznictwa Trybuna³u Konstytucyjnego, postanowiliœmy to usankcjonowaæ i wprowadziæ do ustawy
rozliczenie wed³ug ca³kowitych kosztów budowy.
Je¿eli ktoœ udowodni, ¿e rozliczy³ siê wed³ug
ca³kowitych kosztów budowy, nie bedzie ¿adnego
powodu, ¿eby wstrzymywaæ mu przekszta³cenie
spó³dzielczego prawa w prawo odrêbnej w³asnoœci. Takie jest uzasadnienie, Panie Senatorze, tej
optyki, która jest zupe³nie ró¿na od optyki wartoœci rynkowej, któr¹ w³aœnie Trybuna³ Konstytucyjny zakwestionowa³.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Pan senator Dariusz Górecki.
Proszê bardzo, pan senator Dariusz Górecki.

Senator Dariusz Górecki:
Bardzo dziêkujê.
Nie us³ysza³em, przepraszam, Panie Marsza³ku.
(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Ja przepraszam.)
Mam dwa pytania. Pierwsze dotyczy prawa
spó³dzielcy do otrzymywania wielu dokumentów.
Jest tu mowa o otrzymaniu odpisów statutu, regulaminów, kopii uchwa³ organów spó³dzielni,
protoko³ów obrad organów spó³dzielni, protoko³ów lustracji, rocznych sprawozdañ finansowych
oraz faktur i umów zawieranych przez spó³dzielnie z osobami trzecimi dotycz¹cych nieruchomoœci, w której znajduje siê lokal. Otó¿, ludzie s¹
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Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

ró¿ni, je¿eli trafi siê w spó³dzielni paru pieniaczy,
to tak na dobr¹ sprawê nie bêdzie siê ona niczym
zajmowa³a, tylko kopiowaniem tych wielu, wielu
dokumentów, ogromnych iloœci papieru. Czy zatem nie by³oby rozs¹dniejsze, gdyby przyj¹æ takie
rozwi¹zanie, ¿e zainteresowany spó³dzielca sam
móg³by dokonywaæ odpisów z tych dokumentów? To jest pierwsze pytanie.
Pytanie drugie. Czym siê kierowano, wprowadzaj¹c ograniczenie cz³onkostwa w radach nadzorczych spó³dzielni mieszkaniowych do dwóch
kolejnych kadencji? Dlaczego to ograniczenie
wystêpuje tylko w stosunku do spó³dzielni mieszkaniowych, a nie innych spó³dzielni? A je¿eli to
jest takie doskona³e rozwi¹zanie, to mo¿e warto
by³oby siê pokusiæ i wprowadziæ mo¿liwoœæ piastowania mandatu poselskiego i senatorskiego
tylko przez dwie kadencje? Dziêkujê.
(Senator Adam Biela: Proszê pañstwa…)

Dziêkujê.
Pani senator Fetliñska.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê bardzo.
Pan senator wyszed³ jednak tym pytaniem poza materiê ustawy. Dobrze.

Senator Adam Biela:
Na ostatnie pytanie, Panie Marsza³ku, ja pozwolê sobie nie odpowiadaæ.
(Senator Dariusz Górecki: Czym siê kierowano?)
Chcia³bym powiedzieæ, ¿e propozycji w stosunku do kadencyjnoœci oraz zastrze¿eñ w Sejmie by³o bez liku. Wybrano tak¹ akurat wersjê,
wychodz¹c z za³o¿enia, ¿e to trochê uaktywni
cz³onków spó³dzielni. Chodzi o to, ¿eby by³a jakaœ rotacja w tym zakresie, ¿eby siê trochê bardziej interesowali tym, co siê dzieje w ich
spó³dzielni. Jest nadzieja, ¿e jeœli bêd¹ w³aœcicielami, bêd¹ bardziej liczyæ koszty zwi¹zane
z remontem, wtedy nie bêdzie dla nich obojêtne,
kto jest cz³onkiem rady nadzorczej i chêtnie sami zgodz¹ siê nale¿eæ do tych cia³. Takie by³o g³ówne uzasadnienie, Panie Senatorze. By³y równie¿ g³osy, dyskusje, które to podwa¿a³y, chcê to
z obowi¹zku sprawozdawcy uczciwie powiedzieæ, ale powiedzia³bym, ¿e nie jest to wcale istot¹ tej ustawy, jeœli ju¿ mamy dokonaæ jakiegoœ
wa¿enia.
Jeœli chodzi o kwestiê dostêpu do dokumentów, jest ona istotna, nie jest tylko oczywiste to,
¿e spó³dzielnia mia³aby ponosiæ takie koszty.
Dyskutowano te¿ o tym, ¿eby p³aci³ za to sam zainteresowany. Wiem, ¿e zosta³a ju¿ z³o¿ona tego
rodzaju poprawka i by³oby to bardziej uzasadnione, Panie Senatorze, prawda? W³aœnie. Dziêkujê bardzo.
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Senator Janina Fetliñska:
Dziêkujê.
Panie Marsza³ku! Panie Senatorze!
Ja mam pytanie o charakterze mo¿e trochê
operacyjnym, ale chcia³abym o to zapytaæ. Niektóre osoby, jak pan senator wspomnia³, ju¿ stara³y siê o przekszta³cenie w³asnoœciowe. Czy w tej
sytuacji powinny wycofaæ dawny wniosek i staraæ siê o przekszta³cenie w³asnoœciowe wed³ug
nowej ustawy, czy zastosowaæ inn¹ technikê?
Pytanie drugie. Ja mam takie wra¿enie,
s¹dz¹c po zainteresowaniu ustaw¹, ¿e jednak
wiele osób uzyska prawo w³asnoœci, myœlê, ¿e
mog¹ to byæ ca³e bloki i zespo³y bloków. Mo¿e
wtedy pojawiæ siê taka konstatacja, ¿e bardziej
siê op³aci za³o¿yæ wspólnotê mieszkaniow¹ i zarz¹dzaæ oddzielnie takim zespo³em w³asnych
mieszkañ. Czy nie bêdzie tu przeszkód? Dziêkujê
bardzo.

Senator Adam Biela:
Na pierwsze pytanie pani senator odpowiadam, ¿e ustawodawca zawar³ przepisy przejœciowe, które mówi¹, ¿e z³o¿ony wniosek od dnia wejœcia w u¿ycie ustawy matki, czyli od 24 kwietnia
2001 r., jest wnioskiem wa¿nym, niezale¿nie od
kolejnych nowelizacji i bêdzie on realizowany wed³ug przepisów niniejszej, nowej ustawy. Taka
jest jednoznaczna interpretacja tych przepisów,
dokonana przez Biuro Legislacyjne zarówno Sejmu, jak i Senatu. To odpowiedŸ na pierwsze pytanie.
Drugie pytanie dotyczy³o wspólnoty mieszkaniowej. Ustawodawca daje mo¿liwoœæ dokonywania przez cz³onków spó³dzielni wyboru w zakresie
podlegania prawu spó³dzielczemu lub prawu
o w³asnoœci lokali, które przewiduje w³aœnie mo¿liwoœæ organizowania wspólnoty mieszkaniowej.
Chcê jednak wyraŸnie powiedzieæ, ¿e intencj¹
wnioskodawców nie jest dokonywanie dewastacji istniej¹cych spó³dzielni mieszkaniowych.
Ustawodawca nigdzie wyraŸnie nie inspiruje, nie
namawia do tego, ¿eby cz³onkowie spó³dzielni rezygnowali z cz³onkostwa. Takich przepisów nie
ma i – moim zdaniem – by³yby one szkodliwe. Owszem, jest mo¿liwoœæ wyboru i – w moim przekonaniu – on musi byæ pozostawiony samym cz³onkom spó³dzielni jako podmiotom.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê bardzo.
Pan senator Lewandowski.
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Senator Tadeusz Lewandowski:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Moje pytanie dotyczy obowi¹zku prowadzenia
rozliczenia kosztów i przychodów odrêbnie dla
ka¿dego budynku. Otó¿ ten problem podnosi jedna ze spó³dzielni. W korespondencji do nas nades³a³a informacjê, ¿e wprowadzenie tego obowi¹zku spowoduje, i¿ stan techniczny ma³ych, starych budynków bêdzie ulega³ gwa³townemu pogorszeniu, nie bêdzie bowiem œrodków na ich
prawid³owe i bie¿¹ce utrzymanie. Ma³o tego, mo¿e to doprowadziæ do pozbawienia mieszkañców
ciep³a, ciep³ej wody itp. ze wzglêdu na brak œrodków. Ja nie wyczyta³em w ustawie takiego zagro¿enia, ale mówiê o tym na podstawie korespondencji, bo taki problem zosta³ podniesiony
i chcia³bym mieæ co do tego pewnoœæ.

Senator Adam Biela:
Panie Senatorze, ja niestety podzielam obawy
wyra¿one w tej korespondencji, dlatego te¿ pracujemy w Senacie nad projektem sejmowym.
Mam nadziejê, ¿e wprowadzimy poprawki, które
te trudnoœci usun¹, uruchamiaj¹c instytucjê
przepisów przejœciowych, przepisu przejœciowego w tej kwestii.
W moim przekonaniu, nie mo¿e dojœæ do takiej
sytuacji, w której w spó³dzielni wyremontowano
niektóre budynki, ocieplono je wed³ug okreœlonego harmonogramu, a teraz ustawodawca
wprowadzi automatycznie rozliczenie funduszu
remontowego w jednej nieruchomoœci i pozostawi na lodzie tych, którzy jeszcze budynków nie
ocieplili. Nie zd¹¿yliœmy jeszcze na posiedzeniu
komisji omówiæ tej kwestii, ale w moim przekonaniu, skoro pytanie zosta³o zadane, to z tego rozumiem, ¿e przepis, który przyszed³ z Sejmu, nie
jest korzystny dla cz³onków spó³dzielni, zw³aszcza tych, którym nie ocieplono jeszcze mieszkañ.
Z tego powodu wprowadzimy przepisy przejœciowe, które rozwi¹¿¹ ten problem, ¿eby realizacja
ustawy, przynajmniej w tym punkcie, nie by³a
zarzewiem konfliktów. Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Pani senator Kurska, proszê bardzo.

Senator Anna Kurska:
Panie Senatorze, jaki los spotka ludzi, którzy
na podstawie dawnej ustawy z grudnia 2000 r.
korzystali z trzydziestoprocentowej ulgi i zaczêli
ju¿ sp³acaæ wk³ad, wp³acili dwie raty, powiedzmy, z 24 tysiêcy sp³acili dwie raty i zosta³o im
do zap³acenia 7 tysiêcy z ogonem. Co w takiej sytuacji? Jaki spotka ich los? Takich ludzi jest sporo, oni pytaj¹, czy nadal maj¹ p³aciæ, czy bêdzie

im to zwrócone i dlaczego maj¹ byæ w gorszej sytuacji ni¿ inni. To jest jedno pytanie.
Pytanie drugie. Co z tymi spó³dzielniami, które
nie maj¹ za³atwionych spraw w³asnoœciowych
gruntu? Czy to ma wp³yw na tych, którzy maj¹ teraz kupowaæ mieszkania? Czy ewentualnie bêdzie to hamowa³o ten proces, czy te¿ nie bêdzie to
brane pod uwagê? Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Adam Biela:
Proszê Pañstwa, ostatnie pytanie, które zada³a
pani senator, ma swoje rozwiniêcie w proponowanych przepisach dodatkowych art. 35 nowelizowanej ustawy o spó³dzielniach mieszkaniowych. Artyku³ ten przewiduje, ¿e spó³dzielnie
mieszkaniowe, które przed 5 grudnia 1990 r. by³y
posiadaczami gruntu nale¿¹cego do Skarbu Pañstwa albo do gminy, albo gdy w³aœciciel tego
gruntu jest nieznany, co te¿ czêsto ma miejsce,
pomimo podjêtych starañ o jego ustalenie, i do
tego czasu na podstawie pozwoleñ na budowê
i decyzji lokalizacyjnych wybudowa³y budynki,
uzyskuj¹ uprawnienie do s¹dowego uznania zasiedzenia tego terenu. To znakomicie u³atwia
sprawê. Proszê zobaczyæ. Orzeczenie s¹du
stwierdzaj¹ce nabycie prawa w³asnoœci tego
gruntu jest podstaw¹ wpisu do ksiêgi wieczystej.
Nie czekaj¹c na terminy wynikaj¹cego z rutynowego prawa zasiedzenia, bêdzie mo¿na na mocy
przepisów znowelizowanej ustawy u³atwiæ
spó³dzielniom nabycie tych nieruchomoœci, prawda? £atwiej bêdzie spe³niæ ten warunek, ¿e
spó³dzielnia bêdzie w³aœcicielem b¹dŸ u¿ytkownikiem wieczystym nieruchomoœci, na których
wybudowa³a swoje bloki mieszkalne, i bêdzie
mog³a zrealizowaæ ustawê. To jest podstawowy
wymóg – prawo w³asnoœci lub przynajmniej u¿ytkowania wieczystego. Ten przepis zostanie
spe³niony po wejœciu w ¿ycie ustawy nowelizuj¹cej.
Materia pierwszego pytania pani senator równie¿ by³a ju¿ przedmiotem troski na etapie prac
sejmowych. Przygotowana jest do tej ustawy poprawka – mam nadziejê, ¿e Wysoka Izba j¹ przyjmie i zarekomenduje Sejmowi – która zak³ada,
¿e w przypadku wszystkich tych, którzy na mocy
obowi¹zuj¹cych przepisów ustawy o spó³dzielniach mieszkaniowych dokonali przekszta³cenia
spó³dzielczego lokatorskiego prawa w spó³dzielcze w³asnoœciowe na zasadach udzielonej im bonifikaty i sp³acaj¹ raty wynikaj¹ce z umowy, po
wejœciu w ¿ycie tej ustawy przewidywane by³oby
dokonanie przez spó³dzielniê przeksiêgowania
wp³aconych z tego tytu³u kwot, które by³y przeznaczone ustawowo na fundusz remontowy –
nie mog³y byæ przeznaczane na coœ innego – i za-
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pisanie na koncie indywidualnego funduszu
cz³onka spó³dzielni, który dokona³ tych wp³at.
Cz³onek ten bêdzie zwolniony z wp³at na konto
funduszu remontowego a¿ do czasu, gdy ta kwota siê wyzeruje.
Proszê zwróciæ uwagê, ¿e znaleŸlibyœmy w ten
sposób mechanizm godzenia ludzi, którzy
w przeciwnym razie skakaliby sobie do oczu. Nie
mo¿emy ustawowo stwarzaæ takich sytuacji. Musimy temu zapobiegaæ. Przecie¿ nie mo¿e byæ tak,
¿e ten, kto tyle zap³aci³… Tak przewidywa³a ustawa, to nie by³o widzimisiê prezesa spó³dzielni, nie
zale¿a³o to od tego, czy mia³ dobr¹ wolê, czy nie,
tak po prostu nakazywa³a mu ustawa i zgodnie
z ustaw¹ postêpowa³.
Wprowadzamy nowy system rozliczeñ i chcielibyœmy w taki sam sposób traktowaæ cz³onków
spó³dzielni. Poniewa¿ zaœ mamy wspólny mianownik w postaci funduszu remontowego, wiemy, ¿e wp³acane przez tych cz³onków kwoty
wp³ywa³y na konto funduszu, z tych œrodków
by³y na przyk³ad ocieplane budynki, ale nie
wszystkie, tylko niektóre, wiêc nie mo¿e byæ sytuacji, w której po wejœciu w ¿ycie ustawy niektóre budynki bêd¹ ocieplone, niektóre nie, a ludzie zaczn¹ siê wzajemnie pokazywaæ palcami
i œmiaæ z siebie. Z tego powodu ci, którzy dopiero
teraz skorzystaj¹ z tej ustawy, zap³ac¹ na fundusz remontowy wiêcej, poczekaj¹ a¿ wyzeruje
siê kwota wp³acona przez s¹siadów, którzy
wczeœniej z³o¿yli wnioski o przekszta³cenie. Lepszego rozwi¹zania nikt nie wymyœli³ i bêdê do
niego namawia³, choæ to ju¿ trochê przekracza
moje kompetencje jako sprawozdawcy, ale poniewa¿ pani senator o to zapyta³a, trochê uprzedzam to, co bêdzie dopiero w debacie, bo jest to
treœci¹ przygotowanej poprawki.
(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza³ek Ryszard Legutko)

Wicemarsza³ek Ryszard Legutko:
Dziêkujê bardzo.
(Senator Anna Kurska: Dziêkujê.)
Pan senator Ryszka.

Senator Czes³aw Ryszka:
Dziêkujê bardzo.
Senator sprawozdawca jest bardzo wielkim
optymist¹. Chcia³bym podzieliæ jego optymizm.
Mam nadziejê, ¿e tak jak ustawa to wszystko reguluje, tak zostanie to wprowadzone w ¿ycie.
Mam takie pytanie. Bardzo wa¿n¹ kwesti¹ jest
sprawa kontroli nad spó³dzielniami mieszkaniowymi. W³aœciwie w tej chwili kontrola jest ca³kowicie oddana pod procedury wewn¹trzspó³dzielniane. Jak pokazuje praktyka, jest to bardzo nie-
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skuteczne. Przede wszystkim wystêpuje pewna
nierównowaga si³, poniewa¿ spó³dzielnia ma
swoich pracowników, prawników, ksiêgowych,
a z drugiej strony s¹ tylko, mo¿na powiedzieæ, pojedynczy cz³onkowie spó³dzielni, którzy chcieliby
wiedzieæ, co siê dzieje z ich pieniêdzmi wp³acanymi na ró¿nego typu fundusze w spó³dzielniach
mieszkaniowych. Proszê mi wyjaœniæ, czy na
przyk³ad ustawa mówi o zewnêtrznej kontroli,
któr¹ mog¹ prowadziæ biegli rewidenci zrzeszeni
przy ministrze do spraw budownictwa. Czy jest
to w ogóle realne na tysi¹ce spó³dzielni w naszym
kraju, ¿e jakaœ grupa, powiedzmy – ilu tam mo¿e
byæ bieg³ych rewidentów – mo¿e je obs³u¿yæ, zaspokoiæ tak ogromne zapotrzebowanie? Jak reguluje to ustawa? Dziêkujê bardzo.

Senator Adam Biela:
Pytanie jest bardzo wa¿ne, jeœli chodzi o ciê¿ar
gatunkowy, bo dotyczy kontroli. Nic tak dobrze
nie robi, jak dobrze prowadzona kontrola i mo¿liwoœæ jej przeprowadzenia. W Sejmie bardzo d³ugo dyskutowano nad mo¿liwoœci¹ prowadzenia
takiej kontroli. Przede wszystkim uznano, by³o
wiele takich g³osów, ¿eby przeprowadza³a j¹ Najwy¿sza Izba Kontroli. Jest to niemo¿liwe z racji
konstytucyjnej, gdy¿ konstytucja nie daje Najwy¿szej Izbie Kontroli takich mo¿liwoœci. Dlatego
te¿ przed³u¿anie tej dyskusji jest niepotrzebne
dopóty, dopóki nie zostanie zmieniona w tym zakresie ustawa zasadnicza.
Dyskutowano nad ró¿nymi wariantami kontroli zewnêtrznej spó³dzielni. Jeden z wariantów
bra³ pod uwagê mo¿liwoœæ prowadzenia kontroli
przez bieg³ych rewidentów, drugi wariant bra³
pod uwagê mo¿liwoœæ dokonywania kontroli
przez s³u¿bê Ministerstwa Budownictwa. Jak na
razie, ¿aden z tych wariantów nie zosta³ przez
Sejm przeg³osowany, czyli w aktualnej wersji
ustawy nie ma zapisu o kontroli zewnêtrznej. Jeœli senatorowie wprowadz¹ tak¹ mo¿liwoœæ, to
zastanowimy siê i podejmiemy w tej kwestii dyskusjê, nie tylko dyskusjê, ale i decyzjê.
Jedn¹ z trudnoœci, na jakie wskazywano, jest
koniecznoœæ znowelizowania ustawy o bieg³ych
rewidentach, w zakresie który umo¿liwia³by
szersz¹ kontrolê spó³dzielni mieszkaniowych. S¹
ró¿ne warianty, a kontrola w spó³dzielniach musi
byæ, wiêc albo Senat wprowadzi odpowiednie poprawki, albo te¿ nale¿y siê spodziewaæ szybkiej
nowelizacji w najbli¿szej przysz³oœci w tym zakresie.

Wicemarsza³ek Ryszard Legutko:
Dziêkujê bardzo.
Wiêcej chêtnych do zadania pytania…
Pan senator Szaleniec, proszê.
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Senator Zbigniew Szaleniec:
Ja w³aœciwie tak mo¿e w trybie sprostowania,
bo pan senator troszeczkê wprowadzi³ w b³¹d pana senatora Ryszkê. Dzisiaj ju¿ z ustawy o rachunkowoœci wynika koniecznoœæ poddawania
siê spó³dzielni pod kontrolê bieg³ego rewidenta,
który ma obowi¹zek raz w roku skontrolowaæ bilans spó³dzielni i na tej podstawie sporz¹dziæ
protokó³, a ten protokó³ musi byæ przedstawiony
na zebraniu przedstawicieli cz³onków radzie
nadzorczej i wszystkim w³adzom spó³dzielczym.
Tak ¿e je¿eli chodzi o bieg³ych rewidentów, to
sprawa jest jasna i ta kontrola jest.

tów. Wiadomo, ¿e cz³onkowie spó³dzielni to czasami kilka tysiêcy, czasami kilkanaœcie tysiêcy,
czasami kilkaset osób. Jak pan senator widzi ten
problem?

Senator Adam Biela:
Otó¿, Panie Senatorze, w Komisji Gospodarki
Narodowej zosta³y ju¿ z³o¿one poprawki w tej
sprawie, w których postanawia siê, ¿e cz³onek
spó³dzielni zainteresowany kopi¹ dokumentów
op³aca koszty z tym zwi¹zane. To utnie ¿¹danie
nie wiadomo czego, poniewa¿ chêtny bêdzie musia³ za to p³aciæ.

Senator Adam Biela:
Tak, ta kontrola jest, ale ja mówi³em o systemowej kontroli, której warianty omawiano w Sejmie, ona siêga³a trochê g³êbiej i dotyczy³a nowelizacji ustawy o bieg³ych rewidentach, poszerzenia zakresu ich kompetencji w zakresie tej kontroli. I to nie zosta³o zaakceptowane w czasie trzeciego czytania w Sejmie.
(Wicemarsza³ek Ryszard Legutko: Pan senator
Lasecki…)
Tak¹ rutynow¹ kontrolê mo¿na bieg³emu rewidentowi zleciæ, jak najbardziej, ale wydaje mi
siê, ¿e nie o to chodzi³o w pytaniu pana senatora Ryszki.
(Senator Zbigniew Szaleniec: Nie to, ¿e mo¿na,
tylko taki jest obowi¹zek.)

Wicemarsza³ek Ryszard Legutko:

Wicemarsza³ek Ryszard Legutko:
Senator Kraska.

Senator Waldemar Kraska:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Senatorze, ja mam dwa pytania. W ustawie praktycznie zastêpuje siê zebrania przedstawicieli tak zwanymi zebraniami walnymi. Jaka
by³a tu idea? Czy zebrania przedstawicieli s¹ gorsze od zebrañ walnych? Czy nie wprowadzi to
chaosu?
I drugie pytanie. Czy zmiana naliczania funduszu remontowego nie wprowadzi utrudnieñ
w bie¿¹cej pracy spó³dzielni, w bie¿¹cym roku?
Czy nie zasadne by³oby wprowadzenie tego od
1 stycznia 2008 r.? Dziêkujê.

Pan senator Lasecki, proszê.

Senator Adam Biela:
Senator Jaros³aw Lasecki:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Panie Senatorze, pewn¹ form¹ kontroli jest równie¿ kontrola ze strony cz³onków. To cz³onkowie maj¹ prawo do otrzymywania ró¿nych dokumentów spó³dzielni, to cz³onkowie maj¹ prawo
do decydowania o losach spó³dzielni, to cz³onkowie maj¹ prawo do udzia³u w zgromadzeniu
cz³onków spó³dzielni. Prawa cz³onków w tej nowelizacji zosta³y bardzo mocno rozszerzone.
Ja mam jednak takie pytanie techniczne i wyra¿aj¹ce pewne moje obawy. Otó¿ wed³ug tej nowelizacji cz³onkowie bêd¹ mieæ prawo do otrzymywania kopii dokumentów spó³dzielni. Czy nie
s¹dzi pan senator sprawozdawca, ¿e mo¿e to powodowaæ kolosalne utrudnienia dla administracji spó³dzielni? Je¿eli bowiem jeden cz³onek
spó³dzielni bêdzie sobie ¿¹daæ kopii wszystkich
dokumentów, które mu prawem bêd¹ przys³ugiwaæ, mo¿e to spowodowaæ lawinowy wzrost kosz-

Intencj¹ wprowadzenia przepisów mówi¹cych
o mo¿liwoœci czêœciowego walnego zebrania cz³onków spó³dzielni by³o danie mo¿liwoœci wszystkim
cz³onkom… No, przynajmniej poszerzenie zakresu zainteresowania siê spó³dzielni¹. Podawano
analogiczny przyk³ad zebrañ cz³onkowskich, mówi¹c, ¿e na zebrania cz³onkowskie ludzie przychodz¹ w jakimœ procencie, wiêc mo¿na by formu³ê
zebrañ cz³onkowskich przekszta³ciæ na czêœciowo
walne, w przypadku których cz³onkowie maj¹ ju¿
bezpoœredni wp³yw na podejmowane decyzje.
Chodzi³o wiêc o przybli¿enie jak gdyby w³adztwa
w podejmowaniu decyzji przez cz³onków
spó³dzielni w wyniku tej procedury.
Z obowi¹zku senatora sprawozdawcy muszê
podkreœliæ, ¿e by³y ró¿ne g³osy na temat tej nowej
propozycji, równie¿ i krytyczne, wiêc myœlê, ¿e
w debacie mo¿e ³atwiej bêdzie siê ustosunkowaæ.
Ja mam ograniczone mo¿liwoœci jako pose³ sprawozdawca do wyra¿ania swojej opinii, chcê tylko
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referowaæ to, co by³o przedmiotem obrad czy to
w Sejmie, czy na posiedzeniu Komisji Gospodarki Narodowej.
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cznoœæ zmiany tej sytuacji w³asnoœciowej, ¿e
nie mo¿emy dalej tkwiæ w mentalnoœci epoki
kolektywistycznej, bo jest to po prostu kompromitacja.

Wicemarsza³ek Ryszard Legutko:
Wicemarsza³ek Ryszard Legutko:

Proszê pana senatora Szaleñca.

Dziêkujê.
Pan senator Szaleniec jeszcze raz.
(Senator Zbigniew Szaleniec: Panie Senatorze…)

Senator Zbigniew Szaleniec:

Senator Adam Biela:
Przepraszam, jeszcze by³o drugie pytanie, prawda?
(Senator Waldemar Kraska: O fundusz remontowy.)
(Senator Ryszard Bender: Zarz¹d robi z nim,
co chce.)
Jeœli chodzi o fundusz remontowy, by³by tu
przepis przejœciowy. Rozwi¹zywa³by ten problem
zapis, ¿e w tym roku jeszcze by³yby przepisy stare, a od nowego roku dopiero wesz³yby przepisy
funduszu remontowego. A przepis przejœciowy
regulowa³by jeszcze kwestie do roku 2010 co do
remontów…
(Senator Marek Waszkowiak: Termomodernizacyjnych.)
…termomodernizacyjnych, które nie zosta³y zrealizowane, wiêc jakoœ rozwi¹zalibyœmy
ten problem. S¹dzê, ¿e wokó³ ustawy
o spó³dzielniach mieszkaniowych jest sporo
kontrowersji i zawi³oœci. Myœlê, ¿e ta ustawa
mimo wszystko stworzy ramy jakiegoœ dialogu spo³ecznego, budowania zgody; bêdzie nale¿a³o zapomnieæ o ró¿nych niesnaskach.
Myœlê, ¿e wina jest po obu stronach. Z jednej
strony zarz¹dy spó³dzielni mia³y trochê za du¿o nawyków z poprzedniej epoki – nie mówiê
o wszystkich zarz¹dach – bo tak ³atwiej by³o
funkcjonowaæ. Polska odbiega od przyjêtych
standardów w tym zakresie w Unii Europejskiej, jednak u nas ci¹gle konserwacja minionej epoki w spó³dzielniach mieszkaniowych
jest bardzo widoczna. Z drugiej strony wina
jest po stronie samych cz³onków spó³dzielni,
którzy wykazuj¹ ma³¹ aktywnoœæ, nie przychodz¹ na takie czy inne zebrania. Czy siê to
bêdzie nazywa³o walne zebranie, czy czêœciowo walne, czy zebranie grup cz³onkowskich,
jeœli cz³onków spó³dzielni tam nie bêdzie, to
nic nie pomo¿e, to dalej cz³onkowie spó³dzielni bêd¹ mieli pretensje tylko do zarz¹du i ktokolwiek bêdzie w zarz¹dzie, bêd¹ mieli do niego pretensje. Musi przyjœæ z obu stron jakaœ
odnowa, jakaœ próba pogodzenia siê, zrozumienia, ¿e przecie¿ jest pewna dziejowa konie-

Panie Senatorze, ja troszkê nawi¹¿e do pytania pana senatora Laseckiego co do tej przejrzystoœci, je¿eli chodzi o dokumenty, które mo¿na
pokazywaæ. Czy nie uwa¿a pan senator, ¿e pos³owie poszli o jeden krok za daleko, bo z ustawy wynika, ¿e mo¿na pokazywaæ równie¿ dokumenty
umów, faktur itd.? Je¿eli te dokumenty s¹ upublicznione, to one praktycznie uniemo¿liwiaj¹
przeprowadzenie przetargu, który dzisiaj jest
w wiêkszoœci przypadków traktowany jako podstawowa forma wy³aniania jakiegoœ wykonawcy.
Znajomoœæ faktów odnoœnie do kwot uzyskanych
przez poszczególne firmy powoduje, ¿e te przetargi praktycznie przestaj¹ mieæ sens. Czy tego zagro¿enia pan senator nie widzi?

Senator Adam Biela:
Widzê takie zagro¿enie, ale niestety tu dzia³a
zasada, ¿e ka¿dy kij ma dwa koñce, tutaj te¿. Z jednej strony poprawiamy czytelnoœæ funkcjonowania spó³dzielni, umo¿liwiamy kontrolê funkcjonowania organów statutowych. Z drugiej
strony zaœ, faktycznie mo¿emy burzyæ zasady
chocia¿by dotycz¹ce zamówieñ publicznych.
W moim przekonaniu, jest potrzebne wypracowanie z³otego œrodka, consensusu.

Wicemarsza³ek Ryszard Legutko:
Dziêkujê bardzo.
Jeœli nie ma ju¿ wiêcej pytañ, to dziêkujê panu
senatorowi sprawozdawcy.
(Senator Adam Biela: Dziêkujê bardzo, Panie
Marsza³ku. Dziêkujê równie¿ kolegom i senatorom za pytania.)
Proszê pañstwa, rozpatrywana ustawa zosta³a
wniesiona jako rz¹dowy projekt ustawy oraz jako
projekty poselskie.
Do reprezentowania stanowiska rz¹du w toku
prac parlamentarnych zosta³ upowa¿niony minister budownictwa. Zgodnie z art. 50 Regulaminu
Senatu g³os mo¿e zabraæ obecny na posiedzeniu
przedstawiciel rz¹du, a rz¹d reprezentuje pan
Piotr Styczeñ, sekretarz stanu w Ministerstwie
Budownictwa. Goœcimy tak¿e pana Jerzego Jan-
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kowskiego, przewodnicz¹cego Zgromadzenia
Ogólnego Krajowej Rady Spó³dzielczej.
Witam panów. Czy któryœ z panów chcia³by zabraæ g³os?
Bardzo proszê pana ministra.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Budownictwa
Piotr Styczeñ:
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Nie odnosz¹c siê szczegó³owo do przed³o¿enia
pana senatora Bieli, chcia³bym poinformowaæ
Wysok¹ Izbê, ¿e rz¹d przyj¹³ stanowisko Rady
Ministrów wobec poselskiego projektu ustawy
zawartego w druku nr 1420. To stanowisko by³o
brane pod uwagê podczas pracy podkomisji do
spraw zmiany ustawy o spó³dzielniach mieszkaniowych i równie¿ przez Komisjê Infrastruktury,
która w koñcowej fazie procedowa³a nad przyjêciem propozycji wynikaj¹cych z pracy ³¹cznej, co
nale¿y podkreœliæ, nad projektem rz¹dowym oraz
nad projektami poselskimi i projektem senackim
ustawy o zmianie ustawy o spó³dzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych
ustaw.
Po przys³uchaniu siê dyskusji, po zapoznaniu
siê z przed³o¿eniem senackiem chcia³bym zauwa¿yæ, ¿e w stosunku do niektórych rozwi¹zañ
rz¹d podtrzymuje, bo stanowisko nie zosta³o
zmienione, pewne nie tyle zastrze¿enia, co uwagi
zwi¹zane z koniecznoœci¹ starannego i, nie bojê
siê u¿yæ tego s³owa, ostro¿nego przyjmowania
niektórych zmian.
Na pocz¹tek chcia³bym podziêkowaæ komisji
senackiej, która wykona³a pracê zmierzaj¹c¹ do
wniesienia istotnych zmian, nie tyle merytorycznych, ile przede wszystkim prawnych, oraz innego rodzaju zmian w przed³o¿eniu sejmowym,
które znalaz³o siê w komisji zajmuj¹cej siê t¹
ustaw¹.
Wysoki Senacie, chcia³bym równie¿ zauwa¿yæ, ¿e niektóre z pytañ tutaj zadawanych, a maj¹cych w swej treœci zawarty ³adunek pewnego
niepokoju, pewnych obaw dotycz¹cych konstytucyjnoœci czy te¿ zagro¿eñ wynikaj¹cych z przyjêtych rozwi¹zañ, zawarte s¹ w stanowisku
rz¹dowym. I tutaj wymieniê jako przyk³ad koniecznoœæ zwrotu przez spó³dzielniê cz³onkowi
spó³dzielni, który przesta³ posiadaæ spó³dzielcze
lokatorskie prawo do lokalu, pe³niej wartoœci
rynkowej lokalu w momencie, gdy taki obowi¹zek
na spó³dzielni by ci¹¿y³. Oczywiœcie tutaj powsta³, zdaniem rz¹du, obowi¹zek sprawdzenia,
co najmniej sprawdzenia, czy przepis taki nie
by³by uznany za niezgodny z konstytucj¹. Rz¹d
równie¿ uwa¿a, ¿e jeœli chodzi o likwidacjê jednego z organów spó³dzielni mieszkaniowych, ze-

brañ przedstawicieli, zmiana ta idzie we w³aœciwym kierunku, jednak proponuje doprecyzowanie treœci artyku³u oraz zastosowanie odpowiedniego vacatio legis, aby spó³dzielnie mog³y siê do
niego dostosowaæ.
Nie przed³u¿aj¹c mojego wyst¹pienia, poniewa¿ stanowisko to jest znane, chcia³bym zauwa¿yæ, ¿e aktywnie bêdziemy uczestniczyæ w obradach komisji senackiej zajmuj¹cej siê projektem ustawy, aby ostateczny jej kszta³t zosta³ uznany za prawid³owo funkcjonuj¹cy, przede
wszystkim w praktyce, jak równie¿ nie podda³
siê, nazwijmy to, zagro¿eniom wynikaj¹cym
z potencjalnych jego niedoskona³oœci, miêdzy
innymi takim zagro¿eniom, które uniemo¿liwi³yby stosowanie konkretnych rozwi¹zañ przyjêtych w ustawie.
Panie Marsza³ku, dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Ryszard Legutko:
Dziêkujê bardzo.
Proszê nie odchodziæ jeszcze, Panie Ministrze,
poniewa¿ zgodnie z art. 44 ust. 6 Regulaminu Senatu senatorowie mog¹ zadawaæ z miejsca przedstawicielowi rz¹du pytania trwaj¹ce nie d³u¿ej
ni¿ minutê.
Czy ktoœ z pañstwa chcia³by takie pytanie zadaæ?
Pan senator Biela, bardzo proszê.

Senator Adam Biela:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Ja chcia³bym wykorzystaæ obecnoœæ pana ministra i mo¿e w trybie ma³o regulaminowym – zapomnia³em ze zmêczenia zrobiæ tego w czasie posiedzenia – podziêkowaæ panu ministrowi za
efektywn¹ wspó³pracê nad projektami, w tym równie¿ nad projektem senackim, zw³aszcza za
bardzo konstruktywny wk³ad w sformu³owanie
bardzo trudnego art. 44 ustawy. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Ryszard Legutko:
Regulamin nie przewiduje podziêkowañ, ale
skoro pan podziêkowa³, to bardzo dobrze.
Proszê bardzo, pan senator £uczycki.

Senator Andrzej £uczycki:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, chcia³bym zapytaæ pana, jakie rz¹d widzi zagro¿enia dotycz¹ce tej ustawy
w kontekœcie konstytucji. Chcia³bym, ¿eby pan
wymieni³ te artyku³y, które zdaniem rz¹du s¹
niekonstytucyjne. Dziêkujê.
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Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie! Trudno, ¿eby rz¹d okreœla³, szczególnie z tego miejsca, ¿e
konkretna propozycja jest niekonstytucyjna. Zagro¿enia, o których mówi³em poprzednio, s¹
oczywiœcie podtrzymane w stanowisku rz¹du,
a dotyczy³y przepisu nakazuj¹cego zwrot pe³nej
wartoœci rynkowej lokalu takiemu cz³onkowi,
który utraci lokatorskie spó³dzielcze prawo do lokalu. Równie¿ sprawa dotycz¹ca zebrañ przedstawicieli, czyli organu, który jest likwidowany
w propozycji nowej ustawy, jest w stanowisku
rz¹du poruszana i znajduj¹ siê tu propozycje czy
te¿ wymóg doprecyzowania tego przepisu oraz
zastosowania odpowiedniego vacatio legis.
Jeœli chodzi o sprawy, które maj¹ znaczenie
dla samego procesu uw³aszczenia, tutaj jest kwestia zwi¹zana z okreœleniem wartoœci nominalnej
umorzenia, które wynika³o z pomocy z bud¿etu
pañstwa dla okreœlonych spó³dzielni w zwi¹zku
z budow¹ lokali. Ta sprawa zosta³a okreœlona
w stanowisku rz¹du jako sprawa do zbadania,
czy mog³aby byæ niezgodna z konstytucj¹, w tym
zakresie oczywiœcie, w jakim Trybuna³ Konstytucyjny dotychczas odnosi³ siê do regulacji, nazwijmy je tak, ju¿ historycznych.
Poza tym zdecydowana wiêkszoœæ rozwi¹zañ
jest wskazana w stanowisku rz¹du jako id¹ce
w dobrym kierunku, to znaczy w takim, który
umo¿liwi istotn¹ z punktu widzenia cz³onków
spó³dzielni reformê spó³dzielczoœci mieszkaniowej.
Na zakoñczenie jeszcze, odpowiadaj¹c na to
pytanie, chcia³bym zauwa¿yæ, ¿e stanowisko
rz¹du w sprawie poselskiego projektu ustawy
przyjêtego przez Komisjê Infrastruktury w dniu
16 lutego 2007 r. odnosi siê tylko, tak zosta³o
skonstruowane, do dwunastu regulacji znajduj¹cych siê w przed³o¿eniu i zawarte jest w dwunastu punktach.

tekach. Jest to pewien wyj¹tek. Hipoteka ³¹czna
nie powstaje, co oznacza… Zgodnie z zasad¹ pars
pro toto hipoteka zabezpieczona na ca³oœci musi
obci¹¿aæ tak¿e jej wydzielon¹ czêœæ, a jednoczeœ1
nie w ust. 2 mówi siê, ¿e dokonanie podzia³u powoduje wygaœniêcie hipoteki. Oczywiœcie to wygaœniêcie musi byæ stwierdzone w okreœlonym
postêpowaniu. Jednoczeœnie spó³dzielnia mo¿e
niezw³ocznie obci¹¿yæ hipotek¹ nieruchomoœæ,
na potrzeby której przeznaczone zosta³y œrodki.
A to mo¿e byæ sporne. Jak ten przepis wtapia siê
w ogólny system? I czy nie powinny byæ jednoczeœnie nowelizowane inne przepisy, a nie tylko
ustawa o spó³dzielniach mieszkaniowych? To
jest mo¿e potraktowane trochê za ma³o systemowo, ¿eby tak daleko id¹ce wyj¹tki od zasad,
ugruntowanych od bardzo dawna, wprowadzaæ
tylko w tej ustawie. Czy nie widzia³ pan potrzeby,
¿eby to wprowadziæ jeszcze, jako lex specialis, do
ustawy o ksiêgach wieczystych?
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Budownictwa Piotr Styczeñ: Panie Marsza³ku…)
Jeszcze drugie pytanie. Przepraszam, uzupe³niê to.
Co bêdzie, je¿eli… Gdzie to siê ³¹czy z systemem s¹dowym dotycz¹cym zaskar¿ania uchwa³?
Jak to siê zaskar¿a? I czy jest to uchwa³a? W jakim trybie spó³dzielnia obci¹¿a hipotek¹ nieruchomoœæ, na potrzeby której przeznaczone zosta³y œrodki z tego kredytu, je¿eli w³aœciciel tej nieruchomoœci czy osoba, która bêdzie obci¹¿ona,
kwestionuje prawid³owoœæ kryterium, kwestionuje to, ¿e te œrodki zosta³y zu¿yte na dany cele
i zaskar¿a to? Jaki wtedy ma to tryb? Czy to bêdzie uchwa³a, czy ta osoba sk³ada odwo³anie
w postêpowaniu wewn¹trzspó³dzielczym jako
by³y cz³onek, czy idzie do s¹du, ¿eby to ustalæ?
Jaki pan widzi algorytm zaskar¿ania i sporu wokó³ tego? W jakim to bêdzie trybie? Czy w trybie
postêpowania s¹dowego, czy wewn¹trzspó³dzielczego? Proszê o ten algorytm, o to, aby mo¿na go
by³o przedstawiæ. A je¿eli sprawia³oby to w tej
chwili trudnoœci, to prosi³bym, ¿eby mi udzieliæ
wyczerpuj¹cej odpowiedzi w tym zakresie na piœmie, bo dla realizacji tej ustawy jest to bardzo
wa¿ne.

Wicemarsza³ek Ryszard Legutko:

Wicemarsza³ek Ryszard Legutko:

Dziêkujê bardzo.
Czy s¹ jeszcze jakieœ pytania?
Pan senator Andrzejewski.

Proszê.

Wicemarsza³ek Ryszard Legutko:
Proszê.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Budownictwa
Piotr Styczeñ:

Senator Piotr Andrzejewski:
Panie Ministrze, chcia³bym spytaæ o systemowe regulacje dotycz¹ce hipoteki. Jest o tym mowa w art. 44. To dosyæ ciekawe rozwi¹zanie, które
stanowi lex specialis i idzie niejako w poprzek tego, co mówi prawo o ksiêgach wieczystych i hipo-

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Budownictwa
Piotr Styczeñ:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Wysoki Senacie! Je¿eli chodzi o rozwi¹zanie
dotycz¹ce hipotek, które w tak szczególny sposób
traktuje w³aœnie cz³onków spó³dzielni – de facto
chodzi o zarz¹d spó³dzielni jako organ uprawnio-
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ny czy do podejmowania uchwa³ podzia³owych,
czy do czynnoœci zwi¹zanych z wyodrêbnianiem
lokali, a potem realizowaniem wniosków cz³onków spó³dzielni o przeniesienie prawa w³asnoœci
lokalu w³aœnie na cz³onka – to muszê powiedzieæ,
¿e istniej¹cy w systemie wy³om, którego stworzenie zaproponowaliœmy najpierw podkomisji, póŸniej komisji, a nastêpnie Wysokiemu Sejmowi,
zosta³ zaakceptowany najpierw w trybie roboczym, a póŸniej oczywiœcie ju¿ podczas prac ostatecznych przez ministra sprawiedliwoœci, przez
Zwi¹zek Banków Polskich, przez wszystkich,
którzy siê w³¹czyli w tworzenie tak skonstruowanego wyj¹tku. Nie ulega równie¿ ¿adnej w¹tpliwoœci, ¿e poza nielicznymi, a jeœli to s³owo by³oby
nadmiernym uproszczeniem, poza niewystêpuj¹cym w kategoriach statystycznych zbyt masowo sytuacjami, ¿e hipoteka by³a zak³adana
w zwi¹zku z innym celem ni¿ budowanie, czyli
powstawanie zasobów spó³dzielni mieszkaniowej, tak naprawdê ten wyj¹tek konsumuje zdecydowanie te sytuacje, w których zaci¹gniêty
kredyt obci¹¿a nieruchomoœæ w zwi¹zku z budow¹ budynków z lokalami przeznaczanymi na zaspokajanie potrzeb cz³onków spó³dzielni. Wystêpuj¹ca w innym miejscu konstrukcja ustawy nakazuj¹ca sp³atê czêœci zad³u¿enia przypadaj¹cego na wyodrêbniony lokal, na odrêbn¹ nieruchomoœæ lokalow¹, powoduje, ¿e otrzymaliœmy przyzwolenie na to, ¿eby skonstruowaæ ten specjalny
przepis, rzeczywiœcie jakby stoj¹cy z boku rozwi¹zañ systemowych. Ponadto uznaliœmy, ¿e jest
przyzwolenie na traktowanie tego przepisu jako
bezpiecznego w tym zakresie. Te przypadki,
w których zobowi¹zanie hipoteczne dotyczy innego celu ni¿ budowa budynku z lokalami przeznaczonymi dla zaspokajania potrzeb cz³onków
spó³dzielni, jak ju¿ powiedzia³em, statystycznie
nieobci¹¿aj¹ce systemu spó³dzielczego w Polsce,
naszym zdaniem w wystarczaj¹cy sposób zosta³yby zabezpieczone poprzez odpowiednie decyzje
i w trybie umo¿liwienia, poprzez zmianê umowy
z wierzycielem, przeniesienia zabezpieczenia hipotecznego na inn¹ nieruchomoœæ. Przyznajê jednak, ¿e poziom troski wyra¿ony w tym pytaniu
jest podobny do tego, jaki ma w tej sprawie rz¹d.
Z tym, ¿e my mieliœmy tutaj mo¿liwoœæ wspó³pracy z ministrem sprawiedliwoœci, który akurat
w tym zakresie, akurat do tego konkretnego przypadku ¿adnego istotnego zastrze¿enia nie
wniós³.
Je¿eli chodzi o systemowe rozwi¹zanie dotycz¹ce zaskar¿ania uchwa³… Rozumiem, ¿e w pytaniu by³ zawarty pewien kazus, to znaczy taki,
¿e œrodki zabezpieczone okreœlon¹ nieruchomoœci¹ nie by³y przeznaczone na przyk³ad na cel,
który wynika³ z tego zabezpieczenia?
(Senator Piotr Andrzejewski: Nie tylko.)

Nie tylko.
(Senator Piotr Andrzejewski: Bo dlaczego obci¹¿a siê tylko jedno?)
Rozumiem.
Postêpowanie wewn¹trzspó³dzielcze, chocia¿
mo¿emy uznaæ za w³aœciwe u¿ycie wobec niego
okreœlenia, ¿e jest niedoskona³e, istnieje i w ka¿dej chwili jest dostêpne. I trudno o tym dyskutowaæ czy te¿ nawet wskazywaæ je jako takie, które
w jakiœ sposób powinno zostaæ wyró¿nione, bo
ono jest dostêpne dla ka¿dego cz³onka. Mo¿e je
wszcz¹æ, s¹ organy spó³dzielni s³u¿¹ce w³aœnie
do tego, aby takie postêpowanie prowadziæ. Jednak wydaje mi siê, ¿e inaczej jest w przypadku
zaskar¿ania tych uchwa³. Mog³yby one bowiem
w istotny sposób naruszyæ interes cz³onka, który
nie chcia³by, aby lokal po³o¿ony na konkretnej
nieruchomoœci stanowi³ zabezpieczenie czy te¿
czêœæ zabezpieczenia ca³ej hipoteki takiej nieruchomoœci. Z powodów, które zosta³y okreœlone
przez pana senatora w pytaniu, wydaje mi siê, ¿e
w wysokim stopniu uzasadnione jest tutaj
stwierdzenie, ¿e w takich kwestiach ostatecznie
powinno rozstrzygaæ taki spór postêpowanie
s¹dowe. Ale uzurpujê sobie tutaj równie¿ prawo
do stwierdzenia, ¿e algorytm postêpowania,
o który pan senator poprosi³, zostanie przygotowany na piœmie przez resort.

Wicemarsza³ek Ryszard Legutko:
Proszê bardzo.
Proszê, Panie Senatorze.

Senator Piotr Andrzejewski:
Panie Ministrze, chcia³bym te¿ coœ powiedzieæ
jako praktyk. Czy nie lepiej by³oby w samej decyzji czy uchwale dotycz¹cej wydzielenia nieruchomoœci od razu rozstrzygn¹æ kwestiê hipoteki?
Bo tu jest tak powiedziane, ¿e wygasa,
a spó³dzielnia dopiero w innym postêpowaniu
obci¹¿y niezw³ocznie… Czyli bêdzie okres, kiedy
hipoteki nie bêdzie w ogóle, bo ona wygaœnie,
a dopiero póŸniej jest ca³e postêpowanie zmierzaj¹ce do obci¹¿enia nowej nieruchomoœci. Czy to
jest praktyczne? Bo w miêdzyczasie to prawo mo¿e zostaæ zbyte – bez hipoteki. I kto wtedy bêdzie
odpowiada³? Bo jest domniemanie… Tu ju¿ nie
ma hipoteki, nowej jeszcze nie ma, a w miêdzyczasie nastêpuje zbycie praw. I ten, kto nabywa,
mo¿e powiedzieæ, ¿e naby³ w dobrej wierze. I kto
bêdzie wtedy odpowiada³? Wierzyciel na tym traci. Do kogo bêdzie wtedy kierowa³ swoj¹ wierzytelnoœæ z tytu³u zaniedbania tego, ¿e jego zabezpieczenie pad³o? W zwi¹zku z tym jest taka sugestia, ¿eby mo¿e jeszcze to poprawiæ, aby dokonuj¹c podzia³u, jednoczeœnie rozstrzygn¹æ to
w uchwale podzia³owej. Bo to w zasadzie powinno byæ dokonane uchwa³¹, i to chyba zgromadze-
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nia walnego, o ile siê nie mylê, je¿eli chodzi na
przyk³ad o podzia³ spó³dzielni. Chodzi o to, ¿eby
od razu rozstrzygaæ to uchwa³¹, bo wtedy jest
tryb zaskar¿ania ca³ej uchwa³y, je¿eli coœ jest nie
tak. Nie ma tego antraktu, w którym nagle znika
hipoteka i jest ustanawiana dopiero w przysz³oœci, w innym postanowieniu, na rzecz innego
podmiotu. Jakie jest pana zdanie w tym zakresie?

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Budownictwa
Piotr Styczeñ:
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie! Stoj¹c po
stronie regulacji, które by³y przedk³adane w Sejmie, a nastêpnie omawiane na posiedzeniu komisji senackiej, chcia³bym zauwa¿yæ, ¿e troska
wykazywana w trakcie tworzenia zespo³u przepisów lub zmiany istniej¹cych przepisów dotyczy³a
sytuacji cz³onków spó³dzielni, a poœrednio oczywiœcie spó³dzielni jako takiej. Nale¿y równie¿
przyznaæ, ¿e w pytaniu pana senatora zawarta
jest innego rodzaju troska, troska o wierzyciela
oraz o spójnoœæ systemu hipotecznego, który –
dokonam tutaj pewnego uproszczenia – nie znosi
luk, bo one stanowi¹ zagro¿enia dla tego systemu. I przyznajê, ¿e nale¿a³oby skorzystaæ z faktu,
i¿ wysoce prawdopodobne jest to, ¿e bêdziemy
procedowaæ poprawki do tej ustawy, i przed³o¿yæ
uwagê pana senatora na posiedzeniu komisji senackiej, aby mo¿na by³o zabezpieczyæ czêœæ tego
systemu, bo tak naprawdê chodzi o tê szczelnoœæ. Ona tak naprawdê zapewni pomyœlnoœæ
przekszta³ceñ, o których tu mówimy, i dobr¹ sytuacjê tak cz³onków spó³dzielni, jak równie¿ wierzycieli, którzy nie mog¹ traciæ na tym, ¿e ten
wektor myœlenia i troski zosta³ zbyt mocno przesuniêty w któr¹œ stronê. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Ryszard Legutko:
Dziêkujê bardzo.
Pan senator Szaleniec.

Senator Zbigniew Szaleniec:
Prosi³bym pana ministra o bardziej jasn¹ wypowiedŸ na temat, czy rz¹d rekomenduje tê ustawê, czy nie rekomenduje jej, czy ma zastrze¿enia,
bo doœæ niewyraŸnie wyrazi³ swoje zdanie w tej
kwestii. I w zwi¹zku z tym ja bym chcia³ spytaæ
pana o pewne zagro¿enia, które moim zdaniem
tu s¹. Proszê o odpowiedŸ na pytanie, czy rzeczywiœcie mam racjê.
Chodzi mi o zapis dotycz¹cy uw³aszczenia
spó³dzielni gruntami, które dzisiaj maj¹ nieuporz¹dkowany stan. Ten zapis pojawi³ siê wówczas,
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kiedy siê okaza³o, ¿e czêœci spó³dzielców nie bêdzie mo¿na uw³aszczaæ. No wiêc co zrobiæ? A, to
wpiszmy do ustawy, ¿e uw³aszczymy spó³dzielniê
przez zasiedzenie. Czy to rzeczywiœcie jest taki
prosty do rozwi¹zania problem? Czy nie bêdzie to
rodzi³o jakichœ skutków w przysz³oœci, jeœli jacyœ
w³aœciciele siê pojawi¹? Czy nie mog¹ pojawiæ siê
ró¿ne problemy z tego tytu³u? Jako w³aœciwy minister powinien pan mieæ tutaj jasne zdanie w tej
kwestii.
Kolejna sprawa. Chcia³bym równie¿ zorientowaæ siê, jakie jest pana zdanie na temat pewnego zagro¿enia, które wynika czy wynikaæ bêdzie z poprawki, jak¹ zasugerowa³ pan senator
Biela. Mianowicie chodzi o to, ¿e dwa miliony
szeœciuset mieszkañców, którzy ju¿ wykupili
swoje mieszkania, bêdzie musia³o teraz odebraæ od spó³dzielni te œrodki. Czy nie widzi pan
zagro¿enia dla funkcjonowania spó³dzielni, je¿eli pozbawi siê na kilkadziesi¹t lat… Ktoœ wyliczy³, ¿e przez trzydzieœci lat cz³onek nie bêdzie
p³aci³ na fundusz remontowy; dotyczy³oby to
znacznej czêœci spó³dzielców. Czy nie zagra¿a
to spó³dzielniom? W koñcu chodzi o to, ¿eby
mieszkañcy mieli gdzie mieszkaæ, a nie o to, ¿eby siê zarz¹dy utrzyma³y.
I ostatnie pytanie. Czy podziela pan interpretacjê pana senatora Bieli, pana senatora sprawozdawcy, ¿e tutaj nie ma zagro¿eñ – pan czêœciowo
ju¿ odpowiedzia³ na to pytanie – zwi¹zanych z zastrze¿eniem Trybuna³u Konstytucyjnego? Czy
zgadza siê pan z jego interpretacj¹?
Moim zdaniem – wed³ug tego, co ja interpretujê – gdy czytam orzeczenia Trybuna³u Konstytucyjnego, to wynika z nich, ¿e trybuna³ w ogóle
zakazuje parlamentowi mieszania siê w ustalanie zasad zbywania lokali wewn¹trz spó³dzielni,
bo jest to podmiot jakby prywatny, który ma tutaj ca³kowicie woln¹ wolê. Ja rozumiem te zastrze¿enia Trybuna³u Konstytucyjnego w ten
sposób, a pan senator zupe³nie przeciwnie. Gdyby pan móg³ powiedzieæ kilka zdañ w tej kwestii.
Dziêkujê.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Budownictwa
Piotr Styczeñ:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Wysoki Senacie, je¿eli chodzi o nabycie prawa
do gruntów w trybie zasiedzenia, które mia³oby
umo¿liwiæ uw³aszczanie czy te¿ przekszta³canie
spó³dzielczych praw do lokalu w prawo w³asnoœci, to tutaj na poziomie Sejmu, podczas pracy
w Komisji Infrastruktury, uznane zosta³o, ¿e tak
naprawdê nale¿y stworzyæ warunki do tego. ¿eby
wszyscy cz³onkowie spó³dzielni posiadaj¹cy lokatorskie lub spó³dzielcze w³asnoœciowe prawo
do lokalu mogli skorzystaæ z dobrodziejstwa
ustawy w takim zakresie, który umo¿liwi ostate-
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czne przekszta³canie tych praw w prawo w³asnoœci. I element zwi¹zany z wprowadzeniem regulacji, która mia³aby rozwi¹zaæ niezwykle wa¿ny
problem, ci¹gn¹cy siê w bardzo d³ugim okresie
i z nieprzewidywalnym horyzontem czasowym –
tak naprawdê ten stan rzeczy nie dotyczy wszystkich miast Polski, ale na przyk³ad w Warszawie
ten problem by³by nierozwi¹zywalny; jeszcze
bardzo d³ugo nie mo¿na by³oby dokonaæ ¿adnego
przekszta³cenia – zmierzenie siê z tym problemem nale¿y uznaæ za wyzwanie, ale jednoczeœnie
za bardzo dobre i odwa¿ne podejœcie do zmiany
stanu rzeczy. Ta zmiana wydawa³a siê w wysokim stopniu niemo¿liwa.
Czy z tego tytu³u mog¹ powstaæ jakieœ zagro¿enia? Z du¿ym prawdopodobieñstwem tak. Trudno tutaj powiedzieæ, ¿e we wszystkich przypadkach, ale na pewno wyst¹pi¹. Co do iloœci, to
w znacznej liczbie przypadków w³aœciciele po
ostatecznym ujawnieniu, a tak¿e po uzasadnionym stwierdzeniu, ¿e rzeczywiœcie posiadaj¹ prawo w³asnoœci czy prawa do danego gruntu, bêd¹
wystêpowaæ z roszczeniami o odszkodowania
z tego tytu³u. I to rozstrzygniêcie ustawowe w momencie, kiedy pañstwo polskie przyjê³oby do stosowania w ca³ej rozci¹g³oœci przepis proponowany przez parlament, mog³oby zrodziæ skutki odszkodowawcze dla bud¿etu.
Druga sprawa, czyli œrodki z przekszta³ceñ,
w postaci zasilania funduszu remontowego, które w wiêkszoœci zosta³y ju¿ wydatkowane
w spó³dzielniach na ró¿nego typu cele. Czy odbieranie tych œrodków przez tych, którzy dokonali
przekszta³cenia spó³dzielczych praw w prawo
w³asnoœci, przede wszystkim spó³dzielczego prawa w³asnoœciowego do lokalu i lokatorskiego prawa do lokalu w prawo w³asnoœci, czy to rodzi³oby
istotne skutki, czy to jest prawid³owe?
Chcia³bym powiedzieæ, ¿e przed 24 kwietnia
2001 r. tak naprawdê by³y tylko przekszta³cenia
spó³dzielczego lokatorskiego prawa do lokalu
w spó³dzielcze w³asnoœciowe prawo do lokalu,
a sytuacja jest zupe³nie inna. Pad³a liczba dwóch
milionów szeœciuset tysiêcy. To nie jest ta skala
problemu, dlatego ¿e my mo¿emy mówiæ tutaj
o regulacjach, które wprowadzi³y przenoszenie
œrodków pozyskanych z tytu³u przekszta³cenia
na fundusz remontowy, w zwi¹zku z przekszta³ceniem spó³dzielczego prawa do lokalu
w prawo w³asnoœci, a to jest inna sytuacja. Nale¿y tutaj zauwa¿yæ, ¿e mo¿e siê tak zdarzyæ, oczywiœcie, i¿ ocena ostateczna zostanie dokonana
przez Trybuna³ Konstytucyjny. Taka mo¿liwoœæ
istnieje. Ale nale¿y zauwa¿yæ, ¿e ta sytuacja jest
bardzo ró¿na w ró¿nych spó³dzielniach. To nie
jest tak, ¿e procent uw³aszczonych cz³onków
spó³dzielni w istotny sposób zasili³ fundusz remontowy. Mo¿e siê zdarzyæ, ¿e w pewnej grupie

spó³dzielni w³aœnie ta istotnoœæ z punktu widzenia skali mo¿e mieæ znaczenie dla pomyœlnoœci
funkcjonowania tej¿e spó³dzielni. Ale chcia³bym
te¿ pokreœliæ nastêpuj¹cy fakt. Otó¿ to dotyczy
funduszu remontowego, rz¹dz¹cego siê swoimi
prawami, maj¹cego pewien charakter otwartego
funduszu w zakresie przychodów i zamkniêtego
co do sposobu wydatkowania; st¹d, jeœli w ogóle
mówimy o zagro¿eniach, to mówimy o zagro¿eniach z tytu³u przep³ywu œrodków przez fundusz,
a nie przez wszystkie tytu³y przychodowe i kosztowe spó³dzielni mieszkaniowych. I tak nale¿y
patrzeæ na proponowan¹ regulacjê. Nie
chcia³bym tutaj z tego miejsca oceniaæ innych jej
cech, dlatego ¿e nie zosta³a ona jeszcze w ostateczny sposób, nazwijmy to, skonsumowana w postaci przepisu, nie ma mo¿liwoœci oceny takiego
przepisu.
I ostatnie pytanie. Gdyby pan senator by³ ³askaw je przypomnieæ…
(Senator Zbigniew Szaleniec: Dotyczy³o interpretacji odnoœnie do orzeczeñ Trybuna³u Konstytucyjnego na temat przekazywania mieszkañ,
uw³aszczania mieszkañców. Moja interpretacja
by³a ró¿na od interpretacji pana senatora Bieli.)
Rozumiem.
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie! Odpowiadaj¹c na trzecie pytanie – a jest ono obci¹¿one
faktem, i¿ przekszta³cenia trwaj¹ce od 24 kwietnia 2001 r. a¿ do, w uproszczeniu, dnia dzisiejszego odbywa³y siê w ró¿nych warunkach ustawowych, poniewa¿ przepisy dotycz¹ce tych przekszta³ceñ by³y zmieniane czy to dlatego, ¿e je poprawiano, czy te¿ ze wzglêdu na odpowiednie postêpowanie i wynik postêpowania przed Trybuna³em Konstytucyjnym, chcia³bym powiedzieæ,
¿e zagro¿enie wynikaj¹ce z faktu, ¿e proponowana regulacja ma cechy sztywnego ingerowania
w materiê dotycz¹c¹ dzia³alnoœci spó³dzielni,
w³aœciwie wystêpuje w wypadku jakiejkolwiek
regulacji dotycz¹cej tej kwestii. W stanowisku
rz¹du jest zawarty zapis, który mówi, ¿e rz¹d
podchodzi do tego problemu jako w³aœciwie ukierunkowanego, a jednoczeœnie wymagaj¹cego pozyskania ekspertyz co do zgodnoœci tego z konstytucj¹. Trudno jest dzisiaj z tego miejsca oceniaæ, czy to rozwi¹zanie – które nosi cechy wezwania pañstwa skierowanego do spó³dzielni, aby
zwróci³y jedynie tyle, ile pañstwo kiedyœ w³o¿y³o
w budowê, i nic poza tym – zawiera zapisy, które
pozwala³yby ju¿ dzisiaj z pe³n¹ odpowiedzialnoœci¹ stwierdziæ, ¿e istnieje zagro¿enie, i¿ jest ono
niekonstytucyjne. Raczej nale¿y je rozwa¿aæ
w innych kategoriach, w kontekœcie dodania
ewentualnie przepisu, który by³by swego rodzaju
zabezpieczeniem przed powstaniem zarzutu niekonstytucyjnoœci, a mianowicie przepisu umo¿liwiaj¹cego spó³dzielniom mieszkaniowym poza
regulacj¹, która jest zaproponowana, samodzielne ustalanie zasad przekszta³ceñ.
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Chcia³bym powiedzieæ, i czyniê to wobec Wysokiego Senatu z pewn¹ odwag¹, ¿e w przed³o¿eniu rz¹dowym – które posi³kowa³o siê przede
wszystkim zasad¹ kontynuacji, czyli tworzenia
systemu niezwykle przyjaznego cz³onkom, ale
nieoderwanego od bytów prawnych reguluj¹cych
poprzednio tê materiê – zaproponowaliœmy, by,
poza pewn¹ sztywn¹ granic¹ tu sformu³owan¹,
w skrajnej sytuacji umo¿liwiæ spó³dzielniom nawet nastêpuj¹ce rozwi¹zanie: ¿eby w szczególnych warunkach ekonomicznych, kiedy
spó³dzielnia ma bardzo dobr¹ sytuacjê ekonomiczn¹, to, co pozosta³o po umorzeniu przez bud¿et
pañstwa, by³o zap³acone przez spó³dzielniê wystêpuj¹c¹ jako podmiot gospodarczy, a nie przez
jej cz³onków. Uznano jednak, ¿e to rozwi¹zanie
mog³oby w praktyce byæ w wysokim stopniu nieefektywne w odniesieniu do cz³onków i st¹d propozycja pos³ów, z któr¹ dzisiaj mamy do czynienia. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Ryszard Legutko:
Dziêkujê.
Pan senator Andrzejewski.

Senator Piotr Andrzejewski:
Panie Ministrze, najpierw pytanie o zasadê
w wypadku podzia³u: jak wygl¹daj¹ dalej losy
funduszu zasobowego? To jest ma³o znana historia. Czy jest on analogiczny do funduszu remontowego, czy te¿ podlega jakimœ innym regulacjom, a je¿eli tak, to którym? Czy ta ustawa coœ
zmienia, czy coœ dodaje? Jak bêdzie wygl¹da³ algorytm podzia³u funduszu zasobowego?
Druga kwestia dotyczy poprawek. Ministerstwo bra³o udzia³ w posiedzeniu Komisji Gospodarki Narodowej, ja nie. Jest poprawka trzydziesta szósta, która tworzy… Czy to nie jest przypadkiem superfluum, czyli przeregulowanie?
Zgodnie z t¹ poprawk¹, przypomnê szanownym
kolegom, spó³dzielnia bêd¹ca posiadaczem nieruchomoœci gruntowej stanowi¹cej w³asnoœæ
pañstwa, gminy albo takiej, której w³aœciciel jest
nieznany, nabywa w³asnoœæ tej nieruchomoœci
przez zasiedzenie. Orzeczenie s¹du stwierdzaj¹ce nabycie w³asnoœci tej nieruchomoœci jest
podstaw¹ wpisu do ksiêgi wieczystej, to jest oczywiste. Tworzy siê tutaj odrêbny tytu³ prawny zasiedzenia. W zwi¹zku z tym, czy to bêdzie postêpowanie s¹dowe w trybie o stwierdzenie, czy
o ustalenie zasiedzenia? Bo je¿eli to jest z mocy
prawa, s¹ skutki zasiedzeniowe z tego lex specialis… Chodzi o to, ¿e to jest nowy przepis materialno-prawny, inny, ale z normaln¹ procedur¹ wystêpowania o stwierdzenie zasiedzenia. Czy to
jest potrzebne i dlaczego? Wpychanie tego w po-
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stêpowanie o ustalenie, które ma zupe³nie inny
charakter, inne koszty… Jak siê bêd¹ kszta³towaæ koszty z tego tytu³u? To te¿ jest istotne. Je¿eli
to nabywa z mocy ustawy... Czy to przypadkiem
nie jest przeregulowane? To te dwa pytania. Dziêkujê.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Budownictwa
Piotr Styczeñ:
Dziêkujê bardzo.
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie! Jeœli chodzi
o fundusz zasobowy, to on rzeczywiœcie istnieje
w spó³dzielni, mo¿na powiedzieæ w uproszczeniu,
od pocz¹tku. Jest to fundusz, który miêdzy innymi umo¿liwia regulowanie kwestii dotycz¹cych
okresów niepomyœlnoœci spó³dzielni – z niego
czerpie siê œrodki po to, ¿eby wyrównaæ okreœlone straty. Myœmy nie proponowali zmian w jego
systemie. Jak rozumiem, w pytaniu pojêcie podzia³u spó³dzielni dotyczy wydzielenia innej
spó³dzielni, bo to nie jest ten podzia³ wynikaj¹cy
z przekszta³ceñ praw spó³dzielczych w prawo
w³asnoœci do lokalu mieszkalnego. Mo¿na powiedzieæ, ¿e spó³dzielnie w zasadzie nie maj¹ z tym
wiêkszego problemu i dlatego nie ruszaliœmy istniej¹cego ju¿ systemu. Jest to fundusz, który na
przyk³ad w uchwale podzia³owej spó³dzielni powinien byæ okreœlony co do sposobu jego podzia³u pomiêdzy dwa nowe podmioty gospodarcze.
Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e tak naprawdê ró¿ne s¹ proporcje jego przyrostu w ró¿nych okresach dzia³alnoœci spó³dzielni, w tej uchwale mog¹ byæ
wziête pod uwagê tak¿e te parametry, które
wskazuj¹, w jaki sposób przyrasta³ on w trakcie
okresów pomyœlnoœci czy te¿ niepomyœlnoœci
spó³dzielni.
Chcia³bym równie¿ zauwa¿yæ, ¿e taka za³o¿ona, jeszcze w czasach, kiedy regulowano to w inny sposób, niedoszacowana regulacja dotycz¹ca
tego funduszu umo¿liwia nawet dzisiaj w specyficznych sytuacjach, w jednostkowych przypadkach zachowywanie siê przez spó³dzielnie we
w³aœciwy dla nich sposób, oczywiœcie z woli
cz³onków, bo inaczej byæ nie mo¿e. Gdyby siê
zdarzy³y… W Ministerstwie Budownictwa sygna³ów co do nieprawid³owego funkcjonowania funduszu zasobowego w zasadzie nie mamy, muszê
powiedzieæ, ¿e podczas ostatniego pó³tora roku
sprawowania funkcji sekretarza stanu raczej
skarg na sposób jego funkcjonowania nie by³o,
st¹d, Panie Senatorze, stosunkowo nik³e zainteresowanie t¹ problematyk¹ w trakcie realizacji
zmian ustawy, o której dzisiaj mówimy.
Postêpowanie s¹dowe w sprawie zasiedzenia.
W ogóle ten mechanizm, który zosta³… Ja ju¿
czêœciowo to wyjaœnia³em, bo tutaj postawiono
pytanie, czy nie wynikn¹ z tego tytu³u skutki dla
bud¿etu pañstwa. Oczywiœcie, ¿e tak siê mo¿e
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zdarzyæ, s¹ przecie¿ procesy odszkodowawcze,
znajdzie siê w³aœciciel, okreœli swoje prawa
i ustali swoje prawa do gruntu…
(Senator Piotr Andrzejewski: Czy to nie powinno byæ wtopione w system ogólny? Dlaczego to
jest odrêbna podstawa materialna?)
W trakcie procedowania ustawy, jak ju¿ wczeœniej mówi³em, podstawow¹ trosk¹ by³a kwestia
dotycz¹ca przekszta³ceñ w zwi¹zku z sytuacj¹
cz³onków spó³dzielni mieszkaniowych. Pewna
determinacja i chêæ osi¹gniêcia naprawdê efektywnego systemu tych przekszta³ceñ sprowadzi³y niektóre przepisy do roli, tak to okreœlmy, przepisów bardzo szczególnych, czyli, tak jak ju¿ mówiliœmy w wypadku hipoteki, niewpisuj¹cych siê
w sposób prawid³owy w ostateczn¹ materiê systemow¹, z której powinny wynikaæ i do której powinny siê dostosowywaæ. Przyznajê, ¿e istnieje tu
pewne zagro¿enie, które w praktyce mo¿e siê
okazaæ bardzo trudne do udŸwigniêcia. Dlaczego? Ze wzglêdu na odszkodowania, o których ju¿
powiedzia³em, ale równie¿ dlatego, ¿e postêpowanie o ustalenie rzeczywiœcie jest kosztowne
i mo¿e bardzo d³ugo trwaæ. Czyli mo¿na nie uzyskaæ efektu, o którym myœleli projektodawcy, zak³adaj¹c, ¿e taki lex specialis mo¿e go, w relatywnie krótkim czasie, przynieœæ. S¹dzê, ¿e nad
tym jeszcze bêdziemy mieli okazjê, po przyjêciu
uwagi pana senatora, siê pochyliæ.

Wicemarsza³ek Ryszard Legutko:
Dziêkujê bardzo.
Nie widzê wiêcej chêtnych do zadania pytañ
panu ministrowi. Dziêkujê bardzo.
Proszê pañstwa, otwieram dyskusjê.
Przypominam o wymogach regulaminowych
dotycz¹cych czasu przemawiania, o koniecznoœci zapisywania siê do g³osu u pani senator prowadz¹cej listê mówców, a przede wszystkim
o obowi¹zku sk³adania podpisanych wniosków
o charakterze legislacyjnym do marsza³ka Senatu do czasu zamkniêcia dyskusji.
Pan senator Alexandrowicz, a póŸniej pani
senator.

Senator
Przemys³aw Alexandrowicz:
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Myœlê, ¿e wskazana jest du¿a ostro¿noœæ podczas procedowania nad t¹ ustaw¹, bowiem dotyka ona szczególnie trudnej materii. Wydaje siê,
¿e Sejm, proponuj¹c pewne rozwa¿ania, trochê
abstrahowa³ od wielkiego zró¿nicowania
spó³dzielni. Chocia¿by przepis dotycz¹cy zniesienia wyborów przedstawicieli czy spotkañ grup
cz³onkowskich i stwierdzenie, ¿e jedynym
uchwa³odawczym organem mo¿e byæ wy³¹cznie

walne zgromadzenie cz³onków… Byæ mo¿e w ma³ych spó³dzielniach jest to racjonalne, byæ mo¿e
w œrednich z pewnym trudem da siê to przeprowadziæ, ale co zrobiæ w przypadku, gdy cz³onków
spó³dzielni jest ponad trzydzieœci tysiêcy? Jak
wówczas zorganizowaæ walne zebranie cz³onków? Jak ma funkcjonowaæ to walne zebranie
cz³onków podzielone na czêœci? Poszczególne
czêœci musia³yby bowiem debatowaæ nad tymi
samymi wnioskami, rozpatrywaæ te same odwo³ania od decyzji zarz¹du spó³dzielni itd., itd.
Wydaje siê te¿, ¿e pos³owie zignorowali uchwa³ê S¹du Najwy¿szego z lipca 2005 r., która mówi
wprost, ¿e „w du¿ych spó³dzielniach mieszkaniowych o znacznej liczbie cz³onków walne zgromadzenie nie tylko nie jest w stanie realizowaæ zasad, dla których zosta³o powo³ane, lecz jego istnienie mo¿e doprowadziæ do faktycznego pozbawienia cz³onków wp³ywu na dzia³alnoœæ
spó³dzielni, do jej dezorganizacji i parali¿u jej
funkcjonowania”. Byæ mo¿e Ÿród³em tego zapisu
by³o g³êbokie przekonanie, ¿e struktury tak du¿e, i¿ nie mog¹ funkcjonowaæ w zwyk³ych ramach, powinny siê po prostu podzieliæ. Ale nale¿a³oby podj¹æ i zapisaæ tak¹ decyzjê w zupe³nie
inny sposób, a nie wchodziæ do mieszkania na
czwartym piêtrze przez okno w kuchni zamiast
normalnie po schodach i przez drzwi.
Wydaje siê równie¿, ¿e zamiar, sk¹din¹d zbo¿ny, obdarowania posiadaczy tylko lokatorskiego
prawa do lokalu pe³n¹ w³asnoœci¹ i, równie zbo¿ny, zamiar wynagrodzenia tych, którzy wczeœniej
wykupili spó³dzielcze w³asnoœciowe prawo do
mieszkania – wynagrodzenia w ten sposób, ¿e zostaliby na odpowiedni¹ liczbê lat zwolnieni z op³at na fundusz remontowy – mog¹ mieæ doœæ katastrofalny skutek. Je¿eli w spó³dzielni 3/4 osób
wykupi³o mieszkania, a w wielu spó³dzielniach
tak jest, i 3/4 osób by³oby zwolnionych z wp³at na
fundusz remontowy, to ta 1/4, któr¹ obdarujemy
mieszkaniami – w zasadzie za darmo czy prawie
za darmo – musia³aby ponieœæ znacznie wiêksze
wp³aty na fundusz remontowy. Mo¿e trzy- lub
czterokrotnie wiêksze. Nie wiem, czy byliby z tego
zadowoleni… B¹dŸ te¿ ca³y program prac remontowych spó³dzielni musia³by zostaæ zawieszony
czy zlikwidowany. Wiemy, z jakiej substancji
mieszkaniowej w najwiêkszym procencie sk³adaj¹ siê spó³dzielnie mieszkaniowe: s¹ to wielkop³ytowe bloki. One i tak s¹ substancj¹ bardzo trudn¹ do utrzymania. Rezygnacja w przypadku tej
substancji ze stale prowadzonych remontów doprowadzi³aby do przekszta³cenia osiedli
spó³dzielczych po prostu w slamsy, doprowadzi³aby do degradacji zasobów spó³dzielczych.
Dlatego wydaje mi siê, ¿e powinniœmy dok³adnie przeanalizowaæ wszystkie uwagi, które kierowa³y do nas poszczególne spó³dzielnie czy organizacje spó³dzielni mieszkaniowych – myœlê, ¿e
do ka¿dego z senatorów takie pisma dociera³y –
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i staraæ siê podczas prac komisji znaleŸæ odpowiedŸ na te pytania. T¹ odpowiedzi¹ powinny te¿
byæ propozycje poprawek. Wiem, ¿e czêœciowo
zosta³y one ju¿ zg³oszone. S¹ te¿ nowe, przygotowywane jeszcze przez senatorów. Myœlê, ¿e ze
wzglêdu na skalê problemu, ze wzglêdu na to, ¿e
nasza decyzja dotknie jednak nie kilkudziesiêciu
tysiêcy i nie dwustu tysiêcy, ale kilku milionów
mieszkañców, powinniœmy tutaj zachowaæ
szczególn¹ ostro¿noœæ. I o to bardzo apelujê.

Wicemarsza³ek Ryszard Legutko:
Dziêkujê bardzo.
Pani senator Tomaszewska.

Senator Ewa Tomaszewska:
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
O tym, jak to jest wa¿ny problem dla milionów
mieszkañców naszego kraju, œwiadczy chocia¿by
ta teczka, która jest pe³na listów i uwag zwi¹zanych z t¹ ustaw¹. Jest to niezwykle wa¿na kwestia. W naszym klimacie dach nad g³ow¹ jest podstawow¹ spraw¹, ¿eby zachowaæ w ogóle szansê
egzystencji. Jest to te¿ niezwykle wa¿ne, jeœli patrzymy od strony polityki prorodzinnej. Dlatego
uregulowanie funkcjonowania spó³dzielni mieszkaniowych jest czymœ bardzo oczekiwanym
przez spó³dzielców.
A druga kwestia, na któr¹ chcia³abym zwróciæ
uwagê, to jest to, ¿e doœæ czêsto interesy zarz¹dów i interesy cz³onków spó³dzielni nie s¹ to¿same. To jest wa¿na sprawa i konieczne jest pochylenie siê nad ni¹, zw³aszcza przez komisjê gospodarki.
Chcê odnieœæ siê tylko do jednej konkretnej
sprawy, mianowicie do zapisu dotycz¹cego zast¹pienia walnych zgromadzeñ spó³dzielni
przedstawicielami lub te¿ nie. W tej ustawie zo3
sta³ wprowadzony zapis art. 8 . Zapis ten zakazuje zastêpowania walnego zgromadzenia
spó³dzielni mieszkaniowej zebraniem przedstawicieli. Chcê powiedzieæ – podobnie jak przed
chwil¹ pan senator Alexandrowicz – ¿e w takiej
sytuacji jakikolwiek wp³yw na jak¹kolwiek decyzjê bêdzie ¿aden. Je¿eli w spó³dzielni jest dziesiêæ tysiêcy czy trzydzieœci tysiêcy mieszkañ, to
wiadomo, ¿e ma³¿onków, którzy mog¹ razem
uczestniczyæ – bo mieszkanie jest wspóln¹ w³asnoœci¹ – w zebraniu, jest tam wiêcej. Zebranie podejmuje decyzje w istotnych sprawach. Proszê
siê zastanowiæ, gdzie na przyk³ad w Warszawie
zorganizowaæ takie zebranie. A nie w ka¿dym
mieœcie s¹ tak wielkie sale jak Sala Kongresowa.
Tylko ¿e i ona pomieœci trzy tysi¹ce osób, nie pomieœci jednak dziesiêciu tysiêcy, a takie dziesiêciotysiêczne osiedla to s¹ ca³kiem niedu¿e.
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W miastach metropolitalnych tego siê nie da zrobiæ. Oczywiœcie, tak wielk¹ spó³dzielniê nale¿y
podzieliæ. Ale trzeba siê te¿ zastanawiaæ nad sensem podzia³u, ¿eby ona nie by³a zbyt rozdrobniona. Je¿eli na osiedlach by³y bowiem na przyk³ad
szko³y czy przedszkolai sklepy , to jest to pewna
wspólna w³asnoœæ. Mo¿liwoœci podzia³u tej infrastruktury te¿ wp³ywaj¹ na to, do jakiego stopnia
mo¿emy rozdrabniaæ spó³dzielniê, do jakiego
stopnia da siê to zrobiæ.
A wiêc wydaje mi siê, ¿e przede wszystkim trzeba spó³dzielcom daæ szansê podejmowania decyzji we w³asnych sprawach. Ale ta szansa – byæ
mo¿e przez niektórych upatrywana w postaci
osobistego udzia³u – w rzeczywistoœci mo¿e siê
okazaæ ¿adna. Je¿eli grupa przedstawicieli bêdzie dobrze reprezentowaæ dane zespo³y, to oczywiœcie bêdzie mo¿liwe podejmowanie racjonalnych decyzji. Jednak¿e w wypadku zachowania
takiego przepisu, jaki otrzymaliœmy, mo¿e to byæ
w ogóle niemo¿liwe i mo¿e to przekreœliæ szansê
na takie obywatelskie podejœcie do tego wszystkiego jako do wspólnej w³asnoœci, do spó³dzielni,
o której trzeba decydowaæ wspólnie, ¿eby po prostu mieæ szansê w bardziej godziwych warunkach w niej ¿yæ.
I dlatego pozwolê sobie z³o¿yæ poprawkê,
w której chodzi o to, by w art. 1 w zmianie ósmej
3
skreœliæ art. 8 . Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Ryszard Legutko:
Dziêkujê, Pani Senator.
(Senator Ewa Tomaszewska: Dziêkujê.)
Poproszê pana senatora Góreckiego.

Senator Ryszard Górecki:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Chcê powiedzieæ, ¿e jest to doœæ trudna ustawa. To wcale nie jest tak, ¿e jest powszechna,
spo³eczna zgodna na rozwi¹zania zawarte w tej
nowelizacji. Chcê przed Wysok¹ Izb¹ zaprezentowaæ miêdzy innymi stanowisko olsztyñskich
spó³dzielni mieszkaniowych, które wrêcz protestuj¹ przeciwko pewnym rozwi¹zaniom zawartym w ustawie, w proponowanej noweli.
Pierwsza sprawa dotyczy ograniczania samorz¹dnoœci spó³dzielni mieszkaniowych i odmiennego ich traktowania ni¿ pozosta³ych spo³ecznoœci spó³dzielczych. W projektowanej ustawie polega to na ustawowym ingerowaniu w funkcjonowanie rad nadzorczych, na ustawowym zastêpowaniu zebrania przedstawicieli cz³onków przez
walne zgromadzenie.
Drug¹ kwesti¹ jest wprowadzenie populistycznej – tak to wygl¹da w opinii wielu spó³dzielców –
i dodatkowo pozornej kontroli dzia³alnoœci
spó³dzielni mieszkaniowej. Takie przynajmniej
by³y zapisy w nowelizacji, która dotar³a do Sena-
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tu. Ale z wypowiedzi pana senatora Bieli wiem, ¿e
ta kwestia zostanie uregulowana w drodze lepszego sformu³owania tego zapisu ustawy. Ja te¿
mam w tej kwestii odpowiedni¹ poprawkê.
Trzeci¹ spraw¹ jest umo¿liwienie niektórym
grupom spó³dzielców bezpodstawnego wzbogacania siê poprzez dopuszczanie do uzyskiwania
prawa do mieszkania lokatorskiego osób bliskich, bez warunku dotychczasowego zamieszkiwania. To nie jest nic innego jak tylko, ¿e tak powiem, rozdawnictwo i umo¿liwienie handlowania
mieszkaniami. Zg³oszê stosown¹ poprawkê w tej
kwestii.
Ta kwestia bezpodstawnego wzbogacania siê
niektórych spó³dzielców jest te¿ widoczna w rezygnacji z rz¹dowego projektu zmiany ustawy,
zmiany przewiduj¹cej mo¿liwoœæ budowania
przez spó³dzielców mieszkañ na odrêbn¹ w³asnoœæ nie wed³ug kosztów budowy, lecz wed³ug ich
ceny rynkowej. W przeciwnym wypadku dochodzi³oby bowiem do nieuzasadnionego wzbogacania siê zasobnych finansowo spó³dzielców, którzy
mogliby wykorzystaæ ró¿nicê miêdzy cen¹ rynkow¹ mieszkania a kosztem jego wytworzenia.
Bardzo du¿o kontrowersji budzi – musimy byæ
tego œwiadomi – zapis, o którym tu mówiliœmy, bo
wspomina³ o nim pan senator Biela, to jest zapis
dotycz¹cy umo¿liwiania przekszta³cania mieszkañ lokatorskich w odrêbn¹ w³asnoœæ za symboliczne z³otówki. Musimy byæ œwiadomi tego, ¿e
ju¿ raz Trybuna³ Konstytucyjny, w 2001 r., uzna³
tak¹ ideê za niezgodn¹ z konstytucj¹. A my teraz
nara¿amy siê, jako Senat, jako parlament, na kolejny taki cios. To wcale nie bêdzie dobrze s³u¿y³o
budowaniu w³aœciwej opinii o parlamencie w naszym spo³eczeñstwie.
Inne kwestie dotycz¹ pewnych nieprecyzyjnych rozwi¹zañ w naliczaniu funduszu remontowego wed³ug metody materia³owej i kasowej.
Tak¿e w tej kwestii przedstawiê za chwilê poprawki.
Przystêpujê do ich odczytania.
Proponujê, aby w art. 1 pkt 14 skreœliæ lit. a,
zapis dotycz¹cy uprawnieñ do nabywania mieszkañ przez krewnych niezamieszkuj¹cych bezpoœrednio z osob¹, która straci³a prawo do lokalu.
Poprawka druga ma charakter precyzuj¹cy.
Wydaje mi siê, ¿e bêdzie mniej buntu i protestów
ze strony spo³eczeñstwa, jeœli w art. 1 pkt 8, to
1
jest w art. 8 w ust. 1, wyrazy „znajduje siê lokal”
zast¹pi siê wyrazami „znajduje siê jego lokal”.
Wtedy wiadomo bêdzie, ¿e dostêp do kontroli bêdzie mia³a osoba, która bêdzie zainteresowana
tylko swoim w³asnym lokalem – to trzeba wyraŸnie powiedzieæ. Bêdzie to, powiedzia³bym, uspokajaj¹ce rozwi¹zanie.
I trzecia sprawa to jest poprawka, któr¹ przygotowa³em, a która pokrywa siê z poprawk¹ pana

senatora Bieli. Dotyczy ona ewidencji i rozliczania kosztów przychodów. Jest to wzmocnienie tego, co proponowa³ pan senator Biela.
Mój apel jest taki, abyœmy te poprawki przyjêli.
Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Ryszard Legutko:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Poproszê teraz pana senatora Jarocha.

Senator Andrzej Jaroch:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Wysoki Senacie!
Nie bêdê siê jakoœ szerzej odnosi³ do tych wszystkich omówionych ju¿ spraw zwi¹zanych z t¹
ustaw¹. Rzeczywiœcie mogê tylko stwierdziæ, ¿e
wed³ug mojego rozeznania jest to bardzo oczekiwana i szeroko popierana równie¿ przez
spó³dzielców zmiana.
Chcia³bym tutaj przedstawiæ pewien – byæ mo¿e wycinkowy – problem. Mówiê o nim w imieniu
mo¿e w¹skiej grupy spó³dzielców, niemniej jednak spó³dzielców bardzo wa¿nych. Tym chêtniej to czyniê, ¿e s¹ to osoby zwykle starsze, osoby niepe³nosprawne. Bo w myœl tej ustawy, któr¹
teraz nowelizujemy, powstaj¹ i funkcjonuj¹ tak¿e spó³dzielcze domy specjalnego przeznaczenia,
g³ównie dla emerytów, dla ludzi z ró¿nymi dysfunkcjami. Domy takie zwykle – ze wzglêdu na
cel, który ich budowie przyœwieca³ – powstaj¹
z odpowiedni¹ infrastruktur¹, co umo¿liwia godne, w miarê komfortowe ¿ycie tych osób starszych. Zwykle taka budowa odbywa siê z u¿yciem
du¿ej czêœci œrodków publicznych, wykorzystywane s¹ œrodki z fundacji celowych, które powstaj¹ na tê okolicznoœæ. Mówiê to, opieraj¹c siê
na kilku takich przyk³adach. Jeden jest mi szczególnie bliski – chodzi o Oœrodek Seniora Wy¿szych Uczelni Wroc³awia, który powsta³ w³aœnie
w taki sposób i w takim celu. Prawo do zamieszkania w takim domu jest przyznawane wed³ug
pewnych ustalonych wspólnie zasad, zawartych
w statucie. Jakby immanentnie jest tam wpisana
zasada rotacji, to znaczy ¿e po œmierci cz³onka
spó³dzielni spadkobiercom przys³uguje wy³¹cznie prawo do zwaloryzowanego wk³adu, a nie do
zamieszkania w tym lokalu.
Zapisy nowelizacji z 2005 r. w zasadzie sta³y
siê podstaw¹ faktycznej likwidacji tej formy
spó³dzielczoœci. To w³aœnie na podstawie tych zapisów, które odsy³a³y w sprawach ograniczeñ do
statutu, a nie do ustawy, likwidowa³o siê praktycznie mo¿liwoœæ utrzymania tego celu, jaki przyœwieca³ funkcjonowaniu spó³dzielczych domów
specjalnego przeznaczenia. Nawet mniejszoœæ,
zorganizowana mniejszoœæ, potrafi³a skutecznie
zmieniæ statut i doprowadziæ do uruchomienia
w³aœnie tych mechanizmów, które by³y i s¹ zabój-

34. posiedzenie Senatu w dniu 30 maja 2007 r.
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o spó³dzielniach mieszkaniowych
oraz o zmianie niektórych innych ustaw

(senator A. Jaroch)
cze dla tego rodzaju spó³dzielczoœci. Mo¿liwoœæ
przekszta³cenia lokatorskiego prawa w prawo
w³asnoœciowe, a tak¿e mo¿liwoœæ przejmowania
tych praw spó³dzielczych i praw do lokalu przez
cz³onków rodzin osób, które zakwalifikowa³y siê
na podstawie regulaminu do zamieszkania, w³aœciwie skutecznie zrujnowa³y tê inicjatywê.
Dlatego chcia³bym wnieœæ do tej nowelizacji
dwie poprawki, dwa zapisy, które powinny znaleŸæ siê w ustawie, bo, jak pokaza³o ¿ycie, od
2005 r. nie mo¿na skutecznie obroniæ tej bardzo
potrzebnej formy spó³dzielczoœci, opieraj¹c siê
jedynie na statucie. W zwi¹zku z tym proponujê
dwie poprawki.
Pierwsza mówi, ¿e w art. 1 w pkcie 14 po
lit. a dodaje siê ust. 2a w takim brzemieniu:
„W przypadku wygaœniêcia spó³dzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego w nastêpstwie ustania cz³onkostwa lub niedokonania
czynnoœci, o których mowa w art. 14, w domach
dla inwalidów, osób samotnych i innych domach
o specjalnym przeznaczeniu, roszczenie o przyjêcie do spó³dzielni i zawarcie umowy o ustanowienie spó³dzielczego lokatorskiego prawa do lokalu
mieszkalnego przys³uguje wy³¹cznie ma³¿onkowi
zamieszka³emu razem z by³ym cz³onkiem”.
Druga poprawka. Chcê, by w art. 1 po pkcie 8
dodaæ pkt 8a w brzmieniu nastêpuj¹cym: „Cz³onek spó³dzielni nie mo¿e wynajmowaæ lub oddawaæ w bezp³atne u¿ywanie ca³ego lub czêœci lokalu mieszkalnego w domach dla inwalidów, osób
samotnych i innych domach o specjalnym przeznaczeniu”. To te¿ jakby uruchomi tê zasadê rotacji i zlikwiduje kolejn¹ barierê w swobodnym
dysponowaniu przez organy uprawnione do funkcjonowania w obrêbie tego domu.
To jest bardzo wa¿na sprawa. W samym Wroc³awiu istniej¹ dwa akademickie oœrodki seniora.
S¹dzê, ¿e w du¿ych oœrodkach akademickich podobne inicjatywy mog¹ powstaæ albo ju¿ funkcjonuj¹. Problem jest ¿ywotny, uzasadniony,
w zwi¹zku z tym pozwalam sobie go przedstawiæ
Wysokiemu Senatowi i wnieœæ odpowiednie poprawki. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Ryszard Legutko:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Proszê pana senatora Korfantego.

Senator Bronis³aw Korfanty:
Szanowny Panie Marsza³ku! Panie i Panowie
Senatorowie!
Rozpatrywana dzisiaj ustawa o zmianie ustawy o spó³dzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw jest ustaw¹ wa¿n¹,
potrzebn¹ i oczekiwan¹, gdy¿ dotyka wielu wa¿-
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nych spraw, problemów nurtuj¹cych od wielu lat
spó³dzielnie mieszkaniowe.
Najwa¿niejsze z nich to okreœlenie nowych
zasad przekszta³cania spó³dzielczego lokatorskiego prawa do lokalu w prawo odrêbnej w³asnoœci, a tak¿e przekszta³canie spó³dzielczego
w³asnoœciowego prawa do lokalu w prawo odrêbnej w³asnoœci. Poza tym reguluje siê prawa
cz³onków spó³dzielni mieszkaniowych poprzez
dodanie nowego rozdzia³u, a tak¿e wprowadza
siê zmianê zasad odbywania walnego zgromadzenia spó³dzielni mieszkaniowej poprzez wy³¹czenie mo¿liwoœci zast¹pienia walnego zgromadzenia zebraniem przedstawicieli. Ustawa
wprowadza tak¿e obowi¹zek zarz¹du spó³dzielni dotycz¹cy prowadzenia ewidencji i rozliczenia kosztów oraz przychodów, a tak¿e ewidencji
wp³ywów i wydatków odrêbnie dla ka¿dej nieruchomoœci. Wprowadza siê równie¿ odpowiedzialnoœæ karn¹ cz³onków zarz¹du spó³dzielni
mieszkaniowej, pe³nomocnika i likwidatora,
w wypadku uchylenia siê od obowi¹zku zawierania umów o przeniesienie w³asnoœci lokalu,
nieudostêpnienia cz³onkowi spó³dzielni podpisów oraz kopii dokumentów czy te¿ nierozliczenia kosztów budowy lokalu w terminach okreœlonych w ustawie.
Wszystkie przytoczone przeze mnie zapisy s¹
bardzo wa¿ne i wychodz¹ naprzeciw oczekiwaniom cz³onków spó³dzielni, czyli g³ównych podmiotów uczestnicz¹cych w ¿yciu spó³dzielni.
Mnie cieszy szczególnie treœæ zawarta w art. 48
rzeczonej ustawy. Zapis ten dotyczy najemców
mieszkañ spó³dzielczych, które przed przejêciem
przez te spó³dzielnie by³y mieszkaniami przedsiêbiorstw pañstwowych. Chodzi tutaj o znany
w ca³ej Polsce problem tak zwanych mieszkañ zak³adowych. Do tej sprawy odniós³ siê ju¿ sprawozdawca, pan senator Adam Biela. W artykule tym
mówi siê, ¿e z najemc¹ takiego mieszkania
spó³dzielnia jest obowi¹zana zawrzeæ umowê
przeniesienia w³asnoœci lokalu po dokonaniu
przez niego: po pierwsze, sp³aty zad³u¿enia z tytu³u œwiadczeñ wynikaj¹cych z umowy najmu lokalu; po drugie, wp³aty wk³adu budowlanego
okreœlonego przez zarz¹d spó³dzielni w wysokoœci proporcjonalnej do powierzchni u¿ytkowanego mieszkania, wynikaj¹cej ze zrewaloryzowanej
ceny nabycia budynku, je¿eli spó³dzielnia naby³a
budynek odp³atnie; i wreszcie po trzecie, sp³aty
kosztów nak³adów koniecznych, przeznaczonych na utrzymanie budynku, w którym znajduje siê ten lokal, je¿eli spó³dzielnia mieszkaniowa
naby³a te mieszkania nieodp³atnie.
Pragnê przypomnieæ, ¿e spraw¹ t¹ zajmowa³
siê Wysoki Senat w kwietniu 2006 r., kiedy to
pod obrady Senatu wesz³a, z inicjatywy senatora Adama Bieli, ustawa o by³ych mieszkaniach
zak³adowych. Problem takich mieszkañ interesuje mnie szczególnie, gdy¿ by³a to pierwsza po-
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wa¿niejsza sprawa, z jak¹ przyszli do mnie, do
mojego biura senatorskiego, przedstawiciele –
jeœli sobie dobrze przypominam – sekcji mieszkaniowej zarz¹du regionalnego „Solidarnoœci”.
Na Œl¹sku, gdzie mieszkam, sprzeda¿ tych mieszkañ wraz z lokatorami przez likwidowane
przedsiêbiorstwa pañstwowe nast¹pi³a w sposób ur¹gaj¹cy podstawowym przepisom prawa.
Niejednokrotnie zbywano mieszkania zak³adowe zbudowane z socjalnych funduszy mieszkaniowych przedsiêbiorstw pañstwowych. W wielu przypadkach pracownicy brali czynny, fizyczny udzia³ w budowaniu tych mieszkañ, s¹dz¹c,
¿e kiedyœ stan¹ siê ich w³aœcicielami. Tak siê jednak nie sta³o, gdy¿ mieszkania te zbyto lub
przekazano nieodp³atnie nowym podmiotom,
które niejednokrotnie nie proponowa³y lokatorom wykupu tych mieszkañ na w³asnoœæ na preferencyjnych warunkach, ale po cenach rynkowych. Takie sytuacje zdarza³y siê na Œl¹sku, na
przyk³ad w wypadku mieszkañ zak³adowych by³ej Kopalni „Siemianowice”, w Hucie „Zabrze”
czy by³ej Fabryce Zmechanizowanych Obudów
Œcianowych „Fazos” w Tarnowskich Górach.
Sam bra³em udzia³ w kilku rozprawach dotycz¹cych mieszkañ zak³adowych w S¹dzie
Okrêgowym w Gliwicach.
Szanowny Panie Marsza³ku! Panie i Panowie
Senatorowie! Na zakoñczenie swojego wyst¹pienia w Senacie w kwietniu w 2006 r. powiedzia³em, ¿e mam g³êbok¹ nadziejê, i¿ ci ludzie ju¿
w nied³ugim czasie bêd¹ mieli, s³usznie zreszt¹
im siê nale¿¹ce, prawo w³asnoœci do zajmowanych przez siebie lokali, nale¿¹cych kiedyœ do
przedsiêbiorstw pañstwowych, w których pracowali. Ta ustawa chocia¿ w czêœci – gdy¿ dotyczy
ona tylko mieszkañ zak³adowych, które zosta³y
przejête przez spó³dzielnie mieszkaniowe – ten
problem za³atwia. Wiem, ¿e mieszkania zak³adowe by³y przekazywane nie tylko spó³dzielniom
mieszkaniowym, ale tak¿e gminom oraz innym
podmiotom. To nale¿y jeszcze uregulowaæ. Jednak z tego, co mi wiadomo, w nied³ugim czasie
ma siê w Sejmie pojawiæ nowelizacja ustawy
o mieszkaniach zak³adowych, która ten problem,
jak myœlê, do koñca za³atwi, czego bym sobie bardzo ¿yczy³. Dziêkujê pañstwu za uwagê.

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

Senator Zbigniew Szaleniec:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Przede wszystkim bardzo siê cieszê, ¿e niezale¿nie od tego, jaki klub reprezentuje dany senator, we wszystkich wypowiedziach dominuje roz-

s¹dek. Przedstawiciele wszystkich klubów s¹
œwiadomi, ¿e ta ustawa powsta³a dziêki dobrym
intencjom, ale wiele zawartych w niej rozwi¹zañ
stwarza du¿e zagro¿enia i mo¿e przynieœæ skutek
wrêcz odwrotny do zamierzonego. W pe³ni podzielam te zastrze¿enia.
Szanowni Pañstwo, ta ustawa pisana jest
w okreœlonym klimacie, w którym pracuj¹
spó³dzielnie mieszkaniowe od czasu, kiedy mamy tê nasz¹ now¹, woln¹ Polskê. Spó³dzielnie
mieszkaniowe traktowane s¹ – by³a o tym zreszt¹
mowa nawet dzisiaj na tej sali – jako instytucje
postpeerelowskie. To ca³kowita nieprawda, bo
spó³dzielnie mieszkaniowe powsta³y przed wojn¹
i ju¿ wtedy zaczê³y dzia³aæ na rzecz zapewnienia
lokali mieszkaniowych zw³aszcza ubo¿szym Polakom.
Mówi siê te¿ o postkomunistycznych zarz¹dach.
Tymczasem ja wspó³pracowa³em wiele lat ze
spó³dzielni¹ mieszkaniow¹ na swoim terenie
i wiem, ¿e na przyk³ad w moim rejonie zag³êbiowskim nie ma ani jednego prezesa spó³dzielni, który
wywodzi³by siê sprzed 1989 r. Na bazie tych ruchów spo³ecznych praktycznie wszyscy zostali wymienieni i dzisiaj nie ma jakiejœ jednej przynale¿noœci partyjnej poszczególnych prezesów, to s¹ ludzie, którzy sprzyjaj¹ ró¿nym partiom, i uwa¿am,
¿e w ¿adnym wzglêdzie nie s¹ skalani postkomunizmem, a niestety czêsto w³aœnie tak siê mówi.
Bardzo czêsto te¿ jest taki bardzo z³y przekaz
w mediach, je¿eli chodzi o spó³dzielnie mieszkaniowe. Jest to s³uszne, ale tylko w jednym zakresie, mianowicie bardzo Ÿle dzia³aj¹ spó³dzielnie
nowo powsta³e, które… Idea spó³dzielczoœci jest
tam wykorzystywana przez deweloperów, którzy
buduj¹ osiedla i na tej bazie chc¹ wykorzystaæ
osoby przeznaczaj¹ce wk³ady na budowê nowych
mieszkañ. Tam jest najwiêcej patologii i te sytuacje s¹ najczêœciej pokazywane, ale oczywiœcie
podci¹ga siê pod to ca³y ruch spó³dzielczy. Uwa¿am, ¿e bardzo nies³usznie.
Pojawia³y siê te¿ sygna³y senatorów, ¿e maj¹
sporo ró¿nych skarg od spó³dzielców z ca³ej Polski. Ale, Szanowni Pañstwo, proszê sobie wyobraziæ, ¿e w Polsce jest trzy i pó³ miliona mieszkañ,
bodaj¿e trzy i pó³ tysi¹ca spó³dzielni mieszkaniowych i dziesiêæ milionów mieszkañców. To jest
olbrzymia masa i spó³dzielni, i mieszkañców,
i problemów, z którymi ci ludzie siê spotykaj¹.
Jest rzecz¹ normaln¹, ¿e gdzieniegdzie od czasu
do czasu zdarzaj¹ siê problemy i ludzie z tymi
problemami do nas trafiaj¹, tak jak z problemami
dotycz¹cymi samorz¹dów i innych spraw. Tak
wiêc uwa¿am, ¿e bior¹c pod uwagê skalê, liczbê
ludzi, których to dotyczy, nie jest to taki problem,
by nale¿a³o dokonywaæ radykalnych zmian, takich mechanicznych zmian w ustawie
o spó³dzielczoœci, co mia³oby poprawiæ sposób
zarz¹dzania, wykorzystania spó³dzielni, bo ta
ustawa równie¿ ma takie zamiary.
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Proszê pañstwa, w tej ustawie widzê trzy podstawowe zagro¿enia. Najwa¿niejsze zagro¿enie,
moim zdaniem, jest takie, ¿e tê ustawê spotka
los ustawy lustracyjnej. Sojusz Lewicy Demokratycznej, który najbardziej broni siê przed t¹
ustaw¹ i zapowiada zaskar¿enie jej do Trybuna³u Konstytucyjnego, ponownie bêdzie krytykowa³ prawicê, ¿e oto przyjê³a ustawê niezgodn¹
z konstytucj¹. Obawiam siê, ¿e tak to siê skoñczy. Wskazywa³em ju¿ tutaj dwa zapisy – ale jest
ich chyba wiêcej – które maj¹ bardzo powa¿ne
znamiona niekonstytucyjnoœci, i najprawdopodobniej ta ustawa bêdzie odrzucona przez Trybuna³ Konstytucyjny. Wydaje mi siê wiêc, ¿e jako Senat powinniœmy zrobiæ wszystko, by nie
dopuœciæ, ¿eby ponownie bubel prawny wyszed³
spod naszej rêki.
Kolejny zarzut to w³aœnie ingerencja w ustrój
spó³dzielni mieszkaniowych, taka ingerencja, jak¹ proponuje siê w tej ustawie. Wielokrotnie s³yszeliœmy z ust senatorów zastrze¿enia do sposobu zarz¹dzania poprzez cz¹stkowe zebrania mieszkañców. Podobnie jak poprzednicy uwa¿am, ¿e
jest to sposób, który nie polepszy zarz¹dzania
spó³dzielni¹, wrêcz je utrudni, a z³ym spó³dzielniom da dodatkowy orê¿ w postaci mo¿liwoœci
manipulowania pewnymi uchwa³ami, niedopuszczania pewnych uchwa³ do przeg³osowania.
Stanie siê to bardzo ³atwe, je¿eli bêdzie dziesiêæ,
dwadzieœcia cz¹stkowych zebrañ, na których
trzeba bêdzie przeg³osowaæ najdrobniejsz¹ sprawê. Nawiasem mówi¹c, jest obawa, czy jakakolwiek uchwa³a przejdzie, bo to, co jest dobre dla
jednego osiedla, dla jednej grupy, mo¿e byæ niedobre dla wszystkich pozosta³ych i ka¿da propozycja wychodz¹ca z okreœlonej grupy budynków
czy z osiedla mo¿e byæ odrzucona przez nastêpne. Mo¿e to doprowadziæ do parali¿u, je¿eli chodzi o zarz¹dzanie. Wiem, ¿e taki wniosek bêdzie,
i uwa¿am, ¿e je¿eli ta ustawa ma w ogóle wyjœæ
z Senatu, to powinniœmy ten wniosek poprzeæ,
aby ten zapis zlikwidowaæ.
Podobnie mam wielkie w¹tpliwoœci – na tej sali
te¿ o tym mówiono – co do ograniczenia kadencyjnoœci rad nadzorczych. Nie wiem, czy jest to
sposób na polepszenie sytuacji, na zachêcanie
ludzi do uczestniczenia w ¿yciu spo³ecznym
spó³dzielni, bo to jest tylko ich wola, czy przychodz¹ i wybieraj¹, czy nie. W radach nadzorczych
pracuj¹ ludzie, którzy czêstokroæ nie maj¹ zielonego pojêcia o zasadach funkcjonowania
spó³dzielni, o zasadach ksiêgowoœci, i na ogó³ jedna kadencja to jest czas na to, ¿eby siê czegoœ
nauczyæ, ¿eby póŸniej aktywnie sprawowaæ funkcjê kontroln¹. I jest druga kadencja, i koniec,
i trzeba uczyæ nowych. Tak wiêc mam zastrze¿enia, czy ten zapis jest w³aœciwy, i bêdê optowa³ za
tym, ¿eby go w ustawie nie by³o.
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Kolejny mój zarzut dotyczy tego, ¿e ta ustawa
de facto w d³u¿szej perspektywie jest przeciwna
solidar noœci spo³ecznej, która obowi¹zuje
w spó³dzielczoœci mieszkaniowej. Proszê pañstwa, ju¿ sam sposób przekszta³cania mieszkañ,
rozdawania tych mieszkañ za darmo, wobec faktu, ¿e wszystkie pozosta³e wczeœniej by³y przekszta³cone za jakieœ kwoty pieniê¿ne, œwiadczy
o braku solidarnoœci. Wbrew temu, co powiedzia³
senator Biela, spó³dzielnia nie zarabia na swoich
cz³onkach. Wszystko to, co spó³dzielnia otrzyma
od mieszkañców, czyli wszystkie œrodki z przekszta³ceñ, jakie trafiaj¹ do spó³dzielni mieszkaniowej, to nie jest jej zysk, to s¹ œrodki na fundusz remontowy. Tu nawet ju¿ pad³o takie
stwierdzenie, pan senator Biela wspomina³
o tym, ¿e w ustawie jest zapisane, i¿ te œrodki musz¹ iœæ na fundusz remontowy. Ci mieszkañcy,
którzy przekszta³cili swoje mieszkania – dwa miliony szeœæset tysiêcy ludzi – zap³acili po to, ¿eby
zmodernizowaæ budynki równie¿ tych, którzy
mieszkañ jeszcze nie przekszta³cili. A ta grupa
dziewiêciuset tysiêcy ludzi nie poniesie tych kosztów. Wrêcz, zgodnie z kuriozalnym zapisem,
mamy zap³aciæ rynkow¹ cenê tym z mieszkañców, którzy trac¹ prawo do lokatorskiego prawa
do lokalu, bo z jakichœ wzglêdów zostali usuniêci
ze spó³dzielni. Powiedzia³bym, ¿e w tym kontekœcie ta ustawa jest antysolidarna, by³o to zreszt¹
kwestionowane przez Trybuna³ Konstytucyjny.
Proszê pañstwa, ta ustawa u³atwia te¿ od³¹czanie od spó³dzielni mniejszych grup budynków. Widzê w tym potê¿ne zagro¿enie dla czêœci
mieszkañców, zw³aszcza tych budynków, które
s¹ zdekapitalizowane, starsze, czêsto przedwojenne. Te budynki mog¹ zostaæ na lodzie, nikt
ich nie bêdzie chcia³ i w konsekwencji ich mieszkañcy pozostan¹ z potê¿nymi problemami, bo
oni sami sobie nie poradz¹. Dzisiaj jest tak, ¿e s¹
budynki nowsze, œrednie, starsze i wszyscy
wspólnie gromadz¹ œrodki na to, ¿eby remontowaæ i modernizowaæ te budynki, gdzie nie ma
centralnego ogrzewania czy wody w odpowiedniej iloœci. I na to s¹ przeznaczane œrodki, które
s¹ zbierane przez wszystkich cz³onków. Je¿eli
spó³dzielnie podziel¹ siê na ma³e, drobne
spó³dzielnie, to pierwsze do tego podzia³u bêd¹
te budynki, które s¹ ju¿ wyremontowane, zmodernizowane, docieplone, maj¹ wymienione okna, to ich mieszkañcy bêd¹ najbardziej przeæ do
tego, ¿eby siê wydzieliæ. I im bêdzie dobrze przez
jakiœ czas, bo swój fundusz remontowy przeznacz¹ na malowanie klatek, na estetykê zewnêtrzn¹, i poka¿¹: o, my siê potrafimy œwietnie
rz¹dziæ, a tamci – popatrzcie. Tylko ¿e tamci maj¹ budynki, które wymagaj¹ znacznych nak³adów na remonty.
(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza³ek Maciej P³a¿yñski)
(Wicemarsza³ek Maciej P³a¿yñski: Czas, czas.)
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(senator Z. Szaleniec)
Szanowni Pañstwo, mia³em kontakt z instytucjami pokrewnymi do spó³dzielczoœci – ju¿ nie
pamiêtam, jak one siê nazywa³y – we Francji.
Tam równie¿ swego czasu rz¹d doprowadzi³ do
uw³aszczenia mieszkañców i dzisiaj bardzo czêsto zdarza siê tak, ¿e ca³e bloki pañstwo musi
wykupywaæ od w³aœcicieli, bo oni po prostu sami
sobie nie potrafi¹ poradziæ z windami w budynkach, z jakimiœ remontami dachów, pojawiaj¹
siê wtedy rozbie¿ne interesy mieszkañców, nawet ze wzglêdu na piêtro.
Proszê pañstwa, podobnie jak inni panowie senatorowie i panie senator widzê w tej ustawie
bardzo wiele zagro¿eñ. Prawdê powiedziawszy,
je¿eli mia³aby ona mieæ ten zaproponowany
kszta³t, to bêdê g³osowa³ przeciw. Chyba ¿e te poprawki, które sam zg³oszê i które zg³osz¹ koledzy
senatorowie, doprowadz¹ do tego, ¿e bêdzie ona
korzystna dla mieszkañców, nie dla zarz¹dów,
nie dla prezesów, bo oni sobie i tak dadz¹ rade.
Chodzi o to, ¿eby lepiej by³o mieszkañcom. Dziêkujê bardzo.

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

Senator Piotr Andrzejewski:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo, nielicznie reprezentowana na tej sali!
Ta ustawa jest ogromnie oczekiwana, odpowiada na zapotrzebowanie spo³eczne. W tej chwili w wielu wypadkach mamy do czynienia z zachwianiem czegoœ, co siê nazywa sprawiedliwoœci¹, nie tylko spo³eczn¹, ale i sprawiedliwoœci¹
w przekszta³ceniach, je¿eli chodzi o równoœæ wobec prawa.
Problem uw³aszczenia mieniem spó³dzielczym
tych, do których to mienie nale¿y – bo ustawa
o spó³dzielniach mówi, ¿e to jest mienie jej cz³onków, a nie zarz¹dów… To nie jest tak, jak z ogródkami dzia³kowymi, gdzie jest pewna czapka zarz¹dzaj¹ca, która zbiorowo ma prawa rzeczowe,
a indywidualni cz³onkowie s¹ tylko u¿ytkownikami. To s¹ w³aœciciele, ale w ramach spó³dzielni.
Ruch spó³dzielczy ma ogromn¹ tradycjê
z II Rzeczypospolitej, by³ pewn¹ enklaw¹ w okresie PRL i zosta³ wypaczony. Regulowaliœmy to
kompleksowo jedn¹ ustaw¹ w parlamencie ju¿
odrodzonej Polski, po 1989 r., w okresie kadencji
AWS. Ale to jest jedna z bol¹czek, by³y weta prezydenta, który, wyrzucaj¹c do kosza dwadzieœcia
siedem zasadniczych ustaw, wyrzuci³ te¿ kompleksow¹, ca³oœciow¹ ustawê – Prawo spó³dzielcze, daj¹c impuls do regulacji stopniowych i rozdrobnienia tych regulacji. W zwi¹zku z tym dzi-

siaj mamy nastêpne pozosta³oœci, które ci¹gle
bêd¹ nasuwaæ legislatorom, praktykom
i spó³dzielcom wiele rozwi¹zañ o charakterze
sektorowym, grupowym.
Niemniej jednak jest ogromnie wa¿ne, ¿eby
przeciwdzia³aæ temu, co stanowi przeszkodê
w wydzielaniu z wielkich spó³dzielni, w których
cz³onkowie praktycznie nie mog¹ zrealizowaæ
swoich praw, mniejszych spó³dzielni. Poza tym
rzeczywiœcie nale¿y uczyniæ cz³onków spó³dzielni
podmiotem, a nie tylko przedmiotem manipulacji okreœlonych grup, które ju¿ prawie do¿ywotnio sprawuj¹ funkcje zarz¹dzaj¹ce w tych
spó³dzielniach. Istotny jest wreszcie problem
uw³aszczenia rzeczywistego, jako ¿e prawo w³asnoœci jest jednym z praw cz³owieka, a nie tylko
prawem rzeczowym. Prawo w³asnoœci w ramach
w³asnoœci spó³dzielczej równie¿ jest priorytetowe,
co nie przekreœla wielkiego dorobku i charakteru
funkcjonowania spó³dzielni, ale na zdrowych zasadach i tylko w takim zakresie, w jakim same
podmioty bêd¹ce podmiotami w³asnoœci zechc¹
kontynuowaæ swoj¹ dzia³alnoœæ w ramach
spó³dzielni.
Jednym s³owem, mamy do czynienia z dalsz¹
drog¹ do upodmiotowienia w³asnoœci i nadania
jej charakteru indywidualnego oraz upodmiotowienia praw cz³owieka z dowartoœciowaniem
tych praw w pañstwie prawa.
Oczywiœcie podniós³ siê ogromny lament z tego
tytu³u, bo pewne grupy zostan¹ tutaj, powiedzmy sobie, wyw³aszczone ze swoich wp³ywów
i struktur decyzyjnych. Miêdzy innymi powo³uje
siê tutaj, tak jak przy powszechnym uw³aszczeniu i przy innych regulacjach, na naruszenie zasady równoœci. Jest to oczywiœcie lament PRL,
który chcia³by wszystkim zarz¹dzaæ przez swoich
najbardziej œwiat³ych przedstawicieli. Na pewno
nie mieœci siê to w tych kryteriach, które w myœl
zasady rebus sic stantibus mówi¹ o tym, ¿e pewien charakter uw³aszczenia, czyli nabywania
praw w³asnoœci, w jednych warunkach nie mo¿e
byæ powtarzany wiernie w innych warunkach.
To, ¿e ktoœ kiedyœ naby³ to za pewn¹ cenê, nie oznacza, ¿e dzisiaj w³aœciciele spó³dzielczego prawa
do lokalu nie mog¹ tego nabyæ po ni¿szej cenie.
Pokutuje w nas homo sovieticus, który z zawiœci
wœród ludzi, z tego, ¿eby byæ jak pies ogrodnika –
sam nie bêdzie mia³, ale i drugi nie bêdzie mia³ –
chce uczyniæ zasadê. Zasada zawiœci nie ma nic
wspólnego z zasad¹ solidaryzmu spo³ecznego.
Wydaje mi siê, ¿e na zasadzie rebus sic stantibus, generalnej zasady modyfikuj¹cej zasadê pacta sunt servanda nie tylko w prawie miêdzynarodowym, ta regulacja ustawowa, przy tych preferencjach dla przekszta³cania w prawo w³asnoœci spó³dzielczego w³asnoœciowego prawa do lokalu, spe³nia równie¿ wymogi pañstwa prawnego, tak jak je rozumiemy dzisiaj, i nie narusza zasady równoœci konstytucyjnej.
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Osobn¹ kwesti¹ jest to, co tkwi w szczegó³ach,
bo, jak mówi porzekad³o, diabe³ tkwi w szczegó³ach, rzeczywiœcie. Te regulacje nie mog¹ przysparzaæ dalszych elementów powoduj¹cych
trudnoœci w realizacji albo wtopieniu tych regulacji w ca³y system prawny.
Dlatego te¿, patrz¹c sub specie chocia¿by waloryzowania i zaliczania kaucji, która by³a wp³acana zgodnie ze zmian¹ trzydziest¹ pi¹t¹ ustawy
nowelizuj¹cej, dotycz¹c¹ art. 48 ustawy nowelizowanej, sk³adam poprawkê, by wysokoœæ kaucji
mieszkaniowej, czy zaliczanej na poczet wk³adu
budowlanego lub na poczet innych nale¿noœci,
czy wreszcie wyp³acanej, sprowadzana by³a do
jednolitego miernika wartoœci i waloryzacji.
Ustawa bowiem proponuje trzy inne metody. Jak
siê zwraca kaucjê, to tylko w wysokoœci nominalnej, tak¹, jaka by³a wp³acana. Je¿eli jest zaliczana na poczet wk³adu budowlanego, to jest waloryzowana wed³ug wartoœci rynkowej. Przypomnê, ¿e kwestiê wartoœci rynkowej reguluje ustawa o spó³dzielniach mieszkaniowych, która z kolei w art. 2 ust. 4 odsy³a do ustawy o gospodarce
nieruchomoœciami. A ustawa o gospodarce nieruchomoœciami wartoœæ rynkow¹ ustala w specjalnym trybie, na zasadzie najbardziej prawdopodobnej ceny mo¿liwej do uzyskania na rynku,
i puszcza to w nastêpn¹ procedurê. Tak naprawdê wiêcej jest tutaj odes³añ i proceduralnych
komplikacji ni¿ mo¿liwoœci jednolitego uregulowania. St¹d te¿ moja propozycja, ¿eby wysokoœæ
kaucji mieszkaniowej w ka¿dej z tych sytuacji,
niezale¿nie od sposobu jej wykorzystania, rozdysponowania czy przekszta³cenia, waloryzowaæ
wed³ug jednego wzorca, a mianowicie proporcjonalnie do wzrostu wskaŸnika wynagrodzenia
w sferze publicznej, który jest podawany w „Monitorze Polskim”, pomiêdzy dniem wp³aty
a dniem zaliczenia b¹dŸ wyp³aty. I taki wniosek
sk³adam na rêce pana marsza³ka.
Druga kwestia, stanowi¹ca chyba pewne superfluum, to jest pójœcie w regulacjê, której dotyczy trzydziesta szósta poprawka Komisji Gospodarki Narodowej. Ja jestem przeciwko tej poprawce. Tworzy ona now¹ podstawê materialnoprawn¹, oprócz tej typowej, do zasiedzenia
nieruchomoœci. Tu siê mówi, ¿e na mocy tej ustawy ma siê nabywaæ nieruchomoœæ przez zasiedzenie na podstawie materialnoprawnej, a nie ze
wzglêdu na dawnoœæ i up³yw pewnych terminów,
na zasadzie dobrej czy z³ej wiary, jak to reguluj¹
przepisy prawa rzeczowego, czêœci kodeksu cywilnego, jakim jest prawo rzeczowe.
A wiêc weszlibyœmy te¿ w bardzo kosztowny
i d³ugotrwa³y proces w tym wypadku o ustalenie,
a nie proces zwyk³y w postêpowaniu niespornym
o zasiedzenie, czyli mielibyœmy dwa tryby. Myœlê,
¿e jest to pewne superfluum, które te¿ komplikuje
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te kwestie. Jeszcze nie sk³adam tutaj ¿adnej poprawki, ale prosi³em… Je¿eli mi przygotuj¹, to j¹
z³o¿ê. Ale sygnalizujê sam problem w zakresie
chyba zbêdnoœci tej poprawki. Mo¿e jestem
w b³êdzie, ale proszê mnie przekonaæ, ¿e jestem.
I wreszcie jest jeszcze problem, który wydaje
mi siê dosyæ istotny, a mianowicie problem hipotek. Ustawa zrywa z zasad¹ pars pro toto, czyli
czêœæ za ca³oœæ, gdy dzielimy nieruchomoœæ, to
i zabezpieczenie wierzytelnoœci jest ustanawiane
na poszczególnych hipotekach. Tutaj mówimy,
¿e przy wydzielaniu na rzecz innego podmiotu
maj¹tku hipoteka wygasa. A póŸniej ustawa zobowi¹zuje dopiero do wyst¹pienia spó³dzielni
o obci¹¿enie hipotek¹ tej nieruchomoœci, która
jest przedmiotem innego podmiotu, który wy³oni³
siê ze spó³dzielni, albo zosta³o to w innym trybie
na rzecz innego podmiotu przekazane.
Ale jest jeszcze ten okres przerwy – tu z mocy
prawa wygasa, a tu dopiero dzia³ania spó³dzielni
bêd¹ ustanawiaæ tê hipotekê. Czyli w miêdzyczasie powstaje luka czasowa i zbycie tego prawa
niejako w przelocie jest pozbawione zabezpieczenia dla wierzycieli. St¹d te¿ tak¹ poprawkê
chcia³bym z³o¿yæ i z³o¿ê – sygnalizujê j¹ – ¿e
w uchwale podzia³owej albo wydzielaj¹cej tê nieruchomoœæ od razu ustanawia siê hipotekê, która jest wyj¹tkiem od zasady pars pro toto, i dopiero wtedy wygasa ta hipoteka g³ówna, zabezpieczaj¹ca wierzycieli.
To s¹ oczywiœcie szczegó³y. Je¿eli chodzi o cel
tej legislacji, to obiema rêkami nale¿y siê pod nim
podpisaæ. I powtarzam: spe³niamy oczekiwanie
spo³eczne o bardzo istotnym rezonansie i wynikaj¹ce z wielkiego zapotrzebowania, zw³aszcza
jeœli chodzi o ludzi mniej zarabiaj¹cych, którzy
do dzisiaj nie byli w stanie sprostaæ wymogom
wykupu tych mieszkañ, albo ludzi mniej zaradnych. I wydaje mi siê, ¿e ta ustawa, mo¿e wbrew
innym pogl¹dom, wed³ug mojego rozeznania,
spe³nia zasadê solidaryzmu spo³ecznego. Dziêkujê bardzo. (Oklaski)

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

Senator Jerzy Szmit:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Ustawa, nad któr¹ pracujemy, wynik³a tak naprawdê, moim zdaniem, z pewnej bezradnoœci
demokracji spó³dzielczej, bo znaczn¹ czêœæ tych
przepisów, które tutaj wprowadzamy moc¹ ustawy, mo¿na by³oby wprowadziæ do statutów
spó³dzielni, mog³yby one byæ ju¿ dawno zrealizowane. Ale w czêœci spó³dzielni s¹ takie zapisy.
Chocia¿by jeden z nich, który jest bardzo wa¿ny,
a znalaz³ siê teraz w ustawie, mianowicie taki,
który mówi, ¿e w sk³ad rad nadzorczych
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spó³dzielni nie mog¹ wchodziæ pracownicy.
W czêœci spó³dzielni zosta³ wprowadzony i to na
pewno bardzo poprawi³o funkcjonowanie i wiarygodnoœæ rad nadzorczych, przede wszystkim
w stosunku do spó³dzielców. Podobnie jak postulat mo¿liwoœci podzia³u spó³dzielni, podobnie jak
postulat uw³aszczania obywateli, ³¹cznie z wpisem do hipoteki, to wszystko mo¿na dzisiaj zrealizowaæ. I w czêœci spó³dzielni jest to realizowane.
Znaczna czêœæ spó³dzielni jednak tego nie realizuje, st¹d wysz³a niestety koniecznoœæ wprowadzenia daleko id¹cych zmian, daleko id¹cej ingerencji tak naprawdê w ¿ycie spó³dzielcze. Bo te¿
trzeba sobie z tego zdawaæ sprawê.
Drugim niezmiernie wa¿nym wyznacznikiem
w pracy nad t¹ ustaw¹, i chyba wszyscy maj¹ tego
œwiadomoœæ, równie¿ i inicjatorzy, panie i panowie pos³owie, którzy rozpoczêli prace i przedstawili projekt Sejmowi, gdzie znaczn¹ wiêkszoœci¹ g³osów zosta³ przyjêty – dzisiaj mamy tu ju¿ ustawê –
jest œwiadomoœæ, ¿e pracujemy na ¿ywym organizmie. On mo¿e w wielu miejscach jest chory, wymaga leczenia, wymaga zmian, poprawy, a mo¿e
nawet wyj¹tkowych amputacji, ale jest to ¿ywy organizm, jest to generalnie ¿ywy organizm.
I spó³dzielcy musz¹ oczekiwaæ i maj¹ prawo oczekiwaæ, ¿e ich warunki zwi¹zane z zabezpieczeniem tego podstawowego prawa i podstawowego
wymogu funkcjonowania w naszym klimacie, jak
to bardzo m¹drze powiedzia³a pani senator Tomaszewska, musz¹ zostaæ spe³nione, mianowicie te
dotycz¹ce zapewnienia mieszkania.
I dlatego te wszystkie zmiany, które tutaj s¹
wprowadzane, a one s¹ w znacznym stopniu radykalne, musimy bardzo starannie przegl¹daæ
i do koñca, dopóki mo¿na, wiêc do tej chwili, analizowaæ oraz wspólnie osi¹gn¹æ takie rozwi¹zanie, które rzeczywiœcie w maksymalnym stopniu
poprawi funkcjonowanie spó³dzielni.
W zwi¹zku z tym, Wysoki Senacie, pozwalam
sobie zg³osiæ kilka poprawek. Dotycz¹ one przede
wszystkim spraw zwi¹zanych z prawami cz³onkowskimi – to jest w naszej w ustawie art. 1 pkt 8
1
– a konkretnie art. 8 . To zmiana, która dotyczy
tego, ¿e cz³onek jest zobowi¹zany ponieœæ przeciêtny rynkowy koszt przygotowania kopii. To
odnosi siê do dokumentów, które na mocy tej
ustawy ka¿dy spó³dzielca bêdzie móg³ uzyskaæ
od organów spó³dzielni. Jednoczeœnie urealniamy pewn¹ barierê, tak¹ zdrow¹ barierê, która
mówi, ¿eby ci, którzy chc¹ tych dokumentów, jednak ponieœli chocia¿ koszt zwi¹zany z tworzeniem tych dokumentów. To jest ochrona przed
ró¿nego rodzaju nadu¿yciami, pieniactwem
i osobami, które po prostu, ot tak, jedynie dla dokuczenia w³adzom spó³dzielni, bêd¹ chcia³y sobie te dokumenty powielaæ. Dalej jest te¿ zapis
dotycz¹cy rad nadzorczych, propozycja zwiêk-

szenia miesiêcznego rycza³tu, który mo¿e przys³ugiwaæ cz³onkom rad nadzorczych, do minimalnego wynagrodzenia za pracê.
Szanowni Pañstwo, nad tym punktem trochê
d³u¿ej siê zatrzymam. Otó¿ praca w radzie nadzorczej spó³dzielni mieszkaniowej, szczególnie
w wiêkszej spó³dzielni mieszkaniowej, je¿eli ma
byæ wykonywana w sposób obowi¹zkowy, rzetelny i taki, który spó³dzielcom przynosi korzyœæ, to
musi byæ rzeczywiœcie wykonywana ze sporym
zaanga¿owaniem, ze spor¹ kompetencj¹. Zapis
proponowany przez Sejm, aby to by³a jedynie 1/4
minimalnego wynagrodzenia, jak siê wydaje, bêdzie odstrêcza³ tych wszystkich ludzi, którzy gotowi s¹ zaanga¿owaæ siê w pracê spó³dzielni, ale
jednak chcieliby mieæ przynajmniej jakiœ elementarny zwrot kosztów wszystkich wydatków,
telefonów i rekompensatê za czas, który poœwiêcaj¹ na pracê w ramach spó³dzielni. Oczywiœcie
jest wyznaczone maksymalne wynagrodzenie.
Spó³dzielnia sama bêdzie okreœla³a, czy na taki
rycza³t rzeczywiœcie bêdzie spó³dzielniê staæ i czy
uwa¿a, ¿e to jest w³aœciwe w stosunku do zadañ,
które s¹ zwi¹zane z pe³nieniem tych funkcji.
Nastêpnie, Szanowni Pañstwo, poprawki dotycz¹ce zasad przeprowadzania walnych zgromadzeñ. Tu by³o na ten temat bardzo wiele dyskusji,
jak i zastrze¿eñ zwi¹zanych w ogóle z wprowadzeniem tej zasady. Ja proponujê, aby bardzo dog³êbnie doprecyzowaæ sam tryb przeprowadzania walnych zgromadzeñ, tak aby jak najmniejsza by³a
mo¿liwoœæ nadu¿yæ, jak najmniejsza mo¿liwoœæ
manipulacji, aby odpowiednio wczeœniej nale¿a³o
zg³aszaæ projekty uchwa³, aby by³a mo¿liwoœæ zg³aszania poprawek, aby by³a te¿ mo¿liwoœæ po prostu
dyskusji wewn¹trz spó³dzielni, wœród cz³onków.
I wreszcie sprawa te¿ tutaj bardzo gor¹co dyskutowana, podnoszona przez pana senatora Andrzejewskiego, przez pana senatora Szaleñca, przez pana senatora Alexandrowicza, mianowicie chodzi o
sposób, w jaki bêd¹ zrekompensowane nak³ady
poniesione na wykup mieszkania tym spó³dzielcom, którzy wczeœniej wykupili mieszkania, wobec
tego, ¿e dzisiaj za rzeczywiœcie symboliczn¹ op³atê
bêdzie mo¿na staæ siê w³aœcicielem mieszkania.
Ta poprawka generalnie zmierza do tego, aby
zwiêkszyæ mo¿liwoœæ okreœlania sposobu zadoœæuczynienia tym cz³onkom przez same
spó³dzielnie – taka mo¿liwoœæ zosta³a w tej poprawce wskazana. Dziêkujê serdecznie.

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

Senator Adam Biela:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
W trosce o jakoœæ tej ustawy pozwalam sobie
przedstawiæ szereg poprawek, które s¹ rezulta-
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tem konsultacji zarówno z cz³onkami spó³dzielni,
jak i z niektórymi zarz¹dami spó³dzielni, czyli
maj¹cych charakter wypoœrodkowany, tak aby…
Nie chodzi o to, ¿eby gnêbiæ zarz¹dy spó³dzielni –
to by³aby jakaœ nienormalnoœæ – i ta ustawa tego
nie robi, gdy¿ wiele zarz¹dów realizuje przepisy
i racjonalnie gospodaruje maj¹tkiem spó³dzielni.
T¹ ustaw¹ chcemy tylko pomóc w jeszcze bardziej efektywnym funkcjonowaniu.
Chcia³bym najpierw nieco polemicznie ustosunkowaæ siê do niektórych g³osów, jako zabieraj¹cy g³os w dyskusji. Wydaje mi siê, ¿e powinniœmy siê wystrzegaæ mówienia, ¿e oto teraz
cz³onkowie spó³dzielni dostan¹ te mieszkania za
darmo, za pó³ darmo czy tym podobne. Jest to
niew³aœciwe, gdy cz³onkowie Wysokiej Izby wypowiadaj¹ takie zdania, gdy¿ wynikaj¹ one z tego… Nale¿y trochê zg³êbiæ sam¹ istotê tych przekszta³ceñ. Otó¿ ustawodawca chce w sposób
konsekwentny realizowaæ logikê rozliczenia
ca³kowitych kosztów budowy. W normalnych
stosunkach handlowych jest tak, i¿ gdy ktoœ zap³aci³, to nabywa towar czy te¿ us³ugê, za które
zap³aci³. Podobnie jest w spó³dzielni – jeœli pokry³o siê ca³kowite koszty budowy, to powinno siê
byæ w³aœcicielem.
Poniewa¿ mamy do czynienia z reliktami minionej epoki, bo niestety tak to trzeba nazwaæ –
tu ju¿ nie jestem senatorem sprawozdawc¹ tylko
senatorem, który mo¿e mówiæ, co mu siê w tej
materii podoba – to trzeba powiedzieæ, ¿e jeœli ta
ustawa nie zostanie szybko zrealizowana, to bêdziemy mogli zarabiaæ pieni¹dze na tym, ¿e bêd¹
do nas przyje¿d¿ali jako do skansenu minionej
epoki – chodzi o skansen mentalnoœci kolektywistycznej. Mo¿na by filmowaæ, mo¿na by rozmowy
przeprowadzaæ i krêciæ filmy. Jakieœ muzeum
byœmy stanowili. A wiêc z tym nale¿y po prostu
skoñczyæ. I tego rodzaju opowiadania, ¿e to jest
za darmo czy za pó³ darmo, mog¹ tylko stworzyæ
ferment spo³eczny. Logika jest prosta, jasna na
ca³ym œwiecie, znana relacjom handlowym i my
siê jej w tej ustawie trzymamy.
Poprawki, które proponujê, dotycz¹ wielu ró¿nych przepisów. Miêdzy innymi s³u¿¹ uspra1
wnieniu przepisów ust. 4 , który reguluje kwestie
zwi¹zane z prowadzeniem odrêbnej dla ka¿dej
nieruchomoœci ewidencji rozliczenia przychodów
i kosztów oraz odrêbnie ewidencji wp³ywów i wydatków funduszu remontowego w taki sposób,
¿eby nie kolidowa³o to z metodologi¹ prowadzenia rachunkowoœci, wed³ug zasady memoria³owej czy kasowej.
Chcê równie¿ rozszerzyæ te przepisy id¹ce
w kierunku umo¿liwienia pozyskiwania œrodków
zewnêtrznych przez spó³dzielniê, która mog³aby
tworzyæ w jakimœ zakresie wspólny fundusz remontowy, mog¹cy stanowiæ zabezpieczenie
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wk³adu w³asnego spó³dzielni na realizacjê przedsiêwziêæ, na które przewidziana jest pomoc publiczna, oraz na sp³atê kredytów zaci¹ganych
przez spó³dzielnie na te przedsiêwziêcia,
spó³dzielnia mog³aby korzystaæ z ró¿nych programów pomocowych w realizacji swoich planów
remontowych.
Nastêpnie jest propozycja pewnej metody rozliczenia kosztów utrzymania nieruchomoœci.
I wreszcie by³aby mo¿liwoœæ stosowania zasady, i¿ oddzielna ewidencja nie wyklucza przesuwania œrodków finansowych miêdzy ró¿nymi budynkami w ramach danej nieruchomoœci gruntowej, jeœli wiêcej ni¿ jeden budynek tak¹ nieruchomoœæ stanowi.
Jednak chcia³bym bardzo wyraŸnie powiedzieæ, ¿e ten przepis art. 4 z poszerzonymi ustêpami musia³by równie¿ byæ skorelowany z przepisem przejœciowym, który proponuje, aby
1
ust. 4 omawianego artyku³u w brzmieniu nadanym mu niniejsz¹ ustaw¹ nie stosowa³o siê do
dnia 31 grudnia 2010 r. do spó³dzielni mieszkaniowej realizuj¹cej przedsiêwziêcia termomodernizacyjne w rozumieniu ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o wspieraniu przedsiêwziêæ termomodernizacyjnych.
W przypadku, o którym mowa w ust. 1, wyodrêbnia siê œrodki remontowe w ka¿dej nieruchomoœci na cele termomodernizacyjne, które s³u¿¹
sfinalizowaniu tej inwestycji we wszystkich budynkach spó³dzielni. Czyli by³by przepis przejœciowy, umo¿liwiaj¹cy realizacjê zadañ termomodernizacyjnych w nieruchomoœciach, w których do tej pory jeszcze tego nie zrealizowano.
Wydaje mi siê, ¿e to jest bardzo istotna poprawka, która zlikwiduje zarzewia potencjalnego konfliktu, który móg³by siê na tym tle miêdzy cz³onkami spó³dzielni rodziæ.
Inna moja poprawka dotyczy rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania, które powinno byæ
zgodne z przepisami art. 45 i 45a ustawy – Prawo
energetyczne.
Proponujê, ¿eby spó³dzielnia mog³a tworzyæ
fundusz udzia³owy, fundusz zasobowy oraz fundusz remontowy, a inne rodzaje funduszy tylko
wówczas, gdy s¹ przewidziane w odrêbnych przepisach.
Proponujê, sk³adaj¹c stosown¹ poprawkê, ¿eby koszty sporz¹dzania odpisów i kopii tych dokumentów, z wyj¹tkiem statutu i regulaminów
uchwalanych na podstawie statutu, by³y pokrywane przez cz³onka spó³dzielni sk³adaj¹cego
wniosek o ich otrzymanie.
3
W stosunku do art. 8 równie¿ sam mam zastrze¿enia. Nie uwa¿am, ¿eby w wersji, w której
przyszed³ on z Sejmu, by³ zadawalaj¹cy. Sk³adam
stosowan¹ poprawkê, modyfikuj¹c¹ jego treœæ.
Jest ona do rozwa¿enia na posiedzeniu komisji.
Proponujê jednak skreœlenie w pkcie 10 w lit. e
3
ust. 2 , który przewiduje, ¿e… Oczywiœcie, on jest
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przepisem niekonstytucyjnym, który przewidywa³by, ¿e niezale¿nie od tego, czy dany lokal zostanie zbyty, nale¿y zap³aciæ. A wiêc pytanie: kto
by to mia³ p³aciæ? Przecie¿ musieliby p³aciæ cz³onkowie tej spó³dzielni, niezale¿nie od tego, czy lokal siê sprzeda, czy czy nie. Tak wiêc przepis jest
bardzo w¹tpliwy i proponujê jego skreœlenie.
Dalsza moja poprawka dotyczy pktu 25
w art. 1. W dotychczasowym brzmieniu, w wersji
sejmowej, jest tak, i¿ jeœli w danej nieruchomoœci
wszyscy cz³onkowie spó³dzielni przekszta³c¹
swoje prawo spó³dzielcze w prawo odrêbnej w³asnoœci, niezale¿nie od tego, czy dalej s¹ cz³onkami
spó³dzielni, czy nie, to bêdzie siê stosowa³o ustawê o w³asnoœci lokali. W moim przekonaniu, jest
to jednak ingerowanie w spó³dzielnie. Cz³onkowie maj¹ sami zadecydowaæ, czy chc¹, czy nie
chc¹ i pod rz¹dami jakiej ustawy maj¹ dalej funkcjonowaæ, czy maj¹ zak³adaæ spó³dzielniê mieszkaniow¹, czy te¿ nie. Nie mo¿na ich do tego
zmuszaæ. St¹d jestem przeciwny wprowadzeniu
przepisu, który ich do tego determinuje. Ja nie
jestem zwolennikiem likwidacji spó³dzielni, chocia¿ niektórzy, id¹c na skróty i nie wnikaj¹c
w g³êbsze intencje, tak¹ wolê mi przypisuj¹. Jestem zdecydowanym przeciwnikiem tego rodzaju
przepisu, który automatycznie eliminuje wielu
cz³onków spó³dzielni z ustawy o spó³dzielniach
mieszkaniowych…
(Wicemarsza³ek Maciej P³a¿yñski: Proszê koñczyæ, Panie Senatorze.)
¯eby koñczyæ, rozumiem.
W art. 39 ustawy proponujê daæ jednak tak¹
mo¿liwoœæ dzier¿awcom nieruchomoœci, którzy
s¹ cz³onkami spó³dzielni mieszkaniowej, ¿eby
mogli nabyæ prawo w³asnoœci tej nieruchomoœci
i ¿eby, zgodnie z zasad¹ superficies solo cedit, byli
podmiotami swoich gospodarczych dzia³añ, a nie
– byli uzale¿nieni od ka¿dego ruchu spó³dzielni.
W art. 2 proponujê równie¿, ¿eby koszty postêpowania s¹dowego o wydanie orzeczenia o podziale spó³dzielni by³y ponoszone solidarnie
przez cz³onków wnosz¹cych o podzia³ spó³dzielni
oraz dotychczasow¹ spó³dzielniê, a nie, jak jest
dotychczas, ¿eby to stara spó³dzielnia pokrywa³a
wszystkie koszty. Wydaje mi siê to bardziej uzasadnione.
(Wicemarsza³ek Maciej P³a¿yñski: Panie Senatorze, pan wykorzystuje ju¿ nastêpny przys³uguj¹cy czas, z którego mo¿e chcia³by pan skorzystaæ…)
Nastêpny czas. Ju¿ nie bêdê chcia³ skorzystaæ.
Jeœli mo¿na, Panie Marsza³ku, w³aœnie…
(Wicemarsza³ek Maciej P³a¿yñski: Aha, dobrze.)
Chcia³bym przedstawiæ dwie poprawki o kluczowym znaczeniu.
Jeœli cz³onek spó³dzielni ma spó³dzielcze w³asnoœciowe prawo do lokalu mieszkalnego, lokalu

u¿ytkowego lub gara¿u albo jego poprzednik prawny by³ w³aœcicielem tego lokalu i prawo to z mocy przepisów ustawy z dnia 17 lutego 1961 r.
o spó³dzielniach i ich zwi¹zkach zosta³o przekszta³cone w ograniczone prawo rzeczowe do tego lokalu, to z dniem wejœcia w ¿ycie niniejszej
ustawy przys³uguje mu roszczenie o ustanowienie odrêbnej w³asnoœci lokalu lub gara¿u i o przeniesienie w³asnoœci tego lokalu lub gara¿u. Tak
wiêc, proszê pañstwa, skoro w stosunku do niektórych obywateli dokonano bez ich wiedzy, bez
ich zgody – ¿e tak powiem – ponad ich g³owami
przeniesienia… Skoro wyw³aszczono ich, daj¹c
w zamian za pe³ne prawo w³asnoœci ograniczone
prawo w³asnoœci, to nale¿y dokonaæ odwrotnego
aktu i przywróciæ im to, co wczeœniej mieli. Nie
jest to istotna dla tej ustawy poprawka, ale mia³aby ona znaczenie symboliczno-moralne, bo
wtedy faktycznie po prostu odwracamy bieg historii. Oszustwo, którego dokonano w majestacie
prawa, jest monstrualne. To byœmy jednak wyraŸnie pokazali.
I wreszcie poprawka o istotnym znaczeniu,
mo¿e najbardziej istotna ze wszystkich poprawek. Zak³ada ona, ¿e jeœli cz³onek spó³dzielni
w zwi¹zku z przekszta³ceniem spó³dzielczego lokatorskiego prawa do lokalu na prawo w³asnoœci
lub spó³dzielcze w³asnoœciowe prawo do lokalu
nie dokona³ po 23 kwietnia 2001 r. ca³kowitej
sp³aty kwoty ustalonej na podstawie przepisów
ustawy w brzmieniu obowi¹zuj¹cym przed
dniem wejœcia w ¿ycie niniejszej ustawy, to
z dniem wejœcia w ¿ycie tej¿e ustawy niesp³acon¹
kwotê umarza siê jako nienale¿n¹ z tytu³u rozliczenia ca³kowitych kosztów budowy budynku
mieszkalnego pod warunkiem, ¿e sp³acona kwota pokrywa ca³kowicie koszty budowy.
A jeœli cz³onek spó³dzielni maj¹cy te prawa dokona³ wp³aty okreœlonej kwoty na mocy przepisów obowi¹zuj¹cych przed wejœciem w ¿ycie
ustawy, to nie bêdzie przez okreœlony czas wp³aca³ na fundusz remontowy, a¿ do czasu – powiem
tak najbardziej ogólnie – kiedy ta kwota zostanie
wyzerowana.
(Wicemarsza³ek Maciej P³a¿yñski: Panie Senatorze, proszê ju¿ koñczyæ.)
Tak.
Proponujê, ¿eby na pisemne ¿¹danie cz³onka,
któremu przys³uguje lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego po³o¿onego w budynku wybudowanym na gruncie, do którego spó³dzielni nie
przys³uguje prawo w³asnoœciowe, dokonaæ przekszta³cenia – w tym jedynym przypadku – i ustanowiæ spó³dzielcze w³asnoœciowe prawo, poniewa¿ spó³dzielnia nie ma ¿adnego tytu³u prawnego, a wobec tego nie ma podstaw. To jest jedyny
taki przypadek i to by³oby w przepisach przejœciowych. Mo¿e jeszcze trzeba by okreœliæ datê.
Trzy lata, tak?
(WypowiewdŸ poza mikrofonem)
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Tak, trzy lata.
Nazbiera³o siê trochê tych poprawek. Zaraz
przeka¿ê je w komplecie panu marsza³kowi.
Dziêkujê bardzo.

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

Senator Andrzej £uczycki:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Ja nieco krócej ni¿ pan senator Biela, chocia¿
ustawa jest wa¿na i budzi wiele emocji. Ograniczê siê mo¿e tylko do omówienia niektórych poprawek, jakie chcê wnieœæ.
A wiêc zacznê od najbardziej kontrowersyjnej
poprawki, która budzi najwiêcej w¹tpliwoœci.
Chodzi o przepis, którym lokatorskie prawo przekszta³camy w odrêbn¹ w³asnoœæ. Przepis ten mo¿e byæ uznany za niekonstytucyjny z uwagi na ingerencjê ustawodawcy w przys³uguj¹ce
spó³dzielni mieszkaniowej prawo w³asnoœci.
Trzeba podkreœliæ, ¿e znaczna czêœæ spó³dzielców, przekszta³caj¹c swoje prawo z lokatorskiego
na w³asnoœciowe, odpowiednie kwoty wp³aca³a
na fundusz remontowy. Ten fundusz remontowy
by³ wykorzystywany na modernizacjê i remonty
istniej¹cych budynków, a wiêc równie¿ tych,
w których aktualnie mieszkaj¹ potencjalni beneficjenci tego ustalenia prawnego. W zwi¹zku
z tym nale¿a³oby wzi¹æ pod uwagê, ¿e de facto
prowadzone by³oby uw³aszczenie kosztem osób,
które ju¿ uprzednio to zrobi³y. Tego dotyczy jedna
z poprawek.
Nastêpna poprawka, o której chcê powiedzieæ,
odnosi siê do kwestii ustalenia terminu. Ustawodawca, a wiêc Sejm, wprowadzi³ zapis, ¿e
spó³dzielnia mo¿e podj¹æ sankcje wobec d³u¿nika, który nie sp³aca zaleg³oœci czynszowych powy¿ej szeœciu miesiêcy. Otó¿ to stanowi wy³om
w zasadach do tej pory ustawowo ustalonych. Je¿eli chodzi o tê p³atnoœæ, to okres zw³oki zawsze
by³ trzymiesiêczny. W zwi¹zku z tym nie widzê
uzasadnienia, aby akurat w tym konkretnym
przypadku zmieniaæ zapis ustawowy. W tej kwestii równie¿ wnoszê stosown¹ poprawkê.
Nastêpna kwestia by³a przez pañstwa senatorów, i nie tylko, bardzo mocno podkreœlana. Chodzi o przejrzystoœæ procedur w spó³dzielni. Otó¿
zgadzam siê, ¿e spó³dzielnia powinna dzia³aæ
przejrzyœcie, i w zwi¹zku z tym doprecyzowujê
1
przepis w art. 8 . Wnoszê tak¹ poprawkê, aby
wszystkie dokumenty spó³dzielni mieszkaniowej
by³y jawne, oczywiœcie z zastrze¿eniem tych informacji, które mog¹ naruszaæ dobro innego
cz³onka. Moja propozycja idzie te¿ w tym samym
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kierunku, co senatora Bieli, aby koszty sporz¹dzanych ewentualnie kopii tych dokumentów
spoczywa³y na osobie, która chce te informacje
uzyskaæ. Dalej, statut spó³dzielni… Przepraszam. Spó³dzielnia winna udostêpniæ na swojej
stronie internetowej jawne dokumenty.
Kolejna kwestia to terminy, Szanowni Pañstwo. Moje poprawki zmierzaj¹ w takim kierunku, aby dostosowaæ wejœcie w ¿ycie ustawy do
planów remontów, które spó³dzielnia w tej chwili
wykonuje. Chodzi o to, ¿eby nie przerywaæ prac,
które zosta³y rozpoczête w tym roku. A wiêc propozycja jest taka, aby ustawa wesz³a w ¿ycie
1 stycznia przysz³ego roku, ale zapisy dotycz¹ce
przekszta³ceñ w odrêbne prawo w³asnoœci obowi¹zywa³yby od 31 sierpnia tego roku.
To s¹ najwa¿niejsze poprawki, które wnoszê.
Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Maciej P³a¿yñski:
Dziêkujê bardzo.
Pan senator ¯elichowski.

Senator Czes³aw ¯elichowski:
Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
Na pocz¹tek chcia³bym powiedzieæ, ¿e od
1989 r. jestem spó³dzielc¹, natomiast od 1962 albo 1963 r. razem z rodzicami mieszka³em w mieszkaniu spó³dzielczym, czyli praktycznie od pocz¹tku mojego ¿ycia by³ zwi¹zek ze spó³dzielniami mieszkaniowymi, oczywiœcie ró¿nymi.
Je¿eli natomiast chodzi o formalne cz³onkostwo, to by³o cz³onkostwo od 1989 r. – najpierw
w ma³ej spó³dzielni mieszkaniowej, która liczy³a
piêæ tysiêcy cz³onków. A w 2003 r., sta³em siê
spó³dzielc¹ du¿ej spó³dzielni, która praktycznie
obejmuje po³owê stutysiêcznego miasta Jaworzna.
I chcia³bym pañstwu powiedzieæ, ¿e wystêpujê
w trudnej roli, poniewa¿ wydaje mi siê, ¿e zmiany, które nastêpuj¹, s¹ fundamentalne. Zmiany
w ustawie o spó³dzielczoœci powinny nast¹piæ ju¿
z pocz¹tkiem lat dziewiêædziesi¹tych, wtedy dzisiaj nie mielibyœmy problemu z w¹tpliwoœciami,
czy Trybuna³ Konstytucyjny je zakwestionuje,
czy nie. Zmiany ustrojowe, które nastêpowa³y po
1989 r., powinny obejmowaæ tak¿e spó³dzielczoœæ mieszkaniow¹.
Nie zgadzam siê absolutnie z tym, co mówi³
mój kolega, pan senator Szaleniec, ¿e zmiany,
które nastêpuj¹ w ustawie, s¹ zaprzeczeniem solidarnoœci, szczególnie je¿eli chodzi o wykup mieszkañ spó³dzielczych czy o mo¿liwoœæ dysponowania mieszkaniem przez spó³dzielcê. Uwa¿am,
¿e wreszcie ustawa oddaje w³adzê nad mieszkaniem spó³dzielcy.
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Trudno mi sobie wyobraziæ, ¿e du¿e spó³dzielnie, obejmuj¹ce nawet trzydzieœci tysiêcy
spó³dzielców, to s¹ organizmy, w przypadku których mo¿na mówiæ o zachowaniu demokratycznych procedur. Oczywiœcie, ¿e te procedury nie
s¹ zachowywane. Nie mówiê o stronie formalnej,
bo od strony formalnej oczywiœcie, ¿e tak. Ale rozwi¹zania dotycz¹ce zebrañ przedstawicieli cz³onków i ich likwidacji wynika³y z ogromnych problemów. Przecie¿ to nie jest tak, ¿e ktoœ sobie wyssa³ z palca tak¹ zmianê tylko po to, ¿eby w trzydziestotysiêcznej spó³dzielni wprowadziæ demokracjê bezpoœredni¹. Ja traktujê tak¹ propozycjê
bardziej jako krzyk niemocy w obliczu niemo¿liwoœci rozwi¹zania pewnego problemu, który jest
wêz³em gordyjskim, wêz³em do przeciêcia. Oczywiœcie alternatyw¹ nie jest likwidacja spó³dzielczoœci mieszkaniowej, ale dokonywanie kolejnych kroków w kierunku upodmiotowienia
cz³onków spó³dzielni mieszkaniowych, upodmiotowienia tych, którzy w mieszkaniach spó³dzielczych mieszkaj¹.
Ogromne zdziwienie, Szanowni Pañstwo, budzi we mnie to, ¿e przedstawiciele Platformy Obywatelskiej – b¹dŸ co b¹dŸ ugrupowania liberalnego czy te¿, jak sami mówi¹, liberalno-konserwatywnego – s¹ przeciwni wielu zapisom tej ustawy.
A ustawa liberalizuje przecie¿ wiele zapisów
i upodmiotowia cz³onków spó³dzielni mieszkaniowych.
Fundamentalne, wed³ug mnie, s¹ oczywiœcie
zapisy art. 108b dotycz¹ce mo¿liwoœci oddzielenia siê cz³onków z jednego budynku, z wielu budynków od spó³dzielni mieszkaniowej. W tym
upatrujê wielk¹ nadziejê, je¿eli chodzi o upodmiotowienie, poniewa¿ racjonalnych podstaw
funkcjonowania takich ogromnych molochów,
jak spó³dzielnie trzydziesto-, czterdziesto- czy
piêædziesiêciotysiêczne, po prostu nie ma.
T rzeba powiedzieæ, ¿e to nie jest tak, ¿e
spó³dzielnie mieszkaniowe nie funkcjonuj¹, ¿e nie
ma remontów. Oczywiœcie, ¿e s¹ remonty, w tym
zakresie w spó³dzielniach mieszkaniowych podejmowanych jest wiele dzia³añ. Ale ewidentn¹
spraw¹ jest to, ¿e upodmiotowienie, je¿eli chodzi
o mieszkanie we w³asnym mieszkaniu, nast¹pi³o
szczególnie w zakresie gospodarki komunalnej,
tam gdzie by³y to mieszkania miejskie. W momencie, kiedy powsta³y wspólnoty mieszkaniowe, kiedy albo wszyscy mieszkañcy danego budynku, albo wiêkszoœæ z nich utworzy³a wspólnotê mieszkaniow¹ i mog³a na rynku poszukaæ zarz¹dcy, gospodarka finansowa zdecydowanie siê polepszy³a.
Pieni¹dze s¹ przeznaczane na remonty, ale kwoty
s¹ du¿o ni¿sze.Myœlê, ¿e przed nami jeszcze wiele
zmian, je¿eli chodzi generalnie o gospodarkê mieszkaniow¹ w Polsce, poniewa¿ podobne zmiany
powinny nast¹piæ tak¿e w ustawie o towarzy-

stwach budownictwa spo³ecznego. Do rozwi¹zania pozostaj¹ problemy z mieszkaniami zak³adowymi – one jeszcze do koñca nie zosta³y rozwi¹zane – i z mieszkaniami komunalnymi. Niezwykle
wa¿ny jest tutaj zapis dotycz¹cy dysponowania
mieszkaniem. Kwestia w³asnoœci, mo¿liwoœæ dysponowania daje poczucie, ¿e jest siê u siebie, na
swoim, jest wiêc to sprawa niezwykle wa¿na
i myœlê tutaj o zapisie dotycz¹cym piêcioletniego
okresu karencji, kiedy to spó³dzielca nie móg³ bez
zgody zarz¹du, pomimo ¿e sta³ siê w³aœcicielem
mieszkania spó³dzielczego, tego mieszkania zbyæ.
To jest, proszê pañstwa, sprawa niezwykle wa¿na
jako jeden z kolejnych elementów upodmiotowienia spó³dzielców.
Chcia³bym jeszcze tylko kilka s³ów powiedzieæ
o pozorach spó³dzielczoœci, poniewa¿ po 1989 r.
nowych spó³dzielni mieszkaniowych powsta³o
niewiele, s¹ to ma³e spó³dzielnie, bo wielkie molochy, takie jak po 1945 r., nie powstawa³y. Ewenementem s¹ podzia³y czy oddzielanie siê spó³dzielni mieszkaniowych. One by³y wynikiem albo jakiegoœ porozumienia czy jakiegoœ uk³adu, albo
zaniedbania zarz¹du, poprzedniego zarz¹du,
który nie zwróci³ na to uwagi czy zezwoli³ na coœ
takiego. To s¹ niezwykle rzadkie przypadki
w skali kraju, myœlê, ¿e mo¿na naliczyæ najwy¿ej
kilkanaœcie takich przypadków, nie wiêcej.
Szanowni Pañstwo, dodam jeszcze jedn¹ uwagê do tego, co powiedzia³ pan senator Andrzejewski. A powiedzia³, ¿e ruch spó³dzielczy pozosta³
pewn¹ enklaw¹ po II Rzeczypospolitej.
Chcia³bym siê nie zgodziæ z tym sformu³owaniem, bo uwa¿am, ¿e enklaw¹…
(Senator W³adys³aw Sidorowicz: Po PRL.)
Po PRL?
(Senator W³adys³aw Sidorowicz: II Rzeczpospolita to okres miêdzywojenny.)
Nie, nie, nie, po II Rzeczypospolitej, pozosta³
pewn¹ enklaw¹ po II Rzeczypospolitej, Panie Senatorze. Pan Andrzejewski powiedzia³, ¿e w okresie PRL spó³dzielnie pozosta³y tak¹ enklaw¹
II Rzeczypospolitej w sensie pewnej niezale¿noœci
od PRL. I ja z tym w³aœnie pozwolê sobie siê nie
zgodziæ dlatego, ¿e ja te¿ ¿y³em w tym okresie
i wiem, jak wygl¹da³a spó³dzielczoœæ mieszkaniowa. To nie jest tak, ¿e to by³a enklawa jakiejkolwiek niezale¿noœci, poniewa¿ zarówno dzia³acze,
jak i prezesi spó³dzielni funkcjonowali w strukturach – i to na bardzo dobrych pozycjach – Polskiej
Zjednoczonej Partii Robotniczej i komitetów
miejskich PZPR. Czymœ niewyobra¿alnym by³a
sytuacja, ¿eby ktoœ móg³ zostaæ prezesem danej
spó³dzielni bez zgody komitetu miejskiego PZPR.
I nie czarujmy siê, ¿adn¹ enklaw¹ jakiejkolwiek
niezale¿noœci spó³dzielczoœæ mieszkaniowa
i spó³dzielnie w okresie PRL nie by³y.
Szanowni Pañstwo, Panie i Panowie Senatorowie, bior¹c pod uwagê te przepisy, art. 108b
i wszystkie zapisy dotycz¹ce mieszkañ,
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chcia³bym powiedzieæ tak: ta ustawa to jest rewolucja – ca³a w³adza w rêce spó³dzielców. Dziêkujê.
(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza³ek Ryszard Legutko)

Wicemarsza³ek Ryszard Legutko:
Dziêkujê bardzo.
Pan senator Mañkut, bardzo proszê.
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siejszej debaty, zg³aszam byæ mo¿e kontrowersyjny wniosek – wniosek o odrzucenie ustawy
w ca³oœci. Sk³adam ten wniosek z wiar¹, i¿ po tak
g³êbokiej dyskusji nad spó³dzielczoœci¹ mieszkaniow¹ zaistnieje mo¿liwoœæ przygotowania zdecydowanie lepszej ustawy o spó³dzielczoœci mieszkaniowej w Polsce.

Wicemarsza³ek Ryszard Legutko:
Dziêkujê bardzo panu senatorowi.
I proszê pana senatora Sidorowicza o zabranie
g³osu.

Senator W³adys³aw Mañkut:
Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
Rozpatrywana w dniu dzisiejszym ustawa
o zmianie ustawy o spó³dzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw
jest jedn¹ z tych ustaw, które w sposób bezpoœredni, ale te¿ i poœredni, wp³ywaj¹ na poziom bezpieczeñstwa socjalnego ogromnych rzeszy obywateli Rzeczypospolitej.
Od zawsze, w³aœciwie od prawieków, poszukiwanie tak zwanego dachu nad g³ow¹ by³o jednym
z istotnych zabiegów, czêsto i zmartwieñ cz³owieka. Wzrost poziomu cywilizacyjnego, zmiany
i osi¹gniêcia kultury materialnej spo³eczeñstw,
rozwój spo³eczeñstwa prowadzi³y do podejmowania dzia³añ umo¿liwiaj¹cych zabezpieczenie dachu na g³ow¹, spokoju i dachu nad g³ow¹ szerokim rzeszom mieszkañców Polski. Drog¹ do jego
uzyskania, szczególnie przez osoby o niekoniecznie wysokim poziomie posiadania oraz przez osoby m³ode i m³ode ma³¿eñstwa, by³a i nadal jest
spó³dzielczoœæ mieszkaniowa.
Nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e wraz ze zmianami
porz¹dku prawnego Rzeczypospolitej po 1989 r.
potrzebne s¹ zmiany w prawie spó³dzielczym. Jednak¿e zakres podmiotowy zmian w tej ustawie,
przyjêtych przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
10 maja bie¿¹cego roku, zdaniem wielu œrodowisk spó³dzielni mieszkaniowych narusza,
a wrêcz ³amie konstytucyjn¹ zasadê równoœci
wobec prawa wszystkich obywateli, niejednokrotnie ju¿ dzisiaj by³a tu o tym mowa.
Nale¿y równie¿ zgodziæ siê z opiniami mówi¹cymi, ¿e ustawa uchwalona przez Sejm
10 maja pogorszy otoczenie prawne funkcjonowania spó³dzielni mieszkaniowych, a tym samym mo¿e wp³yn¹æ, a nawet na pewno wp³ynie
na mo¿liwoœci finansowe utrzymania w dobrym
stanie technicznym tego tak wa¿nego dla setek
tysiêcy Polaków dachu nad g³ow¹, mówi³o o tym
równie¿ bardzo wielu moich przedmówców.
Zwa¿ywszy na tak ogromn¹ liczbê zastrze¿eñ
i kontrowersji zwi¹zanych z omawian¹ ustaw¹
oraz faktem, i¿ tylko sama Komisja Gospodarki
Narodowej Senatu Rzeczypospolitej zg³osi³a
czterdzieœci cztery poprawki, a kolejne by³y, s¹
i zapewne jeszcze bêd¹ zg³aszane w trakcie dzi-

Senator W³adys³aw Sidorowicz:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Rozpatrywana ustawa dotyka kluczowej dla
bezpieczeñstwa ludzi sprawy mieszkania. A dzieje siê to w otoczeniu, w którym mamy bardzo nisk¹ aktywnoœæ obywatelsk¹. I nie tajê, ¿e w okresie, gdy Sejm pracowa³ nad t¹ ustaw¹, mia³em
kontakty ze spó³dzielcami, którzy na ogó³ jednak
narzekali na poczucie bezsi³y i bezradnoœci wobec zarz¹dów spó³dzielni. To przejawia³o siê na
przyk³ad w sytuacji niereagowania na naruszanie prawa do ciszy i spokoju przez lokatorów – zarz¹dy spó³dzielni albo nie reagowa³y, albo ignorowa³y zupe³nie tego rodzaju skargi. Manipulowano tak¿e procedurami wyborczymi. I dlatego wydaje mi siê, ¿e szalenie wa¿ne jest to, ¿eby
wzmocniæ w ustawie pozycjê cz³onków spó³dzielni… A dzieje siê to, jeszcze raz powiem, w otoczeniu, w którym mamy szalenie niskie zaanga¿owanie obywatelskie.
Na jednym ze spotkañ spó³dzielcy przedstawili
pakiet poprawek, wydaje mi siê, ¿e s¹ one warte
uwzglêdnienia, mo¿e po pewnym przeredagowaniu. I tak, na pocz¹tku ustawy proponuj¹ oni dodaæ, i¿ celem tej ustawy jest uzyskanie przez
cz³onków spó³dzielni prawa odrêbnej w³asnoœci,
to po pierwsze, a po drugie, ¿e w sprawach spornych wobec zarz¹dów spó³dzielni i w sprawach
s¹dowych cz³onek spó³dzielni jest stron¹, zgodnie z art. 28 k.p.a. WyraŸnie œwiadczy to o tym, ¿e
spó³dzielcy czuj¹ siê s³abi w konfrontacji ze
strukturami zarz¹dczymi spó³dzielni.
Kolejnym takim elementem, ostatnim, który
chcia³bym omówiæ, jest kwestia terminu… Nie,
jeszcze dwie sprawy chcê tu omówiæ. Jedn¹
z nich jest kwestia niewykonalnoœci wyborów
bezpoœrednich i dzielenie du¿ych spó³dzielni, co
by³o podnoszone przez wielu moich przedmówców. Z kolei moi rozmówcy, ci spó³dzielcy, proponowali rekrutowaæ na walne zgromadzenia
spó³dzielni przedstawicieli bloków, czyli poszczególnych domów, bo oni bêd¹ dobrze reprezentowali interesy wspó³mieszkañców.
Kolejna kwestia to trzydziestodniowy termin
zg³aszania projektu uchwa³y na walne zebranie,
3
o którym mowa w art. 8 pkt 6. Tak naprawdê wy-
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klucza to ich zg³aszanie, gdy¿ nastêpny punkt
mówi o tym, ¿e zarz¹d jest zobowi¹zany powiadomiæ cz³onków o walnym zgromadzeniu w terminie dwudziestu jeden dni. A wiêc mo¿na powiedzieæ, ¿e zanim zostan¹ powiadomieni, ju¿ nie
bêd¹ mogli sk³adaæ projektów uchwa³. St¹d
wniosek o to, ¿eby cz³onkowie takiego walnego
zgromadzenia mogli zg³aszaæ projekty uchwa³
tak¿e w trakcie tego zebrania.
I ostatnia sprawa, o której chcia³bym powiedzieæ, mówi³ ju¿ o niej pan senator Jaroch. Chodzi o spó³dzielnie powo³ywane do celów specjalnych, na przyk³ad przez uczelnie, które budowa³y domy dla swoich emerytów. Jeœli siê tam uw³aszczy lokatorów, a raczej ich rodziny, misja, dla
której powo³ywano te spó³dzielnie, zostanie poniechana. I dlatego warto siê zastanowiæ, czy jednak nie powinniœmy utrzymaæ ich funkcjonowania.
Poprawki, które zg³aszam, popar³ tak¿e pan
senator Edmund Wittbrodt, a wiêc i w swoim,
i w jego imieniu sk³adam je na piœmie. Dziêkujê
bardzo.

Wicemarsza³ek Ryszard Legutko:
Dziêkujê uprzejmie, Panie Senatorze.
Poproszê o zabranie g³osu pana senatora Waszkowiaka.

Senator Marek Waszkowiak:
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
To, co mówili moi poprzednicy, pan senator Sidorowicz, o tym, ¿e spó³dzielca czuje siê s³abszy
w stosunku do zarz¹dów spó³dzielni, to czêsto
jest prawda, czêsto prawd¹ jest równie¿ niska
aktywnoœæ m³odych, zdolnych ludzi w strukturach spó³dzielni. Ale czy w takim uk³adzie, dlatego ¿e Sejm nieporadnie próbuje rozwi¹zaæ te problemy, nale¿y ustawê odrzuciæ, jak proponuje senator Mañkut? Nie, nale¿y j¹ poprawiæ.
Proszê pañstwa, ja pozwolê sobie skoncentrowaæ siê tylko na aspekcie wi¹¿¹cym siê z moimi
obowi¹zkami przewodnicz¹cego Komisji Gospodarki Narodowej. Mamy historyczne uwarunkowania. Ludzie wykupywali mieszkania
wczeœniej, i to jest fakt. Przekszta³cenia te odbywa³y siê bez kapita³u, i to te¿ jest fakt. Ale mamy
równie¿, proszê pañstwa, pewne doœwiadczenia
wynikaj¹ce ze stworzenia wspólnot mieszkaniowych w oparciu o mienie komunalne. Czêsto zdarza³o siê tak, ¿e kupowali to m³odzi, zdolni ludzie,
którzy dobrze zarabiali i te wspólnoty s¹ dzisiaj
pere³kami. Jednak nierzadko wspólnoty nie maj¹ pieniêdzy na naprawê podstawowych elementów. Wyci¹gnijmy z tego wnioski. Postarajmy siê,
proszê pañstwa, popatrzeæ na spó³dzielczoœæ trochê inaczej.

Pan senator Szaleniec mówi³ o tym, ¿e ta ustawa jest wbrew solidaryzmowi spo³ecznemu. A ja
uwa¿am, ¿e solidaryzm spo³eczny dzisiaj
w spó³dzielczoœci mieszkaniowej to jest trochê co
innego ni¿ wówczas, gdy te spó³dzielnie by³y tworzone. Bo wówczas bogaty in¿ynier i biedny cz³owiek dostawali mieszkanie w jednej spó³dzielni,
a dzisiaj ten bogaty ju¿ siê wyprowadzi³ z tej
spó³dzielni.
Chcia³bym zwróciæ pañstwa uwagê na jedn¹
sprawê – fundusze remontowe, z³o¿ê w tej kwestii
poprawki. Spó³dzielnie mieszkaniowe dokonywa³y termomodernizacji, która by³a procesem
bardzo istotnym, proszê pañstwa. I akurat w tym
wypadku im wiêksza by³a spó³dzielnia, tym lepiej
to sz³o, poniewa¿ mieli wiêkszy kapita³ w³asny do
pokazania, gdy pozyskiwali œrodki zewnêtrzne.
Ale nikogo nie by³o staæ na to, ¿eby za jednym zamachem zrobiæ ca³¹ spó³dzielniê, wiêc po¿yczano
od siebie nawzajem. Czy dobrze, ¿e rozliczanie
kosztów rozdzielimy na poszczególne bloki? Tak,
dobrze. Ale najpierw musimy spowodowaæ, ¿eby
te bloki, które s¹ dzisiaj najbardziej zaniedbane,
mog³y odzyskaæ swoje pieni¹dze. I uwa¿am, proszê pañstwa, zale¿y mi trochê na podkrêceniu
koniunktury, ¿e trzeba ustaliæ: do koñca 2012 te
œrodki powinny byæ rozliczone w ramach ca³ej
spó³dzielni. Uzyskamy dwa efekty. Po pierwsze,
spó³dzielnie bêd¹ siê bardzo stara³y szybko to
zrobiæ, a po drugie, bêdzie to jednak sprawiedliwe w stosunku do wszystkich spó³dzielni.
Druga sprawa, któr¹ chcia³bym podnieœæ. Proszê pañstwa, nie wiem, czy ta poprawka, któr¹
zaproponowa³em, jest dobra. Ma³o tego, nie bêdê
siê przy niej upiera³. Ale czêsto powtarza³o siê tu
w wypowiedziach, ¿e ci, którzy wykupili wczeœniej, wp³acili wiêcej, a inni mniej. To oddajmy im
pieni¹dze, w takiej czy innej formie. Proszê pañstwa, dzisiaj niebezpieczeñstwo spó³dzielczoœci
polega na tym, ¿e szczególnie w tych zaniedbanych blokach, tam na przyk³ad, gdzie jest winda,
zabraknie pieniêdzy i biedni ludzie zostan¹ sami.
Zg³aszam wiêc bardzo nieœmia³o poprawkê.
A mo¿e by tak nieznacznie zwiêkszyæ fundusz remontowy u tych, którzy dostan¹ te mieszkania?
Spe³nimy tym samym pewne wymagania Trybuna³u Konstytucyjnego dotycz¹ce odszkodowawczego przejêcia maj¹tku, choæ mo¿e z³ego okreœlenia u¿y³em.
I ostatni element, o którym chcia³bym powiedzieæ. Proszê pañstwa, termin wejœcia w ¿ycie
ustawy. Co do samej idei, aby umo¿liwiæ nabycie
maj¹tku spó³dzielcom, tej idei podstawowej
ustawy – zgoda, niech wchodzi maksymalnie
szybko. I tu proponujê, aby ta ustawa wesz³a
w ¿ycia z dniem 1 sierpnia, czyli tak jak by³o to
planowane. Ale s¹ elementy techniczne, zwi¹zane ze zmian¹ ksiêgowania, ca³ym tym oprzyrz¹dowaniem, i proponujê, aby to wprowadziæ
z dniem 1 stycznia 2008. Jeœli chodzi o czêœæ sta-
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tutow¹ natomiast, zgodnie z poprawkami ju¿
zg³oszonymi, ¿eby to by³ okres roku od dnia wejœcia w ¿ycie ustawy, poniewa¿ to musi byæ przygotowane i przeg³osowane przez w³aœciwe organy.
Panie Marsza³ku, wnoszê o to, aby te poprawki
by³y rozwa¿one najpierw przez Komisjê Gospodarki Narodowej, a nastêpnie przez Wysoki Senat. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Ryszard Legutko:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Proszê pana senatora Misiaka o zabranie g³osu.

Senator Tomasz Misiak:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Ja chcia³bym zwróciæ uwagê na jeden bardzo
wa¿ny aspekt przemian spó³dzielni mieszkaniowych. Byæ mo¿e niektórych z pañstwa zdziwi fakt
mojego poparcia dla przekazywania tego maj¹tku spó³dzielcom. Ale ja uwa¿am, ¿e jest to g³êboki
czynnik ekonomiczny.
Mia³em przyjemnoœæ uczestniczyæ niedawno
w kolacji z bardzo znanym, œwiatowej s³awy ekonomist¹, panem Hernando de Soto, który jest nominowany do nagrody Nobla miêdzy innymi dlatego, ¿e próbuje wykazaæ i wykazuje, ¿e maj¹tek
w krajach biednych, równie¿ krajach postkomunistycznych, do których niew¹tpliwie Polska te¿
historycznie nale¿y, jest problemem, problemem
jest posiadany przez ludzi kapita³.
Na dzieñ dzisiejszy mamy tak¹ oto sytuacjê, ¿e
dziewiêæset tysiêcy, prawie milion osób posiadaj¹cych w³asny maj¹tek w postaci mieszkania nie
mo¿e tego maj¹tku w ¿aden sposób wykorzystaæ,
nie mo¿e tego maj¹tku zbyæ, nie mo¿e tego maj¹tku zastawiæ, nie mo¿e tym maj¹tkiem operowaæ.
W wiêkszoœci przypadków w³aœnie problemy
w³asnoœciowe, z którymi mamy tutaj ewidentnie
do czynienia, s¹ przyczyn¹ braku rozwoju ekonomicznego. Gdybyœmy wyliczyli, ¿e wartoœæ tych
mieszkañ… A przypominam, ¿e spó³dzielcy niekoniecznie musz¹, oni tylko mog¹ skorzystaæ
z opcji wykupienia takiego lokalu po ni¿szej, du¿o ni¿szej cenie ni¿ cena rynkowa, gdybyœmy wykorzystali tê mo¿liwoœæ i gdyby wszystkie te osoby z niej skorzysta³y, i gdybyœmy przyjêli, ¿e przeciêtna cena takiego mieszkania wynosi 200 tysiêcy z³, przy bardzo wysokich cenach nieruchomoœci w tej chwili, to mówimy tu o wprowadzeniu na
rynek prywatnego kapita³u o wartoœci 200 miliardów z³, w czasie, gdy oszczêdnoœci wszystkich
Polaków, którzy w tej chwili posiadaj¹ takie oszczêdnoœci, jak wynika z wczorajszych badañ,
które widzia³em w jednej z ekonomicznych gazet,
wynosz¹ 600 miliardów z³. Czyli mówimy tutaj
o mo¿liwoœci zwiêkszenia dostêpnego dla Pola-
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ków kapita³u o blisko 25%, proszê pañstwa. To
bêdzie ogromny zastrzyk kapita³owy dla rynku.
Oczywiœcie nie bêdzie to widoczne od razu, bo
trochê potrwa, zanim te mieszkania trafi¹ do obrotu, przecie¿ ci ludzie w nich ¿yj¹, ale te mieszkania bêd¹ w koñcu dziedziczone, stan¹ siê elementem zastawów hipotecznych, stan¹ siê elementem gry rynkowej. Nie mo¿emy zupe³nie zapominaæ o tej sferze maj¹tkowej, bo w³asnoœæ
prywatna kreuje gospodarkê najbardziej rozwiniêtych pañstw. A ta w³asnoœæ prywatna mo¿e
wynikaæ w³aœnie z posiadania kapita³u przez ludzi, i to tych najbiedniejszych ludzi.
Proszê pañstwa, je¿eli chodzi o spó³dzielnie
mieszkaniowe jako takie, to oczywiœcie w tej
chwili s¹ ró¿ne rozwi¹zania. S¹ ma³e spó³dzielnie
i du¿e. Najgorsze i najwiêksze patologie dotycz¹
najwiêkszych spó³dzielni. We Wroc³awiu na przyk³ad… Pamiêtam, jak jeszcze dwa lata temu najwiêksza wroc³awska spó³dzielnia mieszkaniowa,
która liczy³a prawie siedemdziesi¹t czy osiemdziesi¹t tysiêcy mieszkañ, prze¿ywa³a pewnego
rodzaju gehennê, bo by³y tam oskar¿enia o kradzie¿e, o narkotyki, podrzucali sobie te narkotyki
do samochodów. Proszê pañstwa, to s¹ fakty.
I my mówimy, ¿e chcemy popieraæ tak¹ spó³dzielczoœæ? Chcemy popieraæ spó³dzielczoœæ ma³¹, tak¹, która kreuje coœ w rodzaju wspólnot mieszkaniowych, ale tego typu zarz¹dzanie nie mo¿e
siê odbywaæ we wspólnotach mieszkaniowych.
Niestety, w wiêkszoœci tych du¿ych molochów zarz¹dy spó³dzielni to s¹ udzielne ksiêstwa pracowników i prezesów. Proszê pañstwa, to jest, niestety, przykroœæ. Osobiœcie by³em w to zaanga¿owany, chocia¿ obserwowa³em to z boku, bo mój
œwiêtej pamiêci tato by³ w jednej z tych spó³dzielni wiceprezesem, a mo¿e bywa³, bo próbowa³ walczyæ z uk³adem, w zwi¹zku z tym wymieniano,
oskar¿ano… Robiono po prostu takie dziwne rzeczy, których nigdy bym siê nie spodziewa³ po ludziach mieszkaj¹cych czasami bardzo blisko siebie na jednym osiedlu. W zwi¹zku z tym, proszê
pañstwa, te problemy niew¹tpliwie trzeba rozwi¹zaæ.
I ju¿ na zakoñczenie mogê tylko dodaæ, ¿e uwa¿am, i¿ spó³dzielnie mieszkaniowe jako takie to
nie s¹ te same spó³dzielnie, które… Mówimy
o spó³dzielniach gospodarczych. Wydzieliliœmy je
w prawie jako spó³dzielnie mieszkaniowe. Ale
przysz³oœci¹ i rozwi¹zaniem dotycz¹cym wspólnego zamieszkiwania i dbania o wspólne dobro
jest wspólnota mieszkaniowa, a nie spó³dzielnia
mieszkaniowa. Wspólnota mieszkaniowa ma zupe³nie inny wymiar. Ludzie potrafi¹ dbaæ o swoje
budynki i miejsca zamieszkania. Uwa¿am, ¿e do
tego powinniœmy d¹¿yæ, rozwi¹zuj¹c tak naprawdê w jak najlepszy sposób problem tych molochów, które s¹ dzisiaj niezadowalaj¹ce dla ich
mieszkañców i w których toczy siê walka o w³adzê, a nie o dobro lokatorów. Dziêkujê bardzo.
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Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o licencji syndyka

Wicemarsza³ek Ryszard Legutko:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Lista mówców zosta³a wyczerpana.
Chcê tylko pañstwa poinformowaæ, ¿e w czasie
dyskusji wnioski o charakterze legislacyjnym na
piœmie z³o¿yli pañstwo senatorowie: Tomaszewska, Jaroch, Górecki, Szaleniec, Andrzejewski,
Szmit, Biela, £uczycki, Mañkut, Sidorowicz oraz
Waszkowiak.
Zgodnie z art. 52 ust. 2 Regulaminu Senatu
zamykam dyskusjê.
Pana ministra nie ma, wiêc nie mo¿e ustosunkowaæ siê do przedstawionych wniosków, ale ustosunkuje siê do nich w czasie posiedzenia komisji.
Niniejszym informujê, ¿e zosta³y zg³oszone
wnioski o charakterze legislacyjnym, wiêc zgodnie
z art. 52 ust. 2 Regulaminu Senatu proszê Komisjê Gospodarki Narodowej o ustosunkowanie siê
do przedstawionych w toku debaty wniosków
i przygotowanie stosownego sprawozdania.
G³osowanie w sprawie ustawy o zmianie ustawy o spó³dzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw zostanie przeprowadzone pod koniec posiedzenia Senatu.
Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
drugiego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o licencji syndyka.
Rozpatrywana ustawa zosta³a uchwalona
przez Sejm na czterdziestym pierwszym posiedzeniu w dniu 9 maja 2007 r. i przekazana do Senatu 10 maja tego¿ roku. Marsza³ek Senatu
16 maja, zgodnie z art. 68 ust. 1 Regulaminu Senatu, skierowa³ j¹ do Komisji Praw Cz³owieka
i Praworz¹dnoœci, a komisja po rozpatrzeniu
ustawy przygotowa³a swoje sprawozdanie.
Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 437,
a sprawozdanie komisji w druku nr 437A.
Proszê sprawozdawcê komisji… Ale nie widzê
sprawozdawcy komisji.
(G³os z sali: Prosimy o trzyminutow¹ przerwê.
Poszukamy pana senatora.)
Dobrze, to w takim razie, proszê pañstwa, piêciominutowa przerwa.
(Przerwa w obradach od godziny 15 minut 24
do godziny 15 minut 29)

Wicemarsza³ek Ryszard Legutko:
Niniejszym witam pana sprawozdawcê Komisji Praw Cz³owieka i Praworz¹dnoœci, pana senatora Bentkowskiego.
Proszê o zabranie g³osu i przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Aleksander Bentkowski:
Panie Marsza³ku! Szanowni Pañstwo!
Przepraszam za wprowadzenie ba³aganu w posiedzeniu Senatu, ale nie przypuszcza³em, ¿e

koledzy senatorzy, a by³o ich jeszcze szeœciu, tak
szybko i sprawnie bêd¹ wypowiadaæ siê w koñcowej fazie du¿ej dyskusji nad ustaw¹, która wywo³uje tyle emocji.
Ustawa, któr¹ prezentujê, jest o wiele mniej
kontrowersyjna. Jest to ustawa o licencji syndyka. Ma ona na celu wprowadzenie ustawowych
uregulowañ w zakresie okreœlenia i weryfikacji
kwalifikacji, którymi powinny legitymowaæ siê
osoby uprawnione do sprawowania funkcji syndyka, nadzorcy s¹dowego lub zarz¹dcy na podstawie ustawy z 28 lutego 2003 r. – Prawo upad³oœciowe. Ustawa okreœla w art. 157 pojêcie licencji dla osoby, która mog³aby pe³niæ w postêpowaniu upad³oœciowym funkcjê syndyka, nadzorcy
lub tego¿ zarz¹dcy – licencja ma gwarantowaæ, ¿e
osoba powo³ana do pe³nienia wskazanych funkcji dysponuje odpowiednio wysokimi kwalifikacjami – zakres zadañ i charakter obowi¹zków
spoczywaj¹cych na syndyku lub nadzorcy b¹dŸ
zarz¹dcy.
Konsekwencj¹ tej regulacji jest konstrukcja
ustawy o licencji syndyka, która w art. 2 zawiera
zapis, ¿e uzyskanie licencji syndyka uprawnia do
sprawowania funkcji syndyka, nadzorcy s¹dowego b¹dŸ zarz¹dcy. Przyjêcie koncepcji jednej licencji nie oznacza, ¿e ta osoba mo¿e jednoczeœnie
pe³niæ wszystkie te funkcje w danym postêpowaniu.
W art. 3 projektu ustawy o licencji syndyka zawarty jest katalog wymagañ, jakie powinna
spe³niaæ osoba ubiegaj¹ca siê o licencjê. Wymagania te okreœlone zosta³y adekwatnie do obowi¹zków i uprawnieñ przyznanych syndykowi,
nadzorcy b¹dŸ zarz¹dcy. Tutaj – w moim przekonaniu, zreszt¹ nie tylko moim, ale te¿ i komisji –
nast¹pi³a pe³na pauperyzacja zawodu syndyka.
Wykreœlono bowiem z uprawnionych do bycia
syndykiem adwokatów i radców prawnych. Sta³o
siê tak z tej prostej przyczyny, ¿e wprowadzono
zapis, ¿e musi on posiadaæ minimum trzyletni¹
praktykê jako kierownik przedsiêbiorstwa.
A wiêc kierownik takiego przedsiêbiorstwa jak na
przyk³ad oczyszczalnia œcieków zatrudniaj¹ca
cztery osoby, bêdzie mia³ takie uprawnienia,
a adwokat i radca prawny – nie. No ale taki jest
wybór szanownego pana ministra. Tym samym,
w moim przekonaniu, nast¹pi pe³na pauperyzacja tego zawodu. Chocia¿ wymogi, jakie zawiera
art. 3, s¹ dosyæ obszerne, a co najwa¿niejsze, licencja bêdzie uzale¿niona od zdania egzaminu.
Egzaminy bêd¹ oczywiœcie pañstwowe. Ustawa
dok³adnie okreœla, jak maj¹ przebiegaæ te egzaminy, jakie wymogi ma spe³niæ kandydat, aby
zdaæ egzamin. Oczywiœcie s¹ do tego rozporz¹dzenia wykonawcze.
Równie¿ istotnym zapisem jest bardziej precyzyjne okreœlenie sposobu wynagradzania syndyka. Zapis, który najbardziej siê rzuca w oczy, to
jest obni¿enie stawki z 3 do 5%. Widzê wiêc, ¿e to
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jest taka tendencja ministerstwa. Podobnie jak
w ustawie dotycz¹cej komorników by³o obni¿enie
wynagrodzeñ, tak i tutaj nastêpuje obni¿enie wynagrodzeñ syndyka. Dobrze by³oby, gdyby z tak¹
sam¹ determinacj¹ ministerstwo zabiega³o
o podwy¿ki wynagrodzeñ innych grup zawodowych, skoro te zarabiaj¹ za du¿o.
Poza tym wprowadza siê wymóg posiadania
ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej, i s³usznie. Syndyk czasem zarz¹dza bardzo powa¿nym maj¹tkiem i st¹d taki wymóg jest jak najbardziej uzasadniony.
Bardzo kontrowersyjnym zapisem, moim zdaniem, jest zapis mówi¹cy o górnej granicy zarobku syndyka. Jest to stuczterdziestokrotnoœæ
przeciêtnego miesiêcznego wynagrodzenia. To
siê wydaje oczywiœcie kwot¹ bardzo wysok¹, trzeba jednak pamiêtaæ, ¿e bywaj¹ postêpowania
upad³oœciowe, które trwaj¹ po piêæ i wiêcej lat.
I jest mo¿liwoœæ podwy¿ek, jakkolwiek niezbyt
wysokich, ale jednak.
Ustawa okreœla te¿, ¿e z chwil¹ przyjêcia tej
ustawy i jej wejœcia w ¿ycie syndycy, nadzorcy
i zarz¹dcy bêd¹ traktowani jako funkcjonariusze
publiczni.
Komisja rozpatrywa³a tê ustawê i wprowadzi³a
do niej kilka bardzo niewielkich poprawek. Pierwsza poprawka to by³a poprawka pani senator
Kurskiej, jak najbardziej s³uszna. Pani senator
zwróci³a uwagê na nieprecyzyjnoœæ ustawy w zapisie mówi¹cym, ¿e o licencjê nie mo¿e ubiegaæ
siê nawet osoba podejrzana albo oskar¿ona. Ja
rozumiem, ¿e oskar¿ona, ale nie podejrzana. Jest
wiêc propozycja skreœlenia tego zapisu.
W poprawce drugiej, do art. 6, jest doprecyzowanie okreœlenia, w³aœciwie z tego samego powodu. Chodzi mianowicie o oœwiadczenie wnioskodawcy, ¿e nie jest podejrzany albo oskar¿ony
o przestêpstwo œcigane z oskar¿enia publicznego. Proponuje siê zapis w brzmieniu: „oœwiadczenie wnioskodawcy o tocz¹cych siê przeciwko niemu postêpowaniach karnych o przestêpstwo œcigane z oskar¿enia publicznego lub przestêpstwo
skarbowe”.
Poprawka trzecia to tylko poprawienie b³êdu
pisarskiego.
Równie¿ poprawka czwarta doprecyzowuje zapis, podobnie jak poprawka pi¹ta i poprawka
szósta, która jest tylko poprawk¹ czysto ortograficzn¹. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Ryszard Legutko:
Dziêkujê.
Proszê jeszcze nie odchodziæ, Panie Senatorze,
bo mog¹ byæ pytania.
(Senator Aleksander Bentkowski: Nie s¹dzê,
Panie Marsza³ku.)
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Na wszelki jednak wypadek informujê pañstwa, ¿e art. 44 ust. 5 Regulaminu Senatu przewiduje, ¿e przed przyst¹pieniem do dyskusji
pañstwo senatorowie mog¹ zg³aszaæ z miejsca
trwaj¹ce nie d³u¿ej ni¿ jedn¹ – powtarzam: jedn¹
– minutê zapytania do pana senatora sprawozdawcy.
Czy ktoœ z pañstwa chcia³by zadaæ pytanie?
Nie ma chêtnych. Dziêkujê bardzo.
Proszê pañstwa, rozpatrywana ustawa by³a
rz¹dowym projektem ustawy. Do reprezentowania stanowiska rz¹du w toku prac parlamentarnych zosta³ upowa¿niony minister sprawiedliwoœci.
Zgodnie z art. 50 Regulaminu Senatu g³os mo¿e zabraæ obecny na posiedzeniu przedstawiciel
rz¹du. Tym przedstawicielem rz¹du jest pani
Beata Kempa, sekretarz stanu w Ministerstwie
Sprawiedliwoœci.
Witam pani¹, dzieñ dobry.
Czy pani minister chcia³aby zabraæ g³os?
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwoœci Beata Kempa: Myœlê, ¿e tak, Panie Marsza³ku.)
To zapraszam pani¹ minister do mównicy.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwoœci
Beata Kempa:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Z uwagi na fakt, ¿e jest to rz¹dowy projekt
ustawy, pozwolê sobie w kilku zdaniach przedstawiæ w szczególnoœci ideê, jaka przyœwieca³a
rz¹dowi podczas prac nad t¹ ustaw¹, w ogóle ten
zamys³.
Podstaw¹ do prac nad takim aktem prawnym
by³a wprowadzona do systemu prawnego
z dniem 1 paŸdziernika 2003 r. ustawa – Prawo
upad³oœciowe i naprawcze. Art. 157 ust. 3 tej
ustawy zobowi¹zywa³ ministra sprawiedliwoœci
do tego, aby tak¹ ustawê zaproponowaæ Wysokiej Izbie. Prawo upad³oœciowe i naprawcze, zawieraj¹ce nowe rozwi¹zania systemowe, a przede
wszystkim akcesja Rzeczypospolitej do Unii Europejskiej przes¹dzi³y, ¿e uregulowanie spraw
zwi¹zanych z otrzymaniem uprawnieñ do sprawowania funkcji syndyka, zarz¹dcy lub nadzorcy
s¹dowego zosta³o dokonane ustaw¹.
Obecnie podstaw¹ prawn¹ do powo³ania na
funkcjê w postêpowaniu upad³oœciowym i naprawczym jest rozporz¹dzenie ministra sprawiedliwoœci z dnia 16 kwietnia 1998 r. w sprawie
szczegó³owych kwalifikacji oraz warunków wymaganych od kandydatów na syndyków upad³oœci. Wy³aniani w trybie tego rozporz¹dzenia przez
prezesów s¹dów okrêgowych kandydaci na syndyków wpisywani s¹ na listy prowadzone przez
tych prezesów i z tych list s¹ wybierani, a nastêpnie powo³ywani na syndyków, zarz¹dców albo
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nadzorców w postêpowaniach upad³oœciowych
i naprawczych.
Funkcje syndyka, nadzorcy s¹dowego i zarz¹dcy s¹ nierozerwalnie zwi¹zane z prowadzeniem postêpowania upad³oœciowego w ró¿nych
opcjach. Ze wzglêdu na to, ¿e prawo upad³oœciowe i naprawcze przewiduje mo¿liwoœæ zmiany
formy prowadzenia postêpowania upad³oœciowego, czyli przechodzenie z opcji likwidacji w opcjê
uk³adu i odwrotnie, po¿¹dane jest, aby ze zrozumia³ych wzglêdów praktycznych istnia³a mo¿liwoœæ pe³nienia tych funkcji przez tê sam¹ osobê
jako obeznan¹ ju¿ z sytuacj¹ prawn¹ i maj¹tkow¹ upad³ego. W ustawie przyjêto zatem, ¿e uprawnienie do pe³nienia wszystkich tych ról bêdzie
potwierdzaæ jedna licencja syndyka.Zgodnie
z tym, co powiedzia³ ju¿ pan senator sprawozdawca, ustawa okreœla wymagania, jakie musi
spe³niæ osoba ubiegaj¹ca siê o licencjê syndyka,
zarówno obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, jak
i obywatel Unii Europejskiej. Jednym z tych wymagañ jest zdanie egzaminu przed komisj¹ egzaminacyjn¹, powo³an¹ przez ministra sprawiedliwoœci. Licencjê przyznaje minister sprawiedliwoœci na czas nieoznaczony.
Podkreœliæ nale¿y, ¿e poprzez zmianê art. 115
kodeksu karnego syndyk, nadzorca i zarz¹dca,
a wiêc osoby, które faktycznie sprawuj¹ funkcje
w postêpowaniu upad³oœciowym, zostaj¹ w³¹czone do katalogu funkcjonariuszy publicznych, co
wi¹¿e siê bezpoœrednio z rozszerzeniem zakresu
ochrony udzielonej im przez organy pañstwa.
Ustawa wskazuje przes³anki wykreœlenia z listy osoby posiadaj¹cej licencjê oraz reguluje jej
prawa i obowi¹zki.
Przez zmianê art. 156, prawo upad³oœciowe
i naprawcze, wprowadzono obowi¹zek ubezpieczenia od odpowiedzialnoœci cywilnej za szkody
wyrz¹dzone przy wykonywaniu czynnoœci przez
osoby sprawuj¹ce funkcje w postêpowaniu upad³oœciowym i naprawczym. Ponadto, jak wspomnia³ równie¿ pan senator sprawozdawca, wprowadzono w ustawie nowe zasady wynagradzania
syndyka, nadzorcy i zarz¹dcy. W naszej ocenie
przedstawione nowe regulacje s¹ bardziej adekwatne do zakresu wykonywanych czynnoœci czy
obowi¹zków i ograniczaj¹ mo¿liwoœæ przyznawania niewspó³miernie wysokich wynagrodzeñ.
W tym miejscu, Panie Senatorze, pragn¹c odnieœæ siê do pana wypowiedzi, chcê dodaæ, i¿
w przepisie dotycz¹cym wynagrodzeñ nale¿y
zwróciæ uwagê na fakt, ¿e nie mówimy tam tylko
o 3% samej masy upad³oœciowej, w obecnie obowi¹zuj¹cych przepisach jest zapis, ¿e mamy 5%
masy upad³oœciowej, ale wliczamy do tej masy
dodatkowo jeszcze inne kwestie, zaraz to tutaj
odnajdê, oraz dodajemy sumy uzyskane z likwidacji rzeczy i praw obci¹¿onych rzeczowo. A za-

tem jest to suma tych dwóch wartoœci, dlatego
nie mo¿na mówiæ o znacznym obni¿eniu wynagrodzenia. Na pewno jest kwestia kryteriów i racjonalnoœci przyznania syndykom postêpowania
takiego wynagrodzenia. Ja tylko dla porz¹dku
podam pañstwu pewne statystyki. Podam przypadki skrajne tych wynagrodzeñ, które zosta³y
przyznane na podstawie obecnie obowi¹zuj¹cych
przepisów. Œrednia wysokoœæ wynagrodzenia
przyznanego syndykom w postêpowaniach wynosi³a nieca³e 50 tysiêcy z³. W Warszawie upad³oœæ w jednym z zak³adów trwa³a na przyk³ad
czternaœcie miesiêcy, a wynagrodzenie syndyka
wynios³o 2 miliony 690 z³. W innej sprawie –
osiemnaœcie miesiêcy, wynagrodzenie: 1 milion
220 tysiêcy z³. A wiêc nale¿a³o tê kwestiê przede
wszystkim uporz¹dkowaæ, urealniæ, przyporz¹dkowaæ pewne wartoœci tak, aby tego typu unormowania nie budzi³y ju¿ ¿adnych zastrze¿eñ.
Nale¿y jeszcze wskazaæ, ¿e po wejœciu w ¿ycie
ustawy obcokrajowcy, obywatele pañstw Unii
Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub
pañstwa cz³onkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu EFTA, stron Umowy
o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chc¹c
uzyskaæ licencjê syndyka, bêd¹ musieli spe³niæ
wszystkie wymagania tej ustawy, chyba ¿e zaliczyli sta¿ adaptacyjny albo zdali test umiejêtnoœci w trybie regulowanym odrêbnymi przepisami.
Takie rozwi¹zanie jest zgodne z prawem Unii Europejskiej w zakresie zakazu wszelkiej dyskryminacji i zapewnienia swobody przep³ywu osób, bowiem w prezentowanym projekcie przewidziano
uznawanie kwalifikacji zdobytych w pañstwach
cz³onkowskich.
W kilku s³owach pragnê odnieœæ siê do poprawek, które zosta³y uchwalone przez Komisjê
Praw Cz³owieka i Praworz¹dnoœci.
Wysoka Izbo, minister sprawiedliwoœci wnosi
o odrzucenie zg³oszonych poprawek
w pktach 1, 2 i 4 sprawozdania. Intencj¹ rz¹du by³o postawienie bardzo wysokich wymagañ w zakresie karalnoœci i wyeliminowanie osób podejrzanych albo oskar¿onych o przestêpstwo œcigane z oskar¿enia publicznego lub przestêpstwo
skarbowe z mo¿liwoœci podjêcia starañ o uzyskanie licencji syndyka. Zarzut podniesiony w opinii
prawnej przez Biuro Legislacyjne, ¿e regulacja
art. 3 pkt 8 ustawy o licencji syndyka uzale¿niaj¹ca uzyskanie licencji od wymogu braku podejrzenia albo oskar¿enia o przestêpstwo œcigane
z oskar¿enia publicznego lub przestêpstwo skarbowe narusza konstytucyjn¹ zasad¹ domniemania niewinnoœci, w naszej ocenie nie jest zasadny.
Nale¿y wskazaæ, ¿e w powo³anym wyroku Trybuna³ Konstytucyjny, analizuj¹c przepis ograniczaj¹cy mo¿liwoœæ powo³ania na cz³onków zarz¹du banku osób, przeciwko którym prowadzone jest postêpowanie karne lub karne skarbowe,
stwierdzi³ wprawdzie, ¿e uregulowanie domnie-

34. posiedzenie Senatu w dniu 30 maja 2007 r.
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o licencji syndyka

(sekretarz stanu B. Kempa)
mania niewinnoœci w konstytucji oznacza rozszerzenie zakresu stosowania tej zasady poza ramy procesu karnego, jednak¿e dobitnie podkreœli³, ¿e zasada domniemania niewinnoœci nie mo¿e
byæ rozumiana tak szeroko, by uniemo¿liwia³a
sprawowanie nadzoru nad instytucjami zaufania publicznego. Trybuna³ wprost stwierdzi³, ¿e
osoby, wobec których toczy siê postêpowanie
karne lub karne skarbowe, nie powinny byæ powo³ywane do sprawowania funkcji zajmuj¹cych
bardzo wysok¹ pozycjê w hierarchii wszystkich
zawodów i zwi¹zanych ze szczególnym presti¿em
spo³ecznym, zaœ uregulowanie tego wymogu
w ustawie nie stanowi naruszenia zasady domniemania niewinnoœci. Nie ulega w¹tpliwoœci,
¿e ze wzglêdu na pozycjê i rolê syndyka w postêpowaniu upad³oœciowym oraz podniesienie tej
funkcji do rangi funkcjonariusza publicznego,
zasada ta, w naszej ocenie, te¿ powinna byæ tu
stosowana.
Nie jest równie¿ uzasadniony zarzut naruszenia konstytucyjnej zasady równoœci. W ocenie
ministra sprawiedliwoœci wymogi w zakresie karalnoœci w odniesieniu do osoby ubiegaj¹cej siê
o licencjê syndyka mog¹ byæ odmienne od wymogów, które stawia siê osobie wykonuj¹cej czynnoœci syndyka, bowiem s¹ to osoby znajduj¹ce
siê w ca³kowicie odmiennych sytuacjach i o odmiennym statusie. Zatem, wbrew pogl¹dowi Biura Legislacyjnego, nakaz jednakowego traktowania równych i podobnego traktowania podobnych, wyra¿ony w orzecznictwie Trybuna³u Konstytucyjnego, nie musi znaleŸæ zastosowania
w regulacji dotycz¹cej karalnoœci osoby ubiegaj¹cej siê o licencjê syndyka i osoby wykonuj¹cej
czynnoœci syndyka w postêpowaniu upad³oœciowym. Panie Marsza³ku, Wysoka Izbo, w imieniu
rz¹du wnoszê o uchwalenie niniejszej ustawy.
Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Ryszard Legutko:
Dziêkujê bardzo.
Proszê jeszcze chwilê pozostaæ, albowiem
art. 44 ust. 6 przewiduje, ¿e pañstwo senatorowie mog¹ zg³aszaæ z miejsca trwaj¹ce nie d³u¿ej
ni¿ jedn¹ minutê pytania do pani minister.
Czy ktoœ z pañstwa senatorów wyra¿a tak¹
chêæ?
Wyra¿a tak¹ chêæ pan senator Kubiak. Bardzo
proszê.

Senator Janusz Kubiak:
Ja mam pytanie dotycz¹ce art. 18. Kto i w jakim trybie winien stwierdziæ dopuszczenie siê
przez syndyka tych naruszeñ, co wynika z ust. 1
pktu 3?
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Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwoœci
Beata Kempa:
Art. 18 ust. 1 pkt 3 mówi, ¿e minister sprawiedliwoœci cofa licencjê syndyka w przypadku,
gdy osoba posiadaj¹ca licencjê dopuœci³a siê ra¿¹cego naruszenia obowi¹zków syndyka, nadzorcy s¹dowego lub zarz¹dcy, a zosta³o to ujawnione po zakoñczeniu pe³nienia przez ni¹ funkcji w danym postêpowaniu. I pana pytanie
brzmi: kto. Tak?
(Senator Janusz Kubiak: Tak. Kto i w jakim
trybie.)
Kto i w jakim trybie?
(Senator Janusz Kubiak: Tak, kto cofa.)
Minister sprawiedliwoœci cofa licencjê syndyka.
(Senator Janusz Kubiak: Tak, tak, ale winien
stwierdziæ, ¿e tamten dopuœci³ siê ra¿¹cego naruszenia obowi¹zków syndyka, z tego punktu…)
Ja myœlê, ¿e Ÿród³a informacji mog¹ byæ ró¿ne
w tej materii, Panie Senatorze. W tej sytuacji minister mo¿e powzi¹æ informacjê tak¿e od s¹du
i wtedy ma prawo podj¹æ tak¹ decyzjê. ród³a
mog¹ byæ ró¿ne.

Senator Janusz Kubiak:
Ja mam takie dodatkowe pytanie. Czy musi to
byæ konkretna przes³anka? Czy mo¿na to domniemywaæ, co do kompetencji organu administracji publicznej?

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwoœci
Beata Kempa:
Ja myœlê, ¿e skoro dopuœci³a siê ra¿¹cego naruszenia obowi¹zków syndyka, to w tej sytuacji
jest to przes³anka, w dodatku zosta³o to ujawnione, zatem jest to przes³anka oczywista.

Wicemarsza³ek Ryszard Legutko:
Pan senator Lasecki, bardzo proszê.

Senator Jaros³aw Lasecki:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Pani Minister, w takim razie ja mo¿e poprosi³bym o wyjaœnienie art. 18 ust. 1 pkt 2, gdzie
jest mowa o nienale¿ytym wykonywaniu obowi¹zków i dwukrotnym, zdaje siê…
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwoœci Beata Kempa: Zosta³a odwo³ana prawomocnym…)
Prawda?
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwoœci Beata Kempa: Tak.)
A wiêc w jaki sposób bêdzie to egzekwowane?
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Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwoœci
Beata Kempa:
Przede wszystkim, Panie Senatorze, taka osoba, je¿eli zosta³a odwo³ana prawomocnym postanowieniem, najpierw musia³a byæ powo³ana
przez s¹d, konkretnie przez s¹d, który nadzoruje
czynnoœci, jakie wykonuje ten¿e syndyk. To s¹d
prawomocnym postanowieniem odwo³uje, a wiêc
bada te przes³anki i jest w stanie stwierdziæ, czy
syndyk wykonuje swoje obowi¹zki w sposób nale¿yty, czy nienale¿yty. Takie sytuacje siê zdarza³y, nawet jesteœmy tutaj w posiadaniu pewnych
statystyk w tym zakresie, najczêstsz¹ przyczynê
stanowi³ na przyk³ad brak sprawozdañ. A wiêc
tutaj s¹d jest w stanie bardzo szczegó³owo oceniæ, w jaki sposób syndyk wywi¹zuje siê ze
swoich obowi¹zków, i podj¹æ stosown¹ decyzjê
w tym zakresie.

Wicemarsza³ek Ryszard Legutko:
Dziêkujê bardzo.
Pan senator Bentkowski.

Senator Aleksander Bentkowski:
Tak. Poniewa¿ nie chcê potem zabieraæ g³osu,
w koñcu to jest zbyt b³aha sprawa, i nie mogê
przedstawiæ swego komentarza, powiem w formie pytania.
Pani Minister, czy prawd¹ jest, ¿e te kwoty,
które pani poda³a, œwiadcz¹ce o wysokoœci zarobków, to s¹ kwoty, które ustala s¹d, i ¿e syndyk
tylko wnioskuje o przyznanie wynagrodzenia,
a wysokoœæ wynagrodzenia ustala s¹d? I czy prawd¹ jest, ¿e gdyby s¹d uzna³ to za stosowne, te
kwoty mog³yby byæ, na przyk³ad, piêciokrotnie
ni¿sze?

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwoœci
Beata Kempa:
Panie Senatorze, przede wszystkim obowi¹zuj¹ce obecnie kryteria, bardzo nieostre i niejasne,
w zasadzie mo¿na powiedzieæ: ogólnikowe, pozwalaj¹ chocia¿by na przyznawanie takich…
(Senator Aleksander Bentkowski: Ale kto przyznaje?)
Przyznaje s¹d. W tej sytuacji to s¹d bêdzie ocenia³, ale wed³ug œciœle okreœlonych kryteriów,
które zawiera nowa ustawa. Te ramy s¹ bardzo
wyraŸnie zakreœlone. I tutaj, myœlê, bêdzie to
przede wszystkim sprawiedliwe, ale te¿ i adekwatne do nak³adu pracy, jaki syndyk wnosi, bior¹c udzia³ w takim postêpowaniu. S¹d bêdzie
mia³ tutaj szereg instrumentów, tak¿e i taki instrument, który pozwoli, jeœli s¹d oceni na przy-

k³ad, ¿e wysokoœæ wynagrodzenia okaza³aby siê
niewspó³mierna do wykonywanej pracy, ustalaæ
wynagrodzenie w przeliczeniu na miesi¹ce.
A wiêc nie bêdzie tutaj takiej sytuacji, ¿e syndyk
bêdzie, powiedzmy w cudzys³owie, poszkodowany z ró¿nych przyczyn, o których wiemy, najczêœciej takich, ¿e ta masa jest tak ma³a i tak niewystarczaj¹ca, ¿e nie pozwoli na godziwe wynagrodzenie w stosunku do nak³adu pracy, a taki nak³ad musi byæ poczyniony. Wreszcie bêdzie mo¿liwoœæ podwy¿szenia wynagrodzenia, nawet
o 10%. To jest bardzo wa¿ne, przede wszystkim
z punktu widzenia sprawnoœci postêpowania,
a taki efekt te¿ chcemy uzyskaæ. Musimy mieæ na
uwadze nie tylko interesy syndyka, ale te¿ interes
wierzycieli i innych uczestników. W tej dziedzinie
wa¿ny jest równie¿ interes spo³eczny. Przy ustaleniu ostatecznego wynagrodzenia s¹d bêdzie
uwzglêdnia³ w szczególnoœci stopieñ zaspokojenia wierzycieli, nak³ad pracy, koszty zatrudnienia przez syndyka nadzorcy i zarz¹dcy oraz czas
trwania tego postêpowania. Tutaj kwestia sprawnoœci postêpowania jest czynnikiem, który mo¿e spowodowaæ, ¿e to wynagrodzenie bêdzie…
(Senator Aleksander Bentkowski: Pani Minister…)
Bêdzie to ustala³ s¹d. To jest oczywiste.

Senator Aleksander Bentkowski:
Dobrze, ale nie odpowiedzia³a pani na moje
podstawowe pytanie. Czy w obecnej sytuacji, kiedy by³a mo¿liwoœæ okreœlania wynagrodzenia
syndyka w wysokoœci do 5%, w konkretnej sprawie, gdzie s¹d przyzna³ 2 miliony 400 tysiêcy z³,
móg³ przyznaæ, na przyk³ad, 240 tysiêcy z³? Czy
móg³ przyznaæ takie wynagrodzenie?
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwoœci Beata Kempa: Panie Senatorze, teoretycznie móg³ przyznaæ takie wynagrodzenie.)
No to w takim razie czemu mieæ pretensje do
cz³owieka, ¿e wzi¹³ wynagrodzenie, które mu
ustali³ s¹d?
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwoœci Beata Kempa: My nie mamy pretensji do
cz³owieka, Panie Senatorze.)
To po co podawaæ to jako przyk³ad? To zrobi z³e
wra¿enie, wie pani. Przestajemy mieæ zaufanie do
sêdziów.

Wicemarsza³ek Ryszard Legutko:
Panie Senatorze, mo¿e siê pan jednak zapisze
do dyskusji, wtedy pan bêdzie móg³ wy³o¿yæ, co…
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwoœci Beata Kempa: Jeœli mo¿na, Panie Marsza³ku…)
Proszê bardzo.
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Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwoœci
Beata Kempa:
Ja myœlê, ¿e tak¹ reakcjê pana senatora wzbudzi³a mo¿e moja wypowiedŸ, dotycz¹ca bardzo
wyrywkowych przyk³adów, jakie poda³am. Oczywiœcie ja absolutnie nie twierdzê… Jestem daleka od tego, ¿eby w ten sposób dyskontowaæ tutaj
pracê wielu syndyków w tym kraju. Zreszt¹, mamy oko³o piêciu tysiêcy syndyków, w tej chwili do
postêpowañ jest powo³anych oko³o tysi¹ca piêciuset, i absolutnie nie jest to gremialny grzech
ich wszystkich. Takie liczby pokazuj¹, ¿e by³a jednak wielka potrzeba, aby uporz¹dkowaæ kwestiê dookreœlenia kryteriów, jakimi winny kierowaæ siê osoby, które decyduj¹ o tym, jakie wynagrodzenie ma byæ przyznane. To, myœlê, jest koronny argument. Ma siê to absolutnie nijak do
kwestii zaufania do sêdziów czy jego braku, poniewa¿ szereg innych wynagrodzeñ, które by³y
przyznawane, ja powiedzia³am równie¿ o œredniej, by³y przyznawane prawid³owo. W tej sytuacji, aby syndyk wiedzia³, mówi¹c kolokwialnie, jaki ma grunt pod nogami, wa¿ne by³o dookreœlenie tego w ustawie. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Ryszard Legutko:
Czy s¹ jeszcze jakieœ pytania?
Pani senator Rafalska, proszê.

Senator El¿bieta Rafalska:
Pani Minister, do zadania tego pytania sprowokowa³ mnie trochê pan senator, poniewa¿ moje doœwiadczenia i obserwacje dzia³alnoœci syndyków
z województwa lubuskiego, s¹ akurat, niestety, z³e,
powiedzia³abym wrêcz: patologiczne. Trzeba jednak uczciwie powiedzieæ, ¿e rzeczywiœcie by³a
mo¿liwoœæ przyznawania takich wynagrodzeñ.
W takim razie zmierzam do pytania. Czy minister sprawiedliwoœci mia³ pe³n¹ informacjê o tych
patologicznych sytuacjach, w których syndyk zaspokaja³ w zasadzie tylko i wy³¹cznie w³asne wynagrodzenie, zosta³ odwo³any, a w sprawy upad³oœciowe zaanga¿owane by³y ca³e rodziny, sêdziowie s¹dów gospodarczych? Ja s³u¿ê przyk³adami,
doœwiadczeniami, nie s¹ to przypadki odosobnione. Rozumiem, ¿e to s¹ te przypadki nag³oœnione,
¿e o normalnej, rzetelnej pracy syndyków po prostu siê nie mówi, patologie s¹ natomiast widoczne
w mediach. Czy pañstwo to monitorowaliœcie?

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwoœci
Beata Kempa:
Oczywiœcie, Pani Senator. Ja mo¿e odpowiem
na te pytania dwojako. W imieniu ministra sprawiedliwoœci i rz¹du odpowiem tak: w tych sytua-
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cjach, powiedzmy, negatywnych, które siê zdarza³y, mamy wiedzê przede wszystkim, jeœli idzie
o wp³yw skarg do ministra sprawiedliwoœci, dotycz¹cych postêpowañ upad³oœciowych. Na
przyk³ad w latach 2000–2006 do Ministerstwa
Sprawiedliwoœci wp³ynê³o oko³o siedmiuset
osiemdziesiêciu skarg. Jest to spora liczba,
z której wiêkszoœæ stanowi³y skargi na syndyków. Równie¿ ta sytuacja zosta³a przez nas
zdiagnozowana i zanalizowana. To jest jakby
formalne wyartyku³owanie tych wszystkich
kwestii, które, mo¿na powiedzieæ najdelikatniej,
by³y sytuacjami niepo¿¹danymi w tym obszarze,
o jakim dyskutujemy.
Jeœli zaœ idzie o takie uzupe³nienie, Pani Senator, to ja jestem równie¿ pos³em na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, prowadzê biuro poselskie
i w ci¹gu ostatniego roku wp³ynê³y przez nie bardzo powa¿ne skargi. Jestem wiêc osobiœcie przekonana do tego, ¿e ta ustawa o licencji syndyka,
ze wszystkimi rozwi¹zaniami, jakie ze sob¹ niesie, jest ze wszech miar s³uszna.

Wicemarsza³ek Ryszard Legutko:
Dziêkujê bardzo.
Pan senator Romaszewski.

Senator Zbigniew Romaszewski:
Pani Minister, w obradach naszej komisji, kiedyœmy pracowali nad t¹ ustaw¹, uczestniczy³ równie¿ prezes Najwy¿szej Izby Kontroli, pan Seku³a. Tam by³a prowadzona kontrola w sprawie
funkcjonowania syndyków, którzy w ogromnej
mierze zajmuj¹ siê równie¿ mieniem publicznym.
Te kontrole, bo by³o ich w sumie piêædziesi¹t
szeœæ, da³y rezultaty, które pan prezes nam referowa³. Pojawi³a siê tam jedna sprawa, mianowicie na dziewiêæ przypadków, to by³y wszystkie
z Warszawy, tylko w jednym przypadku sêdziowie komisarze udostêpnili dokumenty postêpowania, w pozosta³ych przypadkach – nic. Czy pani znany jest ten fakt i jakie dzia³ania podjê³o ministerstwo w tej sprawie?

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwoœci
Beata Kempa:
Akurat ja nie przedstawia³am stanowiska
rz¹du podczas tego posiedzenia komisji, ja jeszcze tylko pañstwu powiem, ¿e jestem tu dzisiaj
w zastêpstwie, nie jest to ustawa – zreszt¹ dotyczy to wszystkich trzech, mam na myœli równie¿
te dwie, które za chwilê bêd¹ omawiane – któr¹
prowadzi³am od pocz¹tku do koñca.
W ka¿dym razie wszelkie dzia³ania Ministerstwa Sprawiedliwoœci w zakresie czy to reform,
czy te¿ w tej chwili niejako oddzia³ywañ nadzorczych – oczywiœcie maj¹cych siê nijak, podkreœ-
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lam to z ca³¹ stanowczoœci¹ w ka¿dym miejscu,
do kwestii zwi¹zanych z niezawis³oœci¹ sêdziowsk¹, to jest tak oczywiste, ¿e u nikogo nie powinno i nie budzi, a ju¿ tym bardziej u ministra sprawiedliwoœci, ¿adnych w¹tpliwoœci – s¹ prowadzone. Jaka jest tego skala, mo¿emy panu senatorowi odpowiedzieæ na piœmie po dok³adnej analizie
w odpowiednim departamencie, w Departamencie S¹dów Powszechnych. Tak, s¹ nam znane równie¿ wyniki kontroli NIK, zreszt¹ przygl¹damy
siê im ze szczególn¹ wnikliwoœci¹. W ostatnim
czasie przygl¹daliœmy siê tym wynikom równie¿
w innych obszarach, jeœli chodzi o wymiar sprawiedliwoœci.

Wicemarsza³ek Ryszard Legutko:
Dziêkujê bardzo.
Czy s¹ jeszcze jakieœ pytania? Nie widzê.
Dziêkujê bardzo pani minister.
Otwieram dyskusjê.
Przypominam o wymogach regulaminowych
dotycz¹cych czasu przemawiania, o koniecznoœci zapisywania siê do g³osu u pani senator, która
prowadzi listê mówców, i przede wszystkim przypominam o obowi¹zku sk³adania podpisanych
wniosków o charakterze legislacyjnym do marsza³ka Senatu do czasu zamkniêcia dyskusji.
Do g³osu zapisa³ siê pan senator Kubiak.
Bardzo proszê.

Senator Janusz Kubiak:
Panie Marsza³ku!
Wprowadzona ustawa o licencji syndyka nak³ada³a obowi¹zek ustawowy wynikaj¹cy z ustawy – Prawo upad³oœciowe i naprawcze z 28 lutego
2003 r. W art. 157 ust. 3 mówi³a o zasadach i trybie wydawania licencji, o tym, ¿e okreœli to odrêbna ustawa. Wydanie odrêbnej ustawy by³o równie¿ postulatem wielu œrodowisk, w tym œrodowiska samych syndyków. Tak ¿e mo¿na powiedzieæ, ¿e ten krok i przygotowanie tego projektu
jest realizacj¹ zadania ustawowego.
Moim zdaniem, w tej ustawie s¹ jednak pewne
mankamenty, zwa¿ywszy na to, ¿e art. 1 tej¿e
ustawy nie jest, moim zdaniem, to¿samy
z art. 157 ust. 3 postêpowania upad³oœciowego
i naprawczego, gdy¿ mówi o zasadzie uzyskiwania i trybie przyznania, a nie o zasadzie i trybie
wydawania licencji. Mo¿na siê zastanawiaæ, czy
to pojêcie obejmuje ca³y zakres ustawowy, czy te¿
wykracza poza ten¿e zakres?
Nastêpny mankament to faktycznie rozszerzenie i zmiana w kodeksie karnym oraz mo¿liwoœæ
otrzymania statusu funkcjonariusza publicznego przez osoby zagraniczne. Tak jak ta ustawa
daje mo¿liwoœæ uzyskania licencji przez osoby
tak z Unii Europejskiej, jak i z krajów nale¿¹cych

do Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu, daje równie¿ mo¿liwoœæ… Oczywiœcie,
w przypadku osób spoza Polski, które by to uzyska³y, potrzebna jest znajomoœæ jêzyka polskiego,
rozumiem te¿, ¿e doœwiadczenie osób, które by
siê o to ubiega³y, osób ze starej Unii Europejskiej.
Natomiast mam powa¿ne w¹tpliwoœci co do ubiegaj¹cych siê osób z Rumunii, Litwy, co do tego, jaki tam jest tryb uzyskania tej¿e licencji, jakie maj¹
doœwiadczenie, je¿eli faktycznie ca³y czas by³a
tam prowadzona gospodarka socjalistyczna,
a przecie¿ korzystaj¹ ze statusu pañstwa unijnego.
Nastêpny mankament, który budzi w¹tpliwoœci – wprawdzie komisja skreœli³a ust. 8 – to kwestia osób ubiegaj¹cych siê o licencjê syndyka.
Oczywiœcie mo¿na powiedzieæ, ¿e ma to byæ osoba nieskalana pod ¿adnym wzglêdem, nie mo¿e
byæ nawet podejrzenia o postêpowanie… Jednak
w tej¿e ustawie brakuje rozgraniczenia, je¿eli
mówimy o przestêpstwie, ale ju¿ dokonanym – ja
nie mówiê o ust. 7 – nie rozgranicza siê przestêpstwa z oskar¿enia prywatnego i z oskar¿enia
publicznego, brakuje równie¿ rozgraniczenia dotycz¹cego umyœlnoœci i nieumyœlnoœci. O licencjê
nie bêdzie siê móg³ ubiegaæ ktoœ, kto spowoduje
wypadek drogowy, tak to wygl¹da, jest to przestêpstwo umyœlne, ale ten katalog wyklucza tak¹
osobê z ubiegania siê o licencjê. Musi zdawaæ egzamin. Jest syndykiem, doje¿d¿a, powoduje wypadek, niestety, nie bêdzie nim móg³ byæ dalej.
Nastêpnym mankamentem, na który chcia³bym
zwróciæ uwagê, jest wystêpuj¹cy tu pewien dualizm, je¿eli chodzi o same egzaminy, bo raz mówimy o procentowej wielkoœci uzyskanych punktów,
a innym razem o samej liczbie punktów. Mówimy
równie¿ o tym, ¿e osoba taka musi z³o¿yæ wniosek
w ci¹gu czterdziestu piêciu dni przed przyst¹pieniem do egzaminu, a na siedem dni przed nim tê
osobê siê zawiadamia. Dalej, kwestia powo³ywania
komisji oraz zespo³u, który przygotowuje pytania,
jedno jest w formie zarz¹dzenia, drugie jest w formie rozporz¹dzenia.
Nastêpnym mankamentem jest, moim zdaniem, kwestia zarz¹dzania maj¹tkiem czêœci
przedsiêbiorstwa. Nie ma definicji, dlatego uwa¿am, ¿e jest to pojêcie niedookreœlone. Kodeks
cywilny co prawda zawiera definicjê przedsiêbiorstwa, ale nie zawiera definicji czêœci przedsiêbiorstwa. W tym zakresie równie¿ mog¹ zaistnieæ pewne w¹tpliwoœci. Pojawia siê kwestia jednej czy dwóch decyzji co do przyznania licencji
syndyka, jak i samego wpisu na listê. Przecie¿
wiadomo, ¿e nikt – niezale¿nie od tego, czy bêdzie
wpisany na listê syndyków – nie bêdzie móg³ wykonywaæ zadañ syndyka, je¿eli nie bêdzie stosownego postanowienia s¹du. Dopiero to bêdzie
weryfikatorem, czy taka osoba mo¿e pe³niæ funkcjê syndyka, ale oczywiœcie musi ona spe³niæ wymagania licencyjne.
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Nie ma równie¿ wprost w ustawie zapisu dotycz¹cego tego, w jaki sposób, w jakiej formie nastêpuje zwrot legitymacji, s³u¿bowej legitymacji syndyka, któr¹ otrzymuje osoba wpisana na listê. Mam
tak¿e w¹tpliwoœci dotycz¹ce art. 18. Chodzi o to, ¿e
tu powinny byæ pojêcia, sformu³owania ostre, a takowe w ust. 1 w pktach 2 i 3 one nie s¹, a nie mo¿e to
byæ domniemanie w³adzy publiczno-administracyjnej, nie mo¿na dzia³aæ w ten sposób, gdy jest to pojêcie nieostre. Powinno tu byæ œcis³e okreœlenie, na jakich zasadach zostanie to z³o¿one.
Jest tu równie¿ kwestia, jak zauwa¿y³ pose³
sprawozdawca, pewnej pauperyzacji. S¹ zawody:
sêdziowie, prokuratorzy, adwokaci, radcowie prawni, których przedstawiciele oczywiœcie nie maj¹
trzyletniej praktyki w zarz¹dzaniu przedsiêbiorstwem, ale czy sêdzia, komisarz z wieloletnim doœwiadczeniem, taki, który nadzoruje syndyków,
nie móg³by zostaæ po przejœciu na emeryturê w³aœnie syndykiem. Nie, nie spe³nia on wymagañ, bo
w okresie ostatnich piêtnastu lat nie sprawowa³
funkcji zarz¹dcy przedsiêbiorstwa. Dlatego uwa¿am, ¿e pewne osoby, które maj¹ d³ugoletnie doœwiadczenie, powinny otrzymaæ status wyj¹tkowy, czyli uzyskaæ licencjê syndyka bez zdawania
egzaminu. Równie¿ ustawodawstwo polskie
w ustawie o doradztwie podatkowym przewiduje
tak¹ mo¿liwoœæ, ¿e w chwili wejœcia ustawy w ¿ycie
te osoby, które posiada³y i w ci¹gu roku zostan¹
wpisane, nabywaj¹ te uprawnienia. Je¿eli chodzi
o bieg³ych rewidentów, to jest inna koncepcja.
Przewiduje ona uzyskanie tych uprawnieñ, zdanie egzaminu, ale jest to okres oœmioletni, tymczasem w tej ustawie jest to okres trzyletni.
Dlatego w odniesieniu do ostatniego zagadnienia chcia³bym z³o¿yæ poprawkê dotycz¹c¹ uzyskania tych¿e uprawnieñ przez osoby, które co najmniej oœmiokrotnie sprawowa³y funkcjê syndyka
do dnia wejœcia w ¿ycie ustawy. Dziêkujê za uwagê.

Wicemarsza³ek Ryszard Legutko:
Dziêkujê bardzo.
To wyczerpuje listê mówców.
Informujê zatem pañstwa, ¿e wniosek o charakterze legislacyjnym na piœmie z³o¿y³ pan senator Kubiak.
Zgodnie z art. 52 ust. 2 Regulaminu Senatu
zamykam dyskusjê.
Czy pani minister chcia³aby siê ustosunkowaæ
do wniosku?

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwoœci
Beata Kempa:
Z tego, co wiem, nad wnioskiem pana senatora
ju¿ dyskutowano, mówiono tu o tak zwanych
prawach nabytych. Rzecz jasna, stanowisko
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rz¹du jest zupe³nie inne, ale spotkamy siê na posiedzeniu komisji i bêdziemy dyskutowaæ na ten
temat. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Ryszard Legutko:
Dziêkujê.
Poniewa¿ zosta³ zg³oszony wniosek o charakterze legislacyjnym, zgodnie z art. 52 ust. 2 regulaminu Senatu proszê Komisjê Praw Cz³owieka
i Praworz¹dnoœci o ustosunkowanie siê do
przedstawionych wniosków i przygotowanie
sprawozdania w tej sprawie.
G³osowanie w sprawie ustawy o licencji syndyka zostanie przeprowadzone pod koniec posiedzenia Senatu.
Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
trzeciego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o lekarzu s¹dowym.
Rozpatrywana ustawa zosta³a uchwalona
przez Sejm na czterdziestym pierwszym posiedzeniu 9 maja 2007 r., przekazana do Senatu
10 maja 2007 r. Marsza³ek Senatu 16 maja, zgodnie z art. 68 ust. 1 Regulaminu Senatu, skierowa³ j¹ do Komisji Praw Cz³owieka i Praworz¹dnoœci oraz Komisji Zdrowia. Komisje po rozpatrzeniu ustawy przygotowa³y swoje sprawozdania.
Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 435,
a sprawozdania w drukach nr 435A i 435B.
Proszê sprawozdawcê Komisji Zdrowia, pana
senatora Waldemara Kraskê, o zabranie g³osu
i przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Waldemar Kraska:
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Komisja Zdrowia na posiedzeniu 23 maja
2007 r. rozpatrywa³a ustawê o lekarzu s¹dowym,
uchwalon¹ przez Sejm 9 maja tego¿ roku. G³ównym celem ustawy jest zapobie¿enie wystêpuj¹cym nadu¿yciom przy wystawianiu zaœwiadczeñ lekarskich usprawiedliwiaj¹cych niestawiennictwo uczestników postêpowania karnego
i jednoczeœnie rozci¹gniêcie wprowadzonych zasad usprawiedliwienia nieobecnoœci na uczestników postêpowania cywilnego.
Wy³¹cznoœæ wystawiania zaœwiadczeñ ustawa
przekazuje obecnie lekarzom s¹dowym, z którymi prezes s¹du okrêgowego zawar³ umowê o wykonywanie czynnoœci lekarza s¹dowego. Ustawa
okreœla wymogi, jakie musi spe³niæ osoba chc¹ca
zostaæ lekarzem s¹dowym. S¹ one nastêpuj¹ce:
taka osoba ma prawo wykonywania zawodu lekarza na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
ma co najmniej piêcioletni sta¿ pracy w zawodzie
lekarza, ma pe³n¹ zdolnoœæ do czynnoœci prawnych, nie by³a karana za przestêpstwo lub przestêpstwo skarbowe, ma nieposzlakowan¹ opiniê,
uzyska³a rekomendacjê okrêgowej rady lekarskiej oraz ma tytu³ specjalisty lub specjalizacjê
pierwszego lub drugiego stopnia. Wykaz lekarzy
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s¹dowych bêdzie przekazywany przez prezesa
s¹du okrêgowego prezesom s¹dów rejonowych,
prezesom s¹dów apelacyjnych, pierwszemu prezesowi S¹du Najwy¿szego, prokuraturze, komendantom i komisariatom Policji oraz innym
organom uprawnionym do prowadzenia dochodzenia, a tak¿e okrêgowej radzie adwokackiej
i radzie okrêgowej izby radców prawnych, w³aœciwym dla obszaru w³aœciwoœci danego s¹du okrêgowego.
Prezes s¹du okrêgowego zawiera umowê z lekarzem i mo¿e j¹ rozwi¹zaæ ze skutkiem natychmiastowym, jeœli bêd¹ uzasadnione podejrzenia
co do rzetelnoœci wystawiania zaœwiadczeñ przez
lekarza s¹dowego. Przyjêto zasadê, ¿e lekarz
s¹dowy bêdzie wystawia³ zaœwiadczenia po osobistym zbadania uczestnika postêpowania i po
zapoznaniu siê z dostêpn¹ dokumentacj¹ medyczn¹ w ustalonym miejscu przyjêæ. Wyj¹tkowo,
je¿eli stan zdrowia uczestnika postêpowania
uniemo¿liwiaæ bêdzie stawienie siê na badanie,
lekarz s¹dowy przeprowadzi badanie i wyda zaœwiadczenie w miejscu pobytu danej osoby. Lekarzowi s¹dowemu przys³ugiwaæ bêdzie wynagrodzenie za ka¿de wydane zaœwiadczenie.
Komisja Zdrowia na posiedzeniu przeanalizowa³a tekst uchwa³y przyjêtej przez Sejm i wprowadzi³a dziesiêæ poprawek do wy¿ej wymienionego tekstu. Pokrótce je przedstawiê.
Poprawka pierwsza w art. 2 dodaje ust. 3
w brzmieniu: „Lekarz s¹dowy przy wykonywaniu
czynnoœci zwi¹zanych z wydaniem zaœwiadczeñ
korzysta z ochrony prawnej przys³uguj¹cej funkcjonariuszom publicznym”. Filozofia dodania
tego ustêpu by³a taka, chodzi³o o charakter pracy. Lekarz s¹dowy, który wykonuje swoje czynnoœci, wystêpuje jako funkcjonariusz publiczny,
a wydawanie zaœwiadczeñ przez lekarza s¹dowego czêsto stwarza sytuacje konfliktowe, a tym samym nara¿a lekarza na agresjê z drugiej strony.
Poprawka druga mówi o skreœleniu pktu 2
w art. 5 w ust. 1. Zapisany w tym punkcie wymóg
piêcioletniego sta¿u pracy w zawodzie, jeœli lekarz
spe³nia wymóg w pkcie 7, jest bezprzedmiotowy,
poniewa¿ nie mo¿na uzyskaæ ¿adnej specjalizacji
lekarskiej w czasie krótszym ni¿ piêæ lat.
Poprawka trzecia w art. 5 ust. 1 skreœla pkt 6,
zgodnie z którym okrêgowa rada lekarska mia³a
wydawaæ rekomendacje dla kandydatów na bieg³ych s¹dowych, choæ dzisiaj odby³o siê dodatkowe posiedzenie Komisji Zdrowia z przedstawicielami Ministerstwa Sprawiedliwoœci i po negocjacjach z przedstawicielem rady lekarskiej poprawka ta prawdopodobnie na nastêpnym posiedzeniu zostanie wycofana. Poprawki czwarta i pi¹ta
maj¹ charakter uœciœlaj¹cy.
Poprawka szósta. W art. 6 ust. 2 wyrazy „60
dni” zastêpujemy wyrazami „90 dni”. Jest to po-

prawka zaproponowama przez przedstawiciela
izby lekarskiej. Motywowa³ to tym, ¿e termin
szeœædziesiêciodniowy jest niewystarczaj¹cy, poniewa¿ izba lekarska nie bêdzie w stanie przygotowaæ listy lekarzy spe³niaj¹cych kryteria, ¿eby
zostaæ bieg³ym s¹dowym, gdy¿ musi og³osiæ to
w biuletynie i uzyskaæ zgodê tych lekarzy.
W zwi¹zku z tym przychyliliœmy siê do tego, ¿eby
ten okres wyd³u¿yæ. Druga czêœæ tej poprawki
mówi o tym, ¿e wyrazy „wraz z rekomendacjami”
zastêpuje siê wyrazami „spe³niaj¹cych warunki,
o których mowa w art. 5”, ale po dzisiejszym spotkaniu prawdopodobnie równie¿ ta poprawka zostanie wycofana. To zamieszanie troszeczkê wynika z tego, ¿e na poprzednim posiedzeniu komisji, niestety, nie by³o przedstawiciela Ministerstwa Sprawiedliwoœci i nie mieliœmy pewnych danych, aby tych poprawek nie wprowadzaæ.
Poprawka siódma. W art. 9 w ust. 3 wyrazy
„o których mowa w ust. 1 i 2” zastêpuje siê wyrazami „o których mowa w ust. 1, œwiadcz¹cych
o niespe³nianiu warunków, o których mowa
w art. 5, lub informacji, o których mowa w art. 2”.
Jest to poprawka redakcyjna, rozdzielaj¹ca ³¹cznoœæ stosowania ust. 1 i 2.
Poprawka ósma. W art. 10 zdanie pierwsze
otrzymuje brzmienie: „W razie powziêcia uzasadnionej w¹tpliwoœci co do rzetelnoœci zaœwiadczenia wystawionego przez lekarza s¹dowego prezes
s¹du okrêgowego zawiesza w czynnoœciach lekarza s¹dowego, a w przypadku stwierdzenia nierzetelnoœci zaœwiadczenia rozwi¹zuje umowê o wykonywaniu czynnoœci lekarza s¹dowego ze skutkiem natychmiastowym”. Po dzisiejszych rozmowach z Ministerstwem Sprawiedliwoœci mamy
w¹tpliwoœci co do tej poprawki, poniewa¿ wbrew
pozorom ta poprawka daje prezesom s¹du okrêgowego wiêksze mo¿liwoœci odsuniêcia bieg³ego
od wykonywania czynnoœci. Prawdopodobnie
wiêc tê poprawkê tak¿e wycofamy.
Poprawka dziewi¹ta przewiduje, ¿e art. 17 oznacza siê jako art. 9a, a poprawka dziesi¹ta, ¿e
w art. 29 wyrazy „art. 6” zastêpuje siê wyrazami
„art. 5–7”. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Ryszard Legutko:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
A teraz proszê sprawozdawcê Komisji Praw
Cz³owieka i Praworz¹dnoœci, pani¹ senator Kursk¹, o zabranie g³osu i przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Anna Kurska:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Mój poprzednik, pan senator Kraska, bardzo
szczegó³owo zrelacjonowa³ treœæ ustawy, wiêc ju¿
nie bêdê powtarzaæ jej poszczególnych postanowieñ, nie bêdê te¿ polemizowaæ. Chcia³abym
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pañstwu zwróciæ uwagê na to, ¿e ustawa ta jest
poniek¹d rewolucyjna i wywo³uje na pewno bardzo du¿o kontrowersji, zarówno w œrodowisku
s¹dowym, jak i lekarskim. Mia³am okazjê siê
o tym przekonaæ, kiedy by³ u nas zastêpca Naczelnej Izby Lekarskiej, pan W³odarczyk, i w³aœciwie przedstawi³ nam to tak od strony czysto praktycznej. Jak to lekarz s¹dowy ma zapanowaæ nad
sytuacj¹ i za 40 z³ zbadaæ osobê? Ma³o tego, zapoznaæ siê z dokumentacj¹, która jest niekiedy
w kilku przychodniach, bo to mo¿e byæ osoba,
która przewlekle choruje, wzglêdnie musi pojechaæ do chorego, który le¿y w domu. Ile wiêc czasu straci? A to wszystko za 40 z³. I ¿e takie uposa¿enie, to znaczy zap³ata za wystawienie zaœwiadczenia w wysokoœci 40 z³, jest upokarzaj¹co niskie, wrêcz uw³acza lekarzowi, który ma specjalizacjê I, wzglêdnie II stopnia, bo takie s¹ wymogi.
No i zapewni³ nas, ¿e powinien mieæ gabinet do
badañ specjalistycznych, bo trudno, ¿eby gdzieœ
k¹tem w s¹dzie, jak to dawniej bywa³o, taki lekarz s¹dowy bada³. Po prostu mur, ¿e tak powiem, ró¿nych trudnoœci przed nami siê pojawi³.
Chcia³abym powiedzieæ tylko jedno, ¿e ustawa
ta przynosi takie nowoœci jak to, ¿e nie tylko oskar¿ony i podejrzany, jak dotychczas, maj¹ byæ
badani przez lekarza s¹dowego, bo rzeczywiœcie
by³o bardzo du¿o nadu¿yæ w tym zakresie, kr¹g
osób zosta³ wiêc znacznie poszerzony, dosz³y jeszcze takie osoby jak pe³nomocnik, adwokat,
œwiadek. Tak ¿e to jest rewelacja. Bo adwokat te¿
potrafi nie przyjœæ, zachorowaæ nagle i spowodowaæ odroczenie rozprawy – móg³ mieæ dwie rozprawy w tym samym czasie w dwóch ró¿nych
s¹dach, wzglêdnie na dwóch ró¿nych salach i te¿
ju¿ by³a sprawa kontrowersyjna. Wszystko to, co
nam zreferowano na komisji, by³o o tyle interesuj¹ce, ¿e szukaliœmy wspólnie takich rozwi¹zañ,
¿eby by³o wiêcej po¿ytku z tego ni¿ k³opotów. Ale
wydaje mi siê, ¿e przede wszystkim, je¿eliby siê
uda³o zapobiec tym nadu¿yciom, które powodowa³y w³aœnie tak liczne odroczenia i tê nierychliwoœæ s¹dów, któr¹ siê tak nam zarzuca³o, to
by³by wielki postêp w tym zakresie.
(Sygna³ telefonu komórkowego)
Przepraszam, mo¿e ktoœ moj¹ komórkê wy³¹czy… (rozmowy na sali)
Ale to w torbie u mnie pewnie dzwoni.
(Rozmowy na sali)
Dyskusyjne s¹ te¿ inne sprawy wynikaj¹ce
z tych zmian. Lekarze tak dalece siê obawiaj¹,
poniewa¿ to jest obwarowane w³aœciwie takim
rytua³em, ¿e lekarz sk³ada oœwiadczenie, ¿e bêdzie sumiennie wykonywa³ itd., prawie ¿e przysiêga Hipokratesa. To wszystko nabiera takiej
wa¿noœci i tak wysokiej rangi… Dyskusyjne jest
na przyk³ad, czy je¿eli znajduje siê oskar¿ony
w szpitalu i tam jest oczywiœcie badany, to czy
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lekarz równie¿ ma wykonaæ osobiœcie badanie,
czy mo¿e poprzestaæ na tym, co ordynator oddzia³u mu powie? Lekarze wyra¿aj¹ obawê, która dos³ownie brzmi tak: w odniesieniu do art. 12
proponujemy skreœliæ ten ustêp. Nale¿y oczekiwaæ, mówi¹, ¿e bêd¹ przypadki, w których z jednej strony waga orzeczenia, a z drugiej strony
niebezpieczeñstwo nieœwiadomego, bez przeprowadzenia osobistego badania poœwiadczenia
nieprawdy bêd¹ tego kalibru, ¿e rozs¹dniej by³oby pozostawiæ wymóg dokonania osobistego badania jako bezwzglêdny. Po prostu lekarze siê
obawiaj¹ restrykcji, je¿eliby siê okaza³o, ¿e siê
pomylili, wiêc na nikim nie chc¹ polegaæ, tylko
chc¹ badaæ osobiœcie; chyba ¿e w wiêzieniu
przebywa delikwent, to wiadomo, wtedy tego
obowi¹zku nie ma.
Reasumuj¹c, chcia³abym zwróciæ uwagê w³aœnie na to, ¿e jest to bardzo œmia³a ustawa, taka,
która, wydaje mi siê, powinna przynieœæ okreœlone oczekiwania. Ale jak bêdzie, to w praktyce siê
oka¿e, to wszystko bêdzie zale¿a³o od wysokoœci
wynagrodzenia. Jest w tej ustawie rozdzia³ 4, zatytu³owany „Zasady finansowania wystawiania
zaœwiadczeñ”, ale, o dziwo, nie ma tu ani s³owa
na temat finansów. A te 40 z³ wynika jeszcze z dawnych ustaw, które to normowa³y w taki sposób,
¿e… Chwileczkê… W ka¿dym razie normowa³y to
dawne przepisy. O, znalaz³am: w § 5 rozporz¹dzenia ministra sprawiedliwoœci w sprawie sposobu
prowadzenia przez lekarza s¹dowego rejestru
wystawianych zaœwiadczeñ oraz wysokoœci, warunków i trybu finansowania kosztów wystawiania zaœwiadczenia przewidziana jest kwota wynagrodzenia za wystawienie zaœwiadczenia
w wysokoœci 40 z³. I na to w³aœnie siê oburzaj¹ lekarze, którzy mówi¹ tak: mówi siê nam, ¿e mamy
wype³niæ druczek i ¿e za to bierzemy 40 z³, podczas gdy na to siê sk³adaj¹ wszystkie czynnoœci,
które to poprzedzaj¹, jak w³aœnie badanie, nieraz
specjalistyczne, z wykorzystaniem ró¿nych
urz¹dzeñ, koniecznoœæ przeprowadzenia badania w szpitalu, wyjazd do chorego, i efektywna
strata czasu.
I tu jest w³aœnie g³ówny punkt sporny. Je¿eli ta rzecz bêdzie godziwie wynagradzana, to
myœlê, ¿e powiedzie siê ca³a koncepcja. Je¿eli
wynagrodzenie by³oby rzeczywiœcie tak niskie, to tak krótko mówi¹c, proszê pañstwa, po
prostu wstyd, ¿eby anga¿owaæ lekarzy, wybitnych specjalistów i p³aciæ im takie nêdzne
grosze. Dziêkujê.
(Wicemarsza³ek Ryszard Legutko: A jaki jest
wniosek komisji?)
Aha, przepraszam. Komisja rozpatruj¹ca tê
sprawê sk³ada³a siê z czterech osób i w g³osowaniu podzieli³y siê g³osy w ten sposób, ¿e 2 osoby
by³y za, 2 wstrzyma³y siê od g³osu. Nawet mieliœmy w¹tpliwoœci, czy przesz³a, czy te¿ nie przesz³a
ta ustawa. Ale doszliœmy do wniosku, pan prze-
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wodnicz¹cy senator Romaszewski stwierdzi³, ¿e
przesz³a, wiêc taki jest stan rzeczy.
Ja zreferowa³am to zgodnie z obowi¹zkiem senatora sprawozdawcy, ale ju¿ siê zapisujê do dyskusji, bo jestem zupe³nie innego zdania ni¿ to,
które musia³am tu wyg³osiæ. (Weso³oœæ na sali)

Wicemarsza³ek Ryszard Legutko:
Dziêkujê bardzo.
Proszê pañstwa, zgodnie z art. 44 ust. 5 regulaminu pañstwo senatorowie mog¹ zadawaæ
z miejsca trwaj¹ce nie d³u¿ej ni¿ jedn¹ minutê pytania senatorom sprawozdawcom.
Czy ktoœ z pañstwa chcia³by zadaæ takie pytanie? Nie widzê chêtnych.
Rozpatrywana ustawa by³a rz¹dowym projektem ustawy. Do reprezentowania stanowiska
rz¹du zosta³ upowa¿niony minister sprawiedliwoœci. Zgodnie z art. 50 Regulaminu Senatu g³os
mo¿e zabraæ obecny na posiedzeniu przedstawiciel rz¹du.
Jest z nami dobrze nam znana pani minister.
Ju¿ pani¹ wita³em, ale witam raz jeszcze. Chcia³aby pani zabraæ g³os?
Bardzo proszê.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwoœci
Beata Kempa:
Panie Marsza³ku! Szanowne Panie, Szanowni
Panowie Senatorowie!
Otó¿ muszê w kilku zdaniach odnieœæ siê do
mojej przedmówczyni, równie¿ po to, abyœmy nie
tyle weszli w spór, ile wyjaœnili wszelkie w¹tpliwoœci, tak aby pañstwo wychodz¹c z tej Izby
i przystêpuj¹c pewnie w dniu jutrzejszym do g³osowania, nie mieli ¿adnych w¹tpliwoœci co do tego, jakie intencje przyœwieca³y rz¹dowi przy konstruowaniu tej¿e ustawy, ale tak¿e, aby odpowiedzieæ na pytania, zarzuty podnoszone przez œrodowisko za poœrednictwem pani senator sprawozdawcy. Mowa tutaj o œrodowisku lekarskim,
aczkolwiek muszê powiedzieæ, ¿e ustawa by³a
konsultowana z Ministerstwem Zdrowia i by³a
konsultowana z naczeln¹ rad¹. Pewnych g³osów
nie by³o, bynajmniej nie wyartyku³owano ich na
piœmie, w sposób formalny. Byæ mo¿e w trakcie
prac nad ustaw¹ czy w procesie legislacyjnym jeszcze takie w¹tpliwoœci siê nasunê³y i zosta³y
zg³oszone do pani senator sprawozdawcy. W kilku s³owach pozwolê sobie do tej kwestii siê odnieœæ.
Szanowni Pañstwo, 9 maja, przypomnê, zosta³a przyjêta przez Sejm ustawa o lekarzu s¹dowym. Wejœcie w ¿ycie ustawy w naszej ocenie
przede wszystkim ma siê przyczyniæ do popra-

wienia sprawnoœci przebiegu postêpowañ s¹dowych w procesach zarówno cywilnych, jak i karnych przez zapewnienie waloru wiarygodnoœci
przedstawianym przez uczestników postêpowañ
zaœwiadczeniom usprawiedliwiaj¹cym ich niestawiennictwo z powodu choroby. Zreszt¹ jest to
jedna z wielu ustaw, które maj¹ przyczyniæ siê do
poprawy sprawnoœci funkcjonowania wymiaru
sprawiedliwoœci. Przypomnê tylko dla porz¹dku,
¿e jedn¹ z ostatnich ustaw, które przyjmowaliœmy, by³a na przyk³ad ustawa o dyscyplinowaniu
uczestników procesu.
Zawarte w te ustawie uregulowania wprowadzaj¹ przede wszystkim jednolite zasady na terenie ca³ego kraju, zasady usprawiedliwiania nieobecnoœci przez uczestników postêpowañ. Proponowane regulacje zosta³y oparte na analizie istniej¹cej praktyki s¹dowej. Na podstawie danych
dotycz¹cych postêpowañ karnych nades³anych
z s¹dów oraz prokuratur okrêgowych resort
sprawiedliwoœci ustali³, ¿e w 2005 r. przedstawiono w s¹dach w jednym tylko okrêgu œrednio
dziewiêæset dziewiêædziesi¹t cztery usprawiedliwienia niestawiennictwa uczestników postêpowania z powodu choroby. W prokuraturach zaœ
w jednym okrêgu œrednio oko³o siedemdziesi¹t
takich usprawiedliwieñ. Do wskazanej wielkoœci
nale¿y doliczyæ liczbê usprawiedliwieñ przedstawianych w s¹dach i prokuraturach wojskowych.
W dotychczasowych regulacjach w postêpowaniu cywilnym odmiennie ni¿ na gruncie postêpowania karnego brakowa³o przepisu, który
sformalizowa³by sposób usprawiedliwienia nieobecnoœci na rozprawie z uwagi na chorobê.
Wprowadzenie nowej instytucji w planowanym
1
art. 214 § 1 i 2 k.p.c., wzorowanej na przepisach
znowelizowanego w tej czêœci kodeksu postêpowania karnego, pozwoli na ujednolicenie zasad
istniej¹cych w tym zakresie w obu postêpowaniach.
Planowana regulacja wprowadza do obu kodeksów instytucjê lekarza s¹dowego jako jedynego podmiotu uprawnionego do wystawiania zaœwiadczenia potwierdzaj¹cego zdolnoœæ lub niezdolnoœæ do stawienia siê na wezwanie, zawiadomienie s¹du, a tak¿e organu prowadz¹cego postêpowanie karne uczestników postêpowania.
Lekarzem tym, zgodnie z przyjêtym za³o¿eniem,
bêdzie lekarz, z którym prezes s¹du okrêgowego
podpisze umowê w przedmiocie wykonywania
czynnoœci lekarza s¹dowego na obszarze w³aœciwoœci danego s¹du okrêgowego.
Przewidziany tryb wyboru kandydatów d¹¿y
do stworzenia mechanizmu pozwalaj¹cego na
dobór fachowych i odpowiedzialnych osób, spoœród których prezes s¹du okrêgowego dokona
ostatecznego wyboru. Trzeba w tym miejscu podnieœæ, ¿e dotychczasowy sposób wyznaczania lekarzy w oparciu o tryb przewidziany w rozporz¹dzeniu ministra sprawiedliwoœci z dnia
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24 czerwca 2003 r. w sprawie warunków i trybu
usprawiedliwienia niestawiennictwa oskar¿onych, œwiadków, innych uczestników postêpowania karnego z powodu choroby oraz sposobu
wyznaczania lekarzy uprawnionych do wystawiania zaœwiadczeñ potwierdzaj¹cych niemo¿noœæ stawienia siê na wezwanie lub zawiadomienia organu prowadz¹cego postêpowanie w ¿adnej mierze nie gwarantuje odpowiedzialnoœci
i rzetelnoœci przy wystawianiu tych zaœwiadczeñ,
na potwierdzenie tego s¹ chocia¿by statystyki,
które przedstawi³am Wysokiej Izbie.
Wystawianie zatem zaœwiadczeñ wy³¹cznie
przez lekarzy s¹dowych pozwoli wykluczyæ w naszej ocenie sytuacje, w których mog³oby dojœæ do
nadu¿ycia uprawnieñ przez uczestników postêpowania – powtarzam: nadu¿ycia uprawnieñ
przez uczestników postêpowania – poprzez uzyskiwanie dokumentów od lekarzy, którzy nie
spe³niaj¹ wysokich wymogów stawianych lekarzom s¹dowym.
Kieruj¹c siê przewidywaln¹ potencjalnie liczb¹ zaœwiadczeñ wystawianych przez lekarza
s¹dowego, okreœlenie niezbêdnej liczby tych lekarzy w danym okrêgu pozostawiono prezesom
s¹dów okrêgowych ze wskazaniem, i¿ badania
maj¹ byæ dostêpne dla uczestników postêpowania. Zatem jest to rozwi¹zanie bardzo elastyczne.
Regulacja bêdzie stosowana odpowiednio w odniesieniu do s¹dów wojskowych, co przewidzieliœmy w art. 4 ustawy.
W proponowanym art. 1 ust. 3 wprowadzono
zapis wy³¹czaj¹cy z trybu wskazanego w ustawie
osoby pozbawione wolnoœci, dla usprawiedliwienia niestawiennictwa z powodu choroby tych
osób. W postêpowaniu prowadzonym na podstawie przepisów zarówno k.p.c., jak i k.p.k. w³aœciwy bêdzie lekarz zak³adu opieki zdrowotnej dla
osób pozbawionych wolnoœci.
Ustawa o zawodzie lekarza s¹dowego w dniu
23 maja zosta³a rozpatrzona przez Komisjê Zdrowia Senatu. I teraz chcia³abym siê odnieœæ do poprawek, które zosta³y przez Wysok¹ Komisjê
uchwalone.
Zmieni³a siê sytuacja, bo rano mieliœmy posiedzenie Komisji Zdrowia, zatem us³yszeliœmy, ¿e
nast¹pi³o wycofanie poprawki, która mia³a wprowadzaæ uzyskanie miarodajnej opinii o kandydacie, chodzi o kwestiê rekomendacji przez Okrêgow¹ Radê Lekarsk¹. Bardzo cieszymy siê z wycofania tej poprawki, albowiem zale¿a³o rz¹dowi na
tym, aby jednak tak¹ rekomendacjê okrêgowe
rady prezesowi s¹du udziela³y. Za wycofanie tej
poprawki dziêkujemy, na pewno podniesie to
presti¿ tej¿e instytucji.
Zgadzamy siê równie¿ z propozycj¹ zmiany
art. 6 ust. 2 ustawy. To jest poprawka szósta
lit. a, polegaj¹ca na wyd³u¿eniu terminu na prze-
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kazanie przez Okrêgow¹ Radê Lekarsk¹ listy
kandydatów na lekarzy s¹dowych z szeœædziesiêciu do dziewiêædziesiêciu dni. Tu chcê króciutko
powiedzieæ, ¿e pocz¹tkowo rz¹d w projekcie ustawy okreœli³ tê liczbê dni na trzydzieœci. Po interwencji naczelnej izby wyd³u¿yliœmy ten okres na
¿yczenie izby do szeœædziesiêciu dni.
Dzisiaj na posiedzeniu Komisji Zdrowia prezes
okrêgowej rady, przedstawiaj¹c nam, ile technicznie operacji musia³by wykonaæ, ¿eby rzeczywiœcie spe³niæ wymogi wynikaj¹ce z tej¿e ustawy
i w okreœlonym terminie przedstawiæ rzeteln¹ informacjê dla prezesa s¹du, istotnie przekona³
nas, ¿e to wyd³u¿enie terminu ma swój sens. Zatem propozycjê tê uwzglêdniamy.
I jedyna kwestia, która pozostanie do rozwi¹zania, to bêdzie kwestia ustalenia vacatio legis, bo tu musz¹ nast¹piæ zmiany, jeœli chodzi
o terminy.
Jeœli chodzi o poprawkê dziewi¹t¹, to jest poprawka, do której rz¹d siê nie przychyla, poniewa¿ wskazaæ nale¿y, ¿e w naszej ocenie treœæ tego
przepisu zosta³aby w ten sposób przeniesiona do
rozdzia³u 2. Chodzi o oznaczenie obecnej treœci
art. 17 ustawy jako art. 9a. Ona w³aœnie zosta³aby przeniesiona do rozdzia³u 2 ustawy, dotycz¹cego nabywania i utraty prawa do wykonywania czynnoœci lekarza s¹dowego. Ta poprawka
spowoduje, najproœciej mówi¹c, naruszenie systematyki. Ja tylko przypomnê, ¿e w procesie legislacyjnym ten przepis wêdrowa³ z miejsca na
miejsce, zatem rz¹d prosi, aby pozostawiæ status
quo w tym zakresie.
Wycofano poprawkê ósm¹, która mia³a przyznawaæ prezesowi s¹du okrêgowego uprawnienie
do zawieszania w czynnoœciach lekarza s¹dowego. Wobec tego, ¿e komisja wycofa³a tê poprawkê,
myœlê, ¿e ustosunkowanie siê do niej ju¿ nie ma
wiêkszego znaczenia, aczkolwiek dla rz¹du mia³a
ona fundamentalne znaczenie, albowiem w naszej ocenie pozostawienie prezesowi s¹du mo¿liwoœci a¿ tak g³êbokiego ingerowania w kwestie
zawieszenia w czynnoœciach lekarza by³oby zbyt
daleko id¹ce.
Jeœli idzie o poprawki, które zosta³y rozpatrzone i uchwalone przez Komisjê Praworz¹dnoœci
i Praw Cz³owieka, to pragnê podnieœæ, ¿e spoœród
piêciu poprawek rz¹d akceptuje poprawki trzeci¹
i pi¹t¹.
Opinia wobec pozosta³ych poprawek jest negatywna. Nie mo¿na zgodziæ siê z propozycj¹ zmiany
w art. 5 ust. 1 pkt 4, która ma skutkowaæ ograniczeniem przes³anki niekaralnoœci kandydata na
lekarza s¹dowego jedynie do niekaralnoœci za
przestêpstwa umyœlne – to poprawka pierwsza.
Nastêpna jest poprawka druga, stanowi¹ca, ¿e lekarzem s¹dowym nie mo¿e zostaæ lekarz, wobec
którego prowadzone jest postêpowanie jedynie
o umyœlne przestêpstwo œcigane z oskar¿enia
publicznego lub o umyœlne, jedynie umyœlne,

34. posiedzenie Senatu w dniu 30 maja 2007 r.
56

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o lekarzu s¹dowym

(sekretarz stanu B. Kempa)
przestêpstwo skarbowe. Dalej s¹ stanowi¹ce konsekwencjê poprawki drugiej propozycje zmiany
art. 6 ust. 5 pkt 2, zobowi¹zuj¹ce kandydata na lekarza s¹dowego do z³o¿enia oœwiadczenia, ¿e nie
jest prowadzone przeciwko niemu postêpowanie
o umyœlne przestêpstwo œcigane z oskar¿enia
publicznego lub jedynie o umyœlne przestêpstwo
skarbowe. W tym zakresie – odnoszê siê globalnie
do tych poprawek – wskazaæ nale¿y, ¿e intencj¹
ustawodawcy by³o wy³¹czenie z grona kandydatów zarówno osób, które dopuœci³y siê przestêpstw z winy umyœlnej, jak i osób, które pope³ni³y przestêpstwa na skutek niezachowania ostro¿noœci wymaganej w danych okolicznoœciach.
Kwestia zachowania odpowiedniego poziomu starannoœci czy ostro¿noœci w odniesieniu do wykonywania funkcji lekarza s¹dowego ma w ocenie
rz¹du niezwykle istotne znaczenie. Chodzi o tak¹
kwestiê, najproœciej mówi¹c i wyjaœniaj¹c pañstwu senatorom: jeœli idzie o to przestêpstwo nieumyœlne, to na przyk³ad b³¹d w sztuce lekarskiej
jest, co do zasady, przestêpstwem nieumyœlnym,
zatem pozostawienie tej konstrukcji jest jak najbardziej s³uszne.
Odnosz¹c siê do wypowiedzi pani senator
sprawozdawcy, pani senator Anny Kurskiej, co
do wysokoœci wynagrodzenia dla lekarza, który
mia³by wydaæ takie zaœwiadczenie na podstawie
przepisów, to ja mo¿e powiem tak. Przede wszystkim uregulowanie wysokoœci tej stawki bêdzie
zawarte w rozporz¹dzeniu. Zatem jest to akt takiej rangi, ¿e jeœli praktyka poka¿e, i¿ rzeczywiœcie to uposa¿enie jest zbyt niskie, ³atwiej bêdzie
mo¿na dokonaæ poprawy czy zmiany takiego aktu prawnego ni¿ przy zapisaniu w ustawie, kiedy
jest potrzeba przeprowadzenia tutaj pe³nego procesu legislacyjnego. Zatem ta sytuacja wymaga
przede wszystkim monitorowania. Ja sobie wyliczy³am koszty tak na w³asny u¿ytek, bior¹c pod
uwagê fakt, ¿e korzystamy jednak z porad lekarskich nie tylko dla wydania zaœwiadczenia, ale
te¿ z rutynowych porad lekarskich wynikaj¹cych
z takiego, a nie innego stanu zdrowia, chocia¿ pewnie wszyscy ¿yczymy sobie dobrego stanu zdrowia. I tak mniej wiêcej, gdybyœmy uœrednili koszt
jednej takiej wizyty lekarskiej, podczas której
czasami s¹ dokonywane inne badania, nie wiem,
typu EKG – przynajmniej tak jest w mojej miejscowoœci, która jest byæ mo¿e niewielk¹ miejscowoœci¹ – mo¿na przyj¹æ, ¿e korzystanie z takich
porad w gabinetach, zarówno w du¿ych miastach, jak i w mniejszych, kosztuje oko³o 40 –
50 z³. Œrednio, bo odp³atnoœæ za te wizyty
kszta³tuje siê ró¿nie. Zatem, Szanowni Pañstwo,
gdyby taki lekarz s¹dowy przyjmowa³ dziennie…
A bêdzie mia³ wyznaczone dni i godziny, a wpisanych na listê bêdzie zdecydowanie mniej ni¿ liczba tych, którzy obecnie pe³ni¹ tak¹ funkcjê.

A wiêc, gdyby taki lekarz przyjmowa³ trzy osoby
dziennie, to mo¿emy ³atwo policzyæ: trzy razy piêæ
dni w tygodniu razy 40 z³ to siê równa 600 z³, i to
razy cztery. W tej sytuacji dodatkowo lekarz
s¹dowy uzyskuje miesiêcznie kwotê 2 tysiêcy 400 z³. Mo¿emy sobie odpowiedzieæ na pytanie, czy w obecnej sytuacji jest to du¿o, czy te¿
ma³o. Najwa¿niejszym, myœlê, argumentem jednak jest to, ¿e obecnie lekarze wydaj¹ te zaœwiadczenia – a przecie¿ liczby mówi¹ same za
siebie, ile tych zaœwiadczeñ jest wydawanych –
bezp³atnie. Zatem myœlê, ¿e jest to, jeœli idzie
o rz¹d, bardzo du¿y uk³on w kierunku lekarzy
i jakby docenienie ich pracy w tym zakresie.
Jeœli idzie o kwestiê zwi¹zan¹ z uczestnikami
postêpowania, to tu podnoszona by³a g³ównie
kwestia adwokatów i ich obowi¹zku usprawiedliwiania nieobecnoœci na rozprawach. Chcê powiedzieæ, ¿e nie ma ¿adnych zasad usprawiedliwiania, natomiast s¹ pewne zasady etyki adwokata.
Ale ja pytam: dlaczego z powodu niestawiennictwa uczestników procesu, z powodu nieusprawiedliwionego niestawiennictwa, bo ono zazwyczaj jest nieusprawiedliwione, tak du¿o spraw
niestety nie mo¿e byæ rozpatrywanych, szczególnie w bardzo g³oœnych przypadkach, bardzo g³oœnych nie tylko medialnie, ale przede wszystkim
spo³ecznie? Czas najwy¿szy siê uporaæ równie¿
z t¹ kwesti¹.
Jeœli idzie o sprawê, któr¹ pani poruszy³a – odpowiadam tu pani senator – dotycz¹c¹ wydania
zaœwiadczenia bez zbadania osoby, to ju¿ przewidziano w polskim prawie taki przypadek. Mianowicie w rozporz¹dzeniu ministra polityki spo³ecznej z dnia 31 grudnia 2004 r. w sprawie orzecznictwa lekarskiego w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Spo³ecznego w § 12 ust. 2 jest przewidziana
taka mo¿liwoœæ. Zatem wprowadzaj¹c to uregulowanie, opieraliœmy siê na obowi¹zuj¹cych
przepisach, które s¹ stosowane, obowi¹zuj¹
i funkcjonuj¹ w sposób niezak³ócony.
I wreszcie muszê doprecyzowaæ kwestiê w³aœnie tych 40 z³, bo pewnie mo¿emy dyskutowaæ,
czy 40, 50, 60 czy 100 z³. Otó¿ odnosiliœmy siê tu
na przyk³ad do odp³atnoœci za wydanie karty karnej. Ta odp³atnoœæ obecnie wynosi 50 z³, zatem te
relacje, jak myœlê, s¹ dobre.
Po ustosunkowaniu siê do poprawek proszê Wysok¹ Izbê o uchwalenie tej bardzo potrzebnej wymiarowi sprawiedliwoœci ustawy. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Ryszard Legutko:
Dziêkujê bardzo.
Proszê pañstwa, art. 44 ust. 6 Regulaminu Senatu stanowi, ¿e teraz pañstwo senatorowie mog¹ zadawaæ pytania pani minister, pytania trwaj¹ce nie d³u¿ej ni¿ jedn¹ minutê.
Czy ktoœ chcia³by takie pytanie zadaæ?
Proszê, pan senator Kraska.
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Senator Waldemar Kraska:
Pani Minister, mam krótkie pytanie. Czy te zaœwiadczenia o niestawiennictwie mo¿na wydawaæ z dat¹ wsteczn¹, po prostu wstecz? Sprawa
s¹dowa by³a w poniedzia³ek, a ktoœ przychodzi do
mnie w pi¹tek. Czy ja w pi¹tek mogê mu wystawiæ
zaœwiadczenie, ¿e nie by³ w s¹dzie?

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwoœci
Beata Kempa:
Tak, Panie Senatorze, poniewa¿ kwestia wzoru
takiego zaœwiadczenia zostanie równie¿ uregulowana w rozporz¹dzeniu. Przy tej okazji podniosê
równie¿ z tego miejsca, ¿e przy dalszych pracach
nad projektem takiego rozporz¹dzenia, którego
wstêpny projekt przed³o¿yliœmy Wysokiej Izbie,
chcemy zaprosiæ do rozmowy przede wszystkim
œrodowisko lekarskie, aby sêdziowie i lekarze
mogli wspólnie ustaliæ pewne standardy. Jest to
bardzo wa¿ne, ujawni³o siê to na kanwie dyskusji
nad t¹ ustaw¹. I tam przewidziany bêdzie taki
element – oprócz tych szczegó³owych kwestii,
które s¹ oczywiste – ¿e bêdzie mo¿na równie¿
wpisaæ uwagi cenne dla sêdziego. Ka¿da w¹tpliwoœæ bêdzie mog³a byæ przez lekarza, który wystawia zaœwiadczenie, w nale¿yty sposób wyartyku³owana. I takie zaœwiadczenie bêdzie mog³o
byæ wystawione z tak¹ dat¹, bo lekarz bêdzie
móg³ naprawdê stwierdziæ, w sposób bardzo fachowy, czy stan zdrowia, na skutek którego osoba nie mog³a siê stawiæ na rozprawie, nie mog³a
byæ jej uczestnikiem, pozwala³ mu na to stawiennictwo, czy nie pozwala³. Tu wiedza fachowa lekarza jest na tyle fachowa, ¿e potrafi okreœliæ taki
stan.

Wicemarsza³ek Ryszard Legutko:
Jeszcze jakieœ pytania?
Nie widzê chêtnych…
Jeszcze pan senator Zientarski, proszê.

Senator Piotr Zientarski:
Mam jedno pytanie.
Pani Minister, mam pewn¹ obawê i chcia³bym,
¿eby pani j¹ rozwia³a. Mianowicie chodzi o kwestiê tej umowy z prezesem co do wyznaczenia czy
zawarcia umowy o status lekarza s¹dowego
i oczywiœcie mo¿liwoœæ rozwi¹zania tej umowy
w³aœciwie w ka¿dym czasie. Ja mam tak¹ obawê,
¿e mo¿e istnieæ taka sytuacja. Otó¿ za³ó¿my, ¿e
taki prezes po prostu uzna, ¿e jakiœ procent
usprawiedliwionych nieobecnoœci jego zdaniem
jest wiêkszy, ni¿ by mu siê wydawa³o, i os¹dzi, ¿e
dany lekarz niezbyt, ¿e tak powiem, w³aœciwie
wykonuje swoje zadanie, chocia¿ mo¿e wykonywaæ i bêdzie wykonywa³ bardzo dobrze. A jedno-
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czeœnie bêdzie presja wewnêtrzna na tego lekarza, tym bardziej ¿e byæ mo¿e te stawki siê podnios¹, jak tu s³yszymy, a w zwi¹zku z tym bêdzie
to korzystne i dosyæ atrakcyjne dla lekarza. Mo¿e
istnieæ równie¿ taka presja wewnêtrzna na lekarza, dotycz¹ca tego, ¿e jeœli on bêdzie usprawiedliwia³ niestawiennictwo i tych usprawiedliwieñ
bêdzie sporo, to on w³aœciwie w ka¿dej chwili mo¿e byæ pozbawiony mo¿liwoœci pracy. Czy tutaj
nie by³aby potrzebna jakaœ ewentualna weryfikacja, a nie tylko swobodna decyzja prezesa prowadz¹ca do uznania na przyk³ad, ¿e dany lekarz wystawi³ zaœwiadczenie wbrew oczywistej sytuacji,
z której wynika³o, ¿e takiego usprawiedliwienia
nie ma? Czy tutaj bêdzie tylko takie swobodne
uznawanie, z regu³y w³aœnie na podstawie statystyki, nie zaœ wynikaj¹ce z jakiegoœ ewentualnego zarzutu o niesolidnoœæ?

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwoœci
Beata Kempa:
Panie Senatorze, przede wszystkim weŸmy pod
uwagê stosunek prawny, jaki ³¹czy prezesa s¹du
z lekarzem s¹dowym. To jest umowa cywilnoprawna, zatem to nie jest umowa o pracê w rozumieniu tej¿e umowy. To pierwsza, podstawowa kwestia. A wiêc to nie jest tak, ¿e prezes z takich czy innych powodów, o których pan by³ uprzejmy powiedzieæ, pozbawia tego lekarza pracy. To jest jakby
pierwsza zasadnicza odpowiedŸ na to pytanie.
Oczywiœcie nie mo¿na mówiæ o kimœ, kto bêdzie
chcia³ byæ wpisany na tê listê lekarzy s¹dowych, ¿e
to bêdzie jedyne i g³ówne Ÿród³o jego zarobkowania.
Mam nadziejê, ¿e tak siê nie stanie, chocia¿ te liczby, które wyliczy³am, na pewno, mimo zarzucanego niskiego kosztu jednostkowego, s¹ raczej obiecuj¹ce. Jednak prezes s¹du musi mieæ pozostawion¹ tak¹ furtkê, która jest okreœlona dok³adnie
w art. 10. Ten artyku³ mówi, ¿e w razie powziêcia
uzasadnionych w¹tpliwoœci co do rzetelnoœci zaœwiadczenia wystawianego przez lekarza s¹dowego
prezes s¹du okrêgowego mo¿e rozwi¹zaæ – mo¿e
rozwi¹zaæ, a wiêc to te¿ jest taki fakultatywny zwrot
– umowê o wykonywanie czynnoœci lekarza s¹dowego, oczywiœcie ze skutkiem natychmiastowym.
Myœlê, ¿e dobrym argumentem mo¿e byæ tu jeszcze
fakt, i¿ to nie bêdzie zwi¹zane ze z³¹ wol¹ prezesa
s¹du. Przecie¿ mo¿e siê to wi¹zaæ z tym, ¿e na przyk³ad w trakcie jednego z postêpowañ, obojêtne, cywilnych czy karnych, najczêœciej karnych, mog¹
wyst¹piæ takie sytuacje, ¿e po wydaniu takiego zaœwiadczenia oskar¿ony bêdzie póŸniej poddany –
z ró¿nych powodów, po prostu tak biegnie proces –
badaniu bieg³ego s¹dowego, mo¿e byæ poddany obserwacji. I oto nagle oka¿e siê, ¿e opinia wystawiona przez bieg³ych w sposób ra¿¹co sprzeczny odstaje od tego, co zawar³ w swoim krótkim zaœwiadczeniu lekarz s¹dowy. Ale na pewno nic siê nie sta-

34. posiedzenie Senatu w dniu 30 maja 2007 r.
58

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o lekarzu s¹dowym

(sekretarz stanu B. Kempa)
nie na podstawie jakiejœ jednostkowej sytuacji, bo
przecie¿ mo¿e zdarzyæ siê b³¹d. Zreszt¹ my jesteœmy œwiadomi tego, ¿e mog¹ byæ – bo rzecz jasna nie
wolno tutaj generalizowaæ – tacy uczestnicy postêpowania, którzy bêd¹ mieli na celu wprowadzenie
w b³¹d lekarza s¹dowego. I na pewno s¹ tacy, którzy s¹ w tym procederze rewelacyjni, na pewno
wszyscy jesteœmy tego œwiadomi. Ale je¿eli takie
sytuacje czy takie b³êdy powtarza³yby siê nagminnie… A prezes s¹du jest w stanie to zbadaæ na podstawie czego? Ano wykazu, bo lekarz s¹dowy musi
zachowaæ dokumentacjê, musi zachowaæ stosowny wykaz. Zatem, jeœli prezes s¹du wychwyci pewne powtarzaj¹ce siê nieprawid³owoœci, to musi
mieæ taki instrument, który spowoduje, ¿e tak¹ sytuacjê nale¿y bezwzglêdnie usun¹æ. Zatem myœlê,
¿e to jest przepis bardzo bezpieczny. Na pewno nie
stworzy w tym zakresie sytuacji, mówi¹c bardzo
ogólnikowo, patologicznych. Nie s¹dzê. Prezes
s¹du przede wszystkim jest zobowi¹zany tutaj do
tego, ¿eby zapewniæ odpowiedni¹ liczbê lekarzy
i dostêp do tych lekarzy dla osób, które takie zaœwiadczenie bêd¹ chcia³y uzyskaæ. Tak wiêc
myœlê, ¿e ten przepis, to unormowanie jest bardzo bezpieczne. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Ryszard Legutko:
Dziêkujê.
Czy s¹ jeszcze jakieœ pytania?
Pani senator Kurska.

Senator Anna Kurska:
Pani Minister, pani siê nie sprzeciwi³a tej
ochronie prawnej, któr¹ chcemy przyznaæ lekarzowi jako funkcjonariuszowi publicznemu? Tak
przynajmniej zrozumia³am.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwoœci
Beata Kempa:
Tak, Pani Senator, dlatego ¿e, jeœli pani senator pozwoli… Przecie¿ przed chwileczk¹ rozmawialiœmy o licencji syndyka. Wprowadzamy takie
samo unormowanie. Je¿eli pewne, powiedzmy,
funkcje sytuujemy w takim akcie prawnym jak
ustawa – ju¿ tu o nich mówi³am – to równie¿ po to,
aby czyniæ zadoœæ wymogom pewnej jednolitoœci,
jeœli idzie o prawo, a w tym obszarze – o ochronê
tych funkcjonariuszy. Myœlê, ¿e to rzeczywiœcie
by³a s³uszna uwaga.

Wicemarsza³ek Ryszard Legutko:
Dziêkujê.
Jeszcze jakieœ pytania?
(Senator Anna Kurska: Jeszcze jedno.)
Proszê.

Senator Anna Kurska:
Mo¿e pani uzasadni, dlaczego jest pani przeciwna tej poprawce, któr¹ zaproponowa³a Komisja
Zdrowia. Chodzi o to, ¿eby w przypadku powziêcia uzasadnionych w¹tpliwoœci co do rzetelnoœci
zaœwiadczenia, prezes móg³ zawiesiæ lekarza,
a nie od razu rozwi¹zaæ z nim umowê, przynajmniej do czasu wyjaœnienia sprawy.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwoœci
Beata Kempa:
Dlatego, Pani Senator… Mo¿e inaczej. To nie
jest kwestia wyjaœnienia czy niewyjaœnienia. To
jest kwestia wpisania konstrukcji zawieszenia
lekarza w czynnoœciach. Wyjaœnia³am, ¿e wed³ug
naszej oceny w tym przepisie, w tej poprawce by³a zbyt daleka ingerencja prezesa s¹du w sprawowanie tej¿e funkcji. Ta koncepcja pozostaje
w niezgodnoœci z podstawowymi za³o¿eniami tej¿e ustawy, dlatego ¿e stosunek prawny pomiêdzy
prezesem s¹du a lekarzem s¹dowym, o czym tu
ju¿ powiedzia³am, ma charakter cywilnoprawny.
I tym samym, w ramach tak ukszta³towanego
stosunku, nie mo¿e byæ mowy o kompetencjach
w³adczych prezesa, do których nawi¹zywa³a proponowana poprawka skonstruowana w³aœnie
tak, aby to by³o zawieszenie w czynnoœciach. Wyjaœnialiœmy to na posiedzeniu Komisji Zdrowia
i zrozumia³am, ¿e Komisja Zdrowia przyjê³a nasze wyjaœnienia w tym zakresie i odst¹pi³a od artyku³owania tej poprawki na dzisiejszym posiedzeniu.

Wicemarsza³ek Ryszard Legutko:
Dziêkujê bardzo.
Nie widzê ju¿ wiêcej chêtnych do zadania pytañ.
W takim razie dziêkujê bardzo, Pani Minister.
Proszê pañstwa, otwieram dyskusjê.
Jak zwykle przypominam o wymogach regulaminowych dotycz¹cych czasu przemawiania,
o koniecznoœci zapisywania siê do g³osu u pani
senator, która prowadzi listê mówców, a przede
wszystkim o obowi¹zku sk³adania podpisanych
wniosków o charakterze legislacyjnym do marsza³ka Senatu do czasu zamkniêcia dyskusji.
Proszê o zabranie g³osu pana senatora Œlusarza.

Senator Rafa³ Œlusarz:
Czcigodny Panie Marsza³ku! Szanowna Pani
Minister! Wysoki Senacie! Szanowni Zebrani!
Ustawa reaguje na pewne nieprawid³owoœci,
które zachodz¹ w wymiarze sprawiedliwoœci.
Myœlê, ¿e rz¹d to s³usznie podchwytuje, taka te¿
jest intuicja spo³eczna. Uwa¿am, ¿e zapisy tej
ustawy, jeœli chodzi o wymiar sprawiedliwoœci,
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doœæ precyzyjnie problem zidentyfikowa³y i próbuj¹ go rozwi¹zaæ, ale jeœli chodzi o s³u¿bê zdrowia, to pojawia siê trochê mankamentów. Zreszt¹ je¿eli pañstwo rzucicie okiem na poprawki,
to one w³aœnie dotycz¹ tego obszaru – s³u¿by
zdrowia.
W rozmowach, które toczyliœmy w trakcie prac
Komisji Zdrowia, pojawi³o siê pewne wyjaœnienie:
troszkê zawiod³o œrodowisko lekarskie, zbyt póŸno w³¹czy³o siê do debaty ze swoimi propozycjami,
by³o te¿ kilka splotów okolicznoœci i przeoczeñ,
dopiero na etapie senackiej legislacji w¹tpliwoœci
zosta³y wyraŸniej wyartyku³owane. W¹tpliwoœci
dotycz¹cych funkcjonowania lekarza w systemie
lekarza s¹dowego by³o wiêcej ni¿ poprawek. Pewne sprawy s¹ nieuregulowane, na przyk³ad zasygnalizowana ju¿ sprawa klienta, który symuluje.
Lekarz naprawdê czasami jest bezradny, potrzebuje wielu badañ, ¿eby symulacjê wychwyciæ,
i nie wiadomo, jak mia³by pacjenta badaæ, diagnozowaæ czy mo¿e wysy³aæ do specjalistów. Podobnie wygl¹da sytuacja, je¿eli przychodzi klient – ja
celowo u¿ywam tego sformu³owania, bo to teoretycznie nie powinien byæ pacjent – i okazuje siê, ¿e
jest pacjentem i to pacjentem wymagaj¹cym pomocy, wymagaj¹cym badañ. W jaki sposób on ma
wejœæ do systemu, w jaki sposób ma za niego p³aciæ NFZ? To s¹ sprawy nie do koñca jasne i pozostawiono je pewnej roztropnoœci lekarza. I chyba
dobrze, ¿e tak siê sta³o, bo byœmy to przeregulowali, wprowadzaj¹c zbyt wiele zapisów. Podobnie
patrzê na tê w¹tpliwoœæ, któr¹ zg³osi³ pan senator
Zientarski. Myœlê, ¿e sprawdzanie by³oby ju¿ zbyt
du¿¹ aktywnoœci¹ legislatora w odniesieniu do ca³ego bogactwa ¿ycia zwi¹zanego z wydawaniem
orzeczenia o stanie zdrowia.
Pewne rzeczy warto by³oby dopisaæ. Pani minister zasygnalizowa³a ju¿ koniecznoœæ poprawki
dotycz¹cej vacatio legis: je¿eli tworzymy zapis, ¿e
okrêgowa izba lekarska ma do wykorzystania
dziewiêædziesi¹t dni, to oczywiœcie terminy pierwszego utworzenia list i wejœcia w ¿ycie przepisów musz¹ byæ przesuniête o kolejny miesi¹c. To
jest pierwsza moja poprawka.
Druga wynika z postulatów œrodowiska lekarskiego, które dotar³y dopiero na tym etapie. Otó¿
wydaje siê, ¿e instytucja lekarza s¹dowego jest
analogiczna do instytucji lekarza orzecznika
ZUS i orzecznika KRUS. Tych dwóch funkcji nie
mo¿na – tak okreœli³ to ustawodawca– sprawowaæ w ramach indywidualnych praktyk lekarskich. Wydaje siê s³uszne, aby równie¿ w wypadku lekarza s¹dowego wykluczyæ mo¿liwoœæ
pos¹dzenia, ¿e oto prywatna praktyka lekarska
obejmuje pewne publiczne, i to op³acane, zadanie. Tak jak mówiê, moje w¹tpliwoœci rozwiewa
g³ównie to, ¿e œrodowisko lekarskie samo tak¹
zmianê postuluje.
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Tak ¿e te dwie poprawki merytoryczne, rozbite
na cztery, dopisane ju¿ do ka¿dego z artyku³ów,
pozwalam sobie z³o¿yæ. Dziêkujê bardzo.
(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza³ek Krzysztof Putra)

Wicemarsza³ek Krzysztof Putra:
Dziêkujê bardzo panu senatorowi.
Bardzo proszê o zabranie g³osu pana senatora
Kraskê.

Senator Waldemar Kraska:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Ustawa przedstawiona dzisiaj Wysokiej Izbie
jest ustaw¹ porz¹dkuj¹c¹ system s¹downiczy
w Polsce. Ujednolica ona zasady usprawiedliwiania nieobecnoœci w czasie postêpowania cywilnego i karnego, a tak¿e dok³adnie okreœla zasady
wykonywania czynnoœci przez lekarza s¹dowego.
Mnie siê wydaje, ¿e ta ustawa zmierza w dobrym kierunku. Pojawienie siê jej œwiadczy o powa¿nych nieprawid³owoœciach zwi¹zanych
z usprawiedliwianiem niestawiennictwa na wezwanie s¹dowe b¹dŸ organów œcigania z³ym stanem zdrowia zaœwiadczanym przez lekarzy.
W czasie prac komisji pojawia³y siê pewne propozycje poprawienia ustawy, któr¹ nam przedstawi³ Sejm. Myœlê, ¿e doœæ wa¿n¹ poprawk¹ jest
przyznanie lekarzowi s¹dowemu ochrony prawnej nale¿nej funkcjonariuszowi publicznemu.
Wydawanie zaœwiadczeñ przez lekarza s¹dowego
czêsto rodzi sytuacje konfliktowe. Niejednokrotnie do lekarza kierowane s¹ groŸby, sam zreszt¹
takich gróŸb doœwiadcza³em, i myœlê, ¿e przyznanie ochrony prawnej w czasie wykonywania
czynnoœci lekarza s¹dowego jest jak najbardziej
zasadne.
Wa¿n¹ propozycj¹ zawart¹ w ustawie jest uregulowanie zasad wynagradzania lekarzy. Jak
wiemy, do tej pory lekarze wystawiali zaœwiadczenia za darmo. W ustawie nie ma konkretnej
kwoty i myœlê, ¿e to jest dobre rozwi¹zanie, poniewa¿ ustawa, która by to sztywno okreœla³a,
musia³aby byæ co jakiœ czas nowelizowana.
W rozporz¹dzeniu ministra proponowana jest
kwota 40 z³. Ja uwa¿am, ¿e jest ona zdecydowanie za niska i uw³acza pracy lekarza, ale myœlê, ¿e
¿ycie j¹ zweryfikuje i zostanie ona zmieniona
w czasie funkcjonowania tej ustawy, to po prostu
czas poka¿e.
Nastêpna sprawa, doœæ wa¿na w tej ustawie, to
mo¿liwoœæ zawierania umów cywilnoprawnych
miêdzy prezesem s¹du a lekarzem. Senator Œlusarz zwróci³ uwagê na to, ¿e w pierwotnej wersji
ustawy odbiera³o siê pewnej grupie lekarzy mo¿liwoœæ bycia lekarzem s¹dowym. Lekarz s¹dowy,
który pracowa³ tylko w publicznej s³u¿bie zdrowia i nie posiada³ gabinetu lekarskiego, nie móg³
takiego orzeczenia wydawaæ, gdy¿ nie mia³ odpo-
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wiednich warunków. Dlatego myœlê, ¿e poprawka przedstawiona przez senatora Œlusarza idzie
w dobrym kierunku i u³atwi lekarzom sprawowanie tej funkcji.
Ka¿dy z nas wie, ¿e bycie lekarzem s¹dowym
niejednokrotnie rodzi pewn¹ chêæ do nadu¿yæ,
rzeczywiœcie przychodz¹ nie pacjenci, a klienci,
którzy chc¹ w pewnych sytuacjach przekonaæ lekarza, ¿e s¹ chorzy. Ze wzglêdu na to rekomendacja izby lekarskiej, która pocz¹tkowo by³a tak
kwestionowana przez izbê, bêdzie wa¿na, dlatego
¿e pewni lekarze ju¿ byli lekarzami s¹dowymi i,
jak wiemy, nie zawsze ich orzeczenia by³y zgodne
z prawd¹. Dlatego weryfikacja powinna byæ dokonana ju¿ na samym pocz¹tku, ¿eby do systemu nie dopuœciæ tych, którzy, niestety, wydawali
zaœwiadczenia niezgodne z prawd¹. Dziêkujê
bardzo.

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

Senator Anna Kurska:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Ja przede wszystkim chcia³abym siê rozprawiæ
z t¹ ustaw¹ pod k¹tem tego, ¿e uwa¿am, ¿e nie
powinno to byæ uregulowanie ustawowe. Od tego
chcia³abym zacz¹æ. I nie powinna to byæ te¿ umowa cywilnoprawna. Wystarczy³yby zmiany
w przepisach k.p.k. i k.p.c. oraz wspólne rozporz¹dzenie ministra zdrowia i ministra sprawiedliwoœci na temat stawek, które otrzymywaliby lekarze w zamian za wykonywane czynnoœci. Odbieram to po prostu jako niepotrzebn¹ ingerencjê. I to tak dalece idzie, ¿e my jesteœmy tym zarzucani, z tygodnia na tydzieñ otrzymujemy coraz wiêcej ustawowych uregulowañ spraw, które
rzeczywiœcie nadaj¹ siê najwy¿ej do aktów prawnych w randze rozporz¹dzenia czy zarz¹dzenia.
Niedawno by³o rzemios³o, dzisiaj mamy ustawê
o wielkopowierzchniowych sklepach, która bêdzie wkrótce referowana. Przychodzi mnóstwo
takich w³aœnie koncepcji. Wydaje siê, ¿e ustawa
powinna byæ jednak szanowana. W jakiœ inny
sposób trzeba to robiæ. Nie mo¿na staraæ siê regulowaæ wszystkiego kazuistycznie, najdrobniejszych spraw ustawami.
Dam tutaj nastêpuj¹cy przyk³ad. Wymagamy
od lekarzy, ¿eby mieli wysokie kwalifikacje,
³¹czymy to z wysokim morale, oczekujemy od
nich, ¿e te kwalifikacje bêd¹ sz³y w parze w³aœnie
z etyk¹, z ich wysokim morale, a jednoczeœnie
zmuszamy ich do prowadzenia rejestru, który
przypomina repertorium s¹dowe. Po co? Po co ta-

ki rejestr zaœwiadczeñ? Komu to jest potrzebne?
Wkraczamy w dziedzinê biurokracji, zupe³nie
zbêdnej, gdzie gubi siê zasadniczy cel. Bo wa¿ne
jest, ¿eby rzeczywiœcie rozprawy toczy³y siê w dobrym tempie, ¿eby nie by³o w³aœnie tego, ¿e strony choruj¹, nie przychodz¹, migaj¹ siê, jak to siê
mówi. Ale po co to wszystko ubieraæ w szatê tego
rodzaju biurokracji? I có¿, taki lekarz bêdzie siedzia³ nad rejestrem i pisa³, ¿e wyda³ takie a takie
zaœwiadczenie temu czy owemu, adwokatowi czy
innemu radcy prawnemu?
Proszê pañstwa, wydaje mi siê, ¿e musimy
zwróciæ uwagê na to, ¿e nie wszystko musi mieæ
rangê ustawy. To naprawdê wymaga zastanowienia. (Oklaski) Wydaje mi siê, ¿e rzeczywiœcie pope³niono tutaj tego rodzaju b³¹d. Próbowa³am
przekonaæ pani¹ minister, która by³a u nas na
posiedzeniu komisji, ¿e rzeczywiœcie nie zachodzi taka potrzeba. Ale by³a to cywilistka, która
byæ mo¿e nie mia³a doœwiadczenia. Mówi³a, ¿e
by³a sêdzi¹, ale orzeka³a w cywilnym i nie mia³a
doœwiadczenia, jeœli chodzi o sprawy karne,
gdzie rzeczywiœcie, powiedzmy sobie, sposób
unikania s¹du jest ju¿ znany i wypróbowany
przez przestêpców.
Tak ¿e chcê tê kwestiê tylko tutaj naœwietliæ
i po prostu poddaæ pod rozwagê, ¿eby rz¹d mo¿e
zastanowi³ siê w przysz³oœci. Je¿eli ju¿ nie cofnie
tej ustawy w takiej formie, w jakiej ona jest, to ¿eby jednak wiêcej spraw regulowa³ w inny sposób
ni¿ ustawami. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Krzysztof Putra:
Dziêkujê bardzo, Pani Senator.
Informujê, ¿e lista mówców zosta³a wyczerpana.
W trakcie dyskusji zosta³y zg³oszone wnioski
o charakterze legislacyjnym. Zgodnie z art. 52
ust. 2 Regulaminu Senatu proszê Komisjê Zdrowia oraz Komisjê Praw Cz³owieka i Praworz¹dnoœci o ustosunkowanie siê do przedstawionych
w toku debaty nad tym punktem wniosków
i przygotowanie wspólnego sprawozdania w tej
sprawie.
Informujê, ¿e g³osowanie w sprawie ustawy
o lekarzu s¹dowym zostanie przeprowadzone
pod koniec posiedzenia Senatu.
Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
czwartego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postêpowania cywilnego oraz niektórych innych
ustaw.
Przypominam, ¿e rozpatrywana ustawa zosta³a uchwalona przez Sejm na czterdziestym pierwszym posiedzeniu w dniu 9 maja 2007 r. Do Senatu zosta³a przekazana w dniu 10 maja 2007 r.
Marsza³ek Senatu w dniu 16 maja 2007 r., zgodnie z art. 68 ust. 1 Regulaminu Senatu, skierowa³ j¹ do Komisji Ustawodawczej oraz Komisji
Praw Cz³owieka i Praworz¹dnoœci. Komisje po
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rozpatrzeniu ustawy przygotowa³y swoje sprawozdania w tej sprawie.
Przypominam ponadto, ¿e tekst ustawy zawarty jest w druku nr 436, a sprawozdanie komisji w drukach nr 436A i 436B.
Proszê sprawozdawcê Komisji Ustawodawczej, pana senatora Aleksandra Bentkowskiego,
o zabranie g³osu i przedstawienie sprawozdania
komisji w sprawie rozpatrywanej ustawy.

Senator Aleksander Bentkowski:
Pani Minister! Panie Marsza³ku!
Przedstawiê pañstwu tê ustawê w najwiêkszym skrócie i bardzo lapidarnie. Z prostej przyczyny. Przekona³em siê bowiem, ¿e pani minister
lubi do nas mówiæ zawsze i obszernie, a my lubimy jej s³uchaæ. Nie ma wiêc sensu, ¿eby powtarzaæ dwukrotnie ten sam tekst.
Powiem, czego prawdopodobnie nie powie pani minister, ¿e ustawa ta zmienia a¿ piêæ ustaw:
kodeks postêpowania cywilnego, kodeks rodzinny i opiekuñczy, kodeks o ochronie zdrowia psychicznego, ustawê o œwiadczeniu przez pracowników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej, prawo o postêpowaniu
przed s¹dami administracyjnymi. Rzecz ca³a dotyczy koniecznoœci zmian w procedurze cywilnej
w sprawach o ubezw³asnowolnienie w celu wiêkszego poszanowania praw osób, których wnioski
o ubezw³asnowolnienie dotycz¹, a tak¿e mo¿liwoœci dorêczenia pism s¹dowych na wskazany
adres skrytki pocztowej. I to s¹ w zasadzie dwie
najwa¿niejsze zmiany.
Bêdê mówi³ lapidarnie tak¿e i z tych powodów,
¿e ustawa nie wzbudzi³a ani wiêkszych emocji,
ani te¿ kontrowersji w Komisji Ustawodawczej.
Komisja wnosi o przyjêcie tej ustawy bez poprawek. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Krzysztof Putra:
Dziêkujê bardzo panu senatorowi.
Proszê sprawozdawcê Komisji Praw Cz³owieka
i Praworz¹dnoœci, pana senatora Janusza Kubiaka, o zabranie g³osu i przedstawienie sprawozdania komisji w sprawie rozpatrywanej ustawy.

Senator Janusz Kubiak:
Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie! Pani Minister!
Ustawa, tak jak mój przedmówca powiedzia³,
dotyczy zmiany nie tylko kodeksu postêpowania
cywilnego, ale równie¿ czterech innych ustaw.
Najobszerniejsza zmiana dotyczy kodeksu postêpowania cywilnego, w szczególnoœci instytucji
ubezw³asnowolnienia. Zmiana wynika z orzecze-
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nia Trybuna³u Konstytucyjnego z marca bie¿¹cego roku. Chodzi o to, ¿e osoba ubezw³asnowolniona mo¿e równie¿ sk³adaæ swój wniosek.
Dodatkowo wprowadzone zmiany dotycz¹
zdolnoœci s¹dowej – jest to jak gdyby korelacja
z przepisami kodeksu cywilnego – kosztów niezbêdnych, zwi¹zanych z mediacj¹, jak równie¿
tego, ¿e uregulowania dotycz¹ce skrytki pocztowej nie s¹ stosowane do skargi o wznowienie postêpowania i skargi o stwierdzenie niezgodnoœci
z prawem prawomocnego orzeczenia. Regulacja
dotyczy równie¿ sk³adanych za¿aleñ, przesy³anych akt, jak te¿ dotychczasowego uregulowania, zgodnie z którym samorz¹dy zawodowe by³y
zawiadamiane, je¿eli by³a odrzucona skarga kasacyjna przez S¹d Najwy¿szy. Dodatkowo w tym
zakresie bêdzie siê wypowiada³ s¹d drugiej instancji, bêdzie zawiadamia³ równie¿ samorz¹d
zawodowy. Dalej jest ca³y pakiet spraw zwi¹zanych z ubezw³asnowolnieniem: kto mo¿e z³o¿yæ
wniosek, gdzie, w jakim s¹dzie te zmiany s¹ prowadzone i jakie dokumenty s¹ niezbêdne, ¿eby
s¹d taki wniosek rozpozna³ merytorycznie, a nie
pozostawi³ go bez rozpoznania. Je¿eli nie bêd¹
spe³nione wymagania wprowadzone tymi przepisami, taki wniosek nie bêdzie przez s¹d rozwa¿any merytorycznie. S¹ równie¿ zmiany w zakresie
alkoholizmu czy narkomanii. To tyle o zmianach.
Komisja proponuje przyjêcie tego projektu 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 z miejsca trwaj¹ce nie d³u¿ej ni¿
minutê zapytania do senatorów sprawozdawców.
Czy ktoœ z pañstwa senatorów pragnie zadaæ
takie pytanie? Nie widzê chêtnych.
Przypominam, ¿e rozpatrywana ustawa by³a
rz¹dowym projektem ustawy. Do reprezentowania
stanowiska rz¹du w toku prac parlamentarnych
zosta³ upowa¿niony minister sprawiedliwoœci.
Zgodnie z art. 50 Regulaminu Senatu g³os mo¿e zabraæ obecny na posiedzeniu przedstawiciel
rz¹du.
Czy pani minister pragnie zabraæ g³os?

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwoœci
Beata Kempa:
Panie Marsza³ku, z uwagi na fakt, ¿e pan senator by³ uprzejmy powiedzieæ… Otó¿ ja czyniê to
z wielkiego szacunku dla Wysokiej Izby i dlatego,
¿ebyœmy siê dobrze zrozumieli. Myœlê, ¿e im obszerniej coœ wyjaœniê, tym mniej bêdzie zadawanych pytañ, które s¹ rzeczywiœcie swoistym egzaminem dla cz³onków rz¹du. A zatem, skoro obie
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przeszacowne komisje – zarówno ustawodawcza,
jak i praworz¹dnoœci – nie mia³y zastrze¿eñ co do
przed³o¿onej ustawy, która by³a równie¿ w Sejmie przed³o¿eniem rz¹dowym, to jeœli pan marsza³ek pozwoli, poproszê Wysok¹ Izbê o przyjêcie
w ca³oœci tego oczekiwanego przede wszystkim
przez œrodowiska niepe³nosprawnych… Bo tu jest
rzecz w ubezw³asnowolnieniu, w lepszych gwarancjach dla osób ubezw³asnowolnionych, a tak¿e w innych bardzo istotnych rozwi¹zaniach. Poproszê Wysok¹ Izbê o przyjêcie tej¿e ustawy w ca³oœci, wobec tego, ¿e nie by³o ¿adnych kontrowersji. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Krzysztof Putra:
Dziêkujê bardzo, Pani Minister.
Zgodnie z art. 44 ust. 6 Regulaminu Senatu
senatorowie mog¹ zg³aszaæ z miejsca trwaj¹ce
nie d³u¿ej ni¿ minutê zapytania do pani minister.
Czy ktoœ z pañstwa senatorów chce zadaæ pytanie? Nie widzê zg³oszeñ.
Otwieram dyskusjê.
Przypominam o wymogach regulaminowych
dotycz¹cych czasu przemawiania senatorów,
o koniecznoœci zapisywania siê do g³osu u senatora prowadz¹cego listê mówców, a przede wszystkim o obowi¹zku sk³adania podpisanych
wniosków o charakterze legislacyjnym. Wnioski
musz¹ byæ zg³oszone do czasu zamkniêcia dyskusji do marsza³ka Senatu.
Bardzo proszê o zabranie g³osu pana senatora
Piotra Zientarskiego.

Senator Piotr Zientarski:
Panie Marsza³ku! Pani Minister! Wysoka Izbo!
Potrzeby zmian aktów normatywnych stanowi¹ naturaln¹ konsekwencjê ¿ywotnoœci prawa
jako r egulatora stosunków spo³ecznych.
W szczególnoœci dotyczy to tak wa¿nych ustaw
jak ustawy procesowe. To ustawy procesowe zapewniaj¹ realizacjê norm prawa materialnego,
a tak¿e tworz¹ systemy zabezpieczeñ podmiotów
uczestnicz¹cych w postêpowaniu, które to podmioty niejednokrotnie s¹ s³abe lub nieporadne
¿yciowo i w zetkniêciu z podmiotem silniejszym
nie s¹ w stanie prawid³owo wyartyku³owaæ
swoich racji.
Dlatego te¿ w pierwszej kolejnoœci pragnê siê
odnieœæ do zagadnieñ, którym w procedowanej
ustawie poœwiêcono, zdaje siê, najwiêcej miejsca, a mianowicie do zmian z zakresu postêpowania o ubezw³asnowolnienie.
Z punktu widzenia spo³ecznego przedmiotowe
postêpowanie dotyczy bardzo delikatnej, a jednoczeœnie bardzo skomplikowanej procesowo
sytuacji. W postêpowaniu o ubezw³asnowolnie-

nie sk³ad orzekaj¹cy staje przed koniecznoœci¹
podjêcia decyzji trudnej, a zarazem powoduj¹cej
daleko id¹ce skutki dla podmiotów zainteresowanych. Rol¹ s¹du jest dok³adna i prawid³owa
ocena konkretnej, indywidualnej sytuacji, zaœ
rol¹ ustawodawcy – stworzenie takich abstrakcyjnych ram dzia³añ organów procesowych, aby
zabezpieczyæ s³uszne interesy podmiotów zainteresowanych.
W tym duchu id¹ proponowane zmiany.
Z przepisów ustawy daje siê odczytaæ tendencjê
do zabezpieczania interesów osób, wobec których prowadzone jest postêpowanie o ubezw³asnowolnienie. Ju¿ sama zmiana terminologiczna
– zast¹pienie terminu, jakim dotychczas pos³ugiwa³ siê ustawodawca, czyli „osoba, która ma byæ
ubezw³asnowolniona” terminem „osoba, której
dotyczy wniosek o ubezw³asnowolnienie” – wskazuje dobitniej ni¿ dotychczas, i¿ do czasu uprawomocnienia siê orzeczenia nie mo¿na pos³ugiwaæ siê okreœleniem, z którego mo¿na by opacznie wnioskowaæ o treœci rozstrzygniêcia s¹du.
Równie¿ pozytywnie oceniæ nale¿y zmiany
w zakresie postêpowania dowodowego co do stanu medyczno-psychologicznego, a tak¿e maj¹tkowego osoby objêtej wnioskiem. Obligatoryjnoœæ przedstawienia materia³ów medycznych czy
te¿ wszechstronnego ustalenia sytuacji maj¹tkowej osoby, której dotyczy wniosek, to element,
który zapobiec mo¿e instrumentalnemu wykorzystywaniu instytucji ubezw³asnowolnienia
w celach bardzo czêsto niegodziwych. Te zmiany
równie¿ zdecydowanie zas³uguj¹ na poparcie.
Na zaakcentowanie tak¿e zas³uguje wprowadzenie mo¿liwoœci zasiêgniêcia opinii organizacji
spo³ecznych, do których zadañ statutowych nale¿y ochrona praw osób niepe³nosprawnych
i udzielanie pomocy takim osobom lub ochrona
praw cz³owieka. Takie organizacje mog¹ tak¿e
przyst¹piæ do postêpowania o ubezw³asnowolnienie. Z jednej strony interwencja powy¿sza stanowiæ mo¿e pewien bufor bezpieczeñstwa zapobiegaj¹cy wykorzystywaniu instytucji ubezw³asnowolnienia w celach niegodziwych, z drugiej –
stanowi wyraz aktywizacji czynnika spo³ecznego
w tak donios³ym spo³ecznie trybie postêpowania.
Wracaj¹c do uwag odnosz¹cych siê do zabezpieczenia interesów podmiotów s³abszych procesowo, pragnê równie¿ zwróciæ uwagê na regulacje z zakresu dorêczeñ, zgodnie z którymi mo¿liwe bêdzie dokonanie dorêczeñ na wskazany
przez stronê postêpowania adres skrytki pocztowej. Inicjatywa wprowadzenia do projektu omawianej regulacji wywodzi siê od rzecznika praw
obywatelskich, który w proponowanym rozwi¹zaniu upatruje realizacjê konstytucyjnej zasady równego prawa wszystkich obywateli do
s¹dów. W praktyce dotyczy to osób bezdomnych,
które dziêki dorêczeniom na wskazany numer
skrytki pocztowej bêd¹ mog³y skutecznie ucze-
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stniczyæ w procesie s¹dowym. Zmianê tê tak¿e
oceniæ nale¿y pozytywnie.
Podsumowuj¹c, pragnê podkreœliæ, i¿ zmiany,
któr e dzisiaj pr ocedujemy, zas³uguj¹ na
poparcie. Na pewno nie wyczerpuj¹ one ca³ego
zakresu potrzebnych zmian, jakie nale¿y wprowadziæ do k.p.c. – w tej kwestii czeka nas jeszcze
du¿o pracy – ale niew¹tpliwe stanowi¹ wa¿ny
krok w drodze do budowy kodeksu wra¿liwego na
potrzeby spo³eczne, a jednoczeœnie umo¿liwiaj¹cego szybkie i sprawne prowadzenie postêpowañ s¹dowych. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Krzysztof Putra:
Dziêkujê bardzo panu senatorowi.
Informujê, ¿e lista mówców zosta³a wyczerpana.
Zgodnie z art. 52 ust. 2 Regulaminu Senatu
zamykam dyskusjê.
Informujê, ¿e g³osowanie w sprawie ustawy
o zmianie ustawy – Kodeks postêpowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw zostanie
przeprowadzone pod koniec posiedzenia Senatu.
Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
pi¹tego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o tworzeniu i dzia³aniu wielkopowierzchniowych obiektów handlowych.
Przypominam, ¿e rozpatrywana ustawa zosta³a uchwalona przez Sejm na czterdziestym pierwszym posiedzeniu w dniu 11 maja 2007 r. Do
Senatu zosta³a skierowana w dniu 14 maja
2007 r. Marsza³ek Senatu w dniu 16 maja
2007 r., zgodnie z art. 68 ust. 1 Regulaminu Senatu, skierowa³ j¹ do Komisji Samorz¹du Terytorialnego i Administracji Pañstwowej oraz do Komisji Gospodarki Narodowej. Komisje po rozpatrzeniu ustawy przygotowa³y swoje sprawozdania w tej sprawie.
Przypominam ponad to, ¿e tekst ustawy zawarty jest w druku nr 442, a sprawozdanie komisji w drukach nr 442A i 442B.
Proszê sprawozdawcê Komisji Samorz¹du Terytorialnego i Administracji Pañstwowej, pani¹
senator El¿bietê Rafalsk¹, o zabranie g³osu
i przedstawienie sprawozdania komisji w sprawie rozpatrywanej ustawy.

Senator El¿bieta Rafalska:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
W imieniu Komisji Samorz¹du Terytorialnego
i Administracji Pañstwowej przedstawiam sprawozdanie komisji o uchwalonej przez Sejm
w dniu 11 maja 2007 r. ustawie o tworzeniu
i dzia³aniu wielkopowierzchniowych obiektów
handlowych.
Celem ustawy o tworzeniu i dzia³aniu wielkopowierzchniowych obiektów handlowych jest administracyjno-prawna reglamentacja prowadze-
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nia dzia³alnoœci gospodarczej w formie wielkopowierzchniowego obiektu handlowego.
Wed³ug ustawy uchwalonej w maju, dok³adnie
11 maja, utworzenie obiektów handlowych o powierzchni sprzeda¿y – to jest istotne – powy¿ej
2
400 m wymaga uzyskania zezwolenia wydawanego przez w³aœciwy ze wzglêdu na lokalizacjê
obiektu handlowego organ zezwalaj¹cy. A wiêc
mowa tu o wójcie, burmistrzu lub prezydencie
miasta. Warunkiem wydania zezwolenia przez
ten organ jest zgodnoœæ proponowanej lokalizacji
tego obiektu wielkopowierzchniowego z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
albo z decyzj¹ o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, a tak¿e pozytywna opinia wyra¿ona w tym wzglêdzie przez radê gminy, a wiêc
potrzebna jest uchwa³a rady. To dotyczy sklepów, które wed³ug tej ustawy by³yby uznane za
wielkopowierzchniowe, a wiêc przekraczaj¹ce
2
powierzchniê 400 m .
Jeœli chodzi o obiekty handlowe o powierzchni
2
sprzeda¿y powy¿ej 2 tysiêcy m , do wydania zezwolenia konieczna jest te¿ zgodnoœæ lokalizacji
tego obiektu z planem zagospodarowania przestrzennego województwa oraz uzyskanie pozytywnej opinii w³aœciwego sejmiku województwa.
Oczywiœcie ta decyzja sejmiku musi byæ poprzedzona decyzj¹ organu w³aœciwego ze wzglêdu na
lokalizacjê, czyli musi byæ te¿ zgoda samorz¹du
lokalnego i oczywiœcie musi byæ zgodnoœæ gminnych planów zagospodarowania.
W zezwoleniu na utworzenie wielkopowierzchniowego obiektu handlowego okreœla siê warunki dotycz¹ce maksymalnej powierzchni
sprzeda¿y oraz maksymalnej i ca³kowitej powierzchni, jak¹ bêdzie zajmowa³ WOH wraz z infrastruktur¹ towarzysz¹c¹, w szczególnoœci z magazynami, parkingami. Przy czym zmiana tych warunków bêdzie wymaga³a zmiany zezwolenia,
uzyskania zezwolenia z uwzglêdnieniem odpowiedniej procedury – nie ca³ej procedury, niemniej jednak znacz¹cej czêœci, ³¹cznie z poniesieniem pewnej odp³atnoœci.
Organ wydaj¹cy zezwolenie wykonuje analizê
i opiniê co do oceny skutków utworzenia wielkopowierzchniowego obiektu handlowego lub zleca
wykonanie takiej analizy i opinii – tak jest te¿ dzisiaj, ten zakres te¿ jest w jakiœ sposób okreœlony.
Ta analiza ma dotyczyæ takich elementów jak: infrastruktura gminy, lokalny uk³ad komunikacyjny, miejscowy rynek pracy, istniej¹cy uk³ad urbanistyczny, istniej¹ca sieæ handlowa – w tym
sieæ istniej¹ca na obszarze gmin s¹siednich –
oraz wp³yw na œrodowisko naturalne. Szczegó³owy zakres tych elementów ma okreœliæ w swoim
rozporz¹dzeniu minister w³aœciwy, a wiêc minister gospodarki. Dodatkowo zezwolenie to bêdzie
wydawane jako zezwolenie bezterminowe, za zezwolenie ponosiæ siê bêdzie odp³atnoœæ – bêdzie
2
ona wynosiæ 25 z³ za ka¿dy 1 m powierzchni
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sprzeda¿y, ale te¿ nie wiêcej ni¿ 0,5% deklarowanej wartoœci inwestycji.
To jest to, co proponuje nam nowa ustawa.
Rz¹d w stanowisku z 11 listopada 2006 r. nie
rekomendowa³ kontynuowania prac legislacyjnych nad tym projektem. Opinia UOKiK jest, powiedzia³abym, jednoznacznie negatywna. Równie¿ senackie Biuro Legislacyjne stwierdzi³o
w swojej opinii, i¿ ustawa ca³kowicie ignoruje
unormowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz prawa Unii Europejskiej. Niektóre
przepisy tej ustawy naruszaj¹ zasady demokratycznego pañstwa prawnego, w tym równie¿ zasady przyzwoitej legislacji poprzez ich ogólnoœæ,
niejasnoœæ, a czasami wrêcz ¿yczeniowy charakter.
W tej sytuacji ¿adne poprawki do ustawy nie
zmieni¹ negatywnej oceny prawnej o niej.
W toku dyskusji nad ustaw¹ senatorowie
podkreœlali, i¿ ustawa ogranicza swobodê gospodarcz¹, jest niedostosowana do prawa
wspólnotowego, w szczególnoœci do dyrektywy
us³ugowej. W ocenie senatorów fakt wydania
negatywnej opinii przez UKIE, Radê Ministrów
i Biuro Legislacyjne zadecydowa³ o tym, ¿e senatorowie postawili wniosek o odrzucenie ustawy
w ca³oœci.
Jednoczeœnie winna jestem pewne wyjaœnienie: dostrzegaliœmy w toku dyskusji nad t¹ ustaw¹, ¿e jest potrzeba pewnych uregulowañ i ¿e
tych uregulowañ przede wszystkim zabrak³o
wtedy, kiedy w Polsce zaczê³y byæ lokalizowane
pierwsze sklepy wielkopowierzchniowe. Co do
tego by³o pewne przekonanie, niemniej jednak
ta propozycja i to rozwi¹zanie uznane zosta³o za
niew³aœciwe i jakby nierozwi¹zuj¹ce problemów.
By³y te¿ wypowiedzi popieraj¹ce dotychczasowe rozwi¹zania, a wiêc rozwi¹zania, wed³ug których okreœlone kompetencje i uprawnienia posiada samorz¹d terytorialny. To gmina poprzez
swoje studium zagospodarowania przestrzennego i plany zagospodarowania oraz wydawanie
warunków zabudowy… Przy czym to te¿ musi byæ
poprzedzone analiz¹ skutków, jakie mia³oby zlokalizowanie sklepu wielkopowierzchniowego.
W ka¿dym razie uznano, ¿e takie rozwi¹zania s¹
wystarczaj¹ce. A wiêc opinie by³y w tej kwestii
bardzo ró¿ne.
Zg³aszano równie¿ obawy co do rzeczywistego
wp³ywu tego rozwi¹zania, poniewa¿ g³ówn¹ intencj¹ przyœwiecaj¹c¹ autorom tej ustawy – a by³a to propozycja poselska – by³a pomoc œrednim
i ma³ym przedsiêbiorcom, pomoc rodzimemu
handlowi. By³y obawy, czy rzeczywiœcie to rozwi¹zanie pomo¿e, czy przypadkiem nie uderzy
równie¿ w polski kapita³. Takie w¹tpliwoœci w toku dyskusji by³y te¿ zg³aszane.

Zosta³ postawiony wniosek o odrzucenie ustawy. W g³osowaniu by³o 8 g³osów za, nie by³o g³osów przeciwnych i nie by³o osób wstrzymuj¹cych
siê od g³osu, tak wiêc komisja podjê³a tak¹
uchwa³ê. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Krzysztof Putra:
Dziêkujê bardzo, Pani Senator.
Proszê sprawozdawcê Komisji Gospodarki Narodowej, pani¹ senator Miros³awê Nykiel, o zabranie g³osu i przedstawienie sprawozdania komisji w sprawie rozpatrywanej ustawy.

Senator Miros³awa Nykiel:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Moje sprawozdanie bêdzie niezwykle krótkie
po wys³uchaniu mojej poprzedniczki, która omówi³a praktycznie wszystkie aspekty tej ustawy.
Komisja Gospodarki Narodowej na swoim posiedzeniu wys³ucha³a opinii Biura Legislacyjnego, a tak¿e przedstawicieli rz¹du. Na podstawie
tego, co nasi legislatorzy powiedzieli w swojej opinii o niekonstytucyjnoœci, która polega na ograniczeniu swobody dzia³alnoœci gospodarczej, na
nierównym traktowaniu podmiotów, zosta³ postawiony wniosek o odrzucenie ustawy w ca³oœci.
Komisja jednog³oœnie podzieli³a ten pogl¹d – odrzuci³a ustawê w ca³oœci. I takie w³aœnie stanowisko Wysokiej Izbie rekomendujê. Dziêkujê za
uwagê.

Wicemarsza³ek Krzysztof Putra:
Dziêkujê bardzo, Pani Senator.
Zgodnie z art. 44 ust. 5 Regulaminu Senatu
przed przyst¹pieniem do dyskusji senatorowie
mog¹ zg³aszaæ z miejsca trwaj¹ce nie d³u¿ej ni¿
minutê zapytania do senatorów sprawozdawców.
Czy ktoœ z pañstwa senatorów pragnie zadaæ
pytanie?
Pan senator Aleksander Bentkowski.
Czy ktoœ jeszcze bêdzie chcia³ zadaæ pytanie?
Nie widzê zg³oszeñ.
Bardzo proszê, Panie Senatorze.

Senator Aleksander Bentkowski:
Chcia³bym zapytaæ: na czym polega to, jak to
pani powiedzia³a, ograniczenie swobody gospodarczej w tej¿e ustawie? Na czym polega ograniczenie równoœci dostêpu czy coœ w tym rodzaju?
A tak¿e jakie przepisy prawa unijnego zosta³y t¹
ustaw¹ naruszone tak, ¿e nie mo¿e ona zostaæ
uchwalona?
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Wicemarsza³ek Krzysztof Putra:
Bardzo proszê, Pani Senator.

Senator El¿bieta Rafalska:
Panie Senatorze, rzeczywiœcie, w opinii Biura
Legislacyjnego stwierdzono, ¿e zosta³ naruszony
art. 22 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,
który dotyczy ograniczenia wolnoœci dzia³alnoœci
gospodarczej. To ograniczenie dopuszczalne jest
tylko w drodze ustawy i tylko ze wzglêdu na wa¿ny interes publiczny. Takim wa¿nym interesem
publicznym mo¿e byæ koniecznoœæ zagwarantowania porz¹dku publicznego, ochrona œrodowiska, ochrona praw lub wolnoœci innych osób przy
jednoczesnej koniecznoœci doboru takiego œrodka ograniczenia prawa jednostki, który s³u¿yæ
bêdzie osi¹gniêciu zamierzonego celu. I tego w³aœnie wa¿nego interesu publicznego w tym proponowanym rozwi¹zaniu nie wykazano.
(Senator Aleksander Bentkowski: Chwileczkê,
ale ja nie dosta³em odpowiedzi na proste pytanie:
w którym miejscu ta ustawa, jaki jej zapis, ogranicza to prawo? W którym to jest miejscu?)
Ograniczenie to wynika chocia¿by z tego faktu,
¿e traktujemy ró¿nie podmioty o ró¿nej powierzchni.
(Senator Aleksander Bentkowski: Ale¿ dzisiaj
jest tak samo: w odniesieniu do powierzchni po2
wy¿ej 2 tysiêcy m musi wyraziæ zgodê rada gminy. W którym miejscu…?)
Ja zaraz powiem. Panie Senatorze, rozwi¹zania ograniczaj¹ce na przyk³ad wielkoœæ powierzchni stosowane s¹ przez ró¿ne kraje. S¹ one
stosowane. Ale zaproponowanie tego w drodze
takiej ustawy nie mo¿e byæ uznane za konstytucyjne. To, o czym pan mówi, ¿e jest rozwi¹zaniem
wprowadzaj¹cym dzisiaj koniecznoœæ wyra¿enia
zgody, jest zawarte w ustawie o zagospodarowaniu przestrzennym. Tu zaœ wprost jakby dzielimy
podmioty ze wzglêdu na to, na jakim obszarze
prowadz¹ dzia³alnoœæ handlow¹.

Senator Aleksander Bentkowski:
W takim razie pytanie uzupe³niaj¹ce, bo mo¿e
ci¹gle siê nie rozumiemy.
Dotychczas przepisy mówi¹, ¿e zgodê na utworzenie sklepu wielkopowierzchniowego wydaje
rada gminy w drodze uchwa³y i musi to byæ zgodne z planem zagospodarowania przestrzennego.
W tej ustawie tak naprawdê dodaje siê jeszcze
zgodê sejmiku wojewódzkiego. Gdzie narusza to
zasadê, o której pani wspomnia³a? Bardzo wa¿n¹
zasadê konstytucyjn¹.
Równie dobrze mo¿na powiedzieæ, ¿e dotychczasowe zapisy te¿ naruszaj¹ tak¹ zasadê, bo wymagana jest zgoda rady gminy. Niby dlaczego?
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Mo¿e to wydawaæ tylko, powiedzmy, urzêdnik
wydzia³u architektury.
Jak pani s¹dzi, czy przez to, ¿e konieczna jest
zgoda sejmiku…?

Senator El¿bieta Rafalska:
Nie, nie. Akurat ten zarzut w opinii Biura Legislacyjnego nie zosta³ podniesiony. Rzeczywiœcie jest dwustopniowoœæ wydawania decyzji
przy sklepach wielkopowierzchniowych, powy¿ej
2
2 tysiêcy m .
Ale ten zarzut niekonstytucyjnoœci – mówiê
tak, jak jest w opinii Biura Legislacyjnego, a senatorowie uznali tê w¹tpliwoœæ za uzasadnion¹ –
dotyczy ograniczenia dzia³alnoœci gospodarczej
i naruszenia artyku³u, o którym panu senatorowi mówi³am. Zosta³a naruszona zasada…

Senator Aleksander Bentkowski:
Pani Minister i Pani Senator, sklepy wielkopowierzchniowe mnie ani ziêbi¹, ani gnêbi¹. Mnie
to jest zupe³nie obojêtne. Tylko dziwi mnie takie
bezmyœlne przyznawanie racji Biuru Legislacyjnemu, które palnê³o sobie taki truizm: jest to
sprzeczne z czymœ tam, a my to powtarzamy jak
mantrê.
Tak wiêc proszê mi powiedzieæ, na czym polega
to naruszenie.

Wicemarsza³ek Krzysztof Putra:
Panie Senatorze, ale uprzejmie proszê. Zgodnie z regulaminem na zadanie pytania…
(Senator Aleksander Bentkowski: Ju¿ koniec.)
…jest minuta. Na sali obrad nie mo¿emy prowadziæ takiego luŸnego dialogu.
(Senator Aleksander Bentkowski: Ju¿, ju¿, ju¿.)

Senator El¿bieta Rafalska:
Panie Senatorze, w uzasadnieniu mamy te¿
wyraŸnie napisane, ¿e wolnoœæ dzia³alnoœci gospodarczej mo¿e we wspó³czesnym pañstwie
podlegaæ ró¿nym ograniczeniom, ale one musz¹
wynikaæ – tak jak mówi³am – z uzasadnionej
ochrony wa¿nego interesu publicznego. W przypadku, kiedy ró¿nicujemy te podmioty ze
wzgl¹du na wielkoœæ powierzchni sklepu, nie
mo¿na uznaæ, ¿e jest to wa¿ny interes publiczny.
Za wa¿ny interes publiczny mo¿emy uznaæ przes³anki, o których panu senatorowi wczeœniej mówi³am, a wiêc zagwarantowanie porz¹dku publicznego, ochrony œrodowiska i ochrony prawa
wolnoœci innych osób. Przes³anka ró¿nicuj¹ca
podmioty ze wzglêdu na wielkoœæ powierzchni nie
mo¿e byæ uznana za wystarczaj¹c¹.
(Senator Aleksander Bentkowski: Ale dzisiaj
ju¿ taka przes³anka obowi¹zuje, i koniec.)
(Wicemarsza³ek Krzysztof Putra: Panie Senatorze, jeszcze raz zwracam siê z proœb¹…)
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Panie Senatorze, w tej chwili dokonujemy oceny akurat tego rozwi¹zania, które by³o przedmiotem posiedzenia komisji. Ja po prostu przedk³adam pañstwu sprawozdanie i przekazujê opinie,
jakie by³y podczas posiedzenia komisji.
Rzeczywiœcie by³a te¿ – muszê uczciwie powiedzieæ…

zezwolenie bêdziemy ponosiæ op³atê, która jest
okreœlona w ustawie. Tak wiêc to jest zupe³nie
nowe rozwi¹zanie, odrêbne rozwi¹zanie, takiego
rozwi¹zania do tej pory nie by³o. To jest nowa
ustawa.

Wicemarsza³ek Krzysztof Putra:
Dziêkujê bardzo.
Bardzo proszê o zadanie pytania pana senatora Franciszka Adamczyka.

Wicemarsza³ek Krzysztof Putra:
W¹tpliwoœci bêdzie mo¿na rozstrzygn¹æ w g³osowaniu. Przepraszam, ale pan senator Bentkowski ju¿ szeœæ razy zabiera³ g³os w tej sprawie.
(WypowiedŸ poza mikrofonem)
Ja muszê to przerwaæ.
(Wypowiedzi poza mikrofonem)
Przechodzimy do nastêpnych pytañ.
Pan senator Ciecierski.

Senator Ryszard Ciecierski:
Pani Senator, je¿eli wolno mi zapytaæ, kontynuuj¹c pytanie pana senatora w taki sposób: jaka jest ró¿nica miêdzy dotychczasow¹ regulacj¹
a t¹, któr¹ mamy w ustawie?
Czy dobrze rozumiem, ¿e w dotychczasowych
przepisach w planie zagospodarowania terenu,
okreœlaj¹c powierzchniê, okreœlamy zasady, natomiast w proponowanym rozwi¹zaniu okreœlamy zezwolenia dla poszczególnych podmiotów?
Czy w tej ró¿nicy, któr¹ w ten sposób zdefiniowa³em, kryje siê…? Czy ja dobrze to rozumiem?

Senator El¿bieta Rafalska:
Tak, Panie Senatorze. To, co jest najistotniejsze, mo¿e rzeczywiœcie nale¿ycie nie wybrzmia³o.
To jest to, ¿e dzisiaj wydawane s¹ zezwolenia na
prowadzenie wielkopowierzchniowego obiektu
handlowego. Istotna jest te¿ ró¿nica, ¿e w tej chwili nie ma ¿adnej nadzwyczajnej ustawy, odrêbnego uregulowania prawnego dotycz¹cego funkcjonowania wielkopowierzchniowych sklepów handlowych, tylko jest to powi¹zane z ustaw¹ o zagospodarowaniu przestrzennym. I wymóg jest taki,
¿eby w studium zagospodarowania czy w planie
zagospodarowania przestrzennego danej miejscowoœci by³a umiejscowiona, zlokalizowana funkcja
sklepu wielkopowierzchniowego, funkcja handlowa.
A ta ustawa to jest taka specustawa, taka specjalna ustawa, dotycz¹ca wy³¹cznie sklepów
wielkopowierzchniowych. Do tej pory nie by³o te¿
zasady wydawania zezwoleñ na prowadzenie
2
sklepów o powierzchni 400, 500, 600 m . Czyli
wprowadzamy system reglamentowania, kontraktowania wydawania zezwoleñ. Zezwolenie, tak
jak mówi³am, jest wydawane bezterminowo. Za

Senator Franciszek Adamczyk:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Jest to projekt
wniesiony przez grupê pos³ów. Pani senator Nykiel powiedzia³a, ¿e opinie legislatorów by³y negatywne. A jakie jest stanowisko rz¹du co do projektu ustawy?

Wicemarsza³ek Krzysztof Putra:
Ale do tego jeszcze dojdziemy.
(Senator El¿bieta Rafalska: Ale ja rozumiem,
¿e to by³o pytanie do mnie.)
Bêd¹ pytania do przedstawiciela rz¹du. Na razie s¹ pytania do senatorów sprawozdawców.

Senator El¿bieta Rafalska:
Ale ja panu senatorowi mogê odpowiedzieæ.
W swoim sprawozdaniu to przedstawi³am. Wczeœniejsze stanowisko rz¹du by³o takie, ¿e nie rekomendowano wtedy jeszcze projektu ustawy, bo
dzisiaj ju¿ mamy ustawê, do dalszych prac legislacyjnych. Ale by³o to znacznie wczeœniejsze stanowisko. Takie negatywne stanowiska by³y te¿
prezentowane na posiedzeniu komisji.

Wicemarsza³ek Krzysztof Putra:
Dziêkujê bardzo.
Pytanie zada pani senator Nykiel, tak?

Senator Miros³awa Nykiel:
Ja chcia³abym uzupe³niæ wypowiedŸ mojej kole¿anki i odpowiedzieæ panu senatorowi Bentkowskiemu.
(Wicemarsza³ek Krzysztof Putra: Solidarnoœæ
zawodowa.)
Otó¿, w aktualnym stanie prawnym…
(G³os z sali: Jest sprawozdawc¹.)
Proszê? Nie us³ysza³am, Panie Marsza³ku.
(Wicemarsza³ek Krzysztof Putra: Solidarnoœæ
sprawozdawców.)
Niekoniecznie. Uzupe³nienie.
W obecnym stanie prawnym rzeczywiœcie jest to
uregulowanie i dlatego nie ma potrzeby tej regulacji w nowej ustawie, specustawie. A dodatkowo wydawanie zezwoleñ i wprowadzanie jeszcze jednej
2
powierzchni, 400 m , jako kolejnego ograniczenia
po to, ¿eby – jak mówi wnioskodawca, pan pose³
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Nowakowski – chroniæ polski biznes. Jako ¿e ileœ
sklepów o tej powierzchni zosta³o utworzonych,
wiêc ¿eby ograniczyæ tworzenie nowych i podnosiæ
wartoœæ tych, które ju¿ s¹, tworzy siê specustawê
i dodatkowo ogranicza siê swobodê prowadzenia
dzia³alnoœci gospodarczej.
Otó¿, jeœli mia³oby to znaleŸæ uzasadnienie, to
wystarczy³oby w tym stanie prawnym w ustawie
o zagospodarowaniu przestrzennym zmieniæ tylko wielkoœæ powierzchni, czyli zrobiæ to, co pan
2
mówi³. Jest 2 tysi¹ce m . Wystarczy dopisaæ skle2
py o powierzchni 400 m .
Ale ja zaraz bêdê zabieraæ g³os i chcia³abym siê do
tej kwestii odnieœæ, w ramach uzupe³nienia, bo z tymi samymi problemami spotkaliœmy siê na posiedzeniu Komisji Gospodarki Narodowej. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Krzysztof Putra:
Dziêkujê bardzo.
(Rozmowy na sali)
Lista…
Pan senator Lasecki, pragnie zadaæ pytanie.
Bardzo proszê.

Senator Jaros³aw Lasecki:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
W³aœciwie to chcia³bym skomentowaæ dyskusjê i mo¿e uporz¹dkowaæ, bo jest problem.
(Poruszenie na sali)
W zwi¹zku z czym pozwolê sobie zadaæ pytanie
senator sprawozdawcy.
Czy nie jest tak, Pani Senator Sprawozdawco,
¿e tak naprawdê jedyna regulacja, która w obecnym prawie dotyczy tworzenia obiektów wielkopowierzchniowych, jest tylko i wy³¹cznie w ustawie z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym? Mówi o tym, jaki obiekt
mo¿na wybudowaæ, obiekt o powierzchni wiêk2
szej ni¿ 2 tysi¹ce m .
Natomiast ta ustawa, specustawa, próbuje regulowaæ prowadzenie handlu, czyli niesprecyzowanego obiektu handlowego o powierzchni wiêk2
szej ni¿ 400 m . Czy to nie jest równie¿ tak, Pani
Senator Sprawozdawco, ¿e je¿eli targ bêdzie siê
2
odbywaæ na powierzchni wiêkszej ni¿ 400 m , to
bêdzie podlegaæ tej ustawie? Dziêkujê bardzo.

Senator El¿bieta Rafalska:
Panie Senatorze, zapewne zada³ mi pan to pytanie, ¿ebym mog³a potwierdziæ, ¿e jest tak, jak
pan przypuszcza. Do tej pory to uregulowanie
jest zawarte w ustawie z 2003 r. o zagospodarowaniu przestrzennym. To, co dzisiaj jest specjaln¹, szczególn¹ ustaw¹ dotycz¹c¹ wielkopowierzchniowych obiektów handlowych… Definicja
zawarta w art. 2 w pkcie 1 wyraŸnie definiuje
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wielkopowierzchniowy obiekt handlowy jako
obiekt handlowy o powierzchni przekraczaj¹cej
2
400 m – i tego chyba te¿ nie powiedzia³am –
w którym prowadzona jest jakakolwiek dzia³alnoœæ handlowa. To równie¿ jest niezwykle wa¿ne
i to jest odpowiedŸ na drugie pytanie, czy bêdzie
to dotyczy³o innego typu dzia³alnoœci.
W rozwi¹zaniach, które s¹ stosowane w innych krajach, gdzie s¹ szczegó³owe ustawy, bardzo czêsto jest ju¿ podzia³ na artyku³y spo¿ywcze
czy rolno-spo¿ywcze i przemys³owe. Tu mamy
absolutnie jak¹kolwiek dzia³alnoœæ handlow¹.
A wiêc sklep meblowy, ksiêgarnia i sklep spo¿ywczy s¹ zawarte w definicji sklepu wielkopowie2
rzchniowego, który bêdzie mia³ ponad 400 m .

Wicemarsza³ek Krzysztof Putra:
Dziêkujê bardzo.
Na tym wyczerpaliœmy listê pytaj¹cych. Bardzo dziêkujê.
Przypominam, ¿e rozpatrywana ustawa by³a
poselskim projektem ustawy. Do reprezentowania stanowiska rz¹du w toku prac parlamentarnych zosta³ upowa¿niony minister gospodarki.
Zgodnie z art. 50 Regulaminu Senatu g³os mo¿e zabraæ obecny na posiedzeniu przedstawiciel
rz¹du.
Chcia³bym przywitaæ pana Marcina Korolca,
podsekretarza stanu w Ministerstwie Gospodarki.
Czy pan minister pragnie zabraæ g³os w sprawie rozpatrywanej ustawy i przestawiæ stanowisko rz¹du?

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Gospodarki
Marcin Korolec:
Rz¹d nie rekomendowa³ prac nad tym projektem ustawy.

Wicemarsza³ek Krzysztof Putra:
Dziêkujê bardzo panu ministrowi.
Zgodnie z art. 44 ust. 6 Regulaminu Senatu
senatorowie mog¹ zg³aszaæ z miejsca trwaj¹ce
nie d³u¿ej ni¿ minutê zapytania do przedstawiciela rz¹du.
Czy ktoœ z pañstwa senatorów chce zadaæ takie pytanie?
(G³os z sali: Senator Aleksander Bentkowski.)
Pan senator Bentkowski…
(Senator Aleksander Bentkowski: Tak.)
…bardzo proszê.

Senator Aleksander Bentkowski:
Czy mo¿e nam pan wyt³umaczyæ – bo wypowiedŸ pani senator nieco ró¿ni³a siê od wypowiedzi pani, która zdawa³a sprawozdanie – jaka jest
ró¿nica miêdzy stanem obecnym…? Pan zapewne wie, ¿e wykszta³ci³a siê taka praktyka, ¿e
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2

przy wszystkich sklepach powy¿ej 2 tysiêcy m
konieczna jest uchwa³a rady gminy i niezbêdny
plan zagospodarowania przestrzennego. Skoro
tak, to czy rzeczywiœcie nowa ustawa dodaje tylko jeden wymóg – zgodê sejmiku?
Ja nie mówiê, czy ona jest dobra, czy niedobra.
Mnie zirytowa³o takie bezwzglêdne stwierdzenie
Biura Legislacyjnego, ¿e nast¹pi³o jakieœ totalne
naruszenie prawa i bez ma³a konstytucji.
Czy dodanie jeszcze jednego wymogu w postaci zgody sejmiku to rzeczywiœcie jest jakieœ totalne naruszenie konstytucji? Bo je¿eli tak to rozumiemy, to w takim razie uchwa³a rady, która dzisiaj jest konieczna przy sklepach powy¿ej 2 tysiê2
cy m , tak¿e jest naruszeniem konstytucji.

Wicemarsza³ek Krzysztof Putra:
Panie Senatorze, minuta na zadanie pytania.
(Senator Aleksander Bentkowski: Tyle.)
Czy w zwi¹zku ze wczeœniejszym stwierdzeniem pan minister jest gotów odpowiedzieæ na
pytanie?
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Marcin Korolec: Spróbujê odpowiedzieæ.)
Bardzo proszê.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Gospodarki
Marcin Korolec:
Stan obecny jest taki, ¿e decyzja dotycz¹ca lokalizacji sklepu wielkopowierzchniowego…
(Senator Aleksander Bentkowski: Powy¿ej
2
2 tysiêcy m .).
…obiektu handlowego ma miejsce wtedy, kiedy istnieje studium uwarunkowañ i kierunków
zagospodarowania przestrzennego albo miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. To
jest jeden aspekt rzeczywistoœci. W sytuacji, kiedy nie ma tych dokumentów, inicjator inwestycji
musi uzyskaæ zezwolenie organu gminy. Taki jest
stan obecny.
W projektowanej ustawie wprowadza siê instytucjê zezwolenia na prowadzenie tego rodzaju
dzia³alnoœci. To zezwolenie ma dwa zakresy –
2
2
400 m powierzchni sprzeda¿y i 2 tysiêcy m powierzchni sprzeda¿y. Je¿eli pan pyta o w¹tpliwoœci, które zwi¹zane s¹ z tym rozró¿nieniem, to pojawia siê pytanie: a na jakiej podstawie ustawodawca ró¿nicuje wolnoœæ gospodarcz¹ polegaj¹c¹ na prowadzeniu dzia³alnoœci gospodarczej
w zakresie sprzeda¿y w zale¿noœci od tego, czy
2
ktoœ j¹ prowadzi na 400 m , czy na 4 ty2
2
si¹cachm , czy na 2 tysi¹cach m ? Jaki wa¿ny interes publiczny stoi za tym, ¿eby tego rodzaju
ograniczenia w swobodzie dzia³alnoœci gospodarczej wprowadzaæ? To jest jeden element.

Drugi element: w projektowanej ustawie jest
powiedziane, ¿e utworzenie wielkopowierzchniowych obiektów handlowych odpowiednio, jeœli
2
chodzi o 400 m … Po pierwsze, musi byæ to zgodne z planem zagospodarowania przestrzennego,
co jest w obecnych przepisach, a po drugie – mimo ¿e to ju¿ jest zgodne z planem zagospodarowania przestrzennego – dodatkowo nale¿y uzyskaæ zezwolenie odpowiednio rady gminy albo sejmiku województwa. Jakie jest ratio tego przepisu? Wydaje siê, ¿e przepis mo¿e równie¿ powodowaæ pewne sytuacje korupcyjne. Rada gminy ju¿
raz zdecydowa³a, co na danym obszarze mo¿na
zbudowaæ; czy to jest teren poœwiêcony na rekreacjê, budownictwo mieszkaniowe, us³ugi,
handel czy drogê. Jaki jest powód, ¿eby rada gminy jeszcze raz to potwierdza³a? I dlaczego ma jeszcze raz decydowaæ o czymœ, o czym ju¿ wczeœniej zadecydowa³a.
Skoro jestem przy g³osie, chcia³bym wróciæ do
pytania, które pan senator zada³ pani senator
sprawozdawcy, dotycz¹cego zgodnoœci z prawem
Unii Europejskiej. Do tego projektu aktu prawnego zosta³y przedstawione dwie opinie Urzêdu
Komitetu Integracji Europejskiej. Obie one
w swojej konkluzji stwierdzaj¹, ¿e projekt jest
niezgodny z prawem Unii Europejskiej.
To jest krótkie stwierdzenie. ¯eby je rozwin¹æ,
chcia³bym przypomnieæ zw³aszcza art. 43 i 49
traktatu. Art. 43 wprowadza zakaz ograniczania
przedsiêbiorczoœci obywateli innych pañstw
cz³onkowskich w jednym z pañstw cz³onkowskich Unii Europejskiej. Wydaje siê, ¿e zaproponowany przepis mo¿e byæ w prosty sposób zaskar¿ony do Europejskiego Trybuna³u Sprawiedliwoœci, bo to jest ograniczenie swobody
przedsiêbiorczoœci równie¿ obywateli innych
pañstw cz³onkowskich, którzy chcieliby podejmowaæ tego rodzaju dzia³alnoœæ na terenie Rzeczypospolitej.
Te przepisy, w mojej ocenie, równie¿ stoj¹
w sprzecznoœci z uchwalon¹ pod koniec zesz³ego
roku dyrektyw¹ us³ugow¹. Dyrektywa ta wprowadza znaczn¹ liberalizacjê œwiadczenia us³ug
i przedsiêbiorczoœci wœród pañstw Unii Europejskiej i miêdzy innymi wprowadza zakaz nak³adania nowych ograniczeñ w swobodzie przedsiêbiorczoœci i swobodzie œwiadczenia us³ug.
Tak ¿e pokrótce tyle bym odpowiedzia³ na w¹tpliwoœci pana senatora.

Wicemarsza³ek Krzysztof Putra:
Bardzo dziêkujê panu ministrowi.
Nie widzê wiêcej osób pytaj¹cych.
Otwieram dyskusjê.
Przypominam o wymogach regulaminowych
dotycz¹cych czasu przemawiania senatorów,
o koniecznoœci zapisywania siê do g³osu u senatora prowadz¹cego listê mówców, a przede wszy-
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stkim o obowi¹zku sk³adania podpisanych
wniosków o charakterze legislacyjnym do marsza³ka Senatu do czasu zamkniêcia dyskusji.
Bardzo proszê o zabranie g³osu pani¹ senator
Miros³awê Nykiel.

Senator Miros³awa Nykiel:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Ja ograniczê moj¹ wypowiedŸ do trzech minut.
Chcia³abym, podsumowuj¹c tê dyskusjê, która
siê teraz odby³a na sali senackiej, powiedzieæ tyle: ustawa jest na pewno niekonstytucyjna, i to
nie tylko w swobodzie ograniczania dzia³alnoœci
gospodarczej, co, jak myœlê, pan minister tutaj
ju¿ jasno i bez zarzutu wy³o¿y³ i na co pan senator
siê raczy³ zgodziæ, ona jest niekonstytucyjna,
dlatego ¿e nierówno traktuje podmioty. Bo czym
jest wymaganie zezwolenia na prowadzenie dzia2
³alnoœci obiektu, który ma 400 m , a nie 399 czy
2
401m ? Na czym ta ró¿nica polega? Jak powiedzia³am wczeœniej, prawdopodobnie chodzi o to,
¿eby ograniczyæ rozwój tych sieci, bo ju¿ pewn¹
sieæ mamy zbudowan¹ i mo¿emy podnieœæ jej
wartoœæ, a póŸniej, zas³aniaj¹c siê walk¹ o polski
handel i o polskich detalistów, o te ma³e sklepiki,
sprzedaæ za odpowiedni¹ cenê obcemu kapita³owi, bo tutaj siê mówi du¿o – mam na myœli pos³ów
wnioskodawców – o ochronie polskiego kapita³u,
co jest ogromnym nadu¿yciem.
Zgadzam siê, po raz pierwszy, z pani¹ senator
Kursk¹, która mówi³a o nadregulacji przepisów
w ustawach. Ustawa o rzemioœle, któr¹ mia³am
okazjê pañstwu referowaæ, absolutnie jest takim
przyk³adem. Jest to kolejna ustawa, w której, jak
wykazaliœmy w dyskusji, ju¿ nie ma potrzeby regulowania, bo te regulacje s¹ zawarte w ustawie
o zagospodarowaniu przestrzennym i dotycz¹ nie
tylko handlu, ale w ogóle zagospodarowania
przestrzennego.
Myœlê, ¿e tworzenie specustawy pod has³em
obrony kapita³u polskiego jest nadu¿yciem, demagogi¹, i uwa¿am, ¿e te ustawy powinniœmy odrzuciæ w ca³oœci, o co gor¹co do Wysokiego Senatu apelujê.
Chcia³abym na koniec jeszcze powiedzieæ jedno.
To mi trochê przypomina tak¹ sytuacjê, chocia¿
nie znam jej z autopsji, a z literatury i z opowieœci
moich starszych kolegów, jak w latach piêædziesi¹tych Hilary Minc g³osi³ w³aœnie walkê o polski
handel, a tak naprawdê likwidowa³ resztki przedsiêbiorczoœci w Polsce. Dziêkujê za uwagê.

Wicemarsza³ek Krzysztof Putra:
Dziêkujê bardzo, Pani Senator.
G³os zabierze pan senator Lasecki, bardzo
proszê. Mam nadziejê, ¿e bêdzie to krótkie wyst¹pienie.
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Senator Jaros³aw Lasecki:
Tak, Panie Marsza³ku.
Szanowny Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Dzisiejsza dyskusja rzeczywiœcie pokaza³a, ¿e
nie chcemy w Wysokiej Izbie nadregulacji, nie
chcemy debatowaæ o tym, czy sklep ma byæ otwarty od poniedzia³ku do pi¹tku, czy ma mieæ
2
390 czy 400 m . Raczej wszyscy chcemy, aby
klienci, bo to przede wszystkim o nich chodzi,
mieli swobodê wyboru, bo swoboda gospodarcza
to jest równie¿ swoboda wyboru.
Chcia³bym te¿ zwróciæ uwagê na to, w jaki sposób ta ustawa zosta³a napisana: bardzo nieporz¹dnie. W art. 1 mówi siê o ochronie interesu
publicznego oraz o realizacji zasady zrównowa¿onego rozwoju. Czy to nie jest paradoks? Jak
mo¿na mówiæ o ochronie interesu publicznego,
skoro klienci bêd¹ dyskryminowani? Bo jedni bêd¹ mogli chodziæ do wielkopowierzchniowych
sklepów, a drudzy nie, tylko dlatego, ¿e tak¹
uchwa³ê podejmie rada gminy.
Jednoczeœnie w art. 5, dotycz¹cym tego, jakie
przes³anki powinna uwzglêdniaæ, mówi siê
o kszta³towaniu korzystnych warunków nabywania towarów i us³ug. Wysoka Izbo, jak mo¿na
mówiæ o kszta³towaniu korzystnych warunków
nabywania towarów i us³ug, skoro w danej miejscowoœci podejmiemy uchwa³ê, aby tam sklepu
po prostu nie by³o?
Wielkopowierzchniowe obiekty handlowe
w Polsce jest to rzeczywiœcie nowa rzecz, nowa
jakoœæ, równie¿ w skali europejskiej. Ja bym
chcia³ zwróciæ uwagê Wysokiej Izby równie¿ na
taki fakt, ¿e to w³aœnie wielkopowierzchniowe
obiekty handlowe wykreowa³y polskie marki. To
w³aœnie dziêki wielkopowierzchniowym obiektom handlowym powsta³y takie marki, jak
Cropp, jak Alma, jak Reserved, jak Hexeline, jak
CCC i inne marki, które byæ mo¿e nigdy by nie
powsta³y, bo nie mog³yby siê rozwijaæ, buduj¹c
w³asne sklepy. To w³aœnie dziêki wielkopowierzchniowym obiektom handlowym mog³y one
funkcjonowaæ, rozwijaæ siê i byæ towarem eksportowym na ca³¹ Europê.
Chcia³bym równie¿ odnieœæ siê do tego, co powiedzia³a pani senator Nykiel. Rzeczywiœcie byæ
mo¿e w³aœnie tak jest, i nawet jest to wielce niepokoj¹ce i prawdopodobne, ¿e ustawa ta zosta³a
zainicjowana w³aœnie w celu zwiêkszenia wartoœci tych ma³ych sieci czy du¿ej sieci ma³ych sklepów, ma³ych obiektów handlowych, które jeszcze
dzisiaj pozostaj¹ w polskich rêkach. Nie ³udŸmy
siê, Wysoka Izbo, ¿e sieci te pozostan¹ na zawsze
w polskich rêkach. Je¿eli taka ustawa zosta³aby
uchwalona, to bardzo szybko zachodnie sieci
handlowe zaczê³yby inwestowaæ w tym segmencie i to spowodowa³oby, ¿e wartoœæ tych sieci,
które dzisiaj operuj¹ na polskim rynku, w znaczny sposób by wzros³a, byæ mo¿e kilkanaœcie razy.
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Czy o to chodzi, aby wspieraæ ustawê, która wydaje siê ustaw¹ stricte lobbingow¹?
Jak ju¿ powiedzia³em na samym pocz¹tku,
swoboda gospodarcza to swoboda wyboru.
Wysoka Izbo, dajmy klientom, dajmy naszym
obywatelom swobodê wyboru. Niech wybieraj¹,
gdzie chc¹ dokonywaæ swoich zakupów. Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.

Wicemarsza³ek Krzysztof Putra:
Dziêkujê bardzo panu senatorowi.
G³os zabierze pan senator Ryszard Bender.

Senator Ryszard Bender:
Panie, Panowie Senatorowie! Panie Marsza³ku!
Chcê nawi¹zaæ do s³ów mojego przedmówcy,
pana senatora Laseckiego, który mówi³ o tym, jak¹ wagê ma swoboda wyboru, swoboda wyboru
w handlu. Chyba nie trzeba jakiejœ du¿ej uwagi
kierowaæ, ¿eby zobaczyæ, ¿e tej swobody nie ma,
¿e dzisiaj wiêkszoœæ nas, w przeciwieñstwie do
krajów s¹siedzkich na Zachodzie, udaje siê do
wielkopowierzchniowych obiektów handlowych,
2
2
do tych maj¹cych 2 tysi¹ce m czy 400 m powierzchni. I pomyœlmy, gdzie i z jakim trudem odnajdziemy ma³e czy œredniej wielkoœci sklepiki, które prawie zanik³y.
Zanim ów wspomniany tutaj Hilary Minc powo³a³ komisjê do walki z handlem i nadu¿yciami – jak
to siê mówi³o – w handlu i przemyœle, zanim towarzysz Minc powo³a³ tê instytucjê, która polski handel po³o¿y³a na ³opatki, ten polski handel œwietnie
siê po wojnie rozwija³. On i rzemios³o przyczyni³y
siê do odbudowy, na przyk³ad, centrum Poznania
i wielu innych miast. To wszystko znik³o przez
wprowadzenie póŸniej tych kolosów, które tworzy³
tak zwany socjalistyczny handel i przemys³. I teraz
à rebours wracamy do tego samego. Naprawdê
trudno w tej chwili prorokowaæ, kiedy polski drobny, œredni handel bêdzie móg³ zaistnieæ.
2
2
A 400 m … No to zróbmy 200 m , skoro uwa¿amy,
2
¿e te 400 m ju¿ jest opanowane w znacznej czêœci
przez handel zagraniczny, przez zagranicznych
w³aœcicieli, i ¿e bêdzie móg³, jak ju¿ od razu prorokujemy, jak¹œ czêœæ, która jeszcze jest w rêku polskim – za³ó¿my, ¿e czêœæ jeszcze jest – przej¹æ.
Dlaczego? Bêdziemy tego broniæ, bêdziemy tego
broniæ, ¿eby to pozosta³o w polskich rêkach. Chyba mamy takie prawo, niezale¿nie od tego, ¿e jesteœmy w trybach instytucji Unii Europejskiej.
Zosta³y równie¿ podniesione, chyba te¿ przez
pana senatora, mojego przedmówcê, jakieœ ele2
menty szczegó³owe, na przyk³ad 400 m powierzchni, niech bêdzie to targ… Co innego targ, a co
innego – tutaj jest to wyraŸnie powiedziane –
obiekt handlowy, czyli to musi byæ sklep, jakiœ

dom handlowy. Tak ¿e to bym w ogóle wy³¹czy³, bo
to w grê tutaj nie wchodzi. I wa¿ne jest równie¿ to,
a¿ebyœmy nie doprowadzili do takiej sytuacji, ¿e
ten pazerny zagraniczny handel, silny kapita³owo, buduj¹cy obiekty handlowe o powierzchni
2
400 m i wiêksze, bêdzie usadawia³ siê gdzieœ
w ma³ych miejscowoœciach. I dlatego wójt czy burmistrz ma³ego miasta powinien – jeœli da radê, bo
wiemy, ¿e ró¿ne s¹ sposoby, aby jemu zamkn¹æ
widzenie – nie dopuszczaæ do tego, ¿eby tam to powstawa³o, bo to zupe³nie k³adzie na ³opatki, jeszcze raz powtarzam, nasz polski handel.
Wa¿ny interes publiczny jest tutaj: ¿eby w ma³ych miejscowoœciach nie powstawa³y zbyt wielkie obiekty. Tutaj u¿yto ju¿, ¿e tak powiem, wielkich kolubryn, a mianowicie ¿e to jest sprzeczne
z prawem europejskim. Jak coœ tam siê nie podoba, to siê odwo³ujemy do prawa europejskiego.
Pamiêtajmy jednak o tym, ¿e w tym prawie europejskim uczyniono tak, ¿e rzadko gdzie powstaj¹
lub prawie nigdzie nie powstaj¹ w centrum mia2
sta wielkie kolosy, te o powierzchni 2 tysiêcy m –
te kolosy tam nie istniej¹. U nas w dziwny sposób
wielkie centra s¹ w³aœnie w œrodku miasta. Zobaczmy, czy s¹ tam przepisy, które na to pozwalaj¹
– nie ma. A my, celowo rozszerzaj¹c interpretacjê,
sami szukamy, powiedzmy, ingerencji Unii Europejskiej. Zamiast tyle, ile siê nale¿y, nadmiernie siêgamy po przepisy, które tê rzekom¹ ingerencjê nam nakazuj¹. One nam nie nakazuj¹,
a jeœli nakazuj¹, to starajmy siê tak je interpretowaæ, ¿eby to by³o zgodne z interesem polskim.

Wicemarsza³ek Krzysztof Putra:
Bardzo dziêkujê panu senatorowi.
G³os zabierze pan senator Szaleniec.
Bardzo proszê.

Senator Zbigniew Szaleniec:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Wydaje mi siê, ¿e klimat, jaki wyp³ywa³ ju¿
z komisji, jest pozytywny, przynajmniej z punktu
widzenia mojego i wielu senatorów, i ¿e nie powinniœmy tu ingerowaæ. I ja nie chcia³bym tego
klimatu psuæ, a chwal¹c supermarkety, mogê
w³aœnie tak uczyniæ, ale muszê to powiedzieæ, bo
muszê oddaæ sprawiedliwoœæ.
Ja wywodzê siê z miasta CzeladŸ – jak ktoœ doje¿d¿a z Warszawy do Katowic, to po drodze jest
CzeladŸ. Tam powsta³ pierwszy du¿y hipermarket M1, najwiêkszy w Polsce, pierwszy.
Szanowni Pañstwo, dziêki temu hipermarketowi i wszystkim dooko³a, które powsta³y, jak równie¿ dziêki centrom logistycznym to miast prze¿y³o.
Na pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych zlikwidowano w Czeladzi dwie kopalnie. Byliœmy na rozdro¿u, zastanawialiœmy siê, co z tym miastem
zrobiæ – ono mog³oby obumrzeæ. I dziêki tym hipermarketom uda³o nam siê nastawiæ miasto na
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handel. Dzisiaj w tych centrach pracuje ju¿ ponad piêæ tysiêcy ludzi, ³¹cznie z firmami to obs³uguj¹cymi. Zast¹pi³o to zatrudnienie w kopalniach, je¿eli chodzi o liczbê ludzi, których kiedyœ
tam zatrudnialiœmy.
I tak jest w wielu gminach, proszê pañstwa.
Kupcy nie daliby takiej liczby zatrudnionych, jak¹ daj¹ hipermarkety, a przecie¿ dzisiaj praca,
póki co, chocia¿ sytuacja siê poprawia, dalej jest
elementem niezmiernie istotnym i wa¿nym. I te¿
pragnê zauwa¿yæ, ¿eby panu senatorowi Benderowi powiedzieæ, ¿e wielu naszych rodzimych
kupców tam wynajmuje powierzchnie i tam handluje z dobrym skutkiem.
Tak ¿e chcia³em taki swój g³os do³o¿yæ. Mam
nadziejê, ¿e nie dopuœcimy do tego, ¿eby ta ustawa zosta³a przyjêta przez Senat. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Krzysztof Putra:
Dziêkujê bardzo.
G³os zabierze pani senator Tomaszewska.
Bardzo proszê.

Senator Ewa Tomaszewska:
Dwie kwestie chcia³abym tu poruszyæ.
Skoro istnieje ustawa o swobodzie dzia³alnoœci gospodarczej i istniej¹ lub maj¹ prawo i powinny byæ tworzone plany zagospodarowania
przestrzennego, na co ma wp³yw gmina, to w zasadzie nie widaæ potrzeby specjalnej regulacji.
Ja, czytaj¹c tê ustawê, dosz³am do wniosku, ¿e
w³aœciwie nie ma powodu, ¿eby by³a wprowadzana specjalna ustawa, i chyba nie ma powodu, ¿eby istnia³y specjalne ustawy co do ka¿dego szczegó³u funkcjonowania spo³eczeñstwa.
Nie widzê tu innej kwestii, która dla mnie, jako
dla zwi¹zkowca, jest czymœ istotnym, mianowicie
sprawy naruszeñ praw pracowniczych, które
w³aœnie w supermarketach s¹ bardzo czêste,
i wymuszania pracy w dni œwi¹teczne, w niedziele, co siê nie dzieje na przyk³ad w innych krajach
Unii Europejskiej o tradycjach demokracji znaczenie d³u¿szych i co siê u nas nie dzia³o po wojnie przez kilkadziesi¹t lat. Dopiero teraz okazuje
siê, ¿e tak musi byæ. Narusza siê przez to prawo
pracowników do wypoczynku.
Ale ta ustawa tego oczywiœcie nie dotyczy. Ona
dotyczy regulacji, które znajduj¹ siê w innych aktach prawnych. I wydaje mi siê, ¿e to nie jest przepis konieczny. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Krzysztof Putra:
Dziêkujê bardzo, Pani Senator.
G³os zabierze pani senator Rafalska.
Bardzo proszê.
A przygotuje siê pan senator Andrzejewski.
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Senator El¿bieta Rafalska:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Ja jestem winna wyjaœnienie, tak ¿ebym nie
wysz³a tu na fankê sklepów wielkopowierzchniowych. To jest sytuacja paradoksalna, bo za czasów swojej obecnoœci w samorz¹dzie, jak to tylko
by³o mo¿liwe, walczy³am i próbowa³am zapobiegaæ temu, ¿eby lokalizowaæ w centrum miasta
czy w œrodku miasta sklepy wielkopowierzchniowe, i akurat za tymi sklepami nie przepadam. Ale
nie w tym rzecz.
Odpowiem panu senatorowi Benderowi, ¿e naprawdê bardzo wiele zale¿y od samorz¹du. I dlaczego wtedy nam, mnie, mojemu klubowi, nie
uda³o siê to, ¿eby ohydny blaszak gdzieœ prawie
w centrum miasta nie zosta³ zlokalizowany? Otó¿
nasze doœwiadczenia, te z³e doœwiadczenia ze
sklepami wielkopowierzchniowymi, wynikaj¹
z tej ca³ej aferalnej sytuacji, która by³a jeszcze
dziesiêæ czy ileœ lat temu, zwi¹zanej ze sprzeda¿¹
gruntów pod lokalizacjê sklepów wielkopowierzchniowych, hiper- i supermarketów.
I ja pamiêtam tak¹ sytuacjê w Gorzowie, ¿e
Agencja Mienia Wojskowego sprzeda³a grunt
prywatnemu w³aœcicielowi i jakiejœ spó³ce, która zmienia³a nazwy w tempie dos³ownie karuzeli, po czym sprzeda³a grunt i zarobi³a na czysto
9 milionów z³, tak jakby nie móg³ tego gruntu
sprzedaæ samorz¹d poprzez wskazanie w planie zagospodarowania przestrzennego odpowiedniej lokalizacji. Czyli te wszystkie instrumenty nie by³y w³aœciwie przez samorz¹d wykorzystywane. I tak naprawdê dzisiaj to, gdzie ten
sklep jest zlokalizowany, zale¿y od dobrego samorz¹du. I mamy prawo wymagaæ od niego, ¿eby to by³o zrobione.
Je¿eli kiedyœ by³y potrzebne specustawa, dobre uregulowanie, to na pewno wtedy, kiedy sieci
zaczê³y u nas siê lokalizowaæ, tworzyæ i powstawaæ. A dzisiaj pewien stan ju¿ mamy i mamy ten
instrument, którego stosowania w zasadzie w innych krajach te¿ siê przestrzega. Otó¿ procedury
zagospodarowania i ustawy o zagospodarowaniu
przestrzennym mog¹ byæ na tyle k³opotliwe, na
tyle precyzyjne i na tyle s¹ zale¿ne od organów
gminy, od burmistrza, prezydenta, rady, ¿e wszystko jest tu mo¿liwe.
I akurat to rozwi¹zanie, które dzisiaj zaproponowano, które dziwnym trafem istotnie to zmienia, bo wprowadza w definicjê sklepów wielkopo2
wierzchniowych sklepy powy¿ej 400 m , a do tej
pory mówiliœmy o sklepie wielkopowierzchnio2
wym powy¿ej 2 tysiêcy m , wprowadza system trochê uzale¿niania jednego samorz¹du od drugiego.
Bo samorz¹d gminy wyda decyzjê zgodn¹ z planem zagospodarowania przestrzennego po przeprowadzeniu analizy uwzglêdniaj¹cej uk³ad komunikacyjny, sieæ handlow¹ itd., itd., po czym
musi patrzeæ na regionaln¹ politykê przestrzen-
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n¹, czekaæ na decyzjê sejmiku, kolejne uchwa³y… Czyli tu jest te¿ dwustopniowoœæ. A co bêdzie, jak jedna rada podejmie tak¹ uchwa³ê,
a druga nie? Tak ¿e to jest te¿ system utrudniaj¹cy.
Mo¿e akurat dzisiaj komuœ zale¿eæ na tym,
¿eby ten system powsta³, bo to trochê jest te¿
utrudnianie konkurencji. I to, co pocz¹tkowo
przyœwieca³o i by³o intencj¹ tej ustawy, a mianowicie ¿e ma to pomóc rodzimemu handlowi,
œrednim i ma³ym przedsiêbiorcom, mo¿e po
prostu paradoksalnie przeciwko tym firmom
siê odwróciæ.
Mo¿emy te¿ dzisiaj tylko apelowaæ, ¿eby samorz¹dy by³y uczciwe, rzetelne, ¿eby zastanawia³y
siê, bra³y pod uwagê uk³ad urbanistyczny, urbanizacjê, wygl¹d miasta, estetykê miasta.
Nie lubiê sklepów wielkopowierzchniowych
przez ich ohydny wygl¹d, tam gdzie one s¹ takie
paskudne. Ale s¹ dzisiaj przyk³ady sklepów ju¿
piêknie zagospodarowanych. Stawiamy wiêksze
wymagania i dzisiaj to trochê inaczej wygl¹da.
Myœlê, ¿e akurat to rozwi¹zanie jest z³ym rozwi¹zaniem, chocia¿ uwa¿am, ¿e ten obszar powinien byæ uregulowany, ale powinno to byæ przed³o¿enie rz¹dowe, a nie projekt poselski, wokó³
którego… Czasami mówimy, ¿e jest jakieœ drugie
dno. Gdy jest to przed³o¿enie rz¹dowe, to sytuacja jest niejako zupe³nie czysta i klarowna. Mo¿na uznaæ, ¿e instrumenty dzisiaj zawarte w ustawie o zagospodarowaniu przestrzennym te¿ w jakimœ stopniu reguluj¹ ten obszar.

Wicemarsza³ek Krzysztof Putra:
Dziêkujê bardzo pani senator.
Teraz pan senator Andrzejewski zabierze g³os.
Bardzo proszê.

Senator Piotr Andrzejewski:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Odnoszê wra¿enie, ¿e w ramach tego, co proponuje dzisiaj parlament, stykaj¹ siê dwa porz¹dki. Jeden to jest szereg udogodnieñ i zwolnieñ od nadmiernej biurokratyzacji i barier rozwoju wolnorynkowej gospodarki, nazwany –
i mam nadziejê, ¿e zostanie wcielony w ¿ycie –
kryptonimem pakiet Kluski. Drugi, który zaczyna siê rodziæ i który coraz czêœciej do nas przychodzi, nazywam pakietem zakalca. By³a ju¿
ustawa o rzemioœle, jest ta ustawa, która mno¿y
byty ponad potrzeby, je¿eli chodzi o ograniczenia
administracyjne, je¿eli o chodzi o wymogi – które
mog¹ rodziæ równie¿ i okreœlone zaplecze lobbingowe, korupcyjne, nie musz¹, ale mog¹ – która
tworzy do tego jakieœ konstrukcje ponad potrzebê
i która jest akurat kontruj¹ca wobec tego, co wynika z pakietu Kluski.

Z pakietu zakalca byæ mo¿e bêdziemy mogli jednoczeœnie wysnuæ szereg bardzo interesuj¹cych doktrynalnych innowacji. Jest miêdzy innymi taka bardzo ciekawa innowacja w dziedzinie nowej doktryny prawa karnego, któr¹ demonstruje ten projekt. Proszê spojrzeæ na przepisy karne . Nowa penalizacja i dalszy ci¹g: kto tworzy wielkoprzemys³owy obiekt bez zezwolenia lub
prowadzi dzia³alnoœæ – w wielkoprzemys³owym,
gdzie indziej mo¿e, bo to dotyczy tylko wielkoprzemys³owego obiektu, specjalna penalizacja
z tej ustawy – bez zezwolenia lub wbrew warunkom zezwolenia, a w tamtym zezwoleniu mo¿na
jeszcze wpisaæ ró¿ne rzeczy… To jest penalizowane do 1 miliona z³. Byæ mo¿e w jakimœ sensie to
siê sprawdzi. Byæ mo¿e w wydzia³ach prokuratury zostan¹ póŸniej utworzone specjalne komórki,
które bêd¹ to badaæ, póŸniej statystyka, póŸniej
penalizacja, wszystko.
Ale to jeszcze nic, to bardzo dobrze. Jest i ust. 2,
który mianowicie stwarza odpowiedzialnoœæ, myli
odpowiedzialnoœæ karn¹ z odpowiedzialnoœci¹ cywiln¹, ale wystêpuje to jako przepis karny, tak
zwany przepis zwalniaj¹cy, wiêc to jest bardzo ciekawe. A mianowicie odpowiedzialnoœæ za przestrzeganie warunków zezwolenia, za które przewidziana jest odpowiedzialnoœæ karna w ust. 1,
przez najemców, dzier¿awców i wszystkich u¿ytkowników powierzchni w wielkoprzemys³owym
obiekcie handlowym ponosi przedsiêbiorca, czyli
nie ten, kto narusza, tylko przedsiêbiorca.
W zwi¹zku z tym z racji ryzyka, bo jest to ryzyko,
ktoœ bêdzie odpowiada³ karnie. Przedsiêbiorca to
wydzier¿awia, tam s¹ u¿ytkownicy, u¿ytkownicy
nie odpowiadaj¹, oni robi¹ wszystko na konto
przedsiêbiorcy. W zwi¹zku z tym mog¹ powiedzieæ: nas to nie obchodzi, my mo¿emy sobie naruszaæ, bo i tak karany bêdzie przedsiêbiorca. To
jest bardzo interesuj¹ca nastêpna doktryna prawa karnego.
Proszê pañstwa, te regulacje s¹ regulacjami
ponad potrzebê i ponad to, co jest dzisiaj zarysowane oficjalnym, akceptowanym spo³ecznie
trendem. Je¿eli rzeczywiœcie chcemy postawiæ jak¹œ barierê temu radosnemu tworzeniu w zbyt
wielu miejscowoœciach wielkoprzemys³owych…
Przepraszam, wielkoprzemys³owa to by³a klasa
robotnicza, a teraz s¹ wielkopowierzchniowe
obiekty handlowe. Przepraszam, to lapsus.
(Wicemarsza³ek Krzysztof Putra: To nie by³a…)
(Weso³oœæ na sali)
W zwi¹zku z tym, je¿eli chcemy mieæ – przepraszam, bo problem jest powa¿ny – je¿eli chcemy
mieæ jakieœ ograniczenia albo uzale¿niæ to rzeczywiœcie od potrzeb terenowych, to s¹ wypróbowane wzory. Tym wzorem jest demokracja bezpoœrednia na tym terenie, nie administracyjne
mno¿enie przeszkód, barier, warunków, zezwoleñ, ale referendum lokalne na ten temat. I wydaje mi siê, ¿e trzeba do tego przejœæ. Gdy w Szwaj-
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carii chce siê coœ zrobiæ, a sprawa jest kontrowersyjna, to w tej sprawie przeprowadza siê referendum nawet na poziomie gminy. Proszê pañstwa,
to jest droga, a nie droga ci¹g³ego mno¿enia tego
typu prawnych barier, zabezpieczeñ, administracyjnych kryteriów, jeszcze z tak¹ now¹ doktryn¹ penalizacyjn¹. Przy takiej wersji tej legislacji ja przy³¹czam siê do wniosku o jej odrzucenie. Dziêkujê.

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

Senator Aleksander Bentkowski:
Panie Marsza³ku! Szanowna Izbo!
Ja jestem przeciwko tej ustawie z prostej przyczyny. Otó¿ stwarza siê dwupodmiotowoœæ w podejmowaniu decyzji, mianowicie na poziomie
gminy i województwa, jakby gmina nie by³a
w stanie podj¹æ w³aœciwej decyzji. Jestem przeciwny chocia¿by z tego powodu.
Jednoczeœnie zaskoczy³a mnie przytaczana tu
argumentacja i od razu odwo³ywanie siê do konstytucji. Wydaje mi siê, ¿e my zbyt czêsto i zbyt
pochopnie odwo³ujemy siê do konstytucji, przy
byle okazji, na wszelki wypadek, jak mi siê coœ
nie podoba, to jest to sprzeczne z konstytucj¹.
Otó¿ nie. W moim przekonaniu ta ustawa – nawet gdyby zosta³a uchwalona, oczywiœcie bêdê
g³osowa³ przeciwko niej – nie jest sprzeczna
z konstytucj¹. Nie jest sprzeczna z konstytucj¹,
bo mo¿na stworzyæ okreœlone bariery przy wydawaniu okreœlonych zezwoleñ administracyjnych.
Je¿eli na przyk³ad chcielibyœmy, a¿eby do zezwoleñ na budowê sklepów wielkopowierzchniowych
niezbêdna by³a decyzja w postaci uchwa³y gminy
oraz uchwa³y sejmiku wojewódzkiego, to nie by³oby to sprzeczne z konstytucj¹, to wcale nie by³oby sprzeczne z konstytucj¹. Zatem nie w tym
rzecz, ¿e ta ustawa jest sprzeczna z konstytucj¹, ale w tym, ¿e jest niechlujnie napisana.
Bez sensu jest chocia¿by to, o czym mówi³ pan
senator Andrzejewski, czyli przepisy dotycz¹ce karalnoœci za tego rodzaju postêpowanie. Argumentacja tu przytaczana by³a niekiedy wewnêtrznie sprzeczna.
Zdumia³ mnie wywód, jaki przeprowadzi³ pan
senator Lasecki, bo mówi³, ¿e na pewno za t¹
ustaw¹ stoi, jest tam jakieœ podejrzenie ochrony
czyichœ interesów. Niektóre sieci, które dzisiaj s¹
polskie, natychmiast zyskaj¹ na wartoœci kilkukrotnie albo kilkunastokrotnie i zostan¹ wykupione przez sieci zachodnie, bo oczywiœcie nie
maj¹ szans utrzymaæ siê na rynku. Wniosek z tego taki, ¿e pan senator Lasecki jest przera¿ony
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tym, ¿e polski w³aœciciel otrzyma³by wówczas
dziesiêciokrotnie wiêcej pieniêdzy za swoje sieci,
ni¿ otrzyma³by teraz. Nie wiem, czy by³oby to takie nieszczêœcie, ale mo¿e tak.
Proszê pañstwa, poza tym trzeba zdaæ sobie
sprawê z tego – pan minister dobrze o tym wie – ¿e
w Europie s¹ pañstwa, w których w ogóle nie ma
supermarketów. Powo³ywa³ siê pan na Szwajcariê. W Szwajcarii nie ma supermarketów, bo po
prostu…
(Senator Jaros³aw Lasecki: S¹, s¹, nieprawda.)
Przepraszam bardzo, supermarketów… Nie,
to znaczy nie ma hipermarketów, przepraszam
bardzo.
(Senator Jaros³aw Lasecki: S¹.)
(Senator Ryszard Bender: Ale nie w centrum
miasta.)
(Senator Jaros³aw Lasecki: Jedziemy tam.)
Ale nie spierajmy siê, nie spierajmy siê.
(G³os z sali: Mo¿emy sprawdziæ.)
Tak, mo¿emy sprawdziæ.
Proszê pañstwa, pan minister dobrze wie, ¿e s¹
kraje unijne, które stwarzaj¹ szczególnie obostrzone przepisy dotycz¹ce lokalizacji supermarketów czy hipermarketów na terenie miast.
(Senator Ryszard Bender: I godzin handlu.)
Tak. Na przyk³ad w Niemczech musi byæ odleg³oœæ iluœ kilometrów od centrum miasteczka,
a przy tym nie mog¹ byæ one na przyk³ad otwarte
w niedzielê.
(Senator Ryszard Bender: W sobotê tylko do
szesnastej.)
Panie Senatorze, ja wiem, ¿e pan wszystko wie.
(Weso³oœæ na sali)
(Senator Ryszard Bender: To dobrze.)
Zatem s¹ to obostrzenia, które te¿ w jakiœ sposób naruszaj¹ uprawnienia i nikt z tego powodu
nie robi takiego larum.
Szanowni Pañstwo, wydaje mi siê, ¿e ustawa
jest po prostu z³a, ustawa jest nieprzygotowana.
Byæ mo¿e by³y tam jakieœ intencje, które kierowa³y inicjatorami, bardzo, bardzo, powiedzia³bym,
humanitarne, ale chyba nie w tym rzecz.
Jednoczeœnie wydaje mi siê, ¿e to, co obowi¹zuje dzisiaj, czyli to, ¿e de facto gmina odpowiada za to, gdzie powstanie supermarket czy hipermarket – bo najczêœciej zabiega siê o te budowy na terenach, na których w planie zagospodarowania przestrzennego nie ma jeszcze hipermarketu, a do tego, ¿eby zmieniæ plan szczegó³owy i stworzyæ mo¿liwoœæ lokalizacji hipermarketu, potrzebna jest uchwa³a gminy – je¿eli mamy
zaufanie do gminy i wszyscy zabiegamy o to, ¿eby
uprawnienia gminy by³y szersze, to chcê powiedzieæ, ¿e ta ustawa zmierza jakby w drug¹ stronê.
Mówi ona: nie, to nie gmina bêdzie decydowaæ,
decydowaæ bêdzie jeszcze sejmik wojewódzki. Na
tym polega z³o tej ustawy. Dziêkujê bardzo.
(Przewodnictwo obrad obejmuje marsza³ek
Bogdan Borusewicz)
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Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Informujê, ¿e lista mówców zosta³a wyczerpana.
Informujê, ¿e w dyskusji zosta³ z³o¿ony wniosek o charakterze legislacyjnym na piœmie przez
senatorów Lisieckiego i Adamczaka.
Zgodnie z art. 52 ust. 2 Regulaminu Senatu
zamykam dyskusjê.
W trakcie dyskusji zosta³y zg³oszone wnioski
o charakterze legislacyjnym, wiêc zgodnie
z art. 52 ust. 2 Regulaminu Senatu proszê Komisjê Samorz¹du Terytorialnego i Administracji
Pañstwowej oraz Komisjê Gospodarki Narodowej
o ustosunkowanie siê do przedstawionych w toku debaty nad tym punktem wniosków i przygotowanie wspólnego sprawozdania w tej sprawie.
Informujê, ¿e g³osowanie zostanie przeprowadzone pod koniec posiedzenia.
Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
szóstego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o pañstwowym zasobie kadrowym i wysokich stanowiskach pañstwowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
Przypominam, ¿e rozpatrywana ustawa zosta³a uchwalona przez Sejm na czterdziestym pierwszym posiedzeniu w dniu 11 maja 2007 r., do
Senatu zosta³a przekazana w dniu 14 maja
2007 r. Marsza³ek Senatu w dniu 16 maja
2007 r., zgodnie z art. 68 ust. 1 Regulaminu Senatu, skierowa³ j¹ do Komisji Samorz¹du Terytorialnego i Administracji Pañstwowej. Komisja po
rozpatrzeniu ustawy przygotowa³a swoje sprawozdanie w tej sprawie. Przypominam ponadto,
¿e tekst ustawy zawarty jest w druku nr 443,
a sprawozdanie komisji w druku nr 443A.
Proszê sprawozdawcê Komisji Samorz¹du Terytorialnego i Administracji Pañstwowej, senatora Jerzego Szmita, o zabranie g³osu i przedstawienie sprawozdania komisji w sprawie rozpatrywanej ustawy.

go. Zatem dotychczasowy okres piêcioletni zostaje przed³u¿ony do dziesiêciu lat bez koniecznoœci zdawania dodatkowych egzaminów.
W art. 7 ustawy o pañstwowym zasobie kadrowym zosta³a dokonana zmiana mówi¹ca o tym,
¿e do egzaminu, który zalicza do s³u¿by cywilnej,
mog¹ przyst¹piæ osoby, które posiadaj¹ co najmniej trzyletni sta¿ pracy w korpusie s³u¿by cywilnej. W ustawie o jednostkach doradztwa rolniczego wprowadza siê zapis mówi¹cy o tym, ¿e dyrektor centrum doradztwa rolniczego ma byæ powo³ywany z zasobu kadrowego. To s¹ zmiany,
które wprowadza ustawa.
W czasie swoich prac komisja zaproponowa³a
dwie zmiany. Mianowicie w art. 1 ustawy
w pkcie 1 skreœlenie lit. b. Chodzi o to, ¿e przynale¿noœæ do pañstwowego zasobu kadrowego
osób, o których mowa w ust. 1, trwa przez okres
dziesiêciu lat od dnia wejœcia do pañstwowego
zasobu kadrowego. Przyjêcie tej poprawki oznacza³oby, ¿e wracamy do zapisu obecnie obowi¹zuj¹cego, zgodnie z którym co piêæ lat nale¿y
zdawaæ egzamin weryfikuj¹cy w pañstwowy zasobie kadrowym.
Druga poprawka to skreœlenie art. 4 ustawy,
który mówi z kolei o tym, ¿e osobom nale¿¹cym do
pañstwowego zasobu kadrowego przed dniem wejœcia w ¿ycie niniejszej ustawy do okresu, o którym
mowa w art. 6 ust. 2 ustawy zmieniaj¹cej art. 1
w brzmieniu nadanym niniejsz¹ ustaw¹, wlicza
siê dotychczasowy okres przynale¿noœci do pañstwowego zasobu kadrowego. Zatem zgodnie
z wnioskiem jakby ten sta¿, który siê wlicza do
okresu, kiedy nie trzeba zdawaæ egzaminu, nie
by³by do tego zaliczany, nie by³by zaliczany dotychczasowy okres pracy, dotychczasowy okres
bycia cz³onkiem pañstwowego zasobu kadrowego.
W czasie prac komisji zosta³ równie¿ zg³oszony
wniosek mniejszoœci, który przedstawi senator
Alexandrowicz. Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Senator Jerzy Szmit:
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Przedstawiona ustawa jest projektem poselskim. Wnosi ona zmiany w ustawie o pañstwowym zasobie kadrowym i w ustawie o jednostkach doradztwa rolniczego oraz w ustawie
o s³u¿bie cywilnej.
W ustawie o pañstwowym zasobie kadrowym
w art. 6 w pkcie 1 formu³uje zapis, w którym pañstwowy zasób kadrowy tworz¹ urzêdnicy s³u¿by
cywilnej, w pkcie 5 dodaje równie¿, ¿e pañstwowy
zasób kadrowy tworz¹ osoby posiadaj¹ce stopieñ
naukowy doktora. Art. 6 ust. 2 zmieniany jest
w nastêpuj¹cy sposób: przynale¿noœæ do pañstwowego zasobu kadrowego osób, o których mowa w ust. 1, trwa przez okres dziesiêciu lat od
dnia wejœcia do pañstwowego zasobu kadrowe-

Dziêkujê.
Proszê sprawozdawcê mniejszoœci Komisji Samorz¹du Terytorialnego i Administracji Pañstwowej, senatora Przemys³awa Alexandrowicza,
o zabranie g³osu i przedstawienie wniosku mniejszoœci komisji.

Senator
Przemys³aw Alexandrowicz:
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Wniosek mniejszoœci polega na skreœleniu
w art. 1 w pkcie 1 w lit. a tiret drugiego, to znaczy
zapisu mówi¹cego o tym, ¿e do pañstwowego zasobu kadrowego automatycznie w³¹cza siê osoby
posiadaj¹ce stopieñ naukowy doktora.
Bardzo sobie ceniê ten stopieñ naukowy i byæ
mo¿e, gdybyœmy zawarli zapis mówi¹cy o tym,
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¿e chodzi o osoby maj¹ce tytu³ naukowy doktora, uzyskany po roku 1990 w Polsce, b¹dŸ w krajach Wspólnoty Europejskiej, nie mia³bym zastrze¿eñ. Ale ja mam jakieœ dziwne, z wrodzonej
ostro¿noœci i doœwiadczeñ ¿yciowych p³yn¹ce,
przekonanie, ¿e niekoniecznie w ten sposób
w³¹czymy do zasobów kadrowych m³odych,
dzielnych trzydziestoletnich doktorów rozmaitych dyscyplin technicznych, matematycznych,
przyrodniczych czy medycznych. Obawiam siê,
¿e pojawi¹ siê tam te¿, maj¹cy ju¿ dobrze powy¿ej lat czterdziestu, doktorzy rozmaitych dziwnych uczelni i dziwnych kierunków, których
wielu ten zaszczytny tytu³ uzyska³o w latach
PRL w takich szko³ach wy¿szych, jak Wy¿sza
Szko³a Nauk Spo³ecznych przy Komitecie Centralnym PZPR, albo w rozmaitych katedrach
marksizmu-leninizmu. Na podstawie prac mówi¹cych o szczególnych walorach kierowniczej
roli partii w systemie demokracji socjalistycznej, która – jak wiadomo – mia³a siê tak do demokracji, jak krzes³o elektryczne do krzes³a. Pamiêtam te¿ o rozmaitych tytu³ach doktorskich
uzyskanych w „krajach sojuszniczych” dawnego Uk³adu Warszawskiego – posiadaczy tych tytu³ów te¿ bym siê obawia³.
Zwracam te¿ uwagê, ¿e automatyczne w³¹czenie
osób maj¹cych stopieñ naukowy doktora do pañstwowego zasobu kadrowego sprawia, ¿e nie musz¹ one sprostaæ tym wymaganiom, którym musz¹
sprostaæ urzêdnicy s³u¿by cywilnej, b¹dŸ ci, którzy
zdadz¹ stosowny egzamin przeprowadzany przez
Krajow¹ Szko³ê Administracji Publicznej. A do tego
egzaminu mo¿e przyst¹piæ osoba, która miêdzy innymi nie by³a karana za umyœlne przestêpstwo lub
umyœlne przestêpstwo skarbowe, cieszy siê nieposzlakowan¹ opini¹, zna co najmniej jeden jêzyk obcy spoœród jêzyków roboczych Unii Europejskiej.
Okazuje siê, ¿e tytu³ doktora uzyskany na przywo³anych przeze mnie uczelniach mo¿e zwalniaæ
i z obowi¹zku bycia niekaranym, i z obowi¹zku cieszenia siê nieposzlakowan¹ opini¹, i z obowi¹zku
znania przynajmniej jednego jêzyka spoœród jêzyków roboczych Unii Europejskiej.
Powtarzam: gdybym by³ optymist¹, a nie
umiarkowanym pesymist¹, to pewnie mia³bym
wizjê m³odych, dzielnych, trzydziestoletnich doktorów, ale wrodzona ostro¿noœæ i pamiêæ historyczna ka¿¹ mi byæ ostro¿nym tak¿e w tej kwestii.
St¹d poprawka, któr¹ niestety popar³a tylko
mniejszoœæ komisji – zapewne przez szacunek
dla stopnia naukowego doktora. Myœlê jednak, ¿e
ten szacunek nale¿y siê doktorom konkretnych
dyscyplin naukowych i tytu³om uzyskanym pod
wszelkimi rygorami naukowymi, a niestety nie
tylko takie tytu³y doktora odziedziczyliœmy
w spadku po ostatnich kilkudziesiêciu latach naszej historii. Dziêkujê.
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Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
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 sprawozdawców.
Czy ktoœ z pañstwa senatorów pragnie zadaæ
takie pytanie?
Pan senator Rocki, proszê bardzo.

Senator Marek Rocki:
Panie Marsza³ku…
(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Pan, Panie
Senatorze, adresuje pytanie do kogo?)
Adresujê je do senatora sprawozdawcy.
Uchwalona nieca³y rok temu ustawa o s³u¿bie
cywilnej i towarzysz¹ca jej ustawa o pañstwowym zasobie kadrowym zawieraj¹ zapis, i¿ wszelkie akty prawne i zmiany w aktach prawnych dotycz¹cych s³u¿by cywilnej maj¹ byæ opiniowane
przez Radê S³u¿by Publicznej. Chcia³bym spytaæ:
jaka jest treœæ opinii Rady S³u¿by Publicznej
w sprawie tej w³aœnie zmiany? Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Panie Senatorze, bêd¹ jeszcze pytania, tak ¿e
poproszê…

Senator Jerzy Szmit:
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie! Panie Senatorze! Przedstawiony projekt jest projektem
poselskim, w trakcie prac w Senacie nad t¹ ustaw¹ ten w¹tek siê nie pojawia³, tak ¿e ja nie jestem
w stanie odpowiedzieæ panu na to pytanie.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Pan senator Mañkut, proszê.

Senator W³adys³aw Mañkut:
Moje pytanie kierujê do pana senatora Alexandrowicza, który w swoim wyst¹pieniu z pewn¹
ostro¿noœci¹ i z pewnym sceptycyzmem odniós³
siê do uzyskanych tytu³ów doktora w zakresie
ró¿nych nauk, wymienia³ je z trybuny Senatu.
Mam pytanie: jak nale¿y siê odnieœæ do osób, które uzyska³y tytu³ doktora okreœlonych nauk w³aœnie w pañstwach, o których, wprawdzie ich nie
wymieniaj¹c, by³ uprzejmy mówiæ pan senator,
a które dzisiaj s¹ szanowanymi profesorami ró¿nych nauk, szanowanymi i maj¹cymi ogromne
powodzenie w œwiecie nauki, nie tylko w Polsce,
ale w ogóle na œwiecie? Bo znamy takich bardzo
wielu.
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Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator
Przemys³aw Alexandrowicz:
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Co do nauk to mia³em na myœli tylko specyficzny i niewielki zespó³ nauk, dok³adnie ten, który
praktykowany by³ w katedrach filozofii marksistowskiej czy marksizmu-leninizmu, jak podpowiada pan marsza³ek, ten który praktykowany
by³ w Wy¿szej Szkole Nauk Spo³ecznych przy Komitecie Centralnym PZPR. Chodzi o tytu³y doktorskie, które przyznawa³y uczelnie wojskowe
czy milicyjne oficerom politycznym b¹dŸ wy¿szym funkcjonariuszom Milicji Obywatelskiej,
b¹dŸ S³u¿by Bezpieczeñstwa. Nie mam ¿adnych
zastrze¿eñ do uzyskanego na przyk³ad w Moskwie tytu³u doktora fizyki, ale do doktorów z szeroko rozumianej sfery marksizmu-leninizmu
mam du¿e zastrze¿enia i nie wydaje mi siê, ¿eby
doktoraty takie zas³ugiwa³y na szczególne honorowanie. Pomijam to – o czym nie mówi³em, ale co
czytamy czasem w prasie – ¿e niektóre osoby legitymowa³y siê doœæ w¹tpliwymi tytu³ami naukowymi uzyskanymi gdzieœ za nasz¹ wschodni¹
granic¹, ale to tylko odg³osy medialne, o tym
trudno mi coœ wiêcej powiedzieæ, dlatego koncentrowa³em siê na tych tytu³ach, które poda³em.
(Senator W³adys³aw Mañkut:: Dziêkujê bardzo, chodzi³o mi tylko o doprecyzowanie. Dziêkujê bardzo panu senatorowi.)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Panie Senatorze, niech pan jeszcze pozostanie, bo bêdzie jeszcze kilka pytañ.
Pani senator Gacek.

Senator Urszula Gacek:
Dziêkujê bardzo Panie Marsza³ku.
Ja mam takie pytanie: jak pan senator szacuje, ile osób posiada stopieñ naukowy doktora
uzyskany w tych bardzo w¹tpliwych uczelniach
i jednoczeœnie jest obywatelami Polski, bo taki
jest warunek, ¿eby w ogóle w tej s³u¿bie funkcjonowaæ? Pan senator mówi, ¿e doniesienia prasowe itd., ale mo¿e konkretnie…

Senator
Przemys³aw Alexandrowicz:
Katedry filozofii marksistowskiej by³y na wszystkich uczelniach: i na uniwersytetach, i na politechnikach, i na akademiach medycznych, i na
akademiach ekonomicznych. Przypominam, ¿e
ka¿dy student w Polsce, do koñca lat osiemdziesi¹tych, musia³ obowi¹zkowo studiowaæ filozofiê

marksistowsk¹ i musia³ obowi¹zkowo studiowaæ
ekonomiê polityczn¹ socjalizmu. Mnie te¿ tym
drêczono na studiach historycznych. Liczne kadry adiunktów prowadzi³y takie zajêcia z przysz³ymi in¿ynierami, lekarzami, leœnikami, nie omijaj¹c oczywiœcie historyków, polonistów czy matematyków. Takie katedry przed rokiem 1989 istnia³y na wszystkich wy¿szych uczelniach.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Pan senator Szmit.
Przepraszam, Panie Senatorze, jeszcze jest pytanie.
(Senator Jerzy Szmit: Panie Marsza³ku, ja te¿
odniosê siê do tego, jako sprawozdawca.)
Ale pan chce zadaæ pytanie senatorowi Alexandrowiczowi, czy chce pan odpowiedzieæ na
pytanie?
(Senator Jerzy Szmit: Bardziej odpowiedzieæ,
jako sprawozdawca.)
Dobrze.
Przepraszam, Panie Senatorze, proszê o zamianê miejsc.
(Senator Przemys³aw Alexandrowicz: Dziêkujê.)
Proszê bardzo.

Senator Jerzy Szmit:
To jest uzupe³nienie, odniosê siê jako sprawozdawca do tego, co powiedzieli pan senator Alexandrowicz i pan senator Mañkut.
Otó¿ ustawa o pañstwowym zasobie kadrowym, któr¹ zmieniamy nasz¹ dzisiejsz¹ ustaw¹,
ta podstawowa, zasadnicza, w art. 11 mówi, ¿e
osoba powo³ywana na wysokie stanowisko pañstwowe powinna cieszyæ siê nieposzlakowan¹
opini¹. A wiêc czêœæ z tych w¹tpliwoœci, które
zg³asza³ pan senator Alexandrowicz, dotycz¹cych ró¿nych nieobyczajnych postêpowañ
doktorów – ja nie mówiê o sprawach ideologicznych, ale o ró¿nych innych – i zastrze¿eñ co do
nich jest tutaj wyjaœniona. Jest art. 12, który obligatoryjnie okreœla, w jakich przypadkach musi
nast¹piæ odwo³anie z pañstwowego zasobu kadrowego, wyliczone s¹ wszystkie warunki, jest ich
siedem, które doprowadzaj¹ do odwo³ania danej
osoby. Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Wiêcej pytañ nie ma.
Zgodnie z art. 44 ust. 5 Regulaminu Senatu
przed przyst¹pieniem… Przepraszam, teraz
oczywiœcie przystêpujemy do dyskusji.
Przypominam, ¿e rozpatrywana ustawa by³a
poselskim projektem ustawy. Zgodnie z art. 50
Regulaminu Senatu g³os mo¿e teraz zabraæ
przedstawiciel rz¹du. Przedstawiciela rz¹du do
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tego punktu nie ma, w zwi¹zku z tym, zgodnie
z art. 44 ust. 6 Regulaminu Senatu… Przepraszam…
W zwi¹zku z tym otwieram dyskusjê.
Przypominam o wymogach regulaminowych
dotycz¹cych czasu przemawiania senatorów,
o koniecznoœci zapisywania siê do g³osu u senatora prowadz¹cego listê mówców, a przede wszystkim o obowi¹zku sk³adania podpisanych
wniosków o charakterze legislacyjnym do marsza³ka Senatu do czasu zamkniêcia dyskusji.
Pan senator Rocki, proszê uprzejmie.

Senator Marek Rocki:
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Mo¿e na pocz¹tek sam sobie odpowiem na to
pytanie, które zada³em senatorowi sprawozdawcy. Opinii Rady S³u¿by Publicznej w sprawie tej
ustawy nie ma, bo mimo ¿e ta ustawa wesz³a
w ¿ycie rok temu, ta rada nie zosta³a powo³ana.
W zwi¹zku z tym po prostu nie mog³o byæ opinii.
A rady nie ma dlatego, ¿e koalicja nie mo¿e dojœæ
do porozumienia co do jej sk³adu. Poprzednia Rada S³u¿by Cywilnej, której mia³em zaszczyt przez
pewien czas przewodniczyæ, zajmowa³a siê regularnie wszystkimi zmianami dotycz¹cymi korpusu s³u¿by cywilnej, w bardzo szerokim zakresie.
Od roku rady nie ma, mimo ¿e projektodawcy tej
ustawy, która teraz obowi¹zuje, mówili, ¿e rada
bêdzie lepsza, bardziej czynna, o szerszych kompetencjach. Nie ma jej, a szkoda.
Jeœli chodzi o tê ustawê, to niestety wmontowuje
siê ona w system destrukcji korpusu s³u¿by cywilnej. Pierwsza ustawa o s³u¿bie cywilnej, która powsta³a w Rzeczypospolitej, by³a z 1922 r. i dotrwa³a
do wojny. Po wojnie oczywiœcie nie by³o s³u¿by cywilnej. Kolejna ustawa, ta, która d³ugo przetrwa³a,
by³a z 1996 r. i w zesz³ym roku zosta³a zmieniona.
Czytamy w uzasadnieniu projektu poselskiego, ¿e ta ustawa ma umo¿liwiæ zakwalifikowanie
do zasobu wiêkszej liczby m³odych i sprawnych
urzêdników. O tym po czêœci mówi³ senator Alexandrowicz. W projekcie skreœla siê piêcioletni
sta¿ pracy, który mia³ dawaæ, zgodnie z za³o¿eniami twórców ustawy sprzed roku, gwarancjê,
¿e ci, którzy bêd¹ wchodzili do pañstwowego zasobu kadrowego, bêd¹ mieli jakiœ sta¿ pracy.
Przypomnê bowiem, ¿e pañstwowy zasób kadrowy ma s³u¿yæ do tego, ¿eby czerpaæ z niego kandydatów na dyrektorów departamentów w ministerstwach, dyrektorów generalnych itd. Z tego
by wynika³o, ¿e zgodnie z t¹ ustaw¹, któr¹ dzisiaj
siê zajmujemy, kto zostanie urzêdnikiem s³u¿by
cywilnej, bêdzie móg³ zostaæ dyrektorem departamentu w ministerstwie.
Jestem, podobnie jak senator Alexandrowicz,
przeciwko temu, aby do zasobu kadrowego wpi-
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sywaæ automatycznie wszystkie osoby posiadaj¹ce stopieñ naukowy doktora. Nie potrafiê odpowiedzieæ na pytanie pani senator Gacek, ale
wszystkich doktorów w Polsce jest ponad trzydzieœci szeœæ tysiêcy. Nie ma wœród nich tych,
którzy doktoraty uzyskali w Moskwie, bo te niekoniecznie musia³y byæ odnotowywane – ja mówiê o danych GUS – ale, faktycznie, wœród tych
osób s¹ takie, które maj¹ doktorat na przyk³ad
w zakresie nauk ekonomicznych uzyskany na
Wydziale Nauk Spo³eczno-Ekonomicznych Akademii Nauk Spo³ecznych Polskiej Zjednoczonej
Partii Robotniczej. Tytu³ rozprawy „Gospodarka
Wietnamu – polityczno-wojenne uwarunkowania rozwoju”, a doktor jest urodzony w 1933 r. Inny doktorat uzyskany w zakresie nauk ekonomicznych na Wydziale Nauk Ekonomicznych Wojskowej Akademii Politycznej imienia Feliksa
Dzier¿yñskiego w 1990 r., a wiêc nie tak dawno
temu: „System informacji ekonomicznej w oddziale gospodarczym”. Inny doktorat: „Wp³yw
kszta³tu wylotów p³atowcowych turbinowych silników odrzutowych na podatnoœæ powstania wiru wlotowego” – doktorat z 1989 r. Nie wiem, czy
to jest dobra kwalifikacja do tego, ¿eby byæ dyrektorem departamentu w ministerstwie. Kolejny
doktorat: „Wspó³czesne bur¿uazyjne teorie zatrudnienia a problemy bezrobocia w gospodarce
kapitalistycznej na przyk³adzie USA, Wielkiej
Brytanii i NRF”, z 1971 r. Doktor jest z 1938 r.
Zgodnie z projektem tej ustawy wszyscy oni maj¹
byæ kandydatami na dyrektorów departamentów
w ministerstwach i bardzo mo¿liwe, ¿e spe³niaj¹
pozosta³e kryteria.
Jeszcze jeden komentarz dotycz¹cy tych trzydziestu szeœciu tysiêcy doktorów. Przypomnê
Wysokiemu Senatowi, ¿e gdy rok temu zajmowaliœmy siê projektem ustawy o pañstwowym
zasobie kadrowym, zaproponowa³em poprawkê,
aby w art. 8 tej ustawy, który mówi o utworzeniu
ewidencji pañstwowego zasobu kadrowego,
obok imienia, nazwiska, wykszta³cenia oraz
znajomoœci jêzyków obcych dopisaæ adres tych,
którzy maj¹ byæ w pañstwowym zasobie kadrowym. Wysoki Senat zechcia³ zrozumieæ moj¹ argumentacjê i przyj¹³ tê poprawkê, ale w Sejmie
zosta³a ona odrzucona. To oznacza, ¿e w pañstwowym zasobie kadrowym – zgodnie z tym, co
dzisiaj jest nam proponowane – bêdzie trzydzieœci szeœæ tysiêcy dodatkowych osób, ale nie bêdzie ich adresów. Myœlê, ¿e chodzi pewnie o tych
konkretnych parê osób, wœród których byæ mo¿e
s¹ autorzy tej ustawy.
W kolejnym punkcie mówi siê o tym, ¿e przynale¿noœæ do pañstwowego zasobu kadrowego
ma trwaæ przez lat dziesiêæ. Jest to zmiana.
Wczeœniej ustawa mówi³a o piêciu latach. Kolejne zel¿enie: d³u¿ej bêdzie mo¿na byæ w tym zasobie bez weryfikacji. Autorzy poprzednio mówili,
¿e w³aœnie powinien byæ termin gwarancyjny,
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aby w kolejnej edycji znowu weryfikowaæ wiedzê
i umiejêtnoœci tych, którzy s¹ w zasobie kadrowym.
Paradoksalnie ciekawe jest zestawienie tych
dwóch punktów, bo automatycznie maj¹ wchodziæ do pañstwowego zasobu kadrowego osoby,
które maj¹ doktorat, ale przynale¿noœæ do zasobu kadrowego trwa przez dziesiêæ lat. To znaczy,
¿e po dziesiêciu latach ten doktorat siê uniewa¿nia. De facto jest sprzecznoœæ w tym zapisie.
Kolejny punkt, co do którego mam obiekcje, to
w³aœnie skrócenie d³ugoœci sta¿u pracy zwi¹zanego z mo¿liwoœci¹ przyst¹pienia do egzaminu
przeprowadzanego przez Krajow¹ Szko³ê Administracji Publicznej. W pierwotnym zapisie, który
jest do tej pory, ten sta¿ wynosi³ piêæ lat. Teraz zosta³ skrócony do trzech lat. Kolejny punkt u³atwiaj¹cy wejœcie do pañstwowego zasobu kadrowego, a wiêc de facto prowadz¹cy do obni¿enia
standardów istotnych dla obs³ugi obywateli, dla
dzia³ania pañstwowych instytucji.
Z tych wszystkich powodów sk³adam wniosek
o odrzucenie ustawy w ca³oœci. Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Proszê o zabranie g³osu pana senatora Szymañskiego.

Senator Antoni Szymañski:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Chcia³bym podnieœæ dwie kwestie. Po pierwsze, chcia³bym poprzeæ wniosek pana Alexandrowicza, a¿eby wykreœliæ z zapisu osoby, które
maj¹ tytu³ naukowy doktora i z tego tylko powodu s¹ automatycznie kierowane do zasobu. Myœlê, ¿e to jest rozwi¹zanie niedobre. Myœlê, ¿e procedura powinna byæ podobna. Nie przekonuje
mnie argumentacja, ¿e niektóre doktoraty s¹ takie, jak odczytywa³ mój przedmówca. Przekonuje
mnie raczej argumentacja, ¿e wszyscy powinni
przechodziæ podobn¹ procedurê. A wiêc uwa¿am, ¿e ta poprawka jest bardzo potrzebna i bardzo wa¿na.
W ramach tej nowelizacji zmieniamy równie¿
art. 7 pkt 3, który mówi o tym, kto mo¿e byæ dopuszczony do egzaminu. Mamy tu bardzo wiele
warunków, pocz¹wszy od tego, ¿e osoba ta musi
mieæ tytu³ zawodowy magistra lub równorzêdny,
¿e jest obywatelem polskim, ¿e nie by³a karana za
przestêpstwa umyœlne czy umyœlne przestêpstwa skarbowe. Tych punktów jest tutaj osiem.
Chcia³bym dodaæ jeszcze jeden punkt, który
mówi o tym, ¿e jest to osoba, która nie jest pozbawiona w³adzy rodzicielskiej za wyj¹tkowe zaniedbywanie swoich dzieci. Otó¿ ktoœ mo¿e byæ ska-

zany za przestêpstwo umyœlne – za kradzie¿ pary
butów czy kwiatów bardzo dawno temu – i z tego
powodu nie mo¿e byæ w zasobie kadrowym,
a ktoœ, kto przez wiele lat, d³ugotrwale zaniedbywa³ swoje dzieci i z tego powodu jest pozbawiony
wyrokiem s¹du rodzinnego w³adzy rodzicielskiej,
takiego oczywistego ograniczenia nie ma. Ono
nie zawiera siê oczywiœcie w nieposzlakowanej
opinii. Bo gdyby tak by³o, to nie by³by potrzebny
punkt poprzedni, który mówi o tym, ¿e kto jest
karany za umyœlne przestêpstwo czy umyœlne
przestêpstwo skarbowe, tak¿e nie mo¿e podchodziæ do egzaminu. Z tego powodu z³o¿y³em wniosek o to, aby osoba, która jest pozbawiona w³adzy
rodzicielskiej, równie¿ nie mog³a do tego egzaminu przystêpowaæ. Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê bardzo.
Proszê o zabranie g³osu pana senatora Wacha.

Senator Piotr Wach:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
W³aœciwie nie planowa³em wyst¹pienia, ale
wczeœniejsze wypowiedzi sprowokowa³y mnie do
tego, aby zabraæ g³os i poprzeæ poprawkê pana
senatora Alexandrowicza dotycz¹c¹ tego, by
z projektu ustawy wykreœliæ doktorów jako automatycznie kwalifikuj¹cych siê do zasobu kadrowego. Nie podzielam jednak argumentacji, która
by³a tutaj przedstawiana.
Dzielenie doktorów na starych i m³odych…
Ju¿ prêdzej mo¿e na dyscypliny, tak na pewno
mo¿na by ich podzieliæ, je¿eli chodzi o kwalifikacje. Równie¿ temat pracy nie zawsze œwiadczy
o kwalifikacjach i mo¿liwoœciach osoby posiadaj¹cej stopieñ naukowy doktora. Wed³ug mnie
problem jest nastêpuj¹cy: uzyskanie stopnia doktora w³aœciwie daje kwalifikacje innego rodzaju,
nie typu administracyjnego. Uzyskanie
wspó³czeœnie stopnia doktora œwiadczy o osi¹gniêciu pewnego poziomu intelektualnego. Formalnie powinno siê znaæ jeden jêzyk nowo¿ytny.
I tutaj pan senator Alexandrowicz ma racjê, to
nie musi byæ jêzyk Unii Europejskiej. Trzeba sobie wyraŸnie powiedzieæ, ¿e jêzyk rosyjski jest coraz bardziej popularny, coraz wiêcej studentów
wybiera go do studiowania, coraz u¿yteczniejszy
jest w handlu i w biznesie. Nie mo¿na deprecjonowaæ równie¿ dobrej znajomoœci tego jêzyka.
W zasadzie stopieñ doktora jest stopniem
o charakterze naukowym, potwierdza zdolnoœæ
prowadzenia badañ naukowych i osi¹gniêcia naukowe na pewnym poziomie, w ramach badañ
prowadzonych pod nadzorem promotora.
Co do kwestii dzielenia doktorów na starych
i m³odych, na doktorów, którzy uzyskali swoje
stopnie za granic¹, równie¿ wczeœniej, w tak zwa-
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nych krajach socjalistycznych, to chcê powiedzieæ, ¿e z tym jest bardzo ró¿nie, zale¿y to od dyscyplin. Je¿eli chodzi o doktorów wspó³czesnych,
to obecnie w Polsce mamy oko³o dwudziestu piêciu tysiêcy doktorantów i na pewno nie wszyscy
s¹ wybitni. Zapewne wiêkszoœæ z nich bêdzie poprawnie zna³a jeden z jêzyków zachodnich. Obecnie egzamin doktorski stanowi pewn¹ gwarancjê znajomoœci jêzyka.
Co do zdolnoœci typu administracyjnego i znajdowania siê w zasobie kadrowym, to ze stopniem
naukowym zupe³nie siê to nie wi¹¿e. Je¿eli chodzi o sprawnoœci administracyjne, o organizacjê
pracy, to znajdujemy równie¿ doktorów ca³kowicie nieporadnych w tym zakresie i nie ma równoleg³oœci miêdzy tymi kwalifikacjami.
W przysz³oœci, gdyby dyskutowano o utrzymaniu stopnia doktora habilitowanego, mo¿na by
siê zastanawiaæ, czy w³aœciwie stopieñ naukowy
doktora nie stanowi gwarancji umiejêtnoœci samodzielnego prowadzenia badañ naukowych.
W tej chwili tak siê nie zak³ada.
Wobec tego uwa¿am za bardzo dyskusyjne, ¿e
tak powiem, potêpianie doktorów czy nieuznawanie ich kwalifikacji, równie¿ uzyskanych za
granic¹, w by³ych pañstwach socjalistycznych,
poniewa¿ wiele dyscyplin by³o tam na bardzo wysokim poziomie, a wysi³ek pracy i dalszy dorobek
tych osób niejednokrotnie wykaza³y ich kwalifikacje, ich przydatnoœæ. Tak wiêc generalnie nie
mo¿na siê z t¹ ocen¹ i z tym zdaniem pana senatora Alexandrowicza zgodziæ. Trzeba powiedzieæ
– i tu siê przychylam do tego, co mówi³ pan senator Rocki – ¿e stopieñ naukowy doktora, zarówno
przez jego masowoœæ, jak i przez to, ¿e w³aœciwie
jest œwiadectwem innego rodzaju kwalifikacji,
nie powinien w sposób automatyczny – oczywiœcie przy spe³nieniu pewnych warunków moralnych, o których by³a mowa – kwalifikowaæ do zaliczenia w poczet zasobu kadrowego. Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Informujê, ¿e lista mówców zosta³a wyczerpana.
Informujê te¿, ¿e w toku dyskusji wnioski
o charakterze legislacyjnym na piœmie z³o¿yli pan
senator Szymañski oraz pan senator Rocki.
Zgodnie z art. 52 ust. 2 Regulaminu Senatu
zamykam dyskusjê.
Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu siódmego porz¹dku obrad…
(G³os z sali: Skierowanie do komisji.)
A, skierowanie do komisji, przepraszam.
W trakcie dyskusji zosta³y zg³oszone wnioski
o charakterze legislacyjnym, wiêc zgodnie
z art. 52 ust. 2 Regulaminu Senatu proszê Komi-
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sjê Samorz¹du Terytorialnego i Administracji
Pañstwowej o ustosunkowanie siê do przedstawionych w toku debaty nad tym punktem wniosków i przygotowanie sprawozdania w tej sprawie.
Informujê, ¿e g³osowanie w sprawie ustawy
odbêdzie siê pod koniec posiedzenia Senatu.
Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
siódmego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym.
Przypominam, ¿e rozpatrywana ustawa zosta³a uchwalona przez Sejm na czterdziestym pierwszym posiedzeniu w dniu 11 maja 2007 r. Do
Senatu zosta³a przekazana w dniu 14 maja
2007 r. Marsza³ek Senatu w dniu 16 maja
2007 r., zgodnie z art. 68 ust. 1 Regulaminu Senatu, skierowa³ j¹ do Komisji Samorz¹du Terytorialnego i Administracji Pañstwowej oraz Komisji
Praw Cz³owieka i Praworz¹dnoœci. Komisje po
rozpatrzeniu ustawy przygotowa³y swoje sprawozdania w tej sprawie.
Przypominam ponadto, ¿e tekst ustawy zawarty jest w druku nr 444, a sprawozdania komisji w drukach nr 444A i 444B.
Proszê sprawozdawcê Komisji Samorz¹du Terytorialnego i Administracji Pañstwowej, senatora Ryszarda Ciecierskiego, o zabranie g³osu
i przedstawienie sprawozdania komisji w sprawie rozpatrywanej ustawy.

Senator Ryszard Ciecierski:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Wysoka Izbo, Komisja Samorz¹du Terytorialnego i Administracji Pañstwowej w dniu 24 maja
przedyskutowa³a zagadnienia, które s¹ przedmiotem zmiany ustawy – Prawo o ruchu drogowym.
Po pierwsze, komisja przedyskutowa³a zapisy
art. 1 nowelizacji, porz¹dkuj¹ce stan prawny dotycz¹cy kompetencji s³u¿b i stra¿y do dokonywania czynnoœci z zakresu kontroli ruchu drogowego. Dotychczas natrafialiœmy na trudnoœci interpretacyjne dotycz¹ce podstawy prawnej czynnoœci z zakresu kontroli ruchu drogowego prowadzonej przez funkcjonariuszy stra¿y gminnych,
stra¿ników leœnych, funkcjonariuszy parków
oraz pracowników zarz¹dów dróg. Powodem zamieszania interpretacyjnego by³o to, ¿e kompetencje, zamiast w ustawie, uregulowano w formie
rozporz¹dzenia ministra spraw wewnêtrznych
i administracji z dnia 30 grudnia 2002 r. W proponowanej nowelizacji ustawy zawarto nieco skorygowane zapisy tego rozporz¹dzenia ministra.
Tym samym dziêki proponowanym zmianom
ustan¹ przeszkody w pracy s³u¿b i stra¿y, jakie
dotychczas mia³y miejsce przy kontroli ruchu
drogowego.
Rozwi¹zanie zosta³o przyjête z zadowoleniem
przez cz³onków Komisji Samorz¹du Terytorialne-

34. posiedzenie Senatu w dniu 30 maja 2007 r.
80

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym

(senator R. Ciecierski)
go i Administracji Pañstwowej, gdy¿ ju¿ od ponad
roku czy d³u¿ej samorz¹dy gminne lub ich organizacje upomina³y siê o nie. Na przyk³ad Zwi¹zek
Miast Polskich, je¿eli idzie o organizacje, czy burmistrz Strzelec Opolskich. Senatorowie szczególnie pozytywnie ocenili zapisy dopuszczaj¹ce stosowanie fotoradarów przez stra¿e miejskie czy
zmodyfikowane zasady poddawania kierowców
badaniom na obecnoœæ w organizmie œrodków
dzia³aj¹cych podobnie do alkoholu. Za s³uszne
uznano zapisy zezwalaj¹ce na prowadzenie badañ laboratoryjnych na obecnoœæ tych substancji, oczywiœcie po wczeœniejszym przeprowadzeniu takiego badania metod¹ nielaboratoryjn¹.
Po drugie, komisja podczas swojej debaty
szczegó³owo rozpatrzy³a prawid³owoœæ zapisów
art. 2, który powoduje tylko czêœciowe – i chyba
na tym polega³ b³¹d – zachowanie dotychczasowych przepisów wykonawczych wydanych na
podstawie art. 131 ust. 1 dotychczasowej ustawy. W debacie rozwa¿ano miêdzy innymi, oczywiœcie w celu unikniêcia zapisów art. 2, wyd³u¿enie
vacatio legis zapisanego w art. 3 przy jednoczesnym skreœleniu art. 2 w ca³oœci. Ostatecznie jednak komisja zaakceptowa³a zapisy zawarte
w przed³o¿onym projekcie.
Po trzecie, komisja poruszy³a zagadnienia organizacyjne zwi¹zane ze œci¹galnoœci¹ mandatów, zwrócono uwagê miêdzy innymi na problem
ma³ej œci¹galnoœci mandatów, wynikaj¹cej na
przyk³ad z braku sieci komputerowej w trójk¹cie
wojewoda – policja – urz¹d skarbowy.
Komisja w g³osowaniu oceni³a nowelizacjê pozytywnie i jednog³oœnie rekomenduje Wysokiej
Izbie przyjêcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo
o ruchu drogowym.
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Proszê sprawozdawcê Komisji Praw Cz³owieka
i Praworz¹dnoœci, senatora Krzysztofa Piesiewicza, o zabranie g³osu i przedstawienie sprawozdania komisji w sprawie rozpatrywanej ustawy.

Senator Krzysztof Piesiewicz:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Komisja Praw Cz³owieka i Praworz¹dnoœci na
swoim posiedzeniu omówi³a ca³¹ ustawê i w istocie nie mia³a zastrze¿eñ do wiêkszoœci rozwi¹zañ,
które s¹ proponowane. Jak wiemy, jest to przeniesienie do ustawy przepisów dotycz¹cych kompetencji stra¿ników gminnych i miejskich,
a w przypadku stra¿ników leœnych objêcie czêœci
kompetencji, które do tej pory by³y przynale¿ne

policji drogowej. Poprzednio by³o to rozstrzygniête w rozporz¹dzeniu, jak tu ju¿ mówi³ mój przedmówca, w tej chwili mamy to w ustawie.
Komisja Praw Cz³owieka i Praworz¹dnoœci
w zasadzie nie zakwestionowa³a i nie kontestuje
¿adnych rozwi¹zañ tej ustawy, oprócz jednego
przepisu, to jest oprócz jednego rozwi¹zania
w art. 1 zmianie szóstej. Dotyczy to sytuacji tak
zwanego uzasadnionego podejrzenia, ¿e kieruj¹cy znajduje siê w stanie nietrzeŸwoœci lub
w stanie po u¿yciu alkoholu albo œrodka dzia³aj¹cego podobnie do alkoholu. Chodzi tutaj o to, ¿e
wynikiem takiego uzasadnionego podejrzenia s¹
okreœlone konsekwencje dotycz¹ce zatrzymania
dokumentu uprawniaj¹cego do prowadzenia pojazdu, a nastêpnie wystawienia dokumentu na
czas okreœlony. Wyszliœmy z za³o¿enia, ¿e aby takie uzasadnione podejrzenie mog³o zaistnieæ
i mo¿na by³o zastosowaæ tego rodzaju œrodki zabezpieczaj¹ce, powinno siê, jak proponujemy
w tej poprawce, uruchomiæ mówi¹ce o poddaniu
siê przez kieruj¹cego badaniom art. 126 i 127 kodeksu drogowego. Je¿eli im siê nie podda, to wtedy istnieje uzasadnione podejrzenie, wiêc ju¿ nie
tylko dziwne zachowanie kieruj¹cego bêdzie
skutkowaæ tego rodzaju zabezpieczeniami czy te¿
quasi-sankcjami, które wynikaj¹ z kodeksu drogowego. Zg³aszamy poprawkê, ¿eby in fine, czyli
na koñcu tego przepisu, dodaæ s³owa: „i kieruj¹cy
nie podda siê badaniom, o których mowa
w art. 126 lub 127” prawa o ruchu drogowym,
czyli kodeksu drogowego.
Dziêkujê bardzo, 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 sprawozdawców.
Czy ktoœ z pañstwa senatorów pragnie zadaæ
takie pytanie? Nie widzê zg³oszeñ.
Przypominam, ¿e rozpatrywana ustawa by³a
rz¹dowym projektem ustawy. Do reprezentowania stanowiska rz¹du w toku prac parlamentarnych zosta³ upowa¿niony minister spraw wewnêtrznych i administracji.
Zgodnie z art. 50 Regulaminu Senatu g³os mo¿e teraz zabraæ obecny na posiedzeniu przedstawiciel rz¹du.
Czy przedstawiciel rz¹du chce zabraæ g³os
w sprawie rozpatrywanej ustawy i przedstawiæ
stanowisko rz¹du?
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw
Wewnêtrznych i Administracji Zbigniew Rau:
Tak, Panie Marsza³ku.)
To proszê bardzo.
Pan podsekretarz stanu Zbigniew Rau.
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Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Spraw Wewnêtrznych
i Administracji
Zbigniew Rau:
Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie! Wysoka Izbo!
Przypad³o mi dzisiaj w udziale zaprezentowanie Wysokiej Izbie opracowanego przez rz¹d RP
projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym. Projekt ten sk³ada siê z trzech
niezale¿nych obszarów nowelizacji ustawy – Prawo o ruchu drogowym.
Po pierwsze, jest to, jak ju¿ panowie senatorowie nadmienili, uporz¹dkowanie stanu prawnego w dziedzinie kompetencji s³u¿b i organów publicznych do dokonywania czynnoœci z zakresu
kontroli ruchu drogowego.
Po drugie, jest to modyfikacja zasad poddawania kierowców badaniom na obecnoœæ w organizmie œrodków odurzaj¹cych, dzia³aj¹cych podobnie do alkoholu, czyli narkotyków.
Po trzecie, mamy tu do czynienia z modyfikacj¹ zasad zatrzymywania przez policjê praw jazdy.
Zacznê od pierwszej sprawy, dotycz¹cej uporz¹dkowania stanu prawnego w zakresie kompetencji organów do dokonywania kontroli drogowej. Zaproponowane w tym zakresie zmiany
wi¹¿¹ siê z pewnymi w¹tpliwoœciami interpretacyjnymi dotycz¹cymi podstawy prawnej do dokonywania kontroli drogowej przez stra¿ników
gminnych, stra¿ników leœnych, funkcjonariuszy
stra¿y parków oraz pracowników zarz¹dów dróg.
Osoby te dokonuj¹ obecnie czynnoœci kontrolnych na podstawie upowa¿nieñ wydawanych
przez policjê w oparciu o przepisy rozporz¹dzenia
ministra spraw wewnêtrznych i administracji
w sprawie kontroli ruchu drogowego.
Ustawa nakaza³a ministrowi w³aœciwemu do
spraw wewnêtrznych uregulowaæ tym aktem warunki i tryb udzielania wspomnianych upowa¿nieñ przez organy Policji, ale zabrak³o w niej
przepisu, który w sposób jednoznaczny formu³owa³by uprawnienia kontrolne dla funkcjonariuszy stra¿y gminnych, stra¿ników leœnych, funkcjonariuszy stra¿y parków czy pracowników zarz¹dów dróg.
Wobec sformu³owania uprawnieñ do kontroli
ruchu drogowego dla rozmaitych s³u¿b, w tym
Policji, Stra¿y Granicznej i ¯andarmerii Wojskowej, w³aœnie w tej konkretnej ustawie – Prawo
o ruchu drogowym, rz¹d uzna³, i¿ kompetencje
innych organów do dokonywania czynnoœci kontrolnych równie¿ powinny zostaæ w sposób kompleksowy w tej ustawie uregulowane. D¹¿ymy
w ten sposób do wyeliminowania w¹tpliwoœci interpretacyjnych dotycz¹cych tego, czy dana formacja ma uprawnienia do kontroli ruchu drogo-
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wego, a jeœli tak, to w jakim zakresie. W¹tpliwoœci
te by³y formu³owane zw³aszcza w odniesieniu do
uprawnieñ stra¿y gminnych i regulacji tych uprawnieñ w rozporz¹dzeniu, a wiêc w akcie normatywnym rangi podustawowej.
Jeœli chodzi o uprawnienia tych stra¿y, to oprócz oparcia ich na podstawie prawnej zawartej
w akcie rangi ustawy rz¹d proponuje ich niewielk¹ modyfikacjê. Mianowicie stra¿e gminne uzyskaj¹ prawo do stosowania urz¹dzeñ pozwalaj¹cych na samoczynne ujawnienie i rejestrowanie naruszenia rozmaitych przepisów ruchu drogowego, nie tylko, jak to by³o dotychczas, w zakresie dopuszczalnej prêdkoœci czy wskazañ sygnalizacji œwietlnej. Dzisiaj istnieje ju¿ mo¿liwoœæ
automatycznego rejestrowania coraz szerszej gamy wykroczeñ, w tym na przyk³ad nieuprawnionego korzystania z pasa ruchu przeznaczonego
dla autobusów czy naruszenia zakazu wjazdu na
dany pas ruchu przez kieruj¹cego pojazdem
przekraczaj¹cym dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹,
co jest bardzo szkodliwe dla infrastruktury drogowej.
Kompetencje stra¿ników gminnych zgodnie z nasz¹ propozycj¹ objê³yby równie¿ wszystkie wykroczenia mo¿liwe do wykrycia na
podstawie zapisu urz¹dzeñ zwanych potocznie
fotoradarami.
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie! Kolejna
czêœæ, zdecydowanie mniej obszerna, wi¹¿e siê
z proponowan¹ przez rz¹d modyfikacj¹ zasad
poddawania kierowców badaniom na obecnoœæ
w organizmie narkotyków. Zmiana ta wydaje siê
bardzo niewielka, lecz jest istotna z punktu widzenia bezpieczeñstwa na polskich drogach. Polega ona na stworzeniu mo¿liwoœci przeprowadzenia badania laboratoryjnego na obecnoœæ innych ni¿ alkohol substancji odurzaj¹cych po
przeprowadzeniu takiego badania metod¹ nielaboratoryjn¹. Aktualnie obecnoœæ narkotyków
w organizmie stwierdza siê na podstawie testów
przeprowadzonych przez funkcjonariuszy Policji
czy innych uprawnionych organów na miejscu
interwencji, badania laboratoryjne przeprowadza siê w wyj¹tkowych przypadkach, gdy stan
osoby podlegaj¹cej badaniu uniemo¿liwia przeprowadzenie badania na miejscu. Oprócz tego
badania laboratoryjne mo¿na przeprowadziæ tylko na ¿¹danie kierowcy lub za jego zgod¹. Niestety, testy wykonywane przez policjantów na miejscu interwencji czêsto nie daj¹ jednoznacznych
wskazañ. Zaobserwowano tak¿e, i¿ ze wzglêdu na
ograniczon¹ liczbê rozpoznawanych substancji
testy, które posiadaj¹ organy œcigania, nie wykazuj¹ obecnoœci niektórych narkotyków w organizmie. Na dzieñ dzisiejszy nie ma w takiej sytuacji skutecznego instrumentu prawnego, pozwalaj¹cego na stwierdzenie, czy kierowca jest
rzeczywiœcie pod wp³ywem narkotyków. Projektowana zmiana stwarza w takiej sytuacji
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mo¿liwoœæ poddania kierowcy, nawet bez jego
zgody, badaniu krwi lub moczu przeprowadzonemu w zak³adzie opieki zdrowotnej lub w izbie wytrzeŸwieñ. Z obserwacji policji wynika,
i¿ jazda pod wp³ywem narkotyków jest niestety
coraz czêstsza, a stwierdzony brak instrumentów w walce z tym niepokoj¹cym zjawiskiem
wymaga pilnej interwencji ustawodawcy.
Panie Marsza³ku, Wysoki Senacie, kolejny, ju¿
ostatni, lecz nie mniej wa¿ny obszar nowelizacji
ustawy obejmuje zmianê zasad zatrzymania
przez policjê praw jazdy w zwi¹zku z prowadzeniem pojazdu pod wp³ywem œrodków odurzaj¹cych. Projektowana zmiana sprowadza siê do
rozszerzenia przes³anek obligatoryjnego zatrzymania prawa jazdy o przypadki, w których z rozmaitych przyczyn nie jest mo¿liwe poddanie kierowcy stosownym badaniom na obecnoœæ w organizmie alkoholu lub substancji o podobnym
dzia³aniu.
Celem lepszego zrozumienia intencji tej zmiany przedstawiê bli¿ej stan prawny, aktualnie
obowi¹zuj¹cy w tym zakresie. Otó¿ zatrzymanie
prawa jazdy w omawianej sytuacji ma obecnie
dwie formy: obligatoryjn¹ bez mo¿liwoœci dalszego prowadzenia pojazdu oraz fakultatywn¹, która daje kierowcy mo¿liwoœæ prowadzenia pojazdu
przez nastêpnych siedem dni na podstawie wydanego przez policjê pokwitowania. Obecnie obligatoryjne zatrzymanie prawa jazdy nietrzeŸwego kierowcy jest uwarunkowane, cytat z ustawy:
stwierdzeniem, ¿e kieruj¹cy znajduje siê w stanie nietrzeŸwoœci lub w stanie po u¿yciu alkoholu albo œrodka dzia³aj¹cego podobnie do alkoholu. Wymóg stwierdzenia jest w tym przypadku
rozumiany jako uzyskanie jednoznacznego wyniku badania na obecnoœæ alkoholu we krwi lub
w wydychanym powietrzu. Mimo i¿ badaniom
takim mo¿na poddaæ kieruj¹cego nawet bez jego
zgody, istnieje taki zapis, to w praktyce policyjnej stwierdza siê sytuacje, w których zachowanie kierowcy w istocie uniemo¿liwia przeprowadzenie takiego badania, a czêsto te¿ lekarze, mimo istnienia odpowiedniego przepisu, nie chc¹
pobraæ krwi bez jego zgody. Propozycja rz¹du
zmierza do tego, aby w tych sytuacjach policja
zatrzymywa³a prawo jazdy bez mo¿liwoœci dalszego kierowania pojazdem i to na podstawie nie
tyle stwierdzenia, którego nie mo¿emy uzyskaæ,
ile uzasadnionego podejrzenia, i¿ kieruj¹cy znajduje siê pod wp³ywem œrodka odurzaj¹cego.
Zmiana ta, w ocenie rz¹du, jest kolejnym krokiem w kierunku poprawy bezpieczeñstwa na
polskich drogach.
Koñcz¹c prezentacjê ustawy, zwracam siê do
pañ i panów senatorów z proœb¹ o uwzglêdnienie
w dalszych pracach przedstawionych celów, jakie towarzyszy³y przygotowaniu rz¹dowego

przed³o¿enia. Pozwolê sobie równie¿ wyraziæ nadziejê, i¿ Wysoki Senat, podobnie jak izba ni¿sza,
zechce poprzeæ przedstawion¹ przez rz¹d propozycjê. Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê bardzo. Mo¿e pan tu jeszcze pozostanie, Panie Ministrze.
Zgodnie z art. 44 ust. 6 Regulaminu Senatu
senatorowie mog¹ zg³aszaæ z miejsca trwaj¹ce
nie d³u¿ej ni¿ minutê zapytania do obecnego na
posiedzeniu przedstawiciela rz¹du zwi¹zane
z omawianym punktem porz¹dku obrad.
Czy ktoœ z pañstwa senatorów chce zadaæ takie pytanie? Proszê bardzo, pan senator Lasecki.

Senator Jaros³aw Lasecki:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, ja mam pytanie o to stwierdzenie czy te¿ podejrzenie bycia pod wp³ywem
œrodka odurzaj¹cego. Jak rozumiem, propozycja
jest taka, aby pozbawiæ kogoœ prawa jazdy tylko
na podstawie podejrzenia, tak?
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw
Wewnêtrznych i Administracji Zbigniew Rau:
Uzasadnionego podejrzenia.)
Uzasadnionego podejrzenia, ale jednak podejrzenia. Czy nie idzie to zbyt daleko i czy to w zdecydowany sposób podniesie bezpieczeñstwo na
polskich drogach? To jest pierwsze pytanie.
I pytanie drugie. Przy okazji chcia³bym zapytaæ pana ministra o tak¹ rzecz: o ile parlamentarzyœci zostali dobrze poinformowani, istnieje rozporz¹dzenie komendanta g³ównego Policji, w jaki
sposób traktowaæ pos³ów i senatorów w przypadku uzasadnionego podejrzenia kierowania pojazdem mechanicznym pod wp³ywem alkoholu.
Chcia³bym zadaæ pytanie, czy mo¿e byæ tak, ¿e
organ wykonawczy mo¿e kontrolowaæ organ
ustawodawczy na podstawie przepisu, który sam
sobie wyda? Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Proszê bardzo, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Spraw Wewnêtrznych
i Administracji
Zbigniew Rau:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Pierwsza sprawa: uzasadnione podejrzenie,
Panie Senatorze, jest, w moim odczuciu, w takim
zakresie, kiedy mamy do czynienia z kierowc¹,
który nie chce poddaæ siê badaniu, a który ewidentnie wykazuje zaburzenia œwiadomoœci. Mamy do czynienia z wyczuciem woni alkoholu, jak
równie¿ z zaburzeniem czynnoœci motorycznych,
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zataczaniem siê. W przypadku, kiedy kierowca
jest pod znacznym wp³ywem narkotyków, policja
po prostu musi uniemo¿liwiæ mu dalsze prowadzenie pojazdu, poniewa¿ wystawienie przez policjê pokwitowania skutkuje tym, ¿e cz³owiek ten,
odmówiwszy poddania siê badaniu, wyjdzie z zak³adu opieki zdrowotnej i w zasadzie ca³y czas
mo¿e legalnie prowadziæ pojazd, a za chwilê mo¿e
spowodowaæ wypadek.
Prawda jest te¿ taka, ¿e sytuacje te s¹ nieczêste, mieliœmy jednak z nimi do czynienia, i to by³
du¿y problem, niejednokrotnie by³ opór lekarzy
dy¿urnych przed tym, aby pobieraæ krew od takich osób czy próbowaæ je… Wiadomo, jak ktoœ
nie chce poddaæ siê sprawdzeniu alkomatem, nie
jesteœmy w stanie go zmusiæ, a lekarze odmawiali
pobrania krwi osobie, która nie chcia³a siê po
prostu zastosowaæ do ich poleceñ. W zwi¹zku
z tym powstawa³a paradoksalna sytuacja, taki
cz³owiek, zatrzymywany na podstawie uzasadnionego przypuszczenia, wychodzi³ z zak³adu
opieki zdrowotnej, wsiada³ do samochodu i odje¿d¿a³. I praktycznie, lege artis, policja nie mog³a
w tym zakresie nic zrobiæ.
Podkreœlam: nie s¹ to przypadki czêste, ale
w naszym odczuciu, w odczuciu ministerstwa
spraw wewnêtrznych, musz¹ byæ jednak w jakiœ
sposób uregulowane. Proszê sobie wyobraziæ sytuacjê, kiedy taka osoba wsiada do samochodu,
patrol policyjny jest bezsilny, wydaje pokwitowanie, a za chwileczkê jest wypadek drogowy – mo¿e
trochê przesadzê – i gin¹ dzieci. W tym momencie
funkcjonariusz mo¿e w zasadzie naraziæ siê na
zarzut z art. 231 kodeksu karnego. Sytuacja jest
byæ mo¿e przerysowana, ale mo¿e mieæ miejsce.
St¹d taka nowelizacja.
Co do uzasadnionego podejrzenia w stosunku
do pos³a i senatora, w tym wypadku mamy chyba
tak¿e do czynienia z immunitetami dyplomatycznymi, nie mogê sobie przede wszystkim wyobraziæ
przypadku, w którym mielibyœmy do czynienia
z tak skrajnym postêpowaniem. W moim odczuciu
immunitet nie pozwala jednak funkcjonariuszom
zatrzymaæ w miejscu tego pos³a czy senatora. Nie
wyobra¿am sobie zatrzymania takiej osoby.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Pan senator Piesiewicz i pan senator Lasecki.

Senator Krzysztof Piesiewicz:
Ja siê ca³kowicie zgadzam z panem ministrem
co do opisu sytuacji zwi¹zanej z kontrol¹ trzeŸwoœci czy te¿ odurzenia innymi œrodkami, tylko
¿e pan minister u¿y³ tutaj zwrotu, którego
w ustawie nie ma, a mianowicie ¿e ktoœ odmówi³
badania. Dlatego chcia³bym o to zapytaæ. Po-
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prawka, któr¹ my wnosimy jako komisja praw
cz³owieka, jest tym elementem konstytuuj¹cym
mo¿liwoœæ postêpowania, o jakim pan mówi³. Ja
siê zgadzam – w takiej sytuacji, gdy ktoœ odmawia, a widaæ, ¿e jest kompletnie, jak mówi¹
w Warszawie, ur¿niêty – jest to zupe³nie logiczne,
¿e policja musi dzia³aæ w ramach swoich uprawnieñ i musi mieæ ku temu podstawy prawne,
tylko ¿e w tym przepisie nie ma odmowy. I my
chcemy wprowadziæ coœ, co statuuje mniej wiêcej
to, o czym pan mówi³. Czy ja mam racjê, czy nie?

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Spraw Wewnêtrznych
i Administracji
Zbigniew Rau:
Tak, Panie Senatorze, rz¹d popiera tê poprawkê, która mówi, ¿e to zatrzymanie bêdzie w przypadku jednoznacznej odmowy.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Pan senator Lasecki, proszê bardzo.

Senator Jaros³aw Lasecki:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, ja rzeczywiœcie te¿ nie mogê
sobie wyobraziæ takiej sytuacji, która hipotetycznie mia³aby mieæ miejsce w przypadku senatorów i pos³ów. Chcia³bym jednak zapytaæ pana
ministra, czy rzeczywiœcie istnieje rozporz¹dzenie komendanta g³ównego Policji, mówi¹ce
o tym, aby w przypadku uzasadnionego podejrzenia w stosunku do pos³a lub senatora zastosowaæ œrodki przymusu bezpoœredniego, aby doprowadziæ do takiej sytuacji, i¿ pose³ lub senator,
mimo ¿e ma immunitet parlamentarny, zosta³
zbadany na okolicznoœæ obecnoœci alkoholu we
krwi. Dziêkujê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Spraw Wewnêtrznych
i Administracji
Zbigniew Rau:
Panie Senatorze, istnieje takie rozporz¹dzenie
komendanta g³ównego Policji. Ono ma doprowadziæ, w takim ju¿ drastycznym przypadku, do zablokowania mo¿liwoœci dalszej jazdy senatora
czy pos³a, czyli do niedopuszczenia do powodowania permanentnego zagro¿enia w ruchu drogowym. Dotyczy to równie¿ przedstawicieli konsularnych i dyplomatycznych, a wiêc tak¿e ambasadorów. By³ kiedyœ taki przypadek, ¿e samo-
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chód ambasadora, jad¹cego w stanie nietrzeŸwoœci, zosta³ zablokowany przez trzy radiowozy.
I o to chodzi. Przepis nie mówi natomiast o u¿yciu
œrodków przymusu bezpoœredniego, ¿eby zmusiæ
pos³a czy senatora do, czy ja wiem, wydychania
powietrza w alkomat albo pobierania krwi.
Ja jeszcze skonsultowa³bym siê, ju¿ w szczegó³owym zapisie, z dyrektorem Biura Ruchu
Drogowego Komendy G³ównej Policji. Na pewno
jednak rozporz¹dzenie mówi o niedopuszczeniu
do dalszej jazdy pos³a, senatora czy innej osoby
objêtej immunitetem.
(Senator Zbigniew Romaszewski: Jeœli rozporz¹dzenie, to jaka delegacja?)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Proszê, pan senator Romaszewski.

Senator Zbigniew Romaszewski:
Je¿eli mówimy o rozporz¹dzeniu, to w oparciu
o jak¹ delegacjê ustawow¹…
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw
Wewnêtrznych i Administracji Zbigniew Rau: No,
w tym wypadku…

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Panie Ministrze, ja bym poprosi³ o informacjê
na piœmie na ten temat.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw
Wewnêtrznych i Administracji Zbigniew Rau: No,
chyba, ¿e panowie senatorowie… To mo¿emy
ewentualnie…)
Nie, nie, ale ja te¿ czyta³em…
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw
Wewnêtrznych i Administracji Zbigniew Rau:
Tak?)
Przepraszam, ja te¿ tylko czyta³em w prasie
o tym rozporz¹dzeniu. Nie znamy tego rozporz¹dzenia. Ja bym poprosi³ o informacje na piœmie na ten temat, dobrze?
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw
Wewnêtrznych i Administracji Zbigniew Rau: Panie Marsza³ku, Wysoki Senacie, przedstawimy tê
informacjê w mo¿liwie wyczerpuj¹cy sposób,
z przyk³adami.)
Dobrze. Rozumiem, ¿e teraz nie jest pan w stanie…
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw
Wewnêtrznych i Administracji Zbigniew Rau:
Oczywiœcie.)
Dziêkujê bardzo.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw
Wewnêtrznych i Administracji Zbigniew Rau:
Dziêkujê.)
Wiêcej pytañ nie ma.

Informujê, ¿e nikt z pañstwa senatorów nie zapisa³ siê do g³osu.
Zgodnie z art. 52 ust. 2 Regulaminu Senatu
zamykam dyskusjê.
Informujê, ¿e g³osowanie w sprawie ustawy
przeprowadzone zostanie pod koniec posiedzenia.
S¹ ró¿ne stanowiska komisji, w zwi¹zku z tym
zgodnie z art. 52 ust. 2 Regulaminu Senatu proszê Komisjê Samorz¹du Terytorialnego i Administracji Pañstwowej oraz Komisjê Praw Cz³owieka
i Praworz¹dnoœci o ustosunkowanie siê jeszcze
raz do tej ustawy.
Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu ósmego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o Narodowym Centrum Badañ
i Rozwoju.
Przypominam, ¿e rozpatrywana ustawa zosta³a uchwalona przez Sejm na czterdziestym pierwszym posiedzeniu w dniu 9 maja 2007 r. Do Senatu zosta³a przekazana w dniu 10 maja 2007 r.
Marsza³ek Senatu w dniu 16 maja 2007 r. zgodnie z art. 68 ust. 1 Regulaminu Senatu skierowa³
j¹ do: Komisji Nauki, Edukacji i Sportu oraz do
Komisji Gospodarki Narodowej. Komisje po rozpatrzeniu ustawy przygotowa³y swoje sprawozdania w tej sprawie. Przypominam ponadto, ¿e
tekst ustawy zawarty jest w druku nr 433,
a sprawozdania komisji w drukach nr 433A
i 433B.
Proszê sprawozdawcê Komisji Nauki, Edukacji i Sportu, pana senatora Kazimierza Wiatra,
o zabranie g³osu i przedstawienie sprawozdania
komisji w sprawie rozpatrywanej ustawy.

Senator Kazimierz Wiatr:
Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie! Panowie Ministrowie!
Chcia³bym, przedk³adaj¹c sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu, dotycz¹ce ustawy
o Narodowym Centrum Badañ i Rozwoju, przekazaæ je w takiej zawartoœci, jaka jest przyjêta
w naszej Izbie. Jednoczeœnie mam œwiadomoœæ,
¿e pan minister znacznie szerzej omówi zagadnienia dotycz¹ce tej ustawy i polityki Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego w tym zakresie.
Panie Marsza³ku, Panie i Panowie Senatorowie, ustawa o Narodowym Centrum Badañ i Rozwoju zosta³a sformu³owana w sytuacji, kiedy
w naszym kraju istnieje bardzo du¿e rozdrobnienie prowadzonych badañ naukowych. Zespo³y
badawcze s¹ prawie zawsze niewielkie, realizowane projekty badawcze – niedu¿e. W zderzeniu
z przestrzeni¹ badawcz¹ Unii Europejskiej,
z oczekiwaniami gospodarki, nie tylko polskiej,
ale tak¿e i europejskiej, sytuacja ta nie jest dobra, nie s³u¿y promocji Polski w Europie i na œwiecie, nie s³u¿y rozwojowi naukowemu badaczy
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i zespo³ów, nie s³u¿y wreszcie efektywnoœci inwestowanych w naukê œrodków.
Poza takim stanem, zarysowanym w du¿ym
przybli¿eniu, mo¿na te¿ powiedzieæ, ¿e w tym zakresie brak jest tradycji tworzenia du¿ych zespo³ów badawczych, tradycji dotycz¹cej wspó³pracy
zespo³ów i oœrodków badawczych, tworzenia
i funkcjonowania konsorcjów. Przyk³adem to potwierdzaj¹cym jest sytuacja dotycz¹ca finansowania badañ naukowych. To kolejny punkt naszego posiedzenia. I dopiero w nowelizacji rozwa¿anej przez nas w kolejnym punkcie pojawi siê
mo¿liwoœæ finansowania badañ realizowanych
przez konsorcja naukowe. Do tej pory by³o to niemo¿liwe. To oczywiœcie powoduje tak¹ sytuacjê
co do wykorzystania du¿ych œrodków finansowych, jakie s¹ do zagospodarowania, œrodków
Unii Europejskiej, zwi¹zanych zarówno z siódmym programem ramowym, jak i z innymi funduszami przewidzianymi na okres 2007–2012,
w której zachodzi obawa, ¿e te œrodki nie bêd¹
wykorzystane, albo ¿e przy obecnym stanie rozdrobnienia mog¹ zostaæ wykorzystane mniej
efektywnie. Œwiadczy o tym sposób kompletowania listy indykatywnej programu Innowacyjna
Gospodarka, w której umieszczono projekty badawcze o finansowaniu powy¿ej 50 milionów euro. Dla wielu zespo³ów badawczych by³y to kwoty
ca³kowicie abstrakcyjne. Projekty sk³adane by³y
na kwoty wielokrotnie ni¿sze.
Przystêpuj¹c do krótkiego zarysowania koncepcji centrum, zawartej w ustawie, trzeba stwierdziæ, ¿e Narodowe Centrum Badañ i Rozwoju jako
takie nie bêdzie prowadzi³o badañ, ¿e jest to zaplanowane przedsiêwziêcie agencji poœrednicz¹cej,
organizuj¹cej zespo³y badawcze. Przy tym, zgodnie z zapisem ustawy, co najmniej 10% œrodków
na badania i 2% œrodków z prywatyzacji bêdzie
przeznaczane na nurt badañ realizowanych za
poœrednictwem Narodowego Centrum Badañ
i Rozwoju. Trzeba te¿ zaznaczyæ, ¿e przygotowywane jest drugie takie centrum badañ podstawowych, ¿e w zamierzeniu autorów projekty badawcze realizowane w ten sposób powinny dotyczyæ finansowania powy¿ej 100 milionów z³.
Mówi¹c bardzo konkretnie o najwa¿niejszych
zapisach dotycz¹cych narodowego centrum badañ, trzeba powiedzieæ, ¿e w art. 1 jest delegacja
ustawowa dla ministra w³aœciwego do spraw nauki do nadania centrum statutu. I statut ten
okreœla szczegó³owo zakres zadañ i tryb pracy organów centrum. Jeœli chodzi o zadanie podstawowe, centrum ma realizowaæ strategiczne programy badañ naukowych i prac rozwojowych.
Taki jest zapis art. 3 ust. 1. A realizacja strategicznych programów badañ naukowych i prac rozwojowych obejmuje w szczególnoœci: okreœlanie
zadañ badawczych i warunków ich wykonania,
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og³aszanie konkursów na wykonanie zadañ badawczych, ocenê i wybór ofert badawczych, zawieranie umów na realizacjê tych zadañ oraz
nadzór nad wykonaniem, odbiór, ocenê i rozliczanie tych zadañ.
Jeœli chodzi o realizacjê tych strategicznych
programów, centrum ma za zadanie wspieranie
komercjalizacji i innych form transferu wyniku
badañ naukowych i prac rozwojowych do gospodarki, wspieranie rozwoju kadry naukowej,
w szczególnoœci udzia³u m³odych naukowców
w realizacji programów badawczych, realizacjê
miêdzynarodowych programów mobilnoœci naukowców, a tak¿e realizacjê innych zadañ zlecanych przez ministra.
Na czele narodowego centrum badañ ma staæ
dyrektor, a w pe³nieniu jego funkcji maj¹ go
wspieraæ zastêpcy dyrektora. Wa¿nym organem
centrum jest rada, która ma byæ powo³ywana na
cztery lata. Ma ona siê sk³adaæ z siedemnastu
cz³onków i warto przytoczyæ, ¿e te siedemnaœcie
osób bêdzie siê sk³ada³o z trzech takich kurii.
Dziesiêciu cz³onków wybieranych bêdzie spoœród
kandydatów rekomendowanych przez podmioty
reprezentuj¹ce œrodowiska naukowe i gospodarcze takie jak: Rada G³ówna Szkolnictwa Wy¿szego, Rada G³ówna Jednostek Badawczo-Rozwojowych, Konferencja Rektorów Akademickich Szkó³
Polskich, Konferencja Rektorów Zawodowych
Szkó³ Polskich, Polska Akademia Nauk, Polska
Akademia Umiejêtnoœci, Polska Konfederacja
Pracodawców Prywatnych, Konfederacja Pracodawców Polskich, Polska Rada Biznesu, Polskie
Stowarzyszenie Inwestorów Kapita³owych,
Zwi¹zek Banków Polskich – dziesiêæ osób z tego
grona. Piêciu cz³onków ma reprezentowaæ administracjê rz¹dow¹ i bêd¹ oni delegowani przez Komitet Rady Ministrów, a dwóch cz³onków ma reprezentowaæ administracjê samorz¹dow¹, bêd¹
oni wybierani przez Konwent Marsza³ków Województw.
Proszê pañstwa, zadania tej rady to przede
wszystkim okreœlanie proponowanych zadañ badawczych, wytyczanie celów badawczych s³u¿¹cych realizacji strategicznych programów badañ naukowych i prac rozwojowych, okreœlanie
warunków konkursu na wykonanie zadañ badawczych, ustanawianie zespo³u ekspertów, zarz¹dzanie maj¹tkiem centrum oraz przyjmowanie sprawozdañ dyrektora.
Na uwagê te¿ zas³uguj¹ podmioty, które bêd¹
mog³y ubiegaæ siê o finansowanie. Przede wszystkim jednostki naukowe posiadaj¹ce kategoriê nadan¹ w wyniku oceny parametrycznej, ale tak¿e
jednostki naukowe wchodz¹ce w sk³ad sieci naukowych lub konsorcjów naukowo-przemys³owych, tak¿e jednostki organizacyjne prowadz¹ce
dzia³alnoœæ badawczo-rozwojow¹. I tutaj jest
okreœlony pewien roczny przychód minimalny
netto.
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Proszê pañstwa, komisja ¿yczliwie przyjê³a
projekt tej ustawy, aczkolwiek nie bez dyskusji.
Trzeba powiedzieæ, ¿e jest to przedsiêwziêcie zupe³nie nowe, ¿e nie ma doœwiadczeñ w podobnych przedsiêwziêciach. To oczywiœcie mo¿e rodziæ wiele pytañ i na pewno bêdzie powodowa³o
to, ¿e trzeba bêdzie w pierwszym okresie monitorowaæ funkcjonowanie tego organizmu i próbowaæ doregulowywaæ to, co bêdzie funkcjonowa³o
w sposób odbiegaj¹cy od za³o¿eñ autorów projektu czy te¿ innych zainteresowanych funkcjonowaniem tego centrum.
Komisja zg³osi³a piêæ poprawek. S¹ to poprawki niepodwa¿aj¹ce istoty samego projektu. Poprawka pierwsza dotyczy ograniczenia zapisu
ust. 4 art. 1. Komisja uzna³a, ¿e sformu³owania
dotycz¹ce rozporz¹dzenia maj¹tkiem centrum
wystarczaj¹co mog¹ zostaæ okreœlone w statucie
nadawanym przez ministra. Podobnie uœciœlono
zapis art. 8 ust. 2 pkt 3, zapisuj¹c, ¿e jeœli chodzi
o czyny zabronione dla kandydatów na dyrektora
centrum, to poza umyœlnym przestêpstwem ma
to byæ tak¿e umyœlne przestêpstwo skarbowe,
a nie, jak to sformu³owano w projekcie, przestêpstwo skarbowe w ogólnoœci.
Jedna poprawka jêzykowa: s³owa „wiêcej ni¿
dwie kadencje” zast¹piono s³owami „d³u¿ej ni¿
dwie kadencje”.
Poprawka czwarta nie jest taka oczywista, poniewa¿ s³owo „niewype³nienia” zastêpuje siê s³owem „niewype³niania” i tutaj bêdziemy oczekiwali jeszcze informacji od autorów tego projektu,
czy rzeczywiœcie zamiarem by³o to, ¿e jednokrotne niewype³nienie obowi¹zków przez dyrektora
mo¿e powodowaæ jego odwo³anie.
Ostatnia poprawka dotyczy uœciœlenia, ¿e rada
wydaje opiniê, a nie podejmuje opinie.
To s¹ poprawki, które zg³osi³a senacka Komisja Nauki, Edukacji i Sportu. Komisja rekomenduje ustawê o Narodowym Centrum Badañ i Rozwoju Wysokiej Izbie i ma nadziejê, ¿e realizacja
tej ustawy w istotny sposób zmieni oblicze polskiej nauki w zakresie du¿ych wyzwañ badawczych. Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Proszê sprawozdawcê Komisji Gospodarki
Narodowej, senatora Mariana Mi³ka, o zabranie g³osu i przedstawienie sprawozdania komisji w sprawie rozpatrywanej ustawy. Proszê
bardzo.

Senator Marian Mi³ek:
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Ustawa o Narodowym Centrum Badañ i Rozwoju zgodnie z intencj¹ ustawodawcy stanowi

pierwszy etap reformy polskiego systemu badañ
i nauki.
Senat rozpatruje ustawê, która stanowi pewien element reformy, nie maj¹c wiedzy na temat
ca³oœci reformy systemu badañ i nauki. Przyk³adowo, w toku dyskusji podczas posiedzenia Komisji Gospodarki Narodowej przedstawiciel
rz¹du poinformowa³ o przygotowaniu kolejnej
ustawy o Agencji Badañ Poznawczych, która
mia³aby pe³niæ analogiczne funkcje jak tworzone
rozpatrywan¹ ustaw¹ Narodowe Centrum Badañ i Rozwoju, tylko ¿e w odniesieniu do nauk
podstawowych. W zwi¹zku z tym komisja zobowi¹za³a ministra do niezw³ocznego dostarczenia
cz³onkom Senatu opracowania dotycz¹cego ca³oœciowej reformy polskiego systemu badañ i nauki.
Zgodnie z projektem ustawy Narodowe Centrum Badañ i Rozwoju ma organizowaæ realizacjê
strategicznych programów badañ naukowych
i prac rozwojowych stanowi¹cych fragment Krajowego Programu Badañ Naukowych i Prac Rozwojowych.
Z za³o¿enia jednostkowe koszty projektów
w tych strategicznych programach bêd¹ przewy¿sza³y kwotê 100 milionów z³. Aktualnie w Polsce dzia³a dziewiêæset piêædziesi¹t siedem jednostek badawczych, co oznacza, ¿e potencja³ naukowy jest rozproszony. Uwzglêdniaj¹c niewielkie
nak³ady finansowe na badania i rozwój, oko³o
0,6% PKB – w ujêciu procentowym kilkakrotnie
ni¿sze ni¿ w pañstwach o wysokim poziomie technologii, w ujêciu kwot bezwzglêdnych kilkanaœcie razy mniejsze – skoncentrowanie czêœci
œrodków na programy strategiczne wydaje siê
rozwi¹zaniem s³usznym.
Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e ustawa ta zmienia filozofiê realizacji badañ. Obecnie kreowanie tematów
projektów odbywa siê g³ównie oddolnie, to znaczy: zespo³y badawcze same proponuj¹ tematy
projektów badawczych, które chc¹ realizowaæ.
Narodowe Centrum Badañ i Rozwoju bêdzie zaœ
og³asza³o konkursy na realizacjê projektów strategicznych, w podobny sposób jak obecnie og³asza siê konkursy na projekty zamawiane. Ale
skala projektu, kwota ponad 100 milionów z³, bêdzie przekracza³a mo¿liwoœci wykonawcze ka¿dej jednostki badawczej w Polsce, co wymusi
œcis³¹ wspó³pracê kilku jednostek badawczych,
JBR, z regu³y interdyscyplinarnych, z ró¿nych
pionów uczelni PAN. Jak z tego wynika, pomys³
powo³ania takiego centrum jest s³uszny. Co wiêcej, sposób realizacji badañ, które ma organizowaæ centrum, jest spotykany w pañstwach o wysokim poziomie technologii. Narodowe Centrum
Badañ i Rozwoju bêdzie mia³o osobowoœæ prawn¹. Statut nadaje minister w³aœciwy do spraw
nauki, który pe³ni równie¿ funkcje nadzorcze.
Minister w³aœciwy do spraw nauki powo³uje
równie¿ dyrektora centrum spoœród dwóch kan-
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dydatów wy³onionych przez radê centrum w drodze konkursu. Rada centrum sk³ada siê z siedemnastu osób i jest organem wybieralnym
spoœród kandydatów rekomendowanych przez
ró¿ne podmioty reprezentuj¹ce œrodowiska naukowe, gospodarcze i finansowe. Rada jest organem opiniodawczym, szczególnie w zakresie
okreœlania zadañ badawczych objêtych strategicznym programem badañ naukowych i prac rozwojowych oraz ustanawiania, równie¿ to opiniuje, zespo³ów ekspertów itd.
Kompetencje dyrektora s¹ bardzo du¿e. Ustala on zadania badawcze i warunki ich realizacji,
art. 16, oraz decyduje w sprawach zwi¹zanych
z organizowaniem badañ naukowych i prac rozwojowych, art. 10 ust. 1, a tak¿e wyznacza ekspertów, art. 11 ust. 2. Poza tym prowadzi on gospodarkê finansow¹ na podstawie planu rzeczowo-finansowego, zatwierdzonego przez ministra
po zaopiniowaniu przez radê centrum.
W czasie dyskusji, która odby³a siê podczas
posiedzenia Komisji Gospodarki Narodowej,
omówiono nastêpuj¹ce wa¿niejsze zagadnienia.
Po pierwsze, w¹tpliwoœci budzi sk³ad i tryb powo³ania rady centrum. Je¿eli, jak to wynika
z art. 14, rada centrum wyra¿a opinie dotycz¹ce
zadañ badawczych s³u¿¹cych realizacji strategicznych programów badañ naukowych i prac badawczych, ustanawiania zespo³u ekspertów, warunków konkursu itd., to ju¿ w gronie organizacji
rekomenduj¹cych kandydatów do rady wystêpuje nadreprezentacja organizacji niezwi¹zanych
z nauk¹. Niejasne jest to, kto wybiera i w jakim
trybie. Ze wzglêdu na przytoczone zadania rady,
art. 14, jej cz³onkowie powinni byæ osobami kompetentnymi, przede wszystkim w zakresie strategii rozwoju nauki, a nie na przyk³ad w zakresie
inwestycji kapita³owych czy funkcjonowania
banków.
Po drugie, o ile sposób organizacji przez Centrum Badañ Naukowych zosta³ w ustawie okreœlony, o tyle na temat jednego z zadañ centrum,
zapisanego w art. 5 ust. 1, dotycz¹cego wspierania komercjalizacji i innych form transferu wyników badañ naukowych do gospodarki, ustawa
nic nie mówi. Nie wskazano mo¿liwych lub preferowanych mechanizmów transferu wyników badañ do gospodarki, co stanowi niew¹tpliwie s³ab¹ stronê ustawy. Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e w ostatnich latach powsta³o wiele ró¿nych podmiotów,
na przyk³ad Centrum Transferu Technologii,
Centrum Innowacji, które mia³y realizowaæ cel
okreœlony w art. 5 ustawy, ale tego transferu na
znacz¹c¹ skalê w³aœciwie nie ma. A w³aœnie ten
obszar dzia³alnoœci centrum bêdzie decydowa³
o powodzeniu ca³ej inicjatywy.
Po trzecie, w trakcie dyskusji wyjaœniono, ¿e
Narodowe Centrum Badañ i Rozwoju nie bêdzie
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tworzy³o bezpoœrednio ¿adnej infrastruktury badawczej, bêdzie tylko zarz¹dza³o œrodkami w wysokoœci co najmniej 10% œrodków przeznaczonych na naukê. Pocz¹tkowo w centrum bêdzie
zatrudnionych oko³o trzydziestu pracowników.
W¹tpliwoœci budzi³a liczba mo¿liwych zastêpców
dyrektora – do trzech. Nale¿y dodaæ, ¿e dyrektor
i zastêpcy nie bêd¹ osobami wy³anianymi z pañstwowego zasobu kadrowego.
Po czwarte, dyskusjê wzbudzi³a treœæ art. 4
ust. 1, który stanowi, ¿e w³aœcicielem praw w³asnoœci przemys³owych powsta³ych w wyniku realizacji zadañ badawczych finansowanych przez
centrum jest Skarb Pañstwa. Mo¿na sobie wyobraziæ, ¿e zadania badawcze realizuje na przyk³ad
w sieci firma, która doprowadza do zg³oszenia
patentowego. Je¿eli firma ta chcia³aby na przyk³ad rozpocz¹æ produkcjê, wykorzystuj¹c zastrze¿enie patentowe, to musia³aby w³asny patent kupiæ
od Skarbu Pañstwa. Dlatego regu³¹ powinna byæ
wspó³w³asnoœæ praw w³asnoœci przemys³owych
o proporcjach okreœlonych w umowie. Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e na przyk³ad przyznanie patentu nastêpuje po piêciu latach od jego zg³oszenia i wtedy mo¿e
siê staæ przedmiotem handlu, bez ryzyka uznania
go za zg³oszony po innym patencie o takiej samej istocie zastrze¿enia, ale na przyk³ad w innym kraju.
Komisja Gospodarki Narodowej wnosi o przyjêcie nastêpuj¹cych poprawek. W art. 1 ust. 4
skreœla siê wyrazy „a tak¿e wartoœæ maj¹tku, powy¿ej której rozporz¹dzenie maj¹tkiem Centrum
wymaga opinii Rady Centrum”. Jest to poprawka
zrozumia³a i nie wymaga wiêkszego komentarza.
Druga poprawka. W art. 4 ust. 1 po pkcie 1 dodaje siê pkt 1a o brzmieniu: „ustalanie priorytetów w zakresie strategicznych zadañ badawczych o kluczowym znaczeniu dla gospodarki narodowej”. Chodzi o doprecyzowanie, ¿e celem
strategicznym tego centrum ma byæ równie¿, oprócz okreœlania zadañ badawczych i warunków
ich wykonania, ustalanie priorytetów w zakresie
strategicznych zadañ badawczych.
Trzecia poprawka. W art. 8 ust. 2 pkt 3 wyrazy
„przestêpstwo pope³nione umyœlnie lub przestêpstwo skarbowe” zastêpuje siê wyrazami
„umyœlne przestêpstwo lub umyœlne przestêpstwo skarbowe”. Jest to redakcyjna poprawka.
W art. 4 równie¿… Przepraszam. Poprawka
czwarta. W art. 8 w zdaniu drugim wyraz „wiêcej”
zastêpuje siê wyrazem „d³u¿ej”. Jest to poprawka
zbie¿na z poprawk¹ komisji nauki.
W art. 12 ust. 1 – jest to poprawka pi¹ta – dotycz¹cym sk³adu rady komisja proponuje nastêpuj¹c¹ poprawkê. W sk³ad rady wchodzi: po pierwsze, szeœciu przedstawicieli powo³anych spoœród kandydatów wskazanych przez œrodowiska
naukowe, reprezentuj¹cych uczelnie, Polsk¹ Akademiê Nauk i jednostki badawczo-rozwojowe; po
drugie, szeœciu przedstawicieli powo³anych spoœród kandydatów wskazanych przez œrodowiska
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Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

gospodarcze i finansowe; po trzecie, jeden przedstawiciel prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej; po
czwarte, po jednym przedstawicielu administracji
rz¹dowej wyznaczonym przez ministrów w³aœciwych do spraw nauki, finansów publicznych, gospodarki œrodowiska, rolnictwa, rozwoju regionalnego, zdrowia, budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej, transportu i ³¹cznoœci
oraz przez ministra obrony narodowej.
Szósta poprawka dotyczy tej samej sprawy co
poprawka komisji nauki. Przypomnê tylko: „niewype³nienia” – „niewype³niania”.
I siódma poprawka: w art. 13 ust. 4 wyrazy
„podejmuje opinie” zastêpuje siê wyrazami „wydaje opiniê w drodze uchwa³y podjêtej”. Dziêkujê
bardzo.

Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Zgodnie z art. 44 ust. 5 Regulaminu Senatu
przed przyst¹pieniem do dyskusji senatorowie
mog¹ zg³aszaæ z miejsca trwaj¹ce nie d³u¿ej ni¿
minutê zapytania do senatorów sprawozdawców.
Czy ktoœ z pañstwa senatorów pragnie zadaæ
takie pytanie?
Pan senator Wittbrodt.

Senator Edmund Wittbrodt:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Ja mam tylko jedno pytanie.
(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Ja bym prosi³
od razu o adresowanie, do którego ze sprawozdawców.)
Tak, bo mam pytanie do ka¿dego z senatorów
sprawozdawców. Najpierw mo¿e rzeczywiœcie nale¿a³o wys³uchaæ pana ministra – bardzo cieszê
siê, ¿e bêdziemy mieli tak¹ okazjê podczas dyskusji nad systemem. Pañstwo z komisji gospodarki proponujecie, ¿e Narodowe Centrum Badañ i Rozwoju nie doœæ, ¿e ma prowadziæ ca³¹
procedurê, oceniaæ wyniki, ale jeszcze ma samo
sobie okreœlaæ kierunki i tematy badawcze. Wobec tego czy to dobre, czy z³e rozwi¹zanie, ¿e jakby wszystko jest w jednym rêku? Czy nie lepiej by
by³o, ¿eby to robi³y podmioty zewnêtrzne? Wtedy
inaczej by siê to ocenia³o.
Drugie pytanie – do pana przewodnicz¹cego
Wiatra. Mnie interesuje sposób finansowania badañ. Czy to bêdzie na zasadzie przydzia³u œrodków na centrum i potem centrum bêdzie zagospodarowywaæ te œrodki, czy te¿ bêdzie to zwi¹zane
z konkretnym problemem do rozwi¹zania, czyli
bêdzie cel i œrodki bêd¹ sz³y za celem do Narodowego Centrum Badañ i Rozwoju? Dziêkujê bardzo.

Senator Marian Mi³ek:
Panie Marsza³ku! Panie Senatorze!
Zreferowa³em poprawkê proponowan¹ przez
Komisjê Gospodarki Narodowej. Mój pogl¹d na tê
sprawê jest nieco inny i wyra¿ê go w z³o¿onej
przeze mnie poprawce, która bêdzie przedmiotem analizy ju¿ na posiedzeniu komisji.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Pan senator Wiatr.

Senator Kazimierz Wiatr:
Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie! Panowie Ministrowie!
Otó¿, zgodnie z zapisem tej ustawy, gospodarkê finansow¹ centrum w zakresie przychodów –
czyli tych œrodków, które centrum bêdzie mog³o
rozdysponowywaæ – bêd¹ tworzyæ dotacje celowe
na realizacjê poszczególnych programów strategicznych Krajowego Programu Badañ Naukowych i Prac Rozwojowych. W tym pytaniu by³a
zawarta ta w³aœnie kwestia, czy to bêdzie kwota
ogólnie na centrum, czy te¿ zwi¹zana z jakimiœ
konkretnymi przedsiêwziêciami. Otó¿ z tego zapisu wynika wprost, ¿e bêd¹ finansowane przedsiêwziêcia zdefiniowane w Krajowym Programie
Badañ Naukowych i Prac Rozwojowych. We
wczeœniejszych zapisach ustawy jest zdefiniowane, ¿e Krajowy Program Badañ Naukowych i Prac
Rozwojowych jest okreœlony w ustawie o zasadach finansowania nauki. Muszê powiedzieæ, ¿e
w ramach kolejnego punktu posiedzenia Senatu
w dniu dzisiejszym to zagadnienie bêdzie szerzej
omówione. Rozumiem, ¿e to s¹ g³ówne œrodki, jakie bêd¹ dotyczy³y tych badañ. S¹ oczywiœcie jeszcze dwa inne rodzaje finansowania: dotacja
podmiotowa na pokrycie bie¿¹cych kosztów zarz¹dzania – o tym mówi³ szerzej pan senator Mi³ek, ja na tej logistyce siê nie koncentrowa³em,
ale mo¿na sobie wyobraziæ, ¿e bêd¹ z tym zwi¹zane pewne koszty – i dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów innych inwestycji dotycz¹cych obs³ugi realizacji zadañ, przy
czym, jak to ju¿ zosta³o powiedziane, nie bêd¹ to
inwestycje dotycz¹ce infrastruktury nauki, ale
inwestycje dotycz¹ce obs³ugi i funkcjonowania
samego centrum. Nale¿y siê spodziewaæ, ¿e te
sk³adniki drugi i trzeci bêd¹ relatywnie niewielkie. G³ówny trzon finansowania bêdzie zwi¹zany
z dotacjami celowymi na realizacjê poszczególnych programów strategicznych Krajowego Pro-
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gramu Badañ Naukowych i Prac Rozwojowych.
Dziêkujê bardzo.
(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza³ek Krzysztof Putra)

Wicemarsza³ek Krzysztof Putra:
Dziêkujê bardzo.
Czy ktoœ z pañ i panów senatorów pragnie jeszcze zadaæ pytanie? Nie widzê zg³oszeñ.
Bardzo dziêkujê panu senatorowi.
Przypominam, ¿e rozpatrywana ustawa by³a
rz¹dowym projektem ustawy. Do reprezentowania stanowiska rz¹du w toku prac parlamentarnych zosta³ upowa¿niony minister nauki i szkolnictwa wy¿szego.
W tym momencie chcia³bym serdecznie przywitaæ pana Micha³a Seweryñskiego, ministra nauki i szkolnictwa wy¿szego.
Zgodnie z art. 50 Regulaminu Senatu g³os mo¿e zabraæ obecny na posiedzeniu przedstawiciel
rz¹du.
Czy pan minister pragnie zabraæ g³os?
(Minister Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego Micha³
Seweryñski: Tak, Panie Marsza³ku.)
Zapraszam.

Minister
Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego
Micha³ Seweryñski:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Na wstêpie chcia³bym wyjaœniæ kwestiê zasadnicz¹, która tutaj zosta³a sformu³owana, chocia¿ nie na pocz¹tku wyst¹pieñ panów senatorów, a mianowicie: dlaczego rz¹d nie przedstawia
ca³oœciowego pakietu ustaw, które by mia³y doprowadziæ do zreformowania sektora badañ naukowych stosownie do za³o¿eñ polityki rz¹du
w tym sektorze?
OdpowiedŸ jest prosta, mo¿na by nawet powiedzieæ: bardzo prosta. Po pierwsze, dlatego ¿e nie
mo¿na zrobiæ wszystkiego naraz; i po drugie, dlatego ¿e nie mo¿na czekaæ przez jeszcze mniej wiêcej rok – bo tyle by to zajê³o – na ca³kowite uporz¹dkowanie sektora badañ naukowych w drodze odpowiednich zmian legislacyjnych.
W szczególnoœci z tymi zmianami, które s¹ pilne,
nie mo¿na by³o czekaæ i pozwalaæ na to, ¿eby dwa
kolejne bud¿ety w dziedzinie badañ naukowych,
to znaczy bud¿ety na rok 2006 i 2007, nadal by³y
wydawane w sposób nieracjonalny, tak jak to
mia³o miejsce do roku 2005 w³¹cznie, a wiêc, jak
to powiedziano ju¿ tutaj w sprawozdaniach,
w sposób rozdrobniony, nieracjonalny, niedaj¹cy gwarancji osi¹gania w badaniach naukowych tych celów, które s¹ istotne z punktu widzenia rozwoju kraju i zaspokajania elementarnych
potrzeb ludnoœci. Dlatego dzia³amy stopniowo
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i pierwszy pakiet prezentowany parlamentowi
bêdzie nastêpnie uzupe³niony przez nastêpne
ustawy, o których powiem ogólnie.
W kilku punktach chcia³bym przedstawiæ ca³y
zarys polityki rz¹du w dziedzinie badañ naukowych i prac rozwojowych, poniewa¿ polityka ta
obejmuje nie tylko œcis³e rozumienie badañ naukowych, ale tak¿e prace, które s³u¿¹ rozwojowi
gospodarki, rozwojowi ró¿nych dziedzin zaspokajania potrzeb, ¿ywotnych potrzeb spo³ecznych.
Cele polityki naukowej rz¹du, w najkrótszym
ujêciu, s¹ nastêpuj¹ce. Po pierwsze, jest to koncentracja badañ naukowych – a tym samym i wydatków na badania naukowe oraz prace rozwojowe – na strategicznych z punktu widzenia interesu pañstwa, z punktu widzenia potrzeb spo³ecznych, obszarach badawczych. Takimi strategicznymi obszarami s¹ przede wszystkim kwestie gospodarcze, rozwój gospodarczy, ochrona zdrowia
i zaspokajanie innych potrzeb. Po drugie, strategiczne to znaczy tak¿e gwarantuj¹ce innowacyjnoœæ procesów technologicznych, technicznych,
organizacyjnych w gospodarce i zaspokajanie
potrzeb ludnoœci. Strategiczne jest dla nas tak¿e
to, a¿eby Polska nadal rozwija³a swoj¹ naukê, ¿eby uczestniczy³a w realizacji miêdzynarodowych
programów badawczych, Polska jest bowiem
krajem o tej wielkoœci i ma taki chlubny udzia³
w rozwoju cywilizacji europejskiej, ¿e nie mo¿e
sobie pozwoliæ na to, a¿eby nie uczestniczyæ
w rozwoju samej nauki dla nauki, tej niematerialnej kultury narodu, kultury europejskiej.
Dlatego bêdziemy rozwijaæ tak¿e badania naukowe poznawcze, nieaplikacyjne, i dlatego bêdziemy wspieraæ, tak¿e finansowo, wzrost udzia³u
polskich uczonych i polskich jednostek badawczych w miêdzynarodowych programach badawczych. Bêdziemy uznawaæ za strategiczne pobudzanie i rozbudowywanie wspó³pracy pomiêdzy
gospodark¹ a nauk¹. Dzisiaj, do tej pory, ta
wspó³praca jest ci¹gle niedostateczna. Trzeba
powiedzieæ otwarcie, ¿e odziedziczyliœmy po minionym, s³usznie minionym systemie komunistycznym taki system relacji pomiêdzy nauk¹
a gospodark¹, który nie sprzyja³ œcis³ej wspó³pracy, bo istnienie przedsiêbiorstw polskich tamtego czasu nie zale¿a³o od tego, czy bêd¹ innowacyjne, czy bêd¹ nowoczesne, czy bêd¹ modernizowaæ swoj¹ produkcjê, czyniæ j¹ konkurencyjn¹
na rynkach œwiatowych. My musimy tê œcis³¹
wspó³pracê budowaæ od nowa. I to jest zadanie
niezwykle trudne, jeœli weŸmie siê pod uwagê
strukturê polskiej gospodarki, nawyki pewnej
czêœci kadry gospodarczej i dzisiejszy, dotychczasowy stan tych relacji. Mówi¹c krótko, ale
bardziej szczegó³owo: chodzi o to, ¿e brakuje
œwiadomoœci tych potencjalnych partnerów co
do tego, jak wiele mog¹ sobie nawzajem daæ i jak
wiele mog¹ skorzystaæ na tej œcis³ej wspó³pracy.
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Bêdziemy w polityce naukowej lansowaæ i realizowaæ za³o¿enie o wzroœcie nak³adów finansowych. Bo nie mo¿na tych wszystkich bardzo ambitnych za³o¿eñ, o których mówi³em wczeœniej,
zrealizowaæ bez wydatnego wzrostu wydatków finansowych, zarówno tych, które pochodz¹ z rosn¹cego produktu krajowego brutto, czyli s¹ rezultatem naszych wewnêtrznych, krajowych
osi¹gniêæ, jak i tych z bud¿etu Unii Europejskiej.
Ten wzrost, proszê Wysokiej Izby, jest bardzo
widoczny, zauwa¿alny. Owszem, nadal trzeba
uczciwie powiedzieæ, ¿e jesteœmy krajem na dorobku i ¿e nie da siê porównaæ naszych nak³adów
z tymi, które wysoko rozwiniête kraje Zachodu
wydaj¹ na badania naukowe. Niemniej jednak
dla zilustrowania tego powiem, ¿e w tym roku bud¿et na badania naukowe kraju, ten, który pochodzi z naszego dorobku narodowego, to jest
mniej wiêcej 1 miliard euro, a powiêkszony
o œrodki z Unii Europejskiej wynosi 1,5 miliarda,
czyli to jest wzrost piêædziesiêcioprocentowy. To
daje wyobra¿enie o tym, jaka to jest skala wzrostu w stosunku do poprzednich nak³adów, z poprzednich lat. Porównuj¹c to w ramach tych odniesieñ, mamy widoczny wzrost nak³adów.
I teraz jest kwestia, ¿eby te pieni¹dze po prostu
dobrze wydaæ, wydaæ tak¿e na ostatni, jaki przedstawiam w moim referacie, cel w polityce naukowej, to znaczy na rozwój kadry naukowej. Bo mamy jej po prostu za ma³o, ¿eby mo¿na by³o osi¹gn¹æ
te wszystkie ambitne cele w badaniach naukowych. Mamy jej te¿ za ma³o po prostu na to – i tu
proszê o uwagê – ¿eby wydaæ te wszystkie pieni¹dze, które, w perspektywie bud¿etowej wyznaczanej nie tylko przez nasz¹ w³asn¹ politykê, ale te¿
przez bud¿et europejski, bêdziemy mogli na naukê
przeznaczyæ. Po prostu my musimy wzmóc, zwiêkszyæ potencja³ ludzki w sektorze badañ naukowych. I to jest równie¿ wielkie wyzwanie.
Jak chcemy to zrobiæ? Nastêpny element mojego wyst¹pienia to w³aœnie odpowiedŸ na pytanie, jak chcemy osi¹gn¹æ ten cel. Jest oczywiste,
¿e pod k¹tem tych celów przygotowujemy odpowiednie zmiany legislacyjne, których pierwsz¹
czêœæ Wysoki Senat ma przed sob¹. Chcemy
przede wszystkim wprowadziæ zasadnicz¹ zmianê w trybie selekcjonowania i finansowania projektów badawczych. Mo¿na najogólniej powiedzieæ tak: do dzisiaj jeszcze – niestety tak, do dzisiaj – finansowanie jednostek badawczych w Polsce ma charakter socjalny. To jest du¿e uproszczenie, ale wyt³umaczê siê z niego w ten sposób,
¿e powiem, i¿ jednostki dostaj¹ pieni¹dze przede
wszystkim za to, ¿e istniej¹, bo dostaj¹ tak zwany
fundusz statutowy. Na ten cel wydajemy z tego
1 miliarda euro – to porównanie w euro jest dobre
– znaczn¹ wiêkszoœæ pieniêdzy. Te œrodki id¹ na
to niezale¿nie od tego, jakie kto ma osi¹gniêcia!

A dopiero co panowie senatorowie mówili o procesie oceny standardów naukowych, potencja³u
naukowego instytucji badawczych. I tu okazuje
siê, ¿e niektóre jednostki maj¹ kategoriê trzeci¹,
czwart¹, a te¿ dostaj¹ pieni¹dze na badania naukowe, mimo ¿e ich uczonoœæ jest w¹tpliwa i rezultaty tego wydatku s¹ w¹tpliwe. A wiêc musimy
przede wszystkim dokonaæ zasadniczej zmiany
w wydatkowaniu tych pieniêdzy, przechodz¹c
z systemu finansowania za to, ¿e coœ istnieje –
a wobec tego dostaje najwiêksz¹ czêœæ pieniêdzy
na tak zwany fundusz statutowy, na utrzymanie
przede wszystkim etatów i maj¹tku tych jednostek – na finansowanie typu zadaniowego, to
znaczy finansowanie za to, ¿e ktoœ ma wartoœciowy projekt naukowy, odpowiadaj¹cy interesom
strategicznym pañstwa w danej dziedzinie. Przy
czym ten system finansowania bêdzie oparty na
konkurencji dobrych projektów, a nie na konkurencji nazwy czy innych czynników pozamerytorycznych.
¯eby ten nowy system wdro¿yæ i ¿eby zagwarantowaæ, ¿e tak on bêdzie funkcjonowa³, musimy
wprowadziæ – i mamy zamiar to zrobiæ – dwie
agencje do badañ naukowych, wzoruj¹c siê na doœwiadczeniach innych krajów, które równie¿ maj¹
takie rozwi¹zanie, ¿e maj¹ w rz¹dzie ministerstwa
do badañ naukowych, a oprócz tego maj¹ osobne
agencje organizuj¹ce, selekcjonuj¹ce projekty badawcze, finansuj¹ce i zawieraj¹ce umowy na realizacjê projektów. Czemu taki dualizm s³u¿y? Pytano nas o to ju¿ w izbie sejmowej parlamentu.
OdpowiedŸ jest nastêpuj¹ca: chodzi o to, ¿eby odbiurokratyzowaæ proces podejmowania decyzji
w kwestii przyznawania pieniêdzy na realizacjê
projektów naukowych, a nawet – nie waham siê
powiedzieæ – ¿eby odpolityczniæ, oddzieliæ od niepotrzebnych nacisków politycznych proces podejmowania decyzji co do tego, komu pieni¹dze na
badania naukowe przyznaæ. Id¹c œladem pañstw
rozwiniêtych – które przeznaczaj¹ na naukê znacznie wiêcej pieniêdzy ni¿ my i które osi¹gnê³y ju¿
ten sukces bêd¹cy nastêpstwem tego, ¿e badania
naukowe s¹ ko³em zamachowym rozwoju cywilizacji w tych krajach, zw³aszcza cywilizacji materialnej, gospodarki, przemys³u – chcielibyœmy
osi¹gn¹æ to, by relacje pomiêdzy jednostkami badawczymi a rz¹dem by³y mniej wiêcej takie jak pomiêdzy rz¹dem a szko³ami wy¿szymi, czyli by by³y
oparte na autonomii. Uczeni sami najlepiej wiedz¹, na co wydawaæ pieni¹dze i jak je wydawaæ na
badania naukowe. Rol¹ polityków jest sformu³owanie ogólnych definicji, zrobienie planu obszarów badawczych, które maj¹ strategiczne znaczenie, i zagwarantowanie obiektywizmu procesów
selekcyjnych. Tak w³aœnie postêpuj¹ agencje badawcze w krajach rozwiniêtych. My chcemy iœæ
ich œladem, korzystaæ z ich doœwiadczeñ.
Dlatego powo³amy Narodowe Centrum Badañ
i Rozwoju, które bêdzie, jak wynika z projektowa-
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nej ustawy, agencj¹ odpowiedzialn¹ za prowadzenie badañ naukowych, za organizowanie badañ naukowych, za finansowanie badañ naukowych, za kontraktowanie badañ naukowych, za
nadzorowanie badañ naukowych, a nastêpnie za
udzielanie pomocy w ich komercjalizacji, czyli
w zastosowaniu w praktyce wyników tych badañ.
Ta agencja bêdzie siê zajmowaæ badaniami o charakterze aplikacyjnym, czyli tymi, które w bezpoœredni sposób, w najwiêkszym stopniu bêd¹
mog³y mieæ prze³o¿enie na zastosowanie w procesach produkcyjnych, procesach technologicznych, do zaspokajania potrzeb ludnoœci, takich
chocia¿by jak te w zakresie ochrony zdrowia
i w innych wa¿nych obszarach ¿ycia. Czyli to bêd¹, mówi¹c najogólniej, badania stosowane, aplikacyjne. I na to pójdzie najwiêkszy wysi³ek finansowy i organizacyjny rz¹du. Dlatego w pierwszej kolejnoœci sprawê tej agencji opracowaliœmy pod wzglêdem legislacyjnym i to ona zacznie
pracowaæ najszybciej, je¿eli tylko ta ustawa zostanie przyjêta przez parlament.
Druga agencja, Agencja Badañ Poznawczych,
powstanie na podstawie nastêpnej ustawy, która
jest w przygotowaniu. Ona bêdzie siê zajmowaæ
tymi badaniami, które, jak sama nazwa wskazuje, s³u¿¹ rozwojowi samej nauki. To bêd¹ badania
dla nauki, badania, ¿e tak powiem, kruche, które
nie mog¹ wejœæ w konkurencjê z badaniami
o charakterze aplikacyjnym, bo zawsze by przegra³y, trudno jest bowiem dzisiaj udowodniæ, jakie bêd¹ korzyœci materialne z tego, ¿e ktoœ bêdzie prowadzi³ badania nad histori¹ literatury
polskiej albo nawet nad odleg³ymi gwiazdami
w systemach kosmicznych. Niemniej jednak równie¿ te badania Polska musi rozwijaæ. Zawsze,
od wieków, by³a w tych dziedzinach obecna i ma
potencja³ do tego, ¿eby te badania rozwijaæ. Ale
¿eby te dwa rodzaje badañ ze sob¹ nie konkurowa³y, potrzebne s¹ dwie agencje, dwa bud¿ety,
paralelnoœæ, ale i rozdzielnoœæ, tak by nie by³o
obawy, i¿ w pogoni za efektem materialnym naszych badañ zapomnimy o badaniach o charakterze humanistycznym, teoretycznym, czysto poznawczym, ¿e je zaniedbamy, zniszczymy.
To jest odpowiedŸ na pytanie tak¿e o to, dlaczego maj¹ byæ dwie agencje, a nie jedna. Na
œwiecie zreszt¹ s¹ przyk³ady na jedno i na drugie
rozwi¹zanie, na przyk³ad Norwegowie maj¹ jedn¹
agencjê badawcz¹ do organizowania badañ naukowych, Amerykanie zaœ maj¹ ich kilka. Wzory
s¹ wiêc po jednej i po drugiej stronie. Po namyœle
doszliœmy do wniosku, ¿e potrzebne s¹ obie, bo te
agencje bêd¹ dzia³aæ na zasadzie konkurencji
projektów. Zrywamy z finansowaniem typu socjalnego, za samo istnienie, a przechodzimy na
finansowanie, które zapewni najwiêksz¹ czêœæ
œrodków dla jednostek badawczych poprzez kon-
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kurencjê pomiêdzy projektami badawczymi. Kto
zrobi lepszy projekt, ten dostanie pieni¹dze na
badania i ten dostanie dodatkowy strumieñ pieniêdzy na dzia³alnoœæ jednostki badawczej. ¯eby
by³o pewne, ¿e te procesy selekcyjne doprowadz¹
do wy³onienia i finansowania najlepszych projektów badawczych, chcemy, a¿eby w zespo³ach
oceniaj¹cych te projekty znaleŸli siê ludzie, którzy nie s¹ bezpoœrednio zainteresowani rezultatami postêpowania selekcyjnego. Nie jest to proste, bo przecie¿ badania w zakresie, powiedzmy,
onkologii musz¹ oceniaæ specjaliœci od onkologii,
którzy prawdopodobnie sami prowadz¹ podobne
badania. Dlatego bêdziemy siêgaæ, zw³aszcza
wtedy, kiedy chodzi o du¿e projekty badawcze,
o du¿ym bud¿ecie, po ekspertów zagranicznych,
którzy nie s¹ zaanga¿owani bezpoœrednio, osobiœcie, w rezultaty tego procesu selekcyjnego. Bêdziemy siêgaæ tak¿e po ekspertów spoza œciœle rozumianego sektora naukowego, do sektora gospodarczego, nawet do sektora finansowego.
Niech ocena sensownoœci projektu, wartoœci projektu bêdzie dokonana z ró¿nych z punktów widzenia, nie tylko ze œciœle laboratoryjnego czy
œciœle doœwiadczalnego. Niech bêdzie uwzglêdniony tak¿e ten aspekt przydatnoœci spo³ecznej,
przydatnoœci gospodarczej. To bêdzie mia³o znaczenie wtedy, kiedy konkurs na projekty badawcze bêdzie przeprowadza³o Narodowe Centrum
Badañ i Rozwoju, a wiêc agencja zajmuj¹ca siê
badaniami aplikacyjnymi. A wiêc to jest nasz pomys³ na to, jak mamy doprowadziæ do zmiany systemu selekcjonowania projektów, organizowania, finansowania badañ naukowych, œledzenia
postêpów w rozwoju, w realizacji projektów badawczych. To tak¿e pomys³ na to, czego nigdy nie
by³o na przyk³ad w poprzednim KBN, ¿eby ta
agencja, Narodowe Centrum Badañ i Rozwoju,
udziela³a pomocy autorom badañ w tym, ¿eby
dobrze je ulokowaæ gdzieœ u odbiorcy, gdzieœ
w przemyœle, gdzieœ w gospodarce po to, ¿eby by³
z nich jak najlepszy po¿ytek.
Ostatni punkt w zamierzeniach, które
chcia³bym przedstawiæ Wysokiemu Senatowi, to
punkt dotycz¹cy naszego potencja³u badawczego. Do tej pory powiedzia³em o tym, na co chcemy
wydawaæ pieni¹dze i jak zamierzamy prowadziæ
politykê badawcz¹. Potem powiedzia³em o tym,
jak chcemy wydawaæ pieni¹dze, ¿eby by³y wydane jak najbardziej racjonalnie i ¿eby osi¹gn¹æ za³o¿one cele. A teraz chcia³bym powiedzieæ o tym,
jak chcemy wykorzystaæ potencja³ badawczy,
którym dysponujemy dzisiaj, po to, ¿eby te cele
zamierzone osi¹gn¹æ.
Na wstêpie chcia³bym powiedzieæ, ¿e potencja³
badawczy w Polsce jest znaczny, aczkolwiek w pewnych sektorach rozproszony. Mo¿na by wyodrêbniæ dzisiaj nastêpuj¹ce sektory badawcze.
Potencja³ badawczy polskich wy¿szych uczelni
reprezentuje najwiêksz¹ czêœæ tego potencja³u.
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Ocenia siê, chocia¿ to jest niezwykle trudne, ¿e
mo¿e nawet 70% ca³ego potencja³u badawczego
mieœci siê w szko³ach wy¿szych. Dobre, pe³ne zaanga¿owanie tego potencja³u, zw³aszcza w badania o charakterze utylitarnym, to jest nowe wyzwanie. Wiele szkó³ wy¿szych prowadzi³o badania g³ównie po to, ¿eby ilustrowaæ nimi swoj¹
dzia³alnoœæ i wspieraæ dzia³alnoœæ dydaktyczn¹,
a nastêpnie po to, ¿eby u³atwiaæ kariery naukowe
swoim pracownikom naukowym. Dopiero na
trzecim miejscu znajdowa³o siê prowadzenie badañ naukowych, które mia³y s³u¿yæ gospodarce,
na które by³o zapotrzebowanie o charakterze
praktycznym. Uruchomienie tego wielkiego potencja³u badawczego, który tkwi w uczelniach
wy¿szych, dla tych celów, o których mówi³em
wczeœniej, to wielkie wyzwanie dla rz¹du, a zw³aszcza dla ministra nauki i szkolnictwa wy¿szego.
Chcemy ten sektor o¿ywiæ, zbli¿yæ go do partnera
gospodarczego i zachêciæ go do wspó³pracy.
Chcielibyœmy zintegrowaæ jakoœ ten sektor z gospodark¹ i bardziej go z ni¹ zespoliæ poprzez tworzenie konsorcjów naukowo-badawczych, konsorcjów naukowo-przemys³owych.
Drugi element w sektorze badawczym tego potencja³u to instytuty Polskiej Akademii Nauk. Instytuty Polskiej Akademii Nauk w decyduj¹cym
stopniu maj¹ dobr¹ renomê naukow¹, ale s¹, naszym zdaniem, zdaniem rz¹du, rozcz³onkowane,
nadmiernie rozdrobnione i oparte na starej formule bran¿owej, co powoduje, ¿e niektóre z nich
s¹ zbyt ma³e, ¿eby udŸwign¹æ wielkie wyzwania,
które dzisiaj stoj¹ przed badaczami. Naszym zdaniem – i mam nadziejê, ¿e dojdziemy w tej sprawie
do wspólnych wniosków, do wspólnych konkluzji
z kierownictwem Polskiej Akademii Nauk – te instytuty trzeba przeorganizowaæ w taki sposób,
¿eby sta³y siê one wielkimi platformami badawczymi, wielodyscyplinarnymi, zdolnymi do
udŸwigniêcia wielkich wyzwañ badawczych,
wielkich tematów badawczych. To przekszta³cenie jest konieczne. Ten sektor bêdzie przez to lepiej wykorzystanym w badaniach naukowych.
I wreszcie trzeci sektor w badaniach naukowych, czyli jednostki badawczo-rozwojowe. Sto
piêædziesi¹t kilka takich jednostek badawczo-rozwojowych, z czego ponad setka podlega ministrowi gospodarki, to przyk³ad pozosta³oœci po
starym systemie, pozosta³oœci bran¿owej Polski
przemys³owej, opartej na zupe³nie innych podzia³ach ani¿eli istniej¹ce w dzisiejszym systemie gospodarki. Ten sektor bêdzie wymaga³ najdalej id¹cych przekszta³ceñ strukturalnych, finansowych, organizacyjnych, dlatego jako jedn¹
z pierwszych zmieniamy ustawê o jednostkach
badawczo-rozwojowych. Ju¿ zosta³a uchwalona.
Te trzy sektory musimy uczyniæ sektorami
niezwykle dynamicznymi, noœnymi, zdolnymi do

podejmowania wielkich badañ naukowych, zdolnymi do wspó³pracy z wielkimi zespo³ami miêdzynarodowymi, zdolnymi do wejœcia w sposób
aktywny, bardziej aktywny ni¿ do tej pory, do europejskich programów badawczych, do europejskiej przestrzeni badawczej, zw³aszcza do Siódmego Ramowego Programu Badawczego Unii
Europejskiego, dotowanego kwot¹ oko³o 50 miliardów euro. Do tej pory nasze udzia³y w poprzednich programach ramowych by³y niezwykle
skromne, na ogó³ nie przekracza³y wartoœci polskiego wk³adu do programu ramowego. A wiêc,
mówi¹c bardzo potocznie, nic nie zarabialiœmy
na tym udziale, bo byliœmy bardzo skromni, Ÿle
zorganizowani. Mamy nadziejê to przewalczyæ.
Uwa¿amy, ¿e z tego tworzywa, z tego potencja³u
naukowego, który mamy, zw³aszcza z jednostek
badawczo-rozwojowych i z czêœci instytutów Polskiej Akademii Nauk, powinniœmy stworzyæ kilka
du¿ych, dobrze zarz¹dzanych, dobrze finansowanych, g³ównie poprzez konkurencyjne projekty badawcze, pañstwowych instytutów naukowych. I to bêdzie nasze nastêpne przedsiêwziêcie, najpierw legislacyjne. Projekt tej ustawy jest
ju¿ w fazie koñcowej.
Pañstwowe instytuty naukowe w takich priorytetowych obszarach, jak atomistyka, energetyka, ochrona zdrowia… Nie chcia³bym wymieniaæ
innych, ale przecie¿ nasuwa siê chocia¿by biomedycyna, biotechnologia, nanotechnologia, to,
czym ¿yje dzisiaj ca³y œwiat naukowy i od czego zale¿y to, czy ktoœ przoduje w nowych technologiach, a tym samym ma coœ do powiedzenia na
rynku, czy tylko powiela inne wynalazki, inne technologie, przy czym musi jeszcze grubo p³aciæ za
dostêp do tych technologii i mo¿liwoœæ ich produkowania. Z tym musimy zerwaæ na tyle, na ile nas
staæ. A dzisiaj staæ nas na znacznie wiêcej ni¿ kiedykolwiek w przesz³oœci. Dzisiaj wydajemy – i mo¿emy wydawaæ, pieni¹dze s¹ zagwarantowane –
znacznie wiêksze pieni¹dze na badania naukowe.
I dzisiaj badania naukowe mog¹ naprawdê staæ
siê ko³em zamachowym rozwoju polskiej kultury
materialnej i duchowej. Na to potrzeba trochê czasu. Do tego trzeba przygotowaæ dobry grunt legislacyjny, czym siê w tej chwili zajmujemy, a nastêpnie trzeba podj¹æ zadania reorganizacyjne,
o których tu powiedzia³em. Nie bêdzie to, Wysoka
Izbo, zadanie ³atwe. Ju¿ dzisiaj mo¿emy oczekiwaæ, ¿e im s³absz¹ jednostkê ktoœ reprezentuje,
tym bardziej broni siê przed jej likwidacj¹, a co
najmniej przed tym, ¿eby mu nie uszczupliæ tak
zwanego finansowania statutowego. To nie jest
³atwe zadanie, ale jesteœmy zdecydowani przeprowadziæ je do koñca.
Tak z grubsza wygl¹da nasz zamiar, nasz
plan, ca³a polityka rz¹du ujêta z lotu ptaka plus
do³¹czona do tego, jako jeden z elementów wykonawczych, polityka legislacyjna. Raz jeszcze
t³umaczê, ¿e nie mogliœmy przedstawiæ ca³ego
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pakietu tych ustaw, poniewa¿ nie jesteœmy
w stanie w krótkim czasie zrobiæ wszystkiego
naraz. Trzeba by³o tak¿e przekonaæ wiele osób,
instytucji do pewnej nowej koncepcji. Na to potrzeba czasu, dyskusji, konsultacji. Chcê powiedzieæ, ¿e rezultatem tej cierpliwej pracy jest
to, ¿e ogromna wiêkszoœæ œrodowiska naukowego popiera tê politykê. I nie tylko dlatego, ¿e jest
wiêcej pieniêdzy na badania, ale ¿e jest to polityka podporz¹dkowana racjonalizacji wydatków
i osi¹ganiu takich celów, które s¹ potrzebne,
które s¹ korzystne dla pañstwa, dla spo³eczeñstwa.
Panie Marsza³ku, Wysoka Izbo, dziêkujê za
uwagê. Jestem gotów odpowiedzieæ na inne pytania, które by zosta³y skierowane, poza tymi, które ju¿ wczeœniej zosta³y sformu³owane.

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 ministra, zwi¹zane z omawianym punktem porz¹dku
obrad.
Bardzo proszê, pan senator Go³aœ by³ pierwszy.

Senator Andrzej Go³aœ:
Panie Marsza³ku! Panie Ministrze!
Mówi³ pan minister o wartoœci nak³adów. Miliard euro. Jak to siê ma do porównywalnych nak³adów w krajach, które s¹ zbli¿one do nas wielkoœci¹, to znaczy takich, jak Hiszpania i W³ochy?
Ile tam jest wydawane na naukê?

Minister
Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego
Micha³ Seweryñski:
Na pewno nie potrafiê podaæ szczegó³owych
odpowiedzi w tej sprawie, poniewa¿ nie ma tu
konkretnych danych, ale jestem przekonany, ¿e
wydaj¹ wiêcej. My siê dŸwigamy z zacofania, które odziedziczyliœmy na starcie tego rz¹du. Je¿elibyœmy patrzyli na to procentowo, to jesteœmy
ci¹gle poni¿ej 1% produktu krajowego brutto. Ale
zaczêliœmy od poziomu 0,56% produktu krajowego brutto. Dzisiaj jesteœmy ju¿ lekko powy¿ej
0,60% i mam nadziejê, ¿e w nastêpnych latach to
bêdzie jeszcze wiêcej. Chcia³bym tylko przypomnieæ, ¿e je¿eli dojdziemy do 1% krajowego brutto,
to kwotowo za rok mo¿e to oznaczaæ 12 miliardów z³, czyli, lekko licz¹c, trzykrotnie wiêcej ni¿
ten 1 miliard euro rocznie. Taka jest skala wydatku kwotowego, je¿eli wzi¹æ pod uwagê kwoty,
a nie procent produktu krajowego brutto. A za-
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tem trudno nam bêdzie goniæ kraje, które nie
startowa³y jak my na koñcu roku 2005, a na pocz¹tku kadencji tego rz¹du, z poziomu 0,56%
produktu krajowego brutto. Myœmy byli wtedy
wœród krajów europejskich rzeczywiœcie jednym
z najbardziej zaniedbanych pod tym wzglêdem
krajów; mieliœmy jeden z najni¿szych wskaŸników. Mozolnie bêdziemy siê pi¹æ do tego, co wyznacza Strategia Lizboñska, do tych 3%. Na tym
poziomie jest bardzo niewiele krajów na ca³ym
œwiecie, a nie tylko w Europie. Ale gdybyœmy
osi¹gnêli chocia¿ 1%, to jak mówiê, bior¹c pod
uwagê przewidywany produkt krajowy brutto,
w przysz³ym roku wynosz¹cy oko³o 1200 bilionów, przepraszam, 1200 miliardów, po polsku
siê mówi miliardów, to mielibyœmy 12 miliardów
z³ na wydatki na badania naukowe, czyli trzykrotnie wiêcej ani¿eli dzisiaj. Obawiam siê, ¿e jeszcze
w przysz³ym roku nie bêdziemy mieæ tego 1%, ale
kwotowo jest to wzrost zasadniczo widoczny.
Œrodowiska naukowe to odczuwaj¹ i nie mo¿na
powiedzieæ, ¿e mamy stagnacjê, ¿e siê nic nie
dzieje w tej dziedzinie. Owszem, jest to wzrost
skokowy, wyraŸnie zauwa¿alny. Co wiêcej, obserwujemy, z jak¹ powag¹ traktuj¹ nas partnerzy zagraniczni, zarówno w Unii Europejskiej, jak
i partnerzy bilateralni. Bo na skalê swoich mo¿liwoœci wchodzimy do ró¿nych projektów badawczych z konkretnymi pieniêdzmi, proporcjonalnie do tego, jaki jest nasz bud¿et.

Wicemarsza³ek Krzysztof Putra:
Dziêkujê bardzo.
Pan senator Wittbrodt, proszê.

Senator Edmund Wittbrodt:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, mam cztery pytania.
Jedno dotyczy œcie¿ki dochodzenia do tych
3%. Pan minister wie, jakie by³y ró¿ne szacunki
i wczeœniejsze prognozy, w których te¿ by³y
przedstawiane ró¿ne optymistyczne warianty.
Czy jest œcie¿ka dojœcia do 3% w tej perspektywie, która by³aby pewna? Czy rz¹d przedstawi tak¹, która by by³a w miarê pewna?
Drugie pytanie. Pan mówi³ o finansowaniu dobrych projektów, dobrych wniosków pochodz¹cych ze œrodowiska naukowego. Czy w wizji
tego systemu, który pan przedstawia³, przewiduje siê równie¿ zamówienia rz¹dowe na powa¿ne
badania?
Trzecie pytanie. Mówi³ pan o braku kadry. Jedna sprawa to rozproszone œrodowisko, ale mówi³ pan te¿, ¿e brakuje kadry. Jak ten niedobór
jest szacowany?
Ostatnie pytanie dotyczy unijnych programów
ramowych. Jednym z g³ównych argumentów, ¿e
nie udaje nam siê wykorzystaæ tylu œrodków, ile
wynosi nasz wk³ad, ¿e zawsze otrzymujemy

34. posiedzenie Senatu w dniu 30 maja 2007 r.
94

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o Narodowym Centrum Badañ i Rozwoju

(senator Edmund Wittbrodt)
mniej, jest to, ¿e s¹ stosunkowo niskie wynagrodzenia kadry i g³ównie to decyduje o tym, ¿euzyskujemy mniej œrodków w Unii. Jak dzisiaj widzi
pan tê kwestiê?

Minister
Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego
Micha³ Seweryñski:
Panie Marsza³ku! Panie Senatorze!
Œcie¿ka dochodzenia polskiego bud¿etu naukowego do standardów europejskich zaznaczonych w Strategii Lizboñskiej, jak powiedzia³em,
bêdzie bardzo d³uga. Wiele krajów zreszt¹ ma
z tym k³opot, a to wszystko, te 3%, mia³o byæ
osi¹gniête do 2010 r. Dla wielu krajów jest to po
prostu nierealne, tym bardziej ¿e w Europie s¹ jeszcze kraje biedniejsze od nas, mniejsze, które
bêd¹ mia³y z tym niew¹tpliwie k³opot. Trudno
jest dzisiaj powiedzieæ z ca³¹ pewnoœci¹, ile to bêdzie wynosi³o na koniec kadencji tego rz¹du, ale
dzisiaj jesteœmy niemal pewni, ¿e pod koniec kadencji tego rz¹du ³¹cznie ze œrodkami europejskimi, ³¹cznie ze œrodkami, które uda nam siê pozyskaæ spoza bud¿etu pañstwowego… W dobrze
rozwiniêtych krajach zachodnich sektor gospodarczy uczestniczy w wydatkach na badania naukowe. Nam wydaje siê, ¿e potrafimy przez ten
czas, który mamy, przekonaæ partnerów gospodarczych do tego, ¿e w ich ¿ywotnym interesie le¿y inwestowanie w badania naukowe, bo to im siê
zwróci dziêki wiêkszym zyskom. Mo¿e podsumujemy te wszystkie trzy Ÿród³a. W prognozie rz¹dowej mamy za³o¿enie, ¿e w 2010 r. bêdzie to 1%
PKB jako skala wielkoœci wydatków…
(Senator Edmund Wittbrodt: £¹cznie.)
…na badania naukowe. Tak, ³¹cznie. Z samego bud¿etu nie jesteœmy w stanie uzyskaæ 1%, bo
musielibyœmy mieæ… Je¿eli, proszê pañstwa,
wzrost produktu krajowego brutto bêdzie nastêpowa³ tak szybko, jak teraz, to prawdopodobnie
w 2010 r., lekko licz¹c – przepraszam, nie jestem
ekonomist¹, opieram siê na tych estymacjach,
które czytam – bêdziemy mieli produkt krajowy
brutto w granicach 1500 miliardów, chyba co
najmniej taki. Wtedy ten 1% bêdzie oznacza³ 15
miliardów z³ na badania naukowe, a dzisiaj s¹ to
4 miliardy. Ale to bêdzie 1% z tych trzech Ÿróde³.
Dzisiaj jesteœmy na poziomie, je¿eli dobrze pamiêtam, 0,62% produktu krajowego brutto. To
jest mozolna œcie¿ka pod górê, ale kwotowo to
szalony skok, bo to by oznacza³o prawie potrojenie dzisiejszego poziomu wydatków. To jest pewna œcie¿ka.
Zamówienia rz¹dowe oczywiœcie bêd¹. Proszê
zauwa¿yæ, ¿e w ustawie, która by³a dzisiaj przedstawiana, mówimy o tym, i¿ Narodowe Centrum
Badañ i Rozwoju dostanie minimum 10% ca³ego

bud¿etu na badania naukowe. Minimum, bo
musimy siê liczyæ z tym, ¿e jednak ogromn¹ wiêkszoœæ kwoty tego bud¿etu wydamy na fundusze
statutowe tych ró¿nych potrzebnych i niepotrzebnych jednostek. Ich restrukturyzacja to bêdzie ciê¿ka droga pod górê, musi to trochê potrwaæ. Ale oczywiœcie bêd¹ zarezerwowane pewne kwoty, pozostaj¹ce w dyspozycji ministra nauki, po to, ¿eby na przyk³ad zagwarantowaæ realizacjê zobowi¹zañ, jakie rz¹d podejmie w programach miêdzynarodowych. W programach miêdzynarodowych podmiotem zobowi¹zañ mog¹
byæ zarówno jednostki badawcze, na przyk³ad
szko³y wy¿sze, mo¿e to byæ Narodowe Centrum
Badañ i Rozwoju, ale bêdzie tak¿e rz¹d, na przyk³ad wtedy, kiedy budujemy wielkie instalacje
badawcze, na które nawet œredniej wielkoœci
pañstwo europejskie, jakim jest Polska, nie jest
w stanie sobie pozwoliæ. Takich projektów jest
kilka i bêdziemy w nich uczestniczyæ. I to rz¹d
musi zagwarantowaæ, ¿e nasza sk³adka, nasz
udzia³ bêdzie zap³acony. My bêdziemy finansowaæ takie projekty. I to jest odpowiedŸ na pytanie, czy bêd¹ zamówienia rz¹dowe.
Je¿eli chodzi o kadry, to oczywiœcie dzisiaj jest
bardzo trudno. Dokonanie oceny jest mo¿liwe
tylko w skali wielkich liczb. Mamy, jak dzisiaj obliczaj¹ ekonomiœci, oko³o szeœædziesiêciu tysiêcy
ludzi zaanga¿owanych w sferê badañ naukowych, a potrzebujemy, wed³ug ró¿nych ocen, co
najmniej dwa razy tyle. Szybko tego nie nadrobimy, nawet je¿eli z pieniêdzy, które na to s¹, nast¹pi zasadniczy wzrost finansowania studiów
doktoranckich. Pan profesor doskonale wie, ¿e
potrzeba co najmniej czterech lat, ¿eby mieæ tu
rezultaty. Prawda? Ale to bêdziemy robiæ. Plus
oczywiœcie wzrost wynagrodzeñ w sektorze badañ naukowych. Proszê pañstwa, to jest bardzo
realne i proste. Jak bêd¹ pieni¹dze na badania
naukowe, to ci, którzy bêd¹ realizowaæ projekty
naukowe, bêd¹ mogli wliczyæ sobie godziwe wynagrodzenie. To jest najpewniejszy sposób na
podwy¿szenie wynagrodzeñ, dochodów ludzi zaanga¿owanych w sferê badañ naukowych. Dzisiaj niskie wynagrodzenia w tym sektorze to jest
jeden z zasadniczych czynników ucieczki, powodów ucieczki, a w ka¿dym razie niedostatecznego
dop³ywu kadry naukowej do tego sektora.
Jeœli chodzi o programy unijne, to mamy nadziejê zrobiæ znacznie wiêkszy wysi³ek informacyjny i perswazyjny wobec potencjalnych uczestników badañ w ramach programów europejskich, ¿eby oni w to siê anga¿owali. Mamy nadziejê, s¹dz¹c po dotychczasowych dzia³aniach,
¿e tak siê stanie. Jest przy tym jeszcze niezmiernie wa¿ny czynnik historyczny. Jeszcze w 2004 r.
przystêpowaliœmy do tego typu programów jako
extraneus, nie cz³onek Unii Europejskiej na
pe³nych prawach. Nam zatem niezmiernie rzadko powierzano koordynacjê europejskich progra-
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mów badawczych, a z tym wi¹za³y siê du¿e pieni¹dze przep³ywaj¹ce przez uczelnie czy instytuty, w których takie programy by³y koordynowane. Dzisiaj jesteœmy pe³noprawnym pañstwem
cz³onkowskim. To powoduje wzrost zaufania do
naszych zespo³ów, ³atwiejsze przedostanie siê,
tak¿e dziêki pewnym czynnoœciom, pewnym zabiegom o charakterze marketingowym – nie waham siê tego powiedzieæ – naszego œrodowiska
naukowego, wiêksz¹ nasz¹ obecnoœæ w procesach selekcyjnych. Razem to daje wiêksz¹ si³ê
przebicia naszym dzia³aniom.
Na sam koniec dodam jeszcze rzecz niezwykle
wa¿n¹, ale do tej pory uwa¿an¹ za coœ niezwyk³ego. Bêdziemy budowaæ swoje przedstawicielstwa
naukowe tam, gdzie s¹ nasi newralgiczni partnerzy. W Brukseli ju¿ je mamy. Polska Akademia
Nauk ju¿ ma swoj¹ stacjê, swoje w³asne przedstawicielstwo po to, ¿eby tam popieraæ nasze starania naukowe, po to, ¿eby tam przekonywaæ
partnerów do badañ naukowych. Wysoki Senat
wie bowiem, ¿e potencjalnych partnerów gospodarczych do badañ naukowych w Polsce, którzy
gotowi s¹ wydaæ du¿e pieni¹dze, jest bardzo niewielu. Staramy siê ich przekonywaæ, ¿e to warto
zrobiæ. Ale trzeba ich najpierw znaleŸæ. Wystarczy, ¿e przypomnê, i¿ w sektorze prywatnym dominuj¹ firmy nie tylko ¿e ma³e, ale wrêcz mikroskopijne, o œrednim zatrudnieniu cztery osoby
na przedsiêbiorstwo. To nie s¹ potencjalni partnerzy do finansowania badañ naukowych. Dlatego naszym zadaniem jest przyci¹ganie tak¿e
partnerów zagranicznych, których nie potrzeba
przekonywaæ do tego, ¿e inwestowanie w badania
naukowe jest intratne, a nawet w organizowanie
tych badañ, bo i na tym siê zarabia, na styku nauka – gospodarka. I to równie¿ chcemy podj¹æ.

Wicemarsza³ek Krzysztof Putra:
Dziêkujê bardzo.
G³os zabierze pan senator Trybu³a, bardzo
proszê.

Senator Zbigniew Trybu³a:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, bardzo siê cieszê, ¿e pan minister na forum naszej izby senackiej przedstawi³
ca³y zarys programu rozwoju badañ naukowych,
dochodzenia do pewnych standardów i do tego,
¿e nasza nauka, jak s¹dzê, bêdzie bardziej
wzmocniona. Moje pytanie dotyczy Agencji Badañ Poznawczych, bo to jest na tej wadze pewna
równowaga. By³a tutaj mowa o kadrze naukowej.
Kadra naukowa ze wzglêdu na finanse, szczególnie m³oda kadra, odchodzi czy te¿ nie przychodzi.
I mam pytanie: czy w tym roku powstanie rów-
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nie¿ projekt dotycz¹cy Agencji Badañ Poznawczych, czy bêdzie przys³any do parlamentu? Chodzi o to, ¿eby móc równie¿ i w tej dziedzinie, która
– tak jak pan minister s³usznie powiedzia³ – nie
mo¿e konkurowaæ z badaniami stosowanymi, zatrzymaæ tych najlepszych i ¿eby pozyskaæ m³odzie¿, która jest bardzo zdolna, do tego, aby te badania podstawowe, szczególnie w dziedzinie nauk œcis³ych, fizyce, chemii, biologii, by³y rozwijane. To bêdzie baz¹ do póŸniejszych badañ rozwojowych. Na jakim etapie jest ten projekt badañ
poznawczych? Dziêkujê.

Minister
Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego
Micha³ Seweryñski:
Panie Senatorze, projekt ustawy o Agencji Badañ Poznawczych jest w przededniu wys³ania do
konsultacji miêdzyresortowych i z partnerami
spo³ecznymi. To musi trwaæ co najmniej miesi¹c. Zwi¹zki zawodowe maj¹ trzydzieœci dni na
ustosunkowanie siê do tych projektów, a jest ich
kilka w sferze naszego dzia³ania. Bior¹c pod
uwagê dalsze etapy pracy, jestem pewien, ¿e
w lipcu ten projekt zostanie skierowany pod obrady rz¹du. Kiedy ostatecznie zostanie skierowany pod obrady parlamentu, to ju¿ trudno
przewidywaæ. Mam nadziejê, ¿e jeszcze przed
parlamentarn¹ przerw¹ wakacyjn¹. Projekt jest
w pe³ni opracowany.
Co do m³odej kadry to niech mi wolno jeszcze
bêdzie, Panie Marsza³ku, dodaæ, ¿e ju¿ dzisiaj,
nie czekaj¹c na inne dzia³ania, podejmujemy
pewne œrodki zaradcze, takie, które mia³yby
sk³oniæ, zw³aszcza m³odzie¿ po doktoracie, do
podejmowania pracy w Polsce i które mia³yby
spowodowaæ, ¿eby ci doktorzy w ogóle mieli jak¹œ pracê. S³yszymy bowiem zewsz¹d, ¿e nie ma
pracy dla naszych m³odych uczonych, ¿e niejeden by chcia³ ich zatrudniæ, ale nie ma na to pieniêdzy. W ministerstwie ju¿ po raz drugi rozpisaliœmy konkurs na specjalne trzyletnie granty
– po 60 tysiêcy z³ rocznie, co daje 5 tysiêcy z³ na
miesi¹c – dla tych pracodawców, którzy zatrudni¹ ludzi po doktoracie niemaj¹cych pracy, dla
tych pracodawców, którzy ich potrzebuj¹ po to,
¿eby budowaæ u siebie ten przyczó³ek przysz³ej
wspó³pracy z nauk¹. Muszê powiedzieæ z pewnym za¿enowaniem i z pewnym zak³opotaniem,
¿e oba te pierwsze konkursy cieszy³y siê niewielkim zainteresowaniem. Wobec tego s³owa „cieszy³y siê” s¹ nie na miejscu, bo to wygl¹da tak,
jakby ktoœ siê cieszy³ z³¹ s³aw¹. Tym siê nie nale¿y cieszyæ. Mamy nadziejê, ¿e uda nam siê to
w przysz³oœci bardziej rozpropagowaæ i ¿e wobec
tego pieni¹dze, które mamy zarezerwowane na
ten cel ju¿ w tym bud¿ecie, wydamy w ca³oœci.
Tym samym usuniemy, a mo¿e os³abimy trochê
mit, ¿e w Polsce nie ma pracy dla m³odych uczo-
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Wicemarsza³ek Krzysztof Putra:

nych. Bo je¿eli jest to 5 tysiêcy z³ na miesi¹c, to
w warunkach polskich nie jest to bardzo skromne wynagrodzenie. W porównaniu z wynagrodzeniami na Zachodzie to jest na pewno niewiele. Ale niech to bêdzie przyk³ad jednego z naszych bardzo konkretnych dzia³añ maj¹cych
s³u¿yæ zatrzymaniu ludzi, którzy zdesperowani
szukaj¹ pracy na Zachodzie i nie zawsze po doktoracie dostaj¹ na Zachodzie pracê naukow¹.
I niech to bêdzie dobra wiadomoœæ dla pracodawców, ¿e mog¹ dostaæ pomoc pañstwa, gdy
chc¹ zatrudniæ pracownika naukowego, który
pomo¿e im unowoczeœniæ przedsiêbiorstwo
i przygotowaæ siê do przysz³ej wspó³pracy z nauk¹. Mamy nadziejê, ¿e to rozpropagujemy lepiej
i ¿e lepiej wykorzystamy pieni¹dze.
Mamy tak¿e osobny projekt przyci¹gania m³odych badaczy, którzy pojechali na uzupe³niaj¹ce
studia za granicê i teraz nierzadko rozwa¿aj¹, czy
wróciæ, czy tam zostaæ i szukaæ pracy. Dla nich
te¿ mamy pewn¹ ofertê, przynajmniej tak¹, ¿eby
przez pewien czas po powrocie ich standard ¿ycia
i warunki badawcze nie by³y gorsze ni¿ na Zachodzie, a w ka¿dym razie ¿eby nie by³y zasadniczo
gorsze.
To jest trudna praca. Ja nie mogê powiedzieæ
Wysokiej Izbie, ¿e to fantastycznie rozwi¹zuje
wszystkie problemy. Nie rozwi¹zuje ich, bo ró¿nicy 1:5, 1:6 w dochodach krajowych i zagranicznych nie jesteœmy w stanie, mówi¹c uczciwie,
zniwelowaæ w ci¹gu roku czy dwóch lat. To jest
d³u¿szy proces. I na pytania – uprzedzê je – co robimy, ¿eby przeciwstawiæ siê emigracji m³odzie¿y, zw³aszcza m³odzie¿y najlepiej wykszta³conej,
odpowiem: robimy coœ, ale jednoczeœnie ja osobiœcie cieszê siê, ¿e ta m³odzie¿ tam jedzie. Patrzê
na szacowne postaci pañ i panów senatorów i widzê te osoby, które wiele lat ¿ycia poœwiêci³y temu, ¿eby nasza m³odzie¿ mog³a swobodnie jeŸdziæ, kszta³ciæ siê, studiowaæ. A moim cichym
marzeniem osobistym – jeœli wolno, Panie Marsza³ku, je zdradziæ – jest to, ¿ebyœmy do¿yli znowu czasów jak za Kopernika, ¿eby polska m³odzie¿ mog³a siê kszta³ciæ na ka¿dym uniwersytecie europejskim i ¿eby przywo¿one stamt¹d œwiadectwa wszêdzie by³y respektowane, tak ¿eby poczu³a siê pe³noprawnymi obywatelami w ca³ej
Europie.
M³odzie¿ zwi¹zana z nauk¹ te¿ tak powinna robiæ. Ona ju¿ to robi w takim zakresie, w jakim to
jest mo¿liwe. Jestem przekonany, ¿e dzisiaj
stworzymy warunki, podwaliny pod takie warunki, które sprawi¹, ¿e za kilka lat m³odzie¿ bêdzie
wracaæ. Ju¿ dzisiaj mo¿emy podaæ przyk³ady powrotu naszych uczonych i tych, którzy ubiegaj¹
siê, konkuruj¹ o pracê w polskich instytutach
naukowych, bo niema³o poœród nich takich, które maj¹ renomê œwiatow¹.

Dziêkujê bardzo.
G³os zabierze pan senator Wach.

Senator Piotr Wach:
Panie Ministrze, jedn¹ z podstawowych funkcji centrum jest ustalanie czy te¿ okreœlanie zadañ badawczych. Mnie siê wydaje, ¿e to jedna
z jego najwa¿niejszych funkcji. Art. 16 mówi, ¿e
zadania badawcze ustala dyrektor. Chcia³bym
zapytaæ, jak on to czyni.

Minister
Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego
Micha³ Seweryñski:
Panie Senatorze, bêdzie krajowy program badañ strategicznych. Dyrektor bêdzie ograniczony
ramami takiego strategicznego badania. Projekty
badawcze, granty, na realizacjê których bêd¹ siê
ubiegaæ wnioskodawcy, bêd¹ siê musia³y mieœciæ
w obszarze tych projektów strategicznych. Dyrektor Narodowego Centrum Badañ i Rozwoju
nie bêdzie musia³ czekaæ, a¿ nap³yn¹ wnioski od
jednostek naukowo-badawczych o sfinansowanie pewnych projektów badawczych. Bêdzie
móg³, i bêdzie musia³, w³aœnie ustawa go do tego
zobowi¹zuje, sam wykazaæ inicjatywê i og³osiæ
konkurs na realizacjê sformu³owanych odpowiednio projektów. W tym celu bêdzie mia³ radê naukow¹, do tego celu bêdzie móg³ wykorzystaæ konsultacje z ministrem, jego sugestie co do tego, jakim projektom nale¿a³oby teraz utorowaæ drogê,
które w danym czasie wymagaj¹ pierwszeñstwa,
a w ka¿dym razie zainteresowania. Bêdzie móg³
og³aszaæ kilka konkursów jednoczeœnie na projekty w ró¿nych obszarach, na tym bêdzie polega³a jego rola. A jeœli chodzi o to, co ostatecznie zostanie sformu³owane jako projekt badawczy, to
bêdzie pod kontrol¹ swojej rady i ca³ego œrodowiska badawczego, on nie bêdzie od niego oderwany.
Powiedzia³em, ¿e chcielibyœmy, ¿eby œrodowisko naukowe by³o autonomiczne w realizacji
programów badawczych. Rz¹d powinien okreœliæ
cele strategiczne, strategiczne obszary badañ,
ale o tym, jakie konkretne projekty badawcze
mieszcz¹ce siê w tym obszarze nale¿y realizowaæ,
powinni decydowaæ tak¿e ludzie z tego œrodowiska, nie tylko sam dyrektor. On zapewne nie pozostanie g³uchy na ich g³osy, bêdzie musia³ siê z nimi konsultowaæ, po to ma radê tak bardzo zró¿nicowan¹ co do sk³adu, ¿eby nie by³ sam, i powiedzmy otwarcie, ¿eby jego decyzje nie by³y apodyktyczne, nadmiernie indywidualistyczne. Ja
jestem spokojny, maj¹c na uwadze dzisiejsze doœwiadczenia zwi¹zane z prac¹ podobnych gremiów doradczych w dziedzinie polityki naukowej, ¿e bardzo dobrze, rzetelnie bêdzie tu realizo-
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wana wywa¿ona polityka i bêdziemy finansowaæ
te badania, które s¹ naprawdê korzystne.
Poza tym pozostaje ministrowi instrument
w postaci nadzoru. Gdyby w sprawozdaniach rocznych okaza³o siê, ¿e ta polityka – bo bêdzie jakaœ polityka badawcza na skalê centrum – idzie
w z³ym kierunku, to s¹ mo¿liwoœci dyskusji,
mo¿liwoœci dokonania korekty.

Wicemarsza³ek Krzysztof Putra:
Bardzo proszê, pan senator Michalak.

Senator Pawe³ Michalak:
Panie Ministrze, w ustawie zdefiniowane s¹
przychody centrum. Mówi³ pan te¿, ¿e pieni¹dze
wydatkowane bêd¹ na przedsiêwziêcia w trybie
konkursowym. My ju¿ mamy w Polsce firmy, prywatne firmy, które s¹ znane i cenione na rynku
europejskim. Ju¿ teraz w tych firmach czuje siê
ssanie innowacji. Czekamy, bo pan minister
WoŸniak to obieca³, ¿e pojawi siê nowelizacja
ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym.
Czy w segmencie wspó³finansowania czy finansowania centrum widzi pan rolê tej zmodyfikowanej ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym, która dzisiaj jest martwa, i jaki to ma byæ
udzia³? Tu ju¿ pada³o pytanie, jak bêdzie wygl¹da³ transfer badañ naukowych do przemys³u,
bardzo czêsto te¿ tego prywatnego przemys³u, bo
tam ju¿ to zapotrzebowanie jest. Czy na ten temat
kilka s³ów...

Minister
Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego
Micha³ Seweryñski:
Panie Senatorze, pañskie pytanie pozwala mi
uzupe³niæ mój referat o segment bardzo wa¿ny,
a zapomniany, naszego potencja³u naukowego,
który jest in statu nascendi, to jest w³aœnie sektor prywatny. Jest kilka instytucji badawczych
w sektorze prywatnym i, zapewniam pañstwa,
one nie bêd¹ wy³¹czone z tego konkursu o granty
badawcze w Narodowym Centrum Badañ i Rozwoju. Nie s¹dzê, ¿eby przedstawia³y granty na
badania czysto poznawcze w tej drugiej agencji.
Prywatne instytucje badawcze bêd¹ mia³y na równych prawach mo¿liwoœæ przedstawiania
swoich projektów badawczych. Je¿eli bêd¹ one
dobre, to nie ma przeszkód prawnych, ¿eby dosta³y pieni¹dze na ich realizacjê.
Co siê tyczy przedsiêbiorców to my, Panie Senatorze, nie czekamy na poprawê ustawy o partnerstwie prywatno-publicznym, nam wystarcz¹
dzisiejsze nasze ustawy. Ju¿ dzisiaj og³osiliœmy –
to jest umi³owane dziecko pana ministra Kurzyd³owskiego – tak zwan¹ inicjatywê technologiczn¹,
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innowacyjne polskie przedsiêbiorstwo. Je¿eli dobrze pamiêtam, to 12 czerwca – zapraszam szanowne panie i panów senatorów do udzia³u
w tym – podpiszemy pierwsze umowy na 100 milionów z³ z przedsiêbiorcami, z przedsiêbiorcami,
a nie z uczonymi, z przedsiêbiorcami, którzy
przedstawili odpowiednie wnioski, a przedstawili
wnioski na dziewiêæ razy wiêcej pieniêdzy ni¿ mamy do wydania w pierwszej fazie na innowacyjne
projekty! To jest niezmiernie pocieszaj¹ce, bo jak
powiedzia³em, nasz problem polega na tym, ¿e
w poprzedniej koñcówce bud¿etu europejskiego
na lata 2004–2006, kiedy dawane by³y pieni¹dze
na mury, na aparaturê, na maszyny, przedsiêbiorcy czerpali pe³nymi garœciami, a kiedy trzeba
by³o przedstawiæ konkretny projekt innowacyjny, na coœ nowego, coœ lepszego, nowe technologie, nowe produkcje, które wejd¹ w ¿ycie, kiedy te
pieni¹dze dostan¹, to by³a posucha, projektów
by³o bardzo ma³o.
Teraz siê cieszymy, bo to jest pierwszy skutek
naszych starañ, perswazji, informacji, zachêty do
wspó³pracy sektorów gospodarczego i naukowego.
W tym wypadku postanowiliœmy og³osiæ inicjatywê
– st¹d ta szumna nazwa – ¿eby nie czekaæ, a¿ dojdzie do partnerstwa, tylko skierowaæ, zaadresowaæ do samych przedsiêbiorców zaproszenie: sk³adajcie wnioski innowacyjne, jest na to na razie
100 milionów. Znajd¹ siê nastêpne pieni¹dze, je¿eli bêd¹ dobre wnioski. A wiêc ja siê nie obawiam,
¿eby jakikolwiek sektor gospodarczy zosta³ pominiêty w tym wysi³ku, by korzystaæ z pieniêdzy na
badania, na innowacje, na prace rozwojowe. To le¿y w interesie naszego pañstwa i spo³eczeñstwa.

Wicemarsza³ek Krzysztof Putra:
Dziêkujê bardzo.
Pan senator Rau.

Senator Zbigniew Rau:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, ja chcia³bym wróciæ do tej
problematyki, która dotyczy kadry naukowej.
Pan by³ uprzejmy rzecz przedstawiæ szacunkowo w ten sposób, ¿e by osi¹gn¹æ optymalne relacje miêdzy tymi œrodkami na badania naukowe,
których nale¿y siê spodziewaæ, a kadr¹ naukow¹, trzeba liczyæ siê z koniecznoœci¹ powiêkszenia owej kadry niejako dwukrotnie, a wiêc szacunkowo z szeœædziesiêciu tysiêcy do stu dwudziestu tysiêcy. Jeœli dobrze zrozumia³em intencjê prezentacji pana ministra, nie chodzi tu tylko
o zwiêkszenie kadry naukowej, ale faktycznie
chodzi tu o istotn¹ wymianê tej¿e kadry, dlatego
¿e kiedy mówimy o tych trzech sektorach, w których w istotnej czêœci dochodzi³o do tej pory do finansowania wed³ug kryteriów socjalnych, a teraz bêdziemy oczekiwaæ finansowania badañ naukowych na zasadach konkurencyjnoœci, to na-
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le¿y siê spodziewaæ, ¿e czêœæ tej szeœædziesiêciotysiêcznej kadry nie podo³a, zwa¿ywszy na dotychczasowe osi¹gniêcia czy nawyki prowadzenia badañ naukowych, które, jak rozumiem, s¹
niezadowalaj¹ce. Nale¿y zatem liczyæ siê ze stopniowym odchodzeniem czêœci tej kadry, gdy¿ ona
po prostu nie da rady przetrwaæ w tym nowym systemie – opartym na zasadzie konkurencyjnoœci
– proponuj¹c innowacyjne projekty badawcze.
Jakich proporcji spodziewa siê ministerstwo,
jeœli chodzi o naturalne odchodzenie tej kadry,
która obecnie mieœci siê w tych szeœædziesiêciu
tysi¹cach… Rozumiem bowiem, ¿e problem jest
najbardziej widoczny w tym trzecim sektorze,
sektorze instytutów bran¿owych czy resortowych. Ale tak¿e w tym pierwszym mamy takie,
mo¿na powiedzieæ, zinstytucjonalizowane formy. Mo¿e jestem niesprawiedliwy, ale czasem
myœlê w tym kontekœcie o instytucji starszych
wyk³adowców i o tym, ¿e te badania nie s¹ tak
prowadzone, jak mog³yby byæ. Jakiej wiêc fluktuacji kadr w zwi¹zku z odchodzeniem nale¿y siê
tutaj spodziewaæ? I jak ministerstwo postrzega³oby ten proces w perspektywie czasowej czy nawet organizacyjnej? Dziêkujê.

Minister
Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego
Micha³ Seweryñski:
Niew¹tpliwie, Panie Senatorze, trzeba siê liczyæ
z takim procesem, ¿e czêœæ osób zatrudnionych
w sektorze badawczym odejdzie z tego sektora ze
wzglêdu na nowe zasady organizacji, ze wzglêdu
na nowe zasady finansowania badañ naukowych.
Po prostu mog¹ siê w tym nie zmieœciæ, nie spe³ni¹
standardów, wymagañ. Z tym trzeba siê liczyæ. Ale
trudno ten proces oszacowaæ, dlatego ¿e to bêd¹
autonomiczne decyzje dyrektorów jednostek badawczych. Jak bêd¹ te przegrupowania, to bêdzie
te¿ okazja do tego, ¿eby siê pozbyæ – tak to trzeba
sobie jasno, twardo powiedzieæ – pewnej, najmniej
wartoœciowej czêœci personelu.
Mam jednak takie osobiste przekonanie – to
jest przekonanie, z którym mo¿na dyskutowaæ,
ale tak przypuszczam – ¿e dyrektorzy jednostek
badawczych nie bêd¹ siê pozbywaæ pochopnie
swojego personelu naukowego, dlatego ¿e bêd¹
musieli mieæ du¿y potencja³. Ten potencja³ jest,
ale czêsto ci ludzie nie s¹ w³aœciwie wykorzystani. Chodz¹ gdzieœ na poboczu, zajmuj¹ siê jakimiœ zadaniami marginalnymi albo tylko pseudonaukowymi. Gdyby zechciano ich doceniæ, wykorzystaæ ich zdolnoœci, umiejêtnoœci, to prawdopodobnie i ich przydatnoœæ by³aby wiêksza, lepiej
widoczna w tych instytucjach.
Spodziewam siê wiêc bardziej ruchu pomiêdzy
ró¿nymi segmentami, jednostkami badawczymi.

Bo tu siê wytworzy prawdziwy rynek. Chocia¿by
dlatego, ¿e kto bêdzie mia³ du¿e pieni¹dze, to dostanie grant na projekt badawczy. Bêdzie zatrudnia³ do realizacji grantu, na czas jego realizacji.
Ale wtedy bêdzie móg³ zatrudniæ wiêcej osób i za
lepsze wynagrodzenia. To musi spowodowaæ wymuszony obieg czy wymuszony ruch kadry naukowej. Ju¿ dzisiaj mamy takie instytuty badawcze
w Polsce, w których zatrudnienie nie mo¿e przekraczaæ okresu piêciu lat. Nie mo¿e. Nikt tam nie
mo¿e pracowaæ d³u¿ej ni¿ piêæ lat, po to, ¿eby wymusiæ nap³yw nowej kadry. Ja by³em zdumiony,
muszê powiedzieæ otwarcie, takim ograniczeniem. Ale okazuje siê, ¿e na te miejsca w tym instytucie jest nabór kandydatów z ca³ego œwiata.
Jest taki instytut, o którym myœlê w tej chwili.
Chcê jeszcze powiedzieæ, ¿e to dzia³anie, które ma
na celu uzupe³nienie niedoboru naszej kadry, to jest
dzia³anie, które musi byæ roz³o¿one na d³ugi okres.
Nie tylko dlatego, ¿e studia doktoranckie trwaj¹
w zasadzie cztery lata, ale tak¿e dlatego, ¿e dzisiaj
mamy jakieœ trzydzieœci jeden tysiêcy doktorantów
w Polsce, a z tego tylko 1/3 ma stypendia doktoranckie. Pierwszym naszym zadaniem bêdzie wiêc pomno¿enie liczby stypendystów po to, ¿eby ta czêœæ
doktorantów, która nie ma stypendiów, mog³a porzuciæ pracê i skoncentrowaæ siê na swoich doktoratach. To jest zadanie trudne, ale realne, poniewa¿
na to s¹ pieni¹dze. To s¹ pieni¹dze ze specjalnego
europejskiego Programu Operacyjnego „Kapita³ Ludzki”, w którym jest wyraŸnie napisane, ¿e s¹ pieni¹dze na uzupe³nianie studiów doktoranckich, na
rozwijanie studiów. I my to chcemy w pierwszej fazie
zrobiæ. Spodziewamy siê, ¿e nie tylko bêdziemy mieli
du¿y nap³yw doktorantów, bo bêdziemy stwarzaæ
jasne perspektywy dobrej kariery, korzystnej kariery naukowej, ale bêdziemy mieli na pewno doktorantów tak¿e z zagranicy. Bo renoma wielu polskich
oœrodków ju¿ za tym przemawia.
Nie chcia³bym nadu¿ywaæ, Panie Marsza³ku,
czasu Wysokiej Izby, ale móg³bym tu przedstawiæ
wiele jeszcze programów kszta³cenia elity doktoranckiej, superzdolnej polskiej m³odzie¿y. Jest
specjalny program, ju¿ nie tylko w mojej g³owie,
ale tak¿e na deskach pracowników mojego ministerstwa. Nied³ugo taki program podamy do publicznej wiadomoœci. Bêdziemy mieli liderów polskich: polskiej polityki, polskiej gospodarki, ¿ycia miêdzynarodowego, kandydatów na najwy¿szym poziomie. Do tego potrzeba specjalnego
modelu kszta³cenia doktorantów superuzdolnionych. Dzisiaj dla superuzdolnionej m³odzie¿y
w szko³ach wy¿szych nie ma specjalnej œcie¿ki
szlifowania talentów. Ona ginie w wielkiej liczbie
studentów, którzy s¹ sk¹din¹d nasz¹ dum¹, ale
my dla tych najlepszych nie mamy w³aœciwych
projektów. On ju¿ siê rodzi, ju¿ zosta³ opracowany, w pierwszej fazie oceniony przez specjaln¹
komisjê. Bêdziemy przystêpowaæ do nastêpnej
fazy. A wiêc tak¿e w kszta³ceniu samych dokto-
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Wicemarsza³ek Krzysztof Putra:

rów bêdziemy mieli zró¿nicowane programy –
i w tym, co dotyczy masowego kszta³cenia,
i w tym, co dotyczy elitarnego kszta³cenia.
Mamy tutaj koncepcje dobre, sprawdzone
gdzie indziej, niektóre oryginalne, nigdzie niesprawdzone, ale na pewno dobre. Pozwol¹ one
nam pokazaæ, nie waham siê tego powiedzieæ, geniusz polskiej m³odzie¿y, która wszêdzie sobie
daje radê, gdy jedzie za granicê. Nawet je¿eli najpierw zajmuje siê pracami poni¿ej jej kwalifikacji. Ale kiedy te kwalifikacje zostan¹ odkryte i docenione, Polacy zajmuj¹ poczesne miejsca w ¿yciu innych pañstw, innych narodów. Przy okazji
demistyfikuj¹ przesadne opinie o superwartoœci
innych uczelni. Nie chcê jednak tego tematu rozwijaæ, poniewa¿ nie utrzyma³bym siê w zakresie
dyskusji, która jest na dzisiaj przewidziana.

Bardzo dziêkujê.
Pani senator Urszula Gacek.

Wicemarsza³ek Krzysztof Putra:
Dziêkujê bardzo.
Pan senator Zbigniew Szaleniec.

Senator Zbigniew Szaleniec:
Panie Ministrze, ja w swoim pytaniu odbiegnê
nieco od zasadniczej treœci ustawy. Chcia³bym
pana ministra spytaæ o siedzibê narodowego instytutu. W ustawie zapisaliœmy, ¿e t¹ siedzib¹
ma byæ Warszawa. Czy zdaniem pana ministra
jest jakiœ powód, ¿e musi to byæ Warszawa? Czy
nie warto by siê zastanowiæ, by kolejne instytucje, na przyk³ad naukowe, spróbowaæ umiejscawiaæ w innych oœrodkach akademickich, jak chocia¿by w Krakowie. Stolica jest ju¿ bowiem troszeczkê, ¿e tak powiem, tymi instytucjami zapchana. One nie s¹ mo¿e a¿ tak doceniane, jak
by³yby docenione w innych oœrodkach. W innych
oœrodkach mog³yby one uzyskaæ nawet lepsze
warunki finansowania, bo samorz¹dy mog³yby
pomagaæ. Jednoczeœnie wzmacnia³yby te inne
oœrodki. Na przyk³ad Kraków z tym mi siê tak jakoœ bardzo wi¹¿e. Czy pan minister nie uwa¿a, ¿e
warto by siê nad tym zastanowiæ? Powiem szczerze, ¿e przygotowa³em nawet w tej sprawie poprawkê, ¿eby wywo³aæ dyskusjê. Mo¿e nawet nie
tylko te instytucje naukowe, ale w ogóle wszelkie
inne instytucje, które powstaj¹. Czy one wszystkie musz¹ byæ w Warszawie? Dziêkujê.

Minister
Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego
Micha³ Seweryñski:
Panie Senatorze, je¿eli parlament przeforsuje
poprawkê w tym wzglêdzie, to ja nie bêdê oponowa³, a nawet bêdê siê cieszy³. Myœlê bowiem trochê podobnie jak pan.
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Senator Urszula Gacek:
Dziêkujê bardzo.
Panie Ministrze, chcia³abym siê dowiedzieæ,
czy opinia Rady Narodowego Centrum Badañ
i Rozwoju jest dla dyrektora wi¹¿¹ca.

Minister
Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego
Micha³ Seweryñski:
Pani Senator, opinia nigdy nie jest wi¹¿¹ca,
chodzi tu o charakter opiniodawczy.

Wicemarsza³ek Krzysztof Putra:
Dziêkujê bardzo.
Jeszcze pan senator Piotr Andrzejewski.
Mo¿e ktoœ jeszcze chce zadaæ pytanie?
(Senator Piotr Andrzejewski: Mo¿na?)
Bardzo proszê, Panie Senatorze.

Senator Piotr Andrzejewski:
Panie Ministrze, nawi¹zujê do ostatniego pytania. W sk³ad rady wchodz¹ miêdzy innymi
przedstawiciele tych podmiotów, które póŸniej
mog¹ startowaæ w konkursach na wykonanie
zadañ badawczych. W zwi¹zku z tym, kto podejmuje decyzje odnoœnie do warunków konkursu? W uprawnieniach dyrektora tego bowiem
nie widzê. W uprawnieniach rady s¹ w art. 14
warunki opiniowania warunków konkursu na
wykonanie zadañ badawczych. Ale mo¿e byæ tak,
¿e ten, który opiniuje, jednoczeœnie przekazuje
albo jest osob¹ z jednej strony organizuj¹c¹ warunki konkursu i opiniuj¹c¹, a z drugiej – pretenduj¹c¹ do wykonania tych zadañ badawczych.
Czy tu w ramach nadzoru ministra s¹ uprawnienia, które wskazuj¹ ten algorytm koryguj¹cy,
a mo¿e eliminuj¹cy z wykonywania zadañ, ze
startowania w konkursie w przypadku tych podmiotów, które deleguj¹ cz³onków do sk³adu rady?
To jest pierwsze pytanie.
Pytanie drugie: jak wygl¹da zakres zale¿noœci,
dyrektywnoœci, na jakich zasadach mo¿liwy jest
nadzór ministra czy wspó³dzia³anie tego centrum
z podmiotami ju¿ bardzo zaawansowanymi
strukturalnie i maj¹tkowo, w³o¿onymi w system
badawczy od okresu peerelu, jak Polska Akademia Nauk, która w tej chwili jest przecie¿ pewnym molochem nie do ruszenia, a która by³a pomyœlana jako kontrustrojowa w peerelu wobec
Polskiej Akademii Umiejêtnoœci, swego czasu,
w okresie stalinowskim zlikwidowanej jako podmiot, razem z maj¹tkiem, i dopiero teraz przywróconej? Czy istnieje jakaœ mo¿liwoœæ dyrekty-
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wnego, programowego, a nie administracyjnego,
okreœlenia zakresu i charakteru dzia³añ? Myœlê
tu zarówno o Polskiej Akademii Nauk, jak i o tej
reaktywowanej, przywróconej Polskiej Akademii
Umiejêtnoœci. Dziêkujê.

Minister
Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego
Micha³ Seweryñski:
Panie Senatorze, oba te pytanie s¹ bardzo
przenikliwe. Odpowiem na nie w taki sposób,
¿eby rozproszyæ niepokoje: na szczêœcie mamy
jeszcze akty wykonawcze i miêdzy innymi
w rozporz¹dzeniach wykonawczych bêdzie opisana szczegó³owa procedura og³aszania konkursów. Oczywiœcie jest nie do pomyœlenia, ¿eby cz³onkowie rady z tego NCBiR mogli sami aplikowaæ do grantów badawczych, bo to bêdzie
incompatibilitas.
Nie mo¿emy tego zrobiæ tak, ¿eby ktoœ, kto reprezentuje, powiedzmy, Uniwersytet Warszawski, kto stamt¹d pochodzi, poprzez sam¹ obecnoœæ w tej radzie wyklucza³ mo¿liwoœæ aplikowania badaczy z tego uniwersytetu o granty
w NCBiR. To jest oczywiœcie niemo¿liwe, dlatego
pozostaje narzêdzie nadzoru ministra i coœ, co
w stosunkach ludzkich jest bezcenne, to znaczy dobra wiara, ¿e to œrodowisko, któremu
w ten sposób dajemy – ca³e spo³eczeñstwo –
wielki kredyt zaufania, potrafi dobrze zagospodarowaæ te pieni¹dze w sposób uczciwy
i po¿yteczny dla dobra publicznego i ¿e nie bêdzie szukaæ okazji do nadu¿yæ w takich procedurach.
Pod wp³ywem tego pytania pozostaje moje zatroskanie o szczegó³owe procedury og³aszania
konkursu przez dyrektora, a to on bêdzie ostatecznie og³asza³ konkursy, on bêdzie decydowa³,
¿eby by³y pod nadzorem ministra, ¿eby by³y dobrze osadzone w przepisach wykonawczych, które
uzupe³ni¹ ustawê.
Jeœli chodzi o relacje miêdzy Polsk¹ Akademi¹
Nauk i Narodowym Centrum Badañ i Rozwoju, to
powiem tak: oczywiœcie, tak jak do tej pory, wszystkie publiczne instytuty we wszystkich trzech
sektorach, o których powiedzia³em, bêd¹ dostawaæ nadal fundusz statutowy, ale ju¿ wed³ug kategorii zaszeregowania do poszczególnych grup
naukowych. Te, które maj¹ pierwsz¹ kategoriê
naukow¹, dostan¹ najwiêcej, a te, które maj¹
trzeci¹ i czwart¹, z czasem nie dostan¹ nic. Na razie ograniczamy to finansowanie, a wiêc instytutom panowskim to nie grozi, poniewa¿ w wiêkszoœci maj¹ bardzo wysok¹ kategoriê standardu
naukowego, wiêc na pewno dostan¹ jakiœ fundusz statutowy, a oprócz tego, jak wszyscy inni
uczestnicy, jeœli tak wolno powiedzieæ, rynku na-

ukowego, a pewne cechy rynku tam bêd¹, bêd¹
musia³y konkurowaæ o pieni¹dze, powa¿ne pieni¹dze na granty badawcze z NCBiR. Chyba, ¿e
chodzi o takie instytuty, które bêd¹ siê zajmowa³y w³aœnie badaniami kruchymi, jak ja to powiedzia³em, a wiêc badaniami œciœle poznawczymi,
œciœle teoretycznymi. One bêd¹ aplikowaæ do innej agencji, ale wszystkie bêd¹ musia³y aplikowaæ, ¿eby dostaæ powa¿ne œrodki badawcze.
Œrodki statutowe bêd¹ tylko na przetrwanie.
A poniewa¿ bêdziemy zmniejszaæ liczbê tych jednostek, zw³aszcza ma³ych, zw³aszcza w sektorze jednostek badawczo-rozwojowych, bêdziemy je zachêcaæ – ju¿ dzisiaj s¹ zachêcane, ju¿
dzisiaj korzystaj¹ z tych zachêt i mo¿liwoœci prawnych – do przekszta³cania siê, do ³¹czenia siê
w organizmy wiêksze, bardziej wydolne i silniejsze naukowo. Wydatki statutowe bêd¹ przez to
mniejsze, nie mówi¹c ju¿ o tym, jak powiedzia³em wczeœniej, ¿e te najs³absze z czasem przestan¹ dostawaæ pieni¹dze pañstwowe na badania naukowe, dlatego ¿e w gruncie rzeczy nie
spe³niaj¹ standardów instytucji naukowych.
Tak bêdziemy oszczêdzaæ i walczyæ z tym marnotrawstwem pieniêdzy na rzekome badania naukowe. To bêdzie dotyczyæ wszystkich grup instytutów, panowskich tak¿e.

Wicemarsza³ek Krzysztof Putra:
Bardzo serdecznie dziêkujê panu ministrowi
za wyczerpuj¹ce odpowiedzi.
Otwieram dyskusjê.
Przypominam o wymogach regulaminowych
dotycz¹cych czasu przemawiania senatorów,
o koniecznoœci zapisywania siê do g³osu u senatora prowadz¹cego listê mówców, a przede wszystkim o obowi¹zku sk³adania podpisanych
wniosków o charakterze legislacyjnym do marsza³ka Senatu do czasu zamkniêcia dyskusji.
Proszê o zabranie g³osu pana senatora Piotra
Wacha.

Senator Piotr Wach:
Panie Marsza³ku! Panie Ministrze!
Najpierw chcia³bym podziêkowaæ za obecnoœæ
i za wypowiedzi pana ministra. Tchnê³o z nich
optymizmem, zarówno jeœli chodzi o wzrost nak³adów na badania, a wiêc poziomu finansowania, o którym byœmy marzyli, jak i na zmiany organizacyjne, które mia³yby w sposób zasadniczy
usprawniæ wydawanie tych pieniêdzy.
Moje wyst¹pienie bêdzie jednak nieco krytyczne, ale nie w zasadniczy sposób, na koñcu bêdê
równie¿ proponowa³ poprawki do ustawy. W znacznej mierze bêd¹ to poprawki przeniesione z Sejmu, ale uzupe³nione o dalsze wnioski i skorygowane.
W ka¿dym razie na samym wstêpie chcia³bym
powiedzieæ, ¿e wyst¹pienia pana ministra i odpo-
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wiedzi na pytania mo¿na by³o s³uchaæ z satysfakcj¹. Oby rzeczywistoœæ i przysz³oœæ by³y choæby
po czêœci tak optymistyczne. Myœlê przede wszystkim o finansowaniu badañ naukowych na poziomie 10–15 miliardów z³. Przy lepszej organizacji by³oby to rzeczywiœcie istotnym usprawnieniem i mog³oby stanowiæ taki skok rozwojowy
w zakresie kraju i instytucji badawczych.
Je¿eli zaœ chodzi o omówienie ustawy i o jej
krytykê, powiedzia³bym, konstruktywn¹, to wymieniê tylko kilka istotniejszych punktów.
Pierwszy dotyczy sprawy bardziej formalnej,
mimo wszystko jednak uwa¿am j¹ za istotn¹.
Ona by³a podnoszona równie¿ w Sejmie. To jest
mianowicie ustawa o Narodowym Centrum Badañ i Rozwoju. Moim zdaniem, nazwa powinna
byæ inna. Nie wiem, czy przymiotnik „narodowe”
jest tutaj w³aœciwy. Pan minister i sprawozdawcy
mówili o umiêdzynarodowieniu, o wspó³pracy miêdzynarodowej, o funduszach europejskich.
W zwi¹zku z tym to powinno byæ centrum krajowe,
co oznacza³oby, ¿e to nie jest centrum uczelniane,
miêdzyuczelniane, regionalne, tylko ¿e obejmuje
ca³y kraj. Narodowe, moim zdaniem, s¹ inne rzeczy: hymn, flaga. Centrum badañ powinno byæ
krajowe.
Punkt drugi. Proponujê w ogóle nazwê tak¹:
Krajowe Centrum Zarz¹dzania Badaniami i Rozwojem. Dlaczego „krajowe”, ju¿ uzasadni³em.
A „zarz¹dzania” dlatego, ¿e taka jest funkcja centrum. Co prawda w ustawie jest napisane, ¿e ono
realizuje zadania z zakresu polityki naukowej,
i jest napisane, na czym ta realizacja polega, wiêc
tu nie ma w¹tpliwoœci. Ta realizacja polega w³aœnie na okreœlaniu zadañ, og³aszaniu konkursów,
ocenie i wyborze ofert, zawieraniu umów i nadzorze. A wiêc to jest jednak zarz¹dzanie. Je¿eli chodzi o realizacjê badañ, to zazwyczaj wszyscy rozumiemy – i tak chyba nale¿a³oby to rozumieæ –
¿e realizacja to jest dzia³alnoœæ merytoryczna,
prowadzenie badañ. St¹d te¿ jestem przekonany,
¿e lepiej by by³o, gdyby to centrum nazywa³o siê
„krajowe” i ¿eby by³o napisane, ¿e to jest „centrum zarz¹dzania”, a wiêc „Krajowe Centrum Zarz¹dzania Badaniami i Rozwojem”. To jest moja
propozycja poprawki. Bo trudno nazwaæ realizacj¹ dzia³alnoœæ organizacyjn¹, choæby bardzo
wa¿n¹, ale nie merytoryczn¹.
Druga kwestia, któr¹ chcia³bym podnieœæ, to
prawa w³asnoœci przemys³owej powstaj¹ce w wyniku dzia³alnoœci badawczej. Otó¿ projekt ustawy mówi, ¿e w³aœcicielem praw w³asnoœci przemys³owej powsta³ych w wyniku realizacji zadañ
badawczych finansowanych przez centrum jest
Skarb Pañstwa. Ale ta w³asnoœæ, w moim pojêciu
i nie tylko moim, powinna przys³ugiwaæ twórcom. Sytuacja tutaj powinna byæ odwrócona,
a mianowicie w³aœcicielami praw w³asnoœci prze-
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mys³owych wynikaj¹cych z badañ powinni byæ
twórcy, a Skarb Pañstwa powinien uczestniczyæ
finansowo w wyniku tej twórczoœci w stopniu
okreœlonym umow¹. Ta umowa w³aœciwie wa¿y³aby pewne rzeczy, a mianowicie wk³ad indywidualny i wk³ad organizacyjno-finansowy – to by³oby w³aœciwe i sprawiedliwe. W tym zakresie równie¿ sk³adam poprawkê oraz poprawki zwi¹zane z tym, o czym mówiê.
Kolejny punkt krytyczny – i w tym zakresie nie
mam, niestety, poprawki – to jest to, ¿e w moim
odbiorze ustawa nie wp³ywa bezpoœrednio na poziom wykorzystywania funduszy unijnych. Do tej
sprawy odnieœli siê zarówno sprawozdawcy komisji, jak i sam pan minister, bo by³ on ³askaw
powiedzieæ, ¿e poziom wykorzystania funduszy
unijnych przez naszych twórców, przez uczelnie,
przez jednostki badawcze, jest zbyt niski, jest on
nawet ni¿szy ni¿ nasz wk³ad. Nie mo¿na zaprzeczyæ, ¿e zmiana organizacji, tworzenie du¿ych jednostek badawczych i stworzenie ram organizacyjnych do tego powinno wyraŸnie podnieœæ nasz¹ konkurencyjnoœæ w ubieganiu siê o fundusze
europejskie. Niemniej jednak ustawa w ¿aden
sposób do tego nie nawi¹zuje. Ja bym nawet powiedzia³ – bo tak to w moim odbiorze wygl¹da – ¿e
ona co najwy¿ej to dopuszcza. Art. 21 wymienia
fundusze europejskie jako Ÿród³o finansowania,
nie ma tam jednak co do tego ¿adnych wymogów.
Oczywiœcie nie by³oby ³atwo okreœliæ te wymogi,
ale je¿eli tworzy siê centrum i dla tego centrum
rezerwuje siê co najmniej 10% krajowych œrodków na badania, to nale¿a³oby sformu³owaæ
w odpowiednio ogólny sposób wymogi, aby centrum równie¿ musia³o w jakimœ zakresie korzystaæ z funduszy miêdzynarodowych na prowadzenie badañ. Sprawa nie jest ³atwa, poniewa¿
szereg tych zadañ badawczych mo¿e dotyczyæ
tylko nas i s¹ one naszym interesem. A wiêc tego
nie da siê wprost i w bardzo prosty sposób zdefiniowaæ, niemniej jednak tego brakuje.
Kolejn¹ rzecz¹, któr¹ uwa¿am za jakby niedopracowan¹ w tej ustawie – i w tym zakresie zadawa³em pytanie panu ministrowi – jest w³aœciwie rola dyrektora. Bardzo wyraŸnie widaæ, ¿e dyrektor jest takim organem jednoosobowym, który mo¿e wszystko i za wszystko… No, mo¿e nie
wszystko on mo¿e, ale mo¿e bardzo du¿o i w³aœciwie za wszystko odpowiada. Chodzi mi przede
wszystkim o okreœlanie zadañ badawczych. To
jest w³aœciwie jedna z podstawowych funkcji tego
centrum i ona jest wymieniana na pierwszym
miejscu wœród zadañ centrum. Ostatecznie, zgodnie z art. 16 ustawy, dyrektor ustala te zadania.
Ale proszê zwróciæ uwagê, ¿e dyrektora za dzia³alnoœæ merytoryczn¹ nie da siê odwo³aæ. Ustawa
przewiduje sytuacje – i tu byæ mo¿e jest ona za
szczegó³owa – gdy minister mo¿e odwo³aæ dyrektora centrum, który mo¿e w³aœciwie wszystko, bo
rada ma wyraŸnie rolê jedynie opiniodawcz¹, ale
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minister nie mo¿e tego zrobiæ za dzia³alnoœæ merytoryczn¹. Mo¿e odwo³aæ dyrektora za niew³aœciwe zachowanie, ¿e tak powiem, mo¿e go odwo³aæ na jego w³asn¹ proœbê, ale nie za to, ¿e Ÿle
ustawi³ zadania, ¿e te zadania zosta³y Ÿle ustalone. A one mog¹ byæ ustalone wbrew radzie. Oczywiœcie mówiê tu o pewnych skrajnoœciach i mo¿e
przesadzam w tym, ale myœmy w tej Izbie zadawali ju¿ pytania skrajne dotycz¹ce ró¿nych innych ustaw tu procedowanych, a póŸniej te sytuacje siê pojawia³y, wyst¹pi³y, mimo ¿e wczeœniej wydawa³y siê one czysto teoretyczne. Tak
wiêc tê omówion¹ sprawê tak¿e uwa¿am za b³¹d
i niedoci¹gniêcie w tej ustawie.
Sk³adam poprawki – jest ich kilkanaœcie – dotycz¹ce zagadnieñ, o których mówi³em na wstêpie, a mianowicie: nazwy centrum, prawa w³asnoœci przemys³owej oraz pewnych takich elementów zbyt szczegó³owych w ustawie. Niemniej
jednak ¿yczê – i myœlê, ¿e Senat, ale tak¿e ca³e
œrodowisko naukowe ¿yczy³yby sobie – po pierwsze, wzrostu nak³adów na badania naukowe
w kraju do poziomu zbli¿onego do tego, o którym
mówi³ pan minister; a po drugie, lepszej organizacji badañ, tak ¿eby by³ z tego po¿ytek dla kraju,
jak równie¿ ¿eby oœrodki naukowe siê rozwija³y.
Pytanie, czy ta ustawa daje na to szanse? Myœlê,
¿e tak, ale myœlê równie¿, ¿e jest ona doœæ odleg³a
od… To znaczy, zawiera b³êdy, które mog¹ jakby
zagroziæ niewykonaniem tego celu. Dziêkujê bardzo za uwagê i przekazujê poprawki.

Wicemarsza³ek Krzysztof Putra:
Dziêkujê bardzo panu senatorowi.
Bardzo proszê o zabranie g³osu pana senatora
Wittbrodta.

Senator Edmund Wittbrodt:
Dziêkujê bardzo.
Panie Marsza³ku! Panowie Ministrowie! Wysoki Senacie!
Ja mo¿e te¿ zacznê od podzielenia optymizmu,
a tak¿e nadziei, które tutaj wyra¿a³ pan minister,
z tym ¿e byæ mo¿e ta moja nadzieja jest trochê
mniejsza, dlatego ¿e ja takich momentów nadziei
zwi¹zanych z ró¿nego rodzaju projektami na
przysz³oœæ i z obietnicami mia³em kilka w swoim
¿yciu zawodowym, zreszt¹ chyba tak samo jak
pan minister. Tak wiêc tu istotne by³oby to, ¿eby
uda³o siê to prze³o¿yæ na rzeczywistoœæ w sposób
trwa³y, nawet ponadkadencyjny.
Nie ulega, proszê pañstwa, ¿adnej w¹tpliwoœci, ¿e oczywiœcie badania naukowe to dla Polski
– ale nie tylko dla Polski, bo i dla ca³ej Unii Europejskiej – ogromne wyzwanie. Bo jest tak, jak pan
minister mówi³ z optymizmem: ¿e je¿eli troszecz-

kê zmieni siê sytuacja w Polsce, to byæ mo¿e
mniej m³odych ludzi z Polski bêdzie wyje¿d¿a³o
do pañstw Unii Europejskiej. Ale przecie¿ taka
sytuacja jest te¿ w ca³ej Unii Europejskiej, bo
dwukrotnie wiêcej m³odzie¿y z Unii Europejskiej
wyje¿d¿a do Stanów Zjednoczonych, by realizowaæ swoje badania, ni¿ odwrotnie. Wobec tego to,
co powinniœmy osi¹gn¹æ, to poziom Unii Europejskiej – to jest minimum. Ale powinniœmy te¿,
moim zdaniem, mierzyæ znacznie wy¿ej, to znaczy ¿eby ten nasz poziom by³ ponad to, myœlê te¿,
¿e w tej chwili szansê na to mamy rzeczywiœcie
ogromn¹.
Ja te¿ siê bardzo cieszê, ¿e pan minister przedstawi³ nam dzisiaj taki ogólny zarys sprawy, ale
z drugiej strony to, czego mi tutaj brakuje, to takiej powa¿nej dyskusji w Senacie – mo¿e w formie
konferencji, któr¹ zorganizowa³aby Komisja Nauki, Edukacji i Sportu – podczas której rozmawialibyœmy o tym, jak ten system zarysowany
przez pana ministra bêdzie rzeczywiœcie wygl¹da³ w przysz³oœci. I dobrze by³oby, ¿eby by³
konsensus, zgoda ponad podzia³ami, i ¿ebyœmy
nie tylko, Pani Ministrze, mogli mówiæ o tym, ¿e
byæ mo¿e w 2009 czy 2010 r., a wiêc na koniec kadencji, uzyskalibyœmy nak³ady w wysokoœci 1%
PKB na badania naukowe, ale byœmy mieli wizjê
dotycz¹c¹ d³u¿szej perspektywy, kiedy to bêdziemy mieli 3%, z odcinkami pomiarowymi co roku,
i ¿ebyœmy ten cel osi¹gnêli. ¯eby to by³o byæ mo¿e
tak, jak to jest dzisiaj w dziedzinie obrony narodowej, gdzie œrodki, które s¹ wydawane, s¹
zwi¹zane procentowo z produktem krajowym
brutto. Byæ mo¿e wtedy ta wizja by³aby bardziej
realna. Wobec tego myœlê, ¿e Narodowe Centrum
Badañ i Rozwoju bêdzie otrzymywa³o oko³o 10%
œrodków – mo¿na wiêc sobie wyobraziæ, ¿e to bêdzie równie¿ co najmniej 10% zadañ – a spora
czêœæ bêdzie poza tym centrum, dlatego tym bardziej wizja ca³oœci jest nam, jak mi siê wydaje, potrzebna.
I jeszcze jedna rzecz, która, jak myœlê, by³aby
bardzo istotna. Bo to wcale nie jest tak, jak pan
senator Mi³ek mówi³, ¿e jest to pierwsze takie rozwi¹zanie, pocz¹tek itd. Przecie¿ reformy w dziedzinie badañ naukowych s¹ prowadzone od pocz¹tku zmian w Polsce, od kiedy powsta³ Komitet
Badañ Naukowych, od kiedy po raz pierwszy
granty by³y przyznawane w drodze konkursu itd.
Mnie siê wydaje – i tego bym siê obawia³… Bo wtedy te¿ by³y du¿e nadzieje, ¿e jest to nowa jakoœæ.
Mieliœmy przecie¿ Agencjê Techniki i Technologii, która mia³a realizowaæ pewne zadania przypisane tutaj temu Narodowemu Centrum Badañ
i Rozwoju, ale, jak pamiêtamy, ten system szybko siê wyczerpa³ i sta³o siê coœ takiego – zreszt¹
mówi³ o tym pan minister – ¿e w samym œrodowisku, które jest stosunkowo nieliczne, ten uk³ad siê jakby, powiedzmy, zdegenerowa³, zosta³
sprowadzony do takiej postaci, ¿e to by³y ju¿ to-
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warzystwa wzajemnie siê wspieraj¹ce, przyznaj¹ce sobie granty. A jak œrodowisko jest ma³e…
Zreszt¹ pan senator Andrzejewski równie¿ o tym
wspomnia³ i mówi³ o tym, jak wymyœliæ formu³ê,
która pozwala³aby w sposób obiektywny podejmowaæ decyzje, ¿eby rzeczywiœcie finansowane
by³y te badania, które s¹ najwa¿niejsze.
Na pewno wa¿ne jest to, o czym mówi³ pan minister – potrzeba koncentracji. Tutaj siê zgadzam, bo je¿eli chcemy sprostaæ wiêkszym wyzwaniom, to ta koncentracja i zespo³ów, i œrodków, musi byæ istotna. I na pewno jest tak, szczególnie je¿eli jest ma³o œrodków, ¿e one musz¹ byæ
adresowane precyzyjnie, ¿e trzeba daæ wiêcej
œrodków tam, gdzie one bêd¹ dobrze spo¿ytkowane i gdzie efekty bêd¹ jak najwiêksze. Wobec tego
myœlê, ¿e rzeczywiœcie trzeba bêdzie obserwowaæ, jak centrum bêdzie funkcjonowa³o, ale te¿
trzeba wyci¹gaæ wnioski ze z³ych doœwiadczeñ
z przesz³oœci – trzeba bêdzie szybko, kiedy to bêdzie mo¿liwe, wyci¹gaæ z tego wnioski.
I na koniec jeszcze uwagi, bo ja równie¿ mam
pewne uwagi. Pan senator Piotr Wach mówi³
o tych kwestiach. Ja myœlê tak: ¿eby system by³
obiektywny, to, jak mi siê wydaje… Kadencja
rz¹du i parlamentu trwa cztery lata; tutaj jest
wpisana kadencja na przyk³ad dyrektora jako
piêcioletnia, kadencja rady to s¹ cztery lata. Ale
na pewno system bardziej obiektywny jest wtedy,
kiedy takie kadencje siê rozmijaj¹, kiedy to nie
jest tak, ¿e przez cztery lata jest dany minister,
przychodzi te¿ rada, potem koñczy sie ich kadencja, przychodzi nowy minister i jest te¿ nowa rada. Jedna z propozycji moich poprawek jest taka,
¿eby kadencja rady by³a d³u¿sza, bo myœlê, ¿e
w ten sposób mo¿na bêdzie osi¹gn¹æ wiêkszy
obiektywizm. Jednak¿e ja siê nie obawiam tego,
o czym mówi³ pan senator Mi³ek, bo moim zdaniem lepsze umocowanie w œrodowisku, a nawet
czy przede wszystkim w biznesie, bankowoœci –
czyli w takim zgromadzeniu, w takiej radzie, która bêdzie lepiej ocenia³a przydatnoœæ danych badañ, tego, co jest realizowane – jest, moim zdaniem, potrzebne. Wobec tego sk³ad, który jest
proponowany w tej wersji, jest moim zdaniem
lepszy ni¿ to, co proponuje pan senator Mi³ek
w swojej poprawce.
I jeszcze jedna sprawa jest niezwykle wa¿na.
Potrzebna jest wiêksza jawnoœæ, wobec tego potrzebne jest te¿ to, by pewne informacje o prowadzonych sprawach, które s¹ opisane tylko w dokumentach, pojawia³y siê na stronach internetowych, ¿eby one by³y powszechnie dostêpne.
Myœlê te¿, ¿e w niektórych miejscach ta ustawa jest przeregulowana. S¹dzê, ¿e niektóre artyku³y – takie jak art. 18 czy art. 20 – s¹ zupe³nie
zbêdne, bo o pewnych szczegó³ach mo¿na w tej
ustawie nie mówiæ.
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Panie Marsza³ku, ja takie poprawki z³o¿ê.
Czêœæ siê bêdzie pokrywa³a, ale myœlê, ¿e to nie
szkodzi. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Krzysztof Putra:
Bardzo dziêkujê panu senatorowi.
Bardzo proszê, g³os zabierze pan senator Go³aœ.

Senator Andrzej Go³aœ:
Panie Marsza³ku! Panowie Ministrowie!
Zacznê mo¿e od takiego przypomnienia, co jest
prawd¹. Racjonaliœci uwa¿ali, ¿e prawd¹ jest to,
co jest wytworem umys³u, czyli ratio; empiryœci –
¿e to jest to, co jest wynikiem doœwiadczenia; romantycy z kolei – ¿e to jest to, co jest konsekwencj¹ tego, co mówi serce.
W tym kontekœcie wydaje mi siê, ¿e wyst¹pienie pana ministra Seweryñskiego by³o wyst¹pieniem romantycznym. By³o to wyst¹pienie romantyczne, bo nacechowane wiar¹ w to wszystko, abstrahuj¹c¹ od tego, co by³o w historii. Bo
przecie¿ nie jest tak, jak pan minister mówi³, ¿e
teraz dopiero zaczyna siê nowa era w nauce.
Przecie¿ podstaw¹ dzia³alnoœci uniwersytetu –
a przypominam, ¿e pierwszy uniwersytet w Europie powsta³ w Bolonii ponad dziewiêæset lat temu
– by³a triada, to znaczy: edukacja, badania naukowe i s³u¿ba publiczna. Przy czym s³u¿ba publiczna nie by³a rozumiana jako s³u¿ba w administracji pañstwowej, samorz¹dowej czy jakiejœ innej, ale jako s³u¿ba zwi¹zana z odpowiedzi¹ na
pytanie, co pañstwo, co miasto, co gmina mog³y
mieæ z tego, ¿e na ich terytorium funkcjonowa³
uniwersytet. To znaczy, polega³a ona na wdra¿aniu do praktyki tego, co by³o wytworem umys³u
tych, którzy w uniwersytecie byli zatrudnieni.
Tak ¿e muszê powiedzieæ, ¿e wiara, i¿ teraz nast¹pi jakieœ przewartoœciowanie i zmiana, jest
wiar¹, w moim przekonaniu, romantyczn¹. Je¿eli nie bêdzie pieniêdzy, to nawet gdybyœmy robili
nie wiem co, nie wiem, jakie piruety krêcili, i nie
wiem, jakie tworzyli nowe instytucje, i tak nic siê
nie zmieni. Przytoczê tutaj s³owa klasyka, Stefana Kisielewskiego, który mówi³, ¿e od mieszania
herbaty nie przybywa cukru. I tego cukru nie
przybêdzie w tym systemie, w którym my funkcjonujemy.
Ja nie bêdê zg³asza³ ¿adnej poprawki do tego,
co proponuje ministerstwo, bo zdajê sobie sprawê, ¿e w tym naszym œrodowisku naukowym…
Mówiê „naszym”, bo ja mam w tej kwestii ogromne doœwiadczenie: ponad dwadzieœcia piêæ lat temu zrobi³em habilitacjê, jeszcze Wa³êsa wrêcza³
mi tytu³ profesorski, pamiêtam, co to znaczy³y
problemy wêz³owe w czasach gierkowskich, problemy rz¹dowe, w jaki sposób walczyliœmy o pieni¹dze i walczymy w dalszym ci¹gu, zreszt¹ robi³em to doœæ skutecznie i bêdê robi³ nadal, obojêtne, czy ta nowa instytucja bêdzie siê nazywa³a
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„centrum badañ”, czy jeszcze jakoœ inaczej. Niemniej jednak musimy byæ œwiadomi pewnych
spraw. Ja nie bez kozery zada³em panu ministrowi pytanie, ile pieniêdzy my przeznaczamy na
omawian¹ sferê w porównaniu z Hiszpani¹ czy
z W³ochami. Odpowiedzi nie uzyska³em. Zreszt¹
nie dziwiê siê, ¿e jej nie uzyska³em, bo te pieni¹dze s¹ marne. Ale w sytuacji, kiedy one s¹
marne, to œrodowisko – obojêtne, w jakim uk³adzie przyjdzie mu funkcjonowaæ – bêdzie umia³o
siê przystosowaæ. Ja rozumiem intencjê rz¹du,
¿e ten uk³ad, który przez kilkanaœcie lat funkcjonowania Komitetu Badañ Naukowych czy ministerstwa nauki siê wytworzy³ i który w pewnym
sensie na zasadzie towarzyskiej rozdziela pieni¹dze w ramach grantów, trzeba w jakiœ sposób
z³amaæ i odnowiæ tê kwestiê. Ale nie jest to panaceum na rozwój polskiej nauki. I musimy byæ tego œwiadomi.
Pan minister mówi³ troszeczkê ba³amutnie –
przepraszam, ¿e tak to okreœlam – o 5 tysi¹cach z³
dla m³odego pracownika nauki. Panie Ministrze,
a ile zarabia profesor? To nie jest pytanie retoryczne. To 5 tysiêcy to jest ba³amucenie audytorium. No i to 0,65 produktu krajowego brutto na
naukê; i jeszcze doliczmy do tego – i to jest znów
optymistyczne czy romantyczne spojrzenie – ¿e
w roku 2010, o ile sponsorzy prywatni bêd¹ ³o¿yæ
na naukê, bêdzie to 1%. A przecie¿ tu musimy
zdawaæ sobie sprawê z tego, ¿e w tej chwili nasz
przemys³, ten kluczowy, niestety w wiêkszoœci
nie jest ju¿ polski, bo go wyprzedaliœmy, a oni nie
daj¹ na rozwój polskiej nauki, my wystêpujemy
troszeczkê w roli pariasów. I nauka polska funkcjonuje tylko – mówiê to z ¿alem i ze smutkiem –
dziêki temu, co ³o¿y pañstwo, a pañstwo ³o¿y tyle,
ile mo¿e, a mo¿e niewiele, bo jesteœmy pañstwem, co tu du¿o mówiæ, na dorobku.
I reasumuj¹c to moje wyst¹pienie, ¿yczê
rz¹dowi, ¿yczê sobie, a¿eby to mo¿e na jakiœ czas,
mo¿e jak plasterek na brzydk¹ chorobê, ale zafunkcjonowa³o dobrze i ¿eby coœ siê troszeczkê
poprawi³o. Je¿eli jednak polska nauka bêdzie dostawa³a 0,65% produktu krajowego brutto, podczas gdy nasz produkt krajowy brutto jest trzykrotnie mniejszy od œredniego produktu krajowego w Europie, to to jest prawie nic.
Ju¿ muszê koñczyæ? Nie. Je¿eli nie muszê
koñczyæ i jeszcze o tej mizerii polskiej nauki mogê
mówiæ przez chwilê, to jeszcze postaram siê o niej
powiedzieæ.
Proszê pañstwa, strajkuj¹ lekarze, strajkuj¹
nauczyciele, ale pracownicy wy¿szych uczelni
nie strajkuj¹, daj¹ sobie radê. Jest jedna rzecz,
o której pan minister chyba zapomnia³, mówi¹c
o geniuszu, cytujê, geniuszu naszej m³odzie¿y.
To prawda, ¿e jest geniusz naszej m³odzie¿y, ale
ten geniusz nie bierze siê z niczego, on bierze siê

z niezwyk³ego wysi³ku i, powiem brzydko, wzrostu wydajnoœci pracy œrodowiska nauczycielskiego w wy¿szych uczelniach. W mojej uczelni,
kiedy by³em dziesiêæ czy jedenaœcie lat temu prorektorem, studiowa³o szeœæ i pó³ tysi¹ca studentów, w tej chwili studiuje trzydzieœci dwa tysi¹ce.
I ten wysi³ek piêciokrotnego wzrostu kszta³cenia
m³odzie¿y z tym geniuszem, o którym mówi pan
minister, to jest konsekwencja naszego wspólnego wysi³ku. O tym te¿ nie mo¿na zapominaæ i nie
mo¿na mówiæ tylko o z³ych, brzydkich rzeczach,
niedobrym dzieleniu pieniêdzy czy niezwykle
brzydkim podziale nêdzy, bo to jest nêdza i musimy mieæ tego œwiadomoœæ.
Je¿eli ministerstwo nie przyjmie do wiadomoœci, ¿e potrzebny jest nie skokowy wzrost, który
w tej chwili siê odbywa, ale wieloskokowy wzrost
nak³adów na naukê, to bêdziemy dostarczycielami wysoko wykszta³conej si³y roboczej dla instytutów, uniwersytetów europejskich i w Stanach
Zjednoczonych, a tutaj bêdziemy zajmowaæ siê
ró¿nego rodzaju mieszaniem herbaty, od czego
cukru nie przybêdzie, i nie bêdziemy mieli noblistów, a noblistów, oprócz Nobla w sferze polityki i
poezji, od wiele lat nie mieliœmy.
I dlatego ¿ycz¹c panu ministrowi, ¿ycz¹c sobie, ¿ycz¹c wszystkim, a¿eby te nowe struktury,
które powstaj¹. obojêtnie, jak one siê nazywaj¹
i jakie bêd¹ mia³y kompetencje, na chwilê trochê
poprawi³y sytuacjê, chcia³bym zauwa¿yæ, ¿e musimy mieæ œwiadomoœæ, ¿e to jest plasterek na
brzydk¹ chorobê. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Krzysztof Putra:
Dziêkujê bardzo panu senatorowi.
Bardzo proszê o zabranie g³osu pana senatora
Korfantego.

Senator Bronis³aw Korfanty:
Szanowny Panie Marsza³ku! Panie i Panowie
Senatorowie!
Zacznê mo¿e od powtórzenia stwierdzenia,
które pada³o tutaj ju¿ wielokrotnie na tej sali
w dniu dzisiejszym, ¿e nak³ady na naukê, na innowacje, na badania i rozwój s¹ w Polsce od wielu
lat bardzo niskie. Jeœli nie chcemy w Polsce archaicznej, zacofanej gospodarki, nak³ady na badania i rozwój powinny wielokrotnie wzrosn¹æ.
Zaniedbanie inwestowania w badania i rozwój
spowoduje w kraju brak konkurencyjnoœci,
a w efekcie ni¿szy wzrost gospodarki i powiêkszaj¹cy siê dystans do pañstw rozwiniêtych.
W Polsce dane na temat wielkoœci inwestycji
badawczo-rozwojowych wygl¹daj¹ coraz gorzej
i co gorsza stan ten utrwala siê przez lata. Jednostki badawczo-rozwojowe i jednostki organizacyjne uczelni i placówki naukowe PAN rzadko
wspó³pracuj¹ ze sob¹, co czêsto bywa przyczyn¹
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nieefektywnego wykorzystania œrodków finansowych i infrastruktury badawczej. G³ówn¹ miar¹
tego, ¿e dany kraj inwestuje w innowacyjne technologie, jest stosunek nak³adów na badania
i rozwój do wielkoœci PKB.
W Polsce nie doœæ, ¿e propozycje te s¹ bardzo
niekorzystne, to jeszcze w ci¹gu ostatnich lat
ci¹gle siê pogarsza³y, osi¹gaj¹c w 2004 r. dramatycznie niski poziom 0,58% PKB, podczas gdy
œrednia w Europie, z dwudziestu piêciu pañstw,
wynosi 1,9% PKB. Jest pocieszaj¹ce to, co powiedzia³ pan minister, ¿e w tym roku nast¹pi wzrost
nak³adów na badania i rozwój do wielkoœci
0,65% PKB.
Wysoka Izbo, Ÿle wygl¹da tak¿e sytuacja, jeœli
chodzi o strukturê nak³adów na inwestycje badawczo-rozwojowe. Wiêkszoœæ, bo oko³o 75%
z nich, stanowi¹ nak³ady z bud¿etu pañstwa,
podczas gdy w krajach rozwiniêtych jest sytuacja
odwrotna: zdecydowanie wiêksza czêœæ pieniêdzy na badania pochodzi od przedsiêbiorców prywatnych, na przyk³ad w USA jest to 3/4 nak³adów.
Wszyscy siê cieszymy z faktu, ¿e w naszym
kraju od kilku lat notujemy wysoki wzrost gospodarczy, martwi nas jednak to, ¿e tylko niewielka
czêœæ tego wzrostu jest zas³ug¹ gospodarki opartej na wiedzy. Jeœli taka tendencja bêdzie siê
utrzymywa³a dalej, Polska zostanie na uboczu
zmian w nowoczesnej, globalnej gospodarce.
Pañstwo powinno zwiêkszaæ nak³ady na finansowanie badañ i rozwoju, ale jednoczeœnie powinno
stworzyæ mechanizmy zachêcania przedsiêbiorców prywatnych do inwestowania w naukê i innowacyjnoœæ. Zachêcaj¹c firmy do inwestowania
w innowacyjne badania technologiczne, trzeba
siê skupiæ na tym, aby finansowanie dotyczy³o
takich projektów badawczo-rozwojowych, na
które rzeczywiste zapotrzebowanie zg³asza przemys³. Nale¿y wypracowaæ system selekcji i weryfikacji takich projektów.
Tak zwana Strategia Lizboñska przyjêta
w 2000 r. przez Radê Unii Europejskiej mia³a stanowiæ odpowiedŸ Unii Europejskiej na ekonomiczno-technologiczn¹ dominacjê Stanów Zjednoczonych. Celem tej strategii mia³o byæ stworzenie
do 2010 r. w Europie najbardziej konkurencyjnej, dynamicznej i nowoczesnej gospodarki na
œwiecie. Jedn¹ z g³ównych dróg osi¹gniêcia tego
celu mia³o byæ osi¹gniêcie do koñca dekady przez
kraje europejskie poziomu nak³adów na badania
i rozwój w wysokoœci 3% PKB. Te za³o¿enia obowi¹zuj¹ tak¿e Polskê i inne kraje, które przyst¹pi³y do Unii Europejskiej. I dzisiaj, w 2007 r.
trudno uwierzyæ, aby uda³o siê je spe³niæ. W¹tpliwym pocieszeniem wydaje siê fakt, i¿ tak¿e piêtnaœcie najbardziej rozwiniêtych krajów Unii Europejskiej tego wskaŸnika nie osi¹gnie, byæ mo¿e
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z wyj¹tkiem krajów nordyckich, z Finlandi¹ na
czele.
Dlatego z du¿¹ uwag¹ przyj¹³em informacjê
o utworzeniu Narodowego Centrum Badañ i Rozwoju. Projekt ten jest jednym z elementów przeprowadzanej reformy szkolnictwa wy¿szego,
o czym mówi³ dok³adnie pan minister Seweryñski. Ustawa o powo³aniu Narodowego Centrum
Badañ i Rozwoju wychodzi naprzeciw wspomnianej przeze mnie wczeœniej innowacyjnoœci i gospodarce opartej na wiedzy. Cieszy fakt, i¿ Ministerstwo Gospodarki i Ministerstwo Rozwoju Regionalnego wypracowa³y w programie „Innowacyjna Gospodarka” mechanizmy przekazywania
œrodków na koncepcje projektów kierowanych
z obszaru gospodarki do placówek naukowo-badawczych, projektów, które bêdzie mo¿na w krótkim czasie wdro¿yæ do produkcji.
Powo³ane centrum ma zajmowaæ siê finansowaniem oraz realizowaniem du¿ych strategicznych programów badañ naukowych i prac rozwojowych, których wartoœæ przekracza 100 milionów z³. Centrum bêdzie wykonywaæ powierzone mu zadania w ramach wspó³pracy z jednostkami naukowymi.
Cieszy tak¿e to, ¿e bêdzie siê zmieniaæ struktura Ÿróde³, z których bêd¹ finansowane projekty
badawcze, na korzyœæ takiego modelu, jaki obowi¹zuje w krajach Unii Europejskiej czy w Stanach Zjednoczonych. Œrodki na prace badawcze
nie maj¹ ju¿ w wiêkszej czêœci pochodziæ z bud¿etu, ale tak¿e z tytu³u zadañ zlecanych przez podmioty z miêdzynarodowych programów badawczych czy z komercjalizacji wyników prowadzonych badañ.
Myœlê, ¿e ustawa ta pomimo pewnych wad,
które, s¹dzê, w trakcie tego posiedzenia zostan¹
usuniête, przybli¿a nas do pañstw europejskich
i przyniesie zwiêkszenie kreatywnoœci œrodowisk
gospodarczo-naukowych na polu nowoczesnych
technologii i innowacyjnej gospodarki. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Krzysztof Putra:
Dziêkujê bardzo panu senatorowi.
Bardzo proszê, g³os zabierze teraz pan senator
Trybu³a.

Senator Zbigniew Trybu³a:
Szanowny Panie Marsza³ku! Panowie Ministrowie! Panie i Panowie Senatorowie!
Ja chcia³bym troszkê bardziej optymistycznie,
chocia¿ realistycznie spojrzeæ na ten problem i zabraæ g³os w dyskusji na temat ustawy o Narodowym Centrum Badañ i Rozwoju. Na pocz¹tku
chcia³bym wyraziæ radoœæ z tego, ¿e pan minister
Seweryñski przedstawi³ Wysokiemu Senatowi
strategiê, jak¹ ma rz¹d, dotycz¹c¹ rozwoju nauki.
W tej Izbie do tej pory mówi³o siê o nauce w³aœciwie tylko raz, przy okazji tworzenia bud¿etu
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i dzielenia pieniêdzy na naukê, tych bardzo
skromnych pieniêdzy. Marzy³o mi siê, ¿eby o nauce mówiæ równie¿ poza bud¿etem. Cieszê siê, ¿e
w³aœnie dzisiaj mo¿emy mówiæ o strategii, o tym,
co chcemy zrobiæ, ¿eby pozyskiwaæ równie¿ pieni¹dze, które s¹ pozabud¿etowe, pieni¹dze
z przemys³u, pieni¹dze z Unii Europejskiej. Nie
jest ³atwo te œrodki zdobyæ, zreszt¹ nie tylko
u nas w Polsce, ale i na œwiecie.
Bêd¹c na stypendium w Stanach Zjednoczonych w 1989 r., widzia³em, ¿e w tej placówce naukowej wykonywa³o siê badania, ale ca³y czas pisa³o siê te¿ wnioski o granty, zdobywa³o siê pieni¹dze. Je¿eli w konkursach nie zdoby³o siê tych
pieniêdzy… By³o tam takie laboratorium, bardzo
œwietne, nawet z Europy, z Niemiec naukowcy
przyje¿d¿ali, ale zdarzy³o siê, ¿e pieniêdzy zabrak³o i laboratorium trzeba by³o rozwi¹zaæ. Istnieje potrzeba tworzenia strategicznych programów, stworzenia instytucji, która w zamyœle bêdzie koordynowaæ te du¿e dzia³ania i przyci¹gaæ
pieni¹dze. Bo my, prowadz¹c badania naukowe,
powinniœmy siê skupiæ na wykonywaniu tych zadañ, ale równie¿ na tym, ¿eby proponowaæ ciekawe tematy, ale nie tylko ciekawe dla danej grupy
badawczej, tak¿e takie, które bêd¹ mia³y konkretne, dobre zastosowania i przyczyni¹ siê do
tego, ¿e nast¹pi wzrost gospodarczy.
Nie mo¿na zapominaæ równie¿ o badaniach
œcis³ych, badaniach poznawczych. I cieszê siê, ¿e
dla równowagi bêdzie powo³ana Agencja Badañ
Poznawczych, bo w nauce jest tak, ¿e nim rezultaty badañ bêd¹ zastosowane, musz¹ byæ wczeœniej przeprowadzone badania podstawowe. Wiele
nagród Nobla przynios³y badania, nie powiem, ¿e
przypadkowe, ale badano jakieœ problemy i przy
okazji okaza³o siê, ¿e jest coœ ciekawego, co nie
wiadomo, czy w ogóle przyniesie jakieœ korzyœci,
a potem okazywa³o siê, ¿e to s¹ genialne rzeczy,
które w przysz³oœci mia³y ogromne zastosowanie,
chocia¿by komórki, mikrofalówki, no to, czego
u¿ywamy w ¿yciu codziennym, to wynik badañ
najpierw podstawowych.
Œrodowiskom naukowym potrzebna jest taka
instytucja, która pomaga³aby w koordynacji, pomaga³aby w zdobywaniu, bardzo trudnym zdobywaniu pieniêdzy i z programów Unii Europejskiej, i z przemys³u. Nasz przemys³, nasza gospodarka nie jest jeszcze przystosowana do tego, ¿eby finansowaæ badania naukowe, chyba ¿e poczuje, ¿e w³¹czenie siê w programy badañ naukowych spowoduje, ¿e przedsiêbiorstwa bêd¹ siê
bardziej rozwija³y. Ale nie stanie siê to od razu.
Zmiana mentalnoœci, zmiana myœlenia jest
bardzo wa¿na. Chodzi o to, ¿eby spo³eczeñstwo
zrozumia³o, ¿e wydanie pieniêdzy na badania naukowe w przysz³oœci przyniesie konkretne, realne korzyœci. To, ¿e ta debata u nas w Senacie siê

toczy, toczy³a siê w Sejmie, jest wa¿ne. Mo¿e
œwiadomoœæ parlamentarzystów równie¿ wzroœnie i w przysz³ym podziale bud¿etowym bêd¹ uwzglêdnione mo¿e wiêksze pieni¹dze na badania
naukowe – a b¹dŸmy œwiadomi, ¿e to nie s¹ tylko
badania, tak jak pan minister wspomnia³, statutowe, to znaczy takie, które s¹ potrzebne do normalnego dzia³ania danej instytucji, ale ¿e równie¿ œrodowisko naukowe chce robiæ rzeczy innowacyjne, chce staraæ siê o granty czy o programy,
których rezultaty prze³o¿¹ siê na konkretne dzia³ania czy konkretny wzrost gospodarczy. Taka
œwiadomoœæ wœród parlamentarzystów, wydaje
mi siê, przyczyni siê do tego, ¿e ³atwiej bêdzie
mo¿na wiêksz¹ czêœæ bud¿etu przeznaczyæ na
badania naukowe.
Jest perspektywa, ¿e te pieni¹dze nie bêd¹
zmarnowane. Jest pewna wizja daj¹ca nadziejê,
¿e te pieni¹dze dostan¹ najlepsi wy³onieni w konkursach. Do tej pory przecie¿ s¹ oceniane instytuty naukowe, jest kategoryzacja. I myœlê, ¿e nadal
to bêdzie prowadzone i ¿e wiêkszoœæ tych pieniêdzy bêdzie przeznaczana na te dobre instytuty naukowe. W tym systemie konkursów zostan¹ wy³onieni tylko ci, którzy nie tylko ³adnie pisz¹, ale potrafi¹ tak¿e zrealizowaæ dane programy i poka¿¹
rezultaty w postaci wyników naukowych, publikacji naukowych w recenzowanych czasopismach zachodnich, a jednoczeœnie prze³o¿¹ siê na
wzrost gospodarczy i na konkretne zastosowania.
Chcia³bym równie¿ zwróciæ uwagê na instytuty Polskiej Akademii Nauk, które maj¹ bardzo
du¿y potencja³ naukowy, choæ mo¿e mniej jest tu
dydaktyki, dlatego ¿e tylko nieliczne instytuty
prowadz¹ dzia³alnoœæ dydaktyczn¹. Nasz Instytut Fizyki Molekularnej PAN w Poznaniu ma porozumienie z Politechnik¹ Poznañsk¹ i to jest
w sumie dla nas bardzo dobre. Œrodowiskom naukowym jest potrzebny kontakt z m³odzie¿¹, wyk³adanie, ale g³ównym zadaniem s¹ badania naukowe. I mo¿e tych instytutów nie jest du¿o, ale
trzeba wykorzystaæ potencja³ naukowy, który
tkwi w tych placówkach, oczywiœcie nie zapominaj¹c o dobrych instytutach, dobrych polskich
uniwersytetach. Ta wspó³praca miêdzy instytutami naukowymi, i akademii nauk, i uniwersytetów, istnia³a, mo¿e nie w takim stopniu. Rzeczywiœcie, jest pewne rozdrobnienie, robi³o siê pewne mniejsze programy na zasadach wspólnych
badañ, a stworzenie Krajowego Programu Badañ
Naukowych i Prac Rozwojowych, czyli pewnej
strategii, na pewno pomo¿e œrodowisku naukowemu skupiæ siê na okreœlonych zadaniach oraz
wykorzystaæ i potencja³ ludzki, i potencja³ w postaci aparatury naukowej. Mo¿e nie jest ona najlepsza, ale jest, i bêdzie wykorzystana, dlatego ¿e
my, nie maj¹c mo¿e wiele pieniêdzy, potrafimy
maksymalnie wykorzystaæ tê aparaturê naukow¹, któr¹ mamy, i dziêki niej robiæ rzeczywiœcie
fantastyczne rzeczy. Myœlê, ¿e rz¹d idzie w do-
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brym kierunku, jest ten pierwszy krok, jest wizja
i to dobrze, ¿e ta wizja jest. ¯yczy³bym i sobie,
i nam, parlamentarzystom, a tak¿e ca³emu spo³eczeñstwu, ¿eby ten program siê uda³.
Oczywiœcie w minionych latach by³y podejmowane ró¿ne próby, by³y reorganizacje w prowadzeniu badañ naukowych, w organizacji szkolnictwa
wy¿szego. Teraz szansa jest mo¿e wiêksza, dlatego
¿e jesteœmy cz³onkiem Unii Europejskiej i jako
pe³noprawny partner mamy wiêksze prawa. Do
tej pory, jeszcze przed wejœciem do Unii Europejskiej, by³y wzajemne kontakty miêdzy instytutami naukowymi, które by³y dobre i dawa³y dobre
rezultaty, ale nie by³o kontaktów w skali globalnej. Obecnie otwiera siê szansa na wykorzystanie
naszych du¿ych zdolnoœci i bardzo cenionej kadry
naukowej po to, ¿eby lepiej wykorzystaæ pieni¹dze
unijne. Rzeczywiœcie do tej pory to wykorzystanie
jest ma³e, ale nie z winy braku pomys³ów czy potencja³u naukowego, s¹ inne przeszkody, zdobyæ
pieni¹dze grantowe z Unii Europejskiej wcale nie
jest tak ³atwo. Myœlê, ¿e powstanie Narodowego
Centrum Badañ i Rozwoju pomo¿e w zdobywaniu
równie¿ tych du¿ych pieniêdzy europejskich. Mo¿e nie od razu, dlatego ¿e ten instytut musi byæ
stworzony, ale myœlê, ¿e po jego stworzeniu i zrozumieniu, na czym bêdzie polega³o jego dzia³anie,
po zmianie myœlenia œrodowiska naukowego w takim kierunku, ¿e trzeba walczyæ o pieni¹dze, trzeba walczyæ o programy naukowe, polska nauka
bêdzie siê rozwija³a, a pochodna wzrostu nak³adów na badania naukowe nie tylko ze œrodków
bud¿etowych, ale i z innych, bêdzie coraz wiêksza.
Na razie nie jest du¿a, ale Polacy i œrodowisko naukowe poka¿¹, jak s¹dzê, ¿e w trudnych warunkach, w jakich przysz³o nam ¿yæ, dorównamy czy
bêdziemy starali siê dorównaæ tym krajom, które
mia³y ³atwiejszy start, mog¹ lepiej wykorzystywaæ
pieni¹dze, ale czasami nie maj¹ dobrych pomys³ów. S¹ takie kraje, które maj¹ œwietn¹ aparaturê
naukow¹, ale nie wiedz¹, co z ni¹ zrobiæ; jad¹ nasi
naukowcy i z wykorzystaniem tej aparatury realizuj¹ bardzo ciekawe pomys³y. Myœlê, ¿e jest to dobry krok w dobrym kierunku. Bêdziemy oczekiwaæ dalszych projektów, które pan minister Seweryñski ju¿ tutaj zapowiedzia³ i które stworz¹ pewn¹ ca³oœæ. S¹dzê, ¿e to nie tylko spowoduje rozwój
badañ naukowych, ale te¿ przyczyni siê do wzrostu gospodarczego ca³ej Polski. Dziêkujê bardzo.

Senator Sekretarz
Urszula Gacek:
Posiedzenie po³¹czonych komisji: Komisji
Praw Cz³owieka i Praworz¹dnoœci oraz Komisji
Samorz¹du Terytorialnego i Administracji Pañstwowej,odbêdzie siê bezpoœrednio po og³oszeniu
przerwy w sali nr 217. Porz¹dek obrad: rozpatrzenie wniosków zg³oszonych w trakcie posiedzenia Senatu do ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym.
Posiedzenie po³¹czonych komisji: Komisji Praw
Cz³owieka i Praworz¹dnoœci oraz Komisji Zdrowia, odbêdzie siê piêtnaœcie minut po og³oszeniu
przerwy w sali nr 176. Porz¹dek obrad: rozpatrzenie wniosków zg³oszonych w trakcie posiedzenia
Senatu do ustawy o lekarzu s¹dowym.
Po zakoñczeniu tego posiedzenia Komisja
Praw Cz³owieka i Praworz¹dnoœci rozpatrzy
wnioski zg³oszone w trakcie posiedzenia Senatu
do ustawy o licencji syndyka.
Wspólne posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Samorz¹du Terytorialnego
i Administracji Pañstwowej w sprawie rozpatrzenia wniosków do ustawy o tworzeniu i dzia³aniu
wielkopowierzchniowych obiektów handlowych
odbêdzie siê piêtnaœcie minut po og³oszeniu
przerwy w obradach Senatu w sali nr 217.
Posiedzenie Komisji Samorz¹du Terytorialnego i Administracji Pañstwowej w sprawie rozpatrzenia wniosków do ustawy o zmianie ustawy
o pañstwowym zasobie kadrowym i wysokich
stanowiskach pañstwowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw odbêdzie siê w dniu 30 maja, to jest w œrodê, trzydzieœci minut po og³oszeniu przerwy w sali nr 217.
Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej
w sprawie rozpatrzenia wniosków do ustawy
o zmianie ustawy o spó³dzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw
odbêdzie siê w dniu 31 maja, w czwartek, o godzinie 7.30 w sali nr 217.
I jeszcze jeden komunikat od pani senator Fetliñskiej. Uprzejmie informujê, i¿ dnia 11 czerwca,
w czwartek, o godzinie 7.30 w kaplicy sejmowej
odbêdzie siê msza œwiêta po³¹czona z poœwiêceniem drogi krzy¿owej ufundowanej przez pos³ów
i senatorów. Aktu poœwiêcenia dokona arcybiskup Kazimierz Nycz, metropolita warszawski.
Serdecznie dziêkujê ofiarodawcom i zapraszam
na mszê œwiêt¹ w imieniu ksiêdza kapelana.

Wicemarsza³ek Krzysztof Putra:

Wicemarsza³ek Krzysztof Putra:

Dziêkujê bardzo panu senatorowi.
Bardzo proszê o odczytanie komunikatów.

Dziêkujê bardzo.
Og³aszam przerwê do jutra do godziny 9.00.

(Przerwa w posiedzeniu o godzinie 22 minut 07)

(Wznowienie posiedzenia o godzinie 9 minut 02)

(Posiedzeniu przewodnicz¹: marsza³ek Bogdan Borusewicz oraz wicemarsza³kowie
Krzysztof Putra, Maciej P³a¿yñski i Marek
Zió³kowski)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Wznawiam posiedzenie.
Proszê senatorów sekretarzy o zajêcie miejsc
przy stole prezydialnym – co ju¿ zosta³o uczynione.
Informujê, ¿e bezpoœrednio po zakoñczeniu
debaty nad punktami obejmuj¹cymi stanowiska
Senatu w sprawie ustaw uchwalonych przez
Sejm przejdziemy do rozpatrzenia punktu dwudziestego drugiego porz¹dku obrad: wybór cz³onka Kolegium Instytutu Pamiêci Narodowej – Komisji Œcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.
Powracamy do rozpatrywania punktu ósmego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o Narodowym Centrum Badañ
i Rozwoju.
Przypominam, ¿e przed przerw¹ w obradach
zosta³a otwarta dyskusja w sprawie tej ustawy.
Powracamy do dyskusji nad ustaw¹ o Narodowym Centrum Badañ i Rozwoju.
Proszê o zabranie g³osu pani¹ senator Urszulê
Gacek.

Senator Urszula Gacek:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Popieram poprawkê proponowan¹ przez Komisjê Gospodarki Narodowej, która zapewnia, ¿e
w sk³ad Rady Narodowego Centrum Badañ i Rozwoju wejdzie szeœciu przedstawicieli powo³anych
spoœród kandydatów wskazywanych przez œrodowiska gospodarcze i finansowe.
Do tego czasu w debacie zabrali g³os prawie
wy³¹cznie przedstawiciele œrodowisk akademickich, z wyj¹tkiem pana senatora Korfantego. Dla
pewnej równowagi ja równie¿ zabieram g³os w debacie.
Centrum ma nie tylko przyczyniæ siê do rozwoju polskiej nauki, jak s³usznie powiedzia³ pan mi-

nister Seweryñski, centrum ma byæ narzêdziem
wspieraj¹cym rozwój nowoczesnej gospodarki.
Dlatego obecnoœæ przedstawicieli œrodowisk biznesowych w radzie jest konieczna. To ich obecnoœæ jest gwarancj¹, i¿ finansowanie otrzymaj¹
projekty, które maj¹ realne szansê przejœæ z laboratorium do przemys³u.
Niestety, mam obawy, ¿e Rada Narodowego
Centrum Badañ i Rozwoju bêdzie mia³a zbyt ma³y wp³yw na decyzje dyrektora, a mocny g³os œrodowiska biznesowego jest podstaw¹ funkcjonowania podobnych jednostek na przyk³ad w Stanach Zjednoczonych. Uwa¿am, ¿e w dziedzinie
tak zwanego transferu technologii Stany Zjednoczone mog¹ byæ wzorem pod wieloma wzglêdami.
S³owo, którym najlepiej mo¿na podsumowaæ system transferu technologii w Stanach Zjednoczonych, to „pragmatyzm”. I mo¿e jeszcze drugie s³owo – „skutecznoœæ”. Na przyk³ad naukowcy, którzy chc¹ korzystaæ z przywilejów finansowych
i infrastruktury przy uczelnianych parkach technologicznych, musz¹ zatrudniæ mened¿era
doœwiadczonego w dziedzinie finansów i marketingu. Wieloletnie doœwiadczenia pokaza³y, ¿e
bez takiego mened¿era nawet najlepsze projekty
maj¹ wyj¹tkowe trudnoœci, by staæ siê dochodowymi projektami komercyjnymi.
Korzystaj¹c z obecnoœci pana ministra, chcê
jeszcze poruszyæ problem ma³ych i œrednich firm
ju¿ obecnych na rynku, firm, które maj¹ œwiadomoœæ, ¿e bez nowoczesnych technologii wypadn¹
z gry, ale same nie posiadaj¹ w³asnego zaplecza
naukowo-badawczego i chêtnie zleci³yby rozwi¹zanie problemów technologicznych jednostkom naukowym. Niestety, zawsze jest ryzyko,
¿e zlecony projekt nie przyniesie zysków finansowych, a obawa przed strat¹ skutecznie zniechêca
ma³e i œrednie firmy do sk³adania tych zleceñ.
W Stanach Zjednoczonych takie firmy mog¹ jednak liczyæ na bardzo praktyczn¹ pomoc, na
przyk³ad w postaci programów, które kwalifikuj¹
projekty zg³aszane wspólnie przez firmy i uczelnie. Wybrane projekty s¹ finansowane, a je¿eli
oka¿¹ siê trafione, to firma jest zobowi¹zana pokryæ koszt badañ, co wydaje siê sprawiedliwe,
natomiast je¿eli projekt nie przyniesie zysków,

34. posiedzenie Senatu w dniu 31 maja 2007 r.
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o Narodowym Centrum Badañ i Rozwoju (cd.)

(senator U. Gacek)
firma jest zwolniona z kosztów i pomoc przyjmuje
formê grantu.
Gor¹co zachêcam, aby takie rozwi¹zania znalaz³y siê w zakresie dzia³añ Narodowego Centrum
Badañ i Rozwoju na rzecz przedsiêbiorców. Pozwoli to wykorzystaæ pulê funduszy na granty
w bardziej wydajny i sprawiedliwy sposób. A mo¿e bêdzie nieco wiêcej cukru, o którym mówi³
w swoim przemówieniu pan senator Go³aœ. Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê pani senator.
Proszê bardzo, pan senator Wiatr.

Senator Kazimierz Wiatr:
Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie! Panie Ministrze!
To moje wyst¹pienie by³o zaplanowane na
wczorajszy wieczór, kiedy by³a trochê inna atmosfera i byliœmy w nurcie takiej nawet trochê seminaryjnej dyskusji na temat spraw nauki przy
okazji Narodowego Centrum Badañ i Rozwoju.
W moim krótkim wyst¹pieniu chcia³bym odnieœæ do wypowiedzi pana senatora Go³asia –
chocia¿ go nie ma, ale mo¿e nas s³ucha – który
o wyst¹pieniu pana ministra Seweryñskiego powiedzia³, ¿e to by³o wyst¹pienie o znamionach
myœlenia romantycznego. Otó¿ ja siê zastanawiam, czy to w ogóle jest pojêcie pejoratywne.
Mo¿e wrêcz odwrotnie. Przynajmniej ja dostrzegam w tym wiele dobra.
Ale myœlê, ¿e zarówno w wyst¹pieniu pana ministra, jak i w zapisie omawianej ustawy powinny
byæ zrównowa¿one oba te elementy, to znaczy,
duchowy entuzjazm i dobrze opracowana logistyka postêpowania. To nam wtedy gwarantuje
sukces. Nawet najlepsze zapisy ustawowe bez tego entuzjazmu, bez tego zapa³u, mog¹ siê okazaæ
pustymi ramami, w których nie bêdzie treœci.
Tym bardziej muszê powiedzieæ, ¿e dostrze¿enie pozytywnego elementu entuzjazmu czy romantycznego stosunku do tych spraw z czegoœ
wynika. Jeœli popatrzymy na ostatnie dwa lata
polityki rz¹du, polityki Ministerstwa Nauki
i Szkolnictwa Wy¿szego w zakresie wspierania
dzia³alnoœci naukowej, to dostrze¿emy, ¿e pojawia siê wiele nowych form wspierania tej aktywnoœci, przy jednoczesnym zachowaniu form dotychczasowych. A zatem Narodowe Centrum Badañ i Rozwoju to nie jest jedyny realizowany projekt. By³a mowa o programie „Inicjatywa Technologiczna”, o programie „Innowacyjna Gospodarka”, o grantach rozwojowych, przy jednoczesnym
zachowaniu dotychczasowego finansowania
grantów celowych i zamawianych, grantów promotorskich zwi¹zanych z realizacj¹ prac badaw-
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czych dotycz¹cych doktoratów i habilitacji,
a tak¿e w³asnych grantów badawczych. Nastêpuje wzajemna konkurencja nie tylko samych
projektów badawczych, ale tak¿e poszczególnych
ich form. To znaczy, monitorowanie zainteresowania poszczególnych form wspierania badañ
naukowych, jak równie¿ efektywnoœci tej inwestycji finansowej w naukê, mo¿e powodowaæ, ¿e
proporcje finansowania poszczególnych sektorów bêd¹ siê zmieniaæ.
Pamiêtam tak¹ rozmowê, zreszt¹ to nie by³a jedyna rozmowa z panem ministrem Kleiberem,
który mówi³, ¿e pañstwo potrzebuje dwukierunkowych rozwi¹zañ, jeœli chodzi o finansowanie
badañ naukowych. Z jednej strony, du¿e projekty zamawiane przez pañstwo, a z drugiej strony
du¿o ma³ych projektów, bo naukowcy sami
œwietnie wyczuwaj¹ swoje powo³anie i nurty badañ œwiatowych. Ale poniewa¿ pañstwa nie staæ
na oba kierunki, to on proponuje, ¿eby wspieraæ
tylko ten pierwszy. Widzimy, ¿e wizja, któr¹ ministerstwo przedstawia, jest – ¿e tak powiem – takim du¿ym bukietem. Wydaje siê, ¿e to bardzo
dobrze. Trzeba te¿ powiedzieæ, ¿e ju¿ od pierwszego bud¿etu, który zosta³ bardzo pospiesznie
przygotowywany przez ten rz¹d, by³ wzrost œrodków na naukê o 16%. To jest bardzo wa¿ne, ¿e
rzeczywiœcie za romantycznym entuzjazmem id¹
konkretne dzia³ania.
A ten entuzjazm jest wa¿ny, bo on zapala innych. Wiemy, ¿e œwiat nauki to jest grono osób,
którym ciê¿ko jest pewne rzeczy nakazaæ. Mieliœmy w ostatnim czasie ró¿ne dyskusje dotycz¹ce
tego œrodowiska. Wiem, ¿e to œrodowisko ciê¿ko
jest zmusiæ, nawet najwa¿niejsz¹ ustaw¹, do pewnych zachowañ. Dlatego wa¿ne jest, a¿eby je
przekonaæ do pewnych pomys³ów, do pewnych
rozwi¹zañ i pokazaæ mu cele, do jakich zmierzamy. Wtedy efekty rzeczywiœcie mog¹ byæ, przynajmniej w czêœci, takie, jakich oczekujemy.
Dziœ rozdrobnienie rzeczywiœcie jest du¿e. Jest
ono ma³o konkurencyjne. Pad³y tutaj s³owa
o tym, ¿e polskie firmy s¹ zbyt ma³e, ¿eby byæ zainteresowane udzia³em w badaniach czy korzystaniem z wyników badañ. Musimy popatrzeæ,
czy nasze badania mog¹ byæ atrakcyjne dla firm
globalnych, które w Polsce lokuj¹ swoje przedstawicielstwa, a wyj¹tkowo rzadko laboratoria.
Chocia¿by firma IBM, ale przecie¿ tak¿e inne firmy. Takie du¿e projekty mog³yby byæ atrakcyjne
dla firm globalnych, ogólnoœwiatowych. Przyk³adem mo¿e byæ bardzo dynamiczny sektor informatyczny. Wiemy, ¿e w tej chwili bardzo du¿y potencja³ ludzki w tym zakresie jest wykorzystywany w³aœnie przez globalne firmy, na przyk³ad,
w Indiach. To s¹ zespo³y ludzkie licz¹ce po kilkadziesi¹t tysiêcy projektantów informatyków. Czy
w Polsce mamy takie grupy osób, nie tylko wykszta³conych, ale przygotowanych do wspó³pracy w tak du¿ych zespo³ach ludzkich? To jest
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przedsiêwziêcie logistyczne, ale i merytoryczne,
bo to jest kwestia realizacji grupowych projektów
informatycznych. A trzeba powiedzieæ, ¿e firmy
globalne s¹ bardzo zainteresowane przeniesieniem przynajmniej czêœci swojego potencja³u
z Indii do Polski, poniewa¿ jest takie przekonanie, ¿e mentalnoœæ Polaków, Europejczyków, jest
du¿o bardziej przystosowana do zadañ, jakie s¹
realizowane przez te firmy. S¹ propozycje konkretnej wspó³pracy. Wiemy o du¿ym udziale polskich naukowców w badaniach prowadzonych
w CERN w Genewie, zwi¹zanych z akceleratorem
cz¹stek. Wiemy te¿ o pewnych planach
wspó³pracy z NASA i o wielu innych.
Wydaje siê wiêc, ¿e ten projekt nie jest oderwany od realiów, ¿e jest dobrze zaadresowany. A co
do szczegó³owych rozwi¹zañ to – jak ju¿ mówi³em
w swoim referacie jako sprawozdawca komisji –
nale¿y siê spodziewaæ, ¿e pewne korekty bêd¹ potrzebne, ale, jak rozumiem, ju¿ w trakcie funkcjonowania ustawy.
Tak ¿e, podsumowuj¹c swoj¹ wypowiedŸ,
chcia³bym podziêkowaæ panu ministrowi nie tylko za przedstawienie szerszych horyzontów ustawy, ale równie¿ za romantyczny entuzjazm, który
wydaje siê niezwykle potrzebny. Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Proszê o zabranie g³osu pana senatora Mi³ka.

Senator Marian Mi³ek:
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Mo¿e rozpocznê od wyjaœnienia pewnej kwestii,
zawartej w wypowiedzi senatora Wittbrodta z dnia
wczorajszego. Zacytujê ze stenogramu: „Bo to
wcale nie jest tak, jak pan senator Mi³ek mówi³, ¿e
jest to pierwsze takie rozwi¹zanie, pocz¹tek…” itd.
„Przecie¿ reformy w dziedzinie badañ naukowych
s¹ prowadzone od pocz¹tku zmian w Polsce…” itd.
Chcia³bym przypomnieæ, ¿e w moim wyst¹pieniu,
powiedzia³em dok³adnie w ten sposób: „Ustawa
o Narodowym Centrum Badañ i Rozwoju zgodnie
z intencj¹ ustawodawcy, stanowi pierwszy etap
reformy polskiego systemu badañ i nauki”.
Panie Senatorze, jakiœ czas temu, w tym samym okresie, przez dwie kadencje pe³niliœmy funkcje rektorów uczelni technicznych, przerabialiœmy centralne programy badañ podstawowych,
centralne programy badañ rozwojowych, pocz¹tki
KBN i w ogóle ca³¹ reformê, wiêc doskonale wiemy, jakie meandry musia³a pokonaæ polska nauka i badania naukowe przy kolejnych reformach.
Ja równie¿, podobnie jak pan senator Wiatr, zosta³em podbudowany entuzjazmem pana ministra Seweryñskiego podczas wczorajszej wypowiedzi, w której przedstawi³ on zarys reformy pol-

skiego systemu badañ i nauki. Mam zastrze¿enia
do niektórych fragmentów jego wypowiedzi,
a szczególnie do tego, w którym pan minister tak
bardzo liczy na udzia³ œrodków – mówi¹c skrótowo
– z przemys³u. Niestety, prawda jest taka, ¿e du¿y
przemys³ zosta³ sprywatyzowany. Pierwsz¹ czynnoœci¹, jak¹ nowy w³aœciciel przeprowadza³ w firmie, by³a likwidacja biur konstrukcyjnych i laboratoriów badawczych. Nowym w³aœcicielom, maj¹cym swoje centrale z regu³y w krajach o wy¿szym poziomie technologii, wcale nie zale¿a³o na
tym, ¿eby tutaj prowadziæ badania naukowe. Zgodnie z zamierzeniami nowych w³aœcicieli, Polska
mia³a byæ dobrym rynkiem zbytu, krajem, w którym produkcja odbywa³aby siê na miejscu. To jest
pierwsza uwaga. W zwi¹zku z tym stwierdzam, ¿e
œrodki na badania naukowe, na które liczy pan
minister, mog¹ nie byæ tak wysokie.
Ale,Wysoki Senacie, je¿eli nawet przyjmiemy
doln¹ granicê kwot, o których wczoraj wspomnia³ pan minister, czyli 10 miliardów z³ na badania, to oznacza, zgodnie z zapisem ustawy, ¿e
co najmniej 1 miliard z³ bêdzie przeznaczony na
programy strategiczne, które maj¹ byæ realizowane w Narodowym Centrum Badañ i Rozwoju.
Je¿eli znowu, zgodnie z danymi, które s¹ zawarte
w uzasadnieniu do ustawy, na jeden temat badawczy ma przypaœæ kwota wiêksza od 100 milionów z³, oznacza to, ¿e w ci¹gu roku uruchomi siê
oko³o dziesiêciu tematów badawczych, tych priorytetowych, jeszcze raz podkreœlam i powtarzam,
za kwotê powy¿ej 100 milionów z³.
Skoro ju¿ wiemy, ile bêdzie tematów badawczych, to chcia³bym wróciæ do art. 14 i zwróciæ
uwagê Wysokiego Senatu na kompetencje rady,
która ma wyra¿aæ opinie. Proszê zauwa¿yæ, ¿e
w pkcie 1 opinia ma byæ wyra¿ona w sprawie proponowanych zadañ badawczych, s³u¿¹cych realizacji strategicznych programów badañ podstawowych i prac rozwojowych. Nie strategicznych kierunków, ale zadañ badawczych, a do oceny zadañ
badawczych musz¹ byæ powo³ani jednak ludzie
kompetentni. Zadania, które maj¹ byæ realizowane, zgodnie z za³o¿eniem programu bêd¹ znajdowa³y siê w zakresie, w obszarze techniki. To bêd¹
zadania, które docelowo maj¹ przynieœæ jakiœ
efekt produkcyjny. W zwi¹zku z tym uwa¿am, ¿e
recenzowaæ, opiniowaæ te zadania, nawet w gronie
rady, powinni ludzie kompetentni, tacy, którzy siê
na tym znaj¹. I naprawdê nie widzê potrzeby
umieszczania w gronie rady przedstawicieli Polskiego Stowarzyszenia Inwestorów Kapita³owych,
Zwi¹zku Banków Polskich, bo przedstawiciel
Zwi¹zku Banków Polskich bêdzie siê œwietnie
zna³, ale na funkcjonowaniu banków, a nie na zagadnieniach technicznych dotycz¹cych zadania
badawczego, inwestor kapita³owy bêdzie doskonale wiedzia³, gdzie ulokowaæ œrodki, ¿eby dobrze
zarobiæ, ale nie o to chodzi w tym programie. To
jest pierwsza uwaga dotycz¹ca sk³adu rady.

34. posiedzenie Senatu w dniu 31 maja 2007 r.
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zasadach finansowania nauki

(senator M. Mi³ek)
Zdumiewa mnie to, ¿e wszyscy inicjatorzy dokumentów legislacyjnych, ustaw, innych dokumentów, które trafiaj¹ do Senatu, w sposób metodyczny usuwaj¹ parlament ze wszystkich gremiów, które maj¹ opiniowaæ, maj¹ decydowaæ
o czymkolwiek. Je¿eli ustawodawca wpisa³ tu ca³¹ listê osób, przedstawicieli Polskiej Rady Biznesu, Konfederacji Pracodawców Polskich, to dlaczego nie umieœci³ na przyk³ad jednego przedstawiciela senackiej Komisji Nauki, Edukacji i Sportu. Przecie¿ dyskusja, która odby³a siê na posiedzeniu komisji nauki, wyraŸnie dowiod³a tego, ¿e
w gronie komisji znajduj¹ siê osoby naprawdê
kompetentne, które wnios³y bardzo wiele twórczych myœli do przedstawionego projektu.
W zwi¹zku z tym sk³adam poprawkê, aby do grona osób, które bêd¹ wchodzi³y w sk³ad rady,
wprowadziæ po jednym delegowanym w jakiœ
sposób przedstawicielu senackiej i sejmowej komisji zajmuj¹cej siê sprawami nauki.
Szanowni Pañstwo, ca³y program obejmuje
realizacjê zadañ za bardzo du¿e pieni¹dze. Na
tej sali przyjmowaliœmy sprawozdania szefów
ró¿nych instytucji administracji pañstwowej,
które dysponowa³y znacznie mniejszymi kwotami i realizowa³y okreœlone zadania. W zwi¹zku z tym uwa¿am, ¿e w tak strategicznej sprawie dla Polski, jak okreœlenie kierunków badañ, które maj¹ decydowaæ o rozwoju nie tylko
polskiej nauki, ale polskiej gospodarki, powinniœmy jednak jako Senat, a przynajmniej jako
senacka Komisja Nauki, Edukacji i Sportu,
otrzymywaæ coroczne sprawozdania z realizacji
tego programu, te sprawozdania, o których mówi artyku³ – teraz nie pamiêtam, który dok³adnie ma on numer – okreœlaj¹cy zadania dyrektora centrum. Ten artyku³ mówi o tym, ¿e dyrektor centrów przedstawia ministrowi coroczne sprawozdanie. Uwa¿am, ¿e to sprawozdanie
powinno byæ dostêpne przynajmniej komisji
senackiej, a dalej id¹cy wniosek dotyczy tego,
aby minister przedstawia³ to sprawozdanie senatorom. Temat, o którym rozmawiamy, jeszcze raz to podkreœlam, dotyczy wydania w najlepszym przypadku, w tym najbardziej skromnym, ponad 1 miliarda z³ i uwa¿am, ¿e Senat
powinien mieæ pe³n¹ informacjê o tym, co siê
z takimi œrodkami dzieje. Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
(G³os z sali: Poprawka na piœmie.)
Poprawki zosta³y ju¿ z³o¿one.
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natorowie Wach, Wittbrodt, Waszkowiak, Mi³ek
i Szaleniec.
Zgodnie z art. 52 ust. 2 Regulaminu Senatu
zamykam dyskusjê.
W trakcie dyskusji zosta³y zg³oszone wnioski
o charakterze legislacyjnym, wiêc zgodnie
z art. 52 ust. 2 Regulaminu Senatu proszê Komisjê Nauki, Edukacji i Sportu oraz Komisjê Gospodarki Narodowej o ustosunkowanie siê do przedstawionych w toku debaty nad tym punktem
wniosków i przygotowanie wspólnego sprawozdania w tej sprawie.
Informujê, ¿e g³osowanie w sprawie ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec posiedzenia
Senatu.
Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu dziewi¹tego porz¹dku obrad…
(Senator Urszula Gacek: Pan minister chcia³
siê odnieœæ do tematu.)
(G³os z sali: Ju¿ jest po dyskusji.)
Przepraszam, ju¿ jest po dyskusji.
Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
dziewi¹tego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zasadach finansowania nauki.
Przypominam, ¿e rozpatrywana ustawa zosta³a uchwalona przez Sejm na czterdziestym pierwszym posiedzeniu w dniu 9 maja 2007 r. Do Senatu zosta³a przekazana w dniu 10 maja 2007 r.
(Senator Kazimierz Wiatr: Panie Marsza³ku, ja
w sprawie formalnej.)
Tak?
(Senator Kazimierz Wiatr: Czy gdyby pan minister chcia³, to nie móg³by zabraæ g³osu po dyskusji?)
Nie. Po dyskusji ju¿ nie, Panie Senatorze.
(Senator Kazimierz Wiatr: Dziêkujê bardzo.)
Trzeba by³o wczeœniej sygnalizowaæ tê kwestiê. Dyskusja zosta³a zamkniêta.
Wracamy do rozpatrzenia kolejnego punktu
porz¹dku obrad.
Marsza³ek Senatu w dniu 16 maja 2007 r.,
zgodnie z art. 68 ust. 1 Regulaminu Senatu, skierowa³ j¹ do Komisji Nauki, Edukacji i Sportu oraz
Komisji Gospodarki Narodowej. Komisje po rozpatrzeniu ustawy przygotowa³y swoje sprawozdanie w tej sprawie. Przypominam ponadto, ¿e
tekst ustawy zawarty jest w druku nr 434,
a sprawozdania komisji w drukach nr 434A
i 434B.
Proszê sprawozdawcê Komisji Nauki, Edukacji i Sportu, senatora Zbigniewa Trybu³ê, o zabranie g³osu i przedstawienie sprawozdania komisji w sprawie rozpatrywanej ustawy.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Informujê, ¿e lista mówców zosta³a wyczerpana.
Informujê, ¿e wnioski w dyskusji o charakterze legislacyjnym na piœmie z³o¿yli panowie se-

Senator Zbigniew Trybu³a:
Dziêkujê bardzo.
Panie Marsza³ku! Panie Ministrze! Panie i Panowie Senatorowie!
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W imieniu Komisji Nauki, Edukacji i Sportu
mam zaszczyt przedstawiæ sprawozdanie komisji
o uchwalonej przez Sejm w dniu 9 maja 2007 r.
ustawie o zmianie ustawy o zasadach finansowania nauki. Sprawozdanie to zawarte jest w druku
nr 434A. Posiedzenie Komisji Nauki, Edukacji
i Sportu odby³o siê w dniu 22 maja 2007 r.
Komisja rekomenduje Wysokiemu Senatowi
przyjêcie trzech poprawek do ustawy. Nim przedstawiê poprawki, chcia³bym na pocz¹tku wprowadziæ w przedmiot tej ustawy, wyjaœniæ cel, to,
dlaczego nast¹pi³a nowelizacja tej ustawy. Jednym z powodów by³o powo³anie Narodowego
Centrum Badañ i Rozwoju, w poprzednim punkcie omawialiœmy jego powstanie. W zwi¹zku
z tym potrzebna jest równie¿ zmiana w ustawie
o zasadach finansowania nauki, gdy¿ czêœæ œrodków przeznaczonych na naukê bêdzie przekazana dla Narodowego Centrum Badañ i Rozwoju.
Poza tym proponowane zmiany poprawi¹ efektywnoœæ systemu finansowania badañ naukowych, stworz¹ lepsze powi¹zania miêdzy sektorem badawczo-rozwojowym a gospodark¹, poniewa¿ obecnie na ca³ym œwiecie jest taki trend,
¿eby naukê bardziej zwi¹zaæ z gospodark¹ i pozyskiwaæ pieni¹dze równie¿ z innych Ÿróde³.
Ustawa sk³ada siê z piêciu artyku³ów, z tym ¿e
najwa¿niejszy jest art. 1, sk³adaj¹cy siê z dziewiêciu punktów, w którym przedstawiane s¹ proponowane zmiany. Na pocz¹tku w ustawie modyfikuje siê pewne pojêcia kluczowe, wa¿ne dla jej
funkcjonowania, na przyk³ad podmiotu dzia³aj¹cego na rzecz nauki, konsorcjum naukowo-przemys³owego, sieci naukowej czy projektu celowego, ale wprowadza siê równie¿ nowe definicje, na przyk³ad projektu rozwojowego, projektu
miêdzynarodowego czy oceny parametrycznej.
Te definicje s¹ potrzebne do tego, ¿eby potem
œciœle realizowaæ tê ustawê.
Podobnie jak w poprzedniej ustawie, œrodki finansowe przeznaczone na naukê s¹ przeznaczane na projekty badawcze, projekty celowe, dzia³alnoœæ statutow¹, inwestycje s³u¿¹ce badaniom naukowym i pracom rozwojowym, programy i przedsiêwziêcia okreœlane przez ministra w³aœciwego
do spraw nauki oraz na finansowanie dzia³alnoœci
organów opiniodawczych, doradczych ministra
czy te¿ na finansowanie recenzentów, ekspertów
dzia³alnoœci kontrolnej. Nowoœci¹ jest mo¿liwoœæ
przeznaczenia œrodków finansowych na strategiczne badania naukowe i prace rozwoje, które bêd¹
zarz¹dzane przez powo³ane Narodowe Centrum
Badañ i Rozwoju. Tak jak siê dowiedzieliœmy, nie
mniej ni¿ 10% œrodków przeznaczonych na naukê
zostanie przekazane na Narodowe Centrum Badañ i Rozwoju.
Co jest równie¿ nowe w tej nowelizacji ustawy?
Otó¿ minister w³aœciwy do spraw nauki ustana-

wia Krajowy Program Badañ Naukowych i Prac
Rozwojowych, w którym zostan¹ okreœlone priorytetowe obszary oraz strategiczne programy badañ naukowych i prac rozwojowych. Jest to pewna nowoœæ i myœlê, ¿e to przyczyni siê do wiêkszej
efektywnoœci badañ naukowych i do zlikwidowania rozdrobnienia, które rzeczywiœcie obecnie istnieje w badaniach naukowych. Ma³ych programów jest bardzo du¿o. Wiele z nich mo¿na by po³¹czyæ z korzyœci¹ dla œrodowiska naukowego
oraz z korzyœci¹ dla gospodarki, bo wykonuj¹c
wspólnie badania komplementarne, uzupe³niaj¹ce siê, mo¿na zrobiæ o wiele wiêcej – tak wykorzystuj¹c du¿y potencja³ ludzki, jak i aparaturê
naukow¹, która jest w posiadaniu oœrodków naukowych zarówno w uniwersytetach, jak i w Polskiej Akademii Nauk czy w jednostkach badawczo-rozwojowych. Krajowy Program Badañ Naukowych i Prac Rozwojowych musi byæ przedyskutowany. Do tworzenia tego programu, do jego
opiniowania zostali zaproszeni przedstawiciele
oœrodków naukowych, administracji rz¹dowej
i ci, którzy maj¹ wp³yw czy powinni mieæ wp³yw
na to, w jakim kierunku polska nauka, i w powi¹zaniu z tym gospodarka, bêdzie siê rozwija³a.
Zgodnie z t¹ ustaw¹ minister w³aœciwy do
spraw nauki na wzór obowi¹zuj¹cych rozwi¹zañ
bêdzie ustanawia³ corocznie nie wiêcej ni¿ trzy
nagrody za wybitne osi¹gniêcia naukowe lub naukowo-techniczne. Do tej pory to obowi¹zywa³o,
jednak w nowelizacji ustawy przewiduje siê wy¿sz¹ wartoœæ tej nagrody. Bêdzie ona przyznawana w wysokoœci nieprzekraczaj¹cej piêtnastokrotnoœci minimalnej miesiêcznej stawki wynagrodzenia zasadniczego przewidzianego dla stanowiska profesora zwyczajnego zatrudnionego
w uczelni publicznej.
Poza tym minister nauki i szkolnictwa wy¿szego bêdzie corocznie przyznawa³ stypendia m³odym naukowcom – to jest niejako nastêpny krok,
który ma powodowaæ zatrzymanie w kraju m³odej kadry naukowej – m³odym naukowcom, czyli
takim, którzy nie ukoñczyli trzydziestego pi¹tego
roku ¿ycia i s¹ zatrudnieni w jednostkach naukowych. Stypendia te bêd¹ przyznawane na okres
nie d³u¿szy ni¿ trzy lata i ich miesiêczna wysokoœæ nie przekroczy minimalnej miesiêcznej
stawki wynagrodzenia zasadniczego przewidzianego dla stanowiska profesora zwyczajnego zatrudnionego w uczelni publicznej. Do tej pory takie nagrody, takie stypendia istnia³y, ale by³o
ograniczenie, mo¿na by³o przyznaæ nie wiêcej ni¿
dziesiêæ stypendiów, a nowelizacja tej ustawy
znosi to ograniczenie. Je¿eli minister uzna, ¿e
mo¿na przyznaæ wiêcej stypendiów i bêd¹ na to
œrodki, to myœlê, ¿e bêdzie to dobry krok w kierunku pokazania, ¿e zale¿y nam na wspomaganiu m³odych naukowców.
W ustawie tej wprowadza siê obowi¹zek audytu zewnêtrznego w odniesieniu do wszystkich
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projektów, których ca³kowita wartoœæ dofinansowania przekracza 2 miliony z³. Rzeczywiœcie trzeba kontrolowaæ wydawanie tych pieniêdzy. Równie¿ jednostki naukowe, które otrzymuj¹ œrodki
na dzia³alnoœæ statutow¹, podlegaj¹ obowi¹zkowemu zewnêtrznemu audytowi nie rzadziej ni¿
co cztery lata.
Ustawa wchodzi w ¿ycie po up³ywie trzydziestu
dni od jej og³oszenia. Jest tu pewna nieœcis³oœæ
i niekomplementarnoœæ z ustaw¹ o Narodowym
Centrum Badañ i Rozwoju. Dlatego jedna z poprawek, konkretnie poprawka trzecia, usuwa ten
problem. Komisja proponuje, aby ustawa wesz³a
w ¿ycie z dniem 1 lipca 2007 r. Jest to zapis identyczny z tym w ustawie o powo³aniu Narodowego
Centrum Badañ i Rozwoju, dlatego ¿e nie mo¿e
wejœæ w ¿ycie ustawa mówi¹ca o podmiocie, który
nie zosta³ jeszcze formalnie powo³any. Myœlê, ¿e
to nie budzi wiêkszych zastrze¿eñ.
Dwie pierwsze poprawki, które zg³osi³em na posiedzeniu Komisji Nauki, Edukacji i Sportu i zosta³y one poparte przez cz³onków naszej komisji,
a nastêpnie jednomyœlnie przyjête w g³osowaniu,
dotycz¹ zmiany zwi¹zanej z tym, ¿e wed³ug obowi¹zuj¹cej ustawy o finansach publicznych niewykorzystane œrodki finansowe przeznaczone na
konkretny cel, celowe œrodki finansowe w danym
roku musz¹ byæ zwracane do bud¿etu pañstwa.
Je¿eli w poprzedniej ustawie, tej nienowelizowanej, by³oby zapisane, ¿e mog¹ byæ one pozostawione, oczywiœcie z przeznaczeniem na ten cel, na
który zosta³y przyznane, to mog³yby one pozostaæ.
Przy tej zmianie nie zosta³o to dopatrzone, a wydaje siê, ¿e nauka jest pewn¹ specyficzn¹ dziedzin¹,
w ramach której pieni¹dze staramy siê wykorzystaæ bardzo racjonalnie. Czasami przy zamówieniach publicznych jest tak: s¹ przetargi, wszystko
ju¿ jest gotowe, a decyzja przychodzi, powiedzmy,
5 stycznia, pieni¹dze zaœ trzeba by³o wczeœniej oddaæ. Przychodzi decyzja, ¿e mo¿na dokonaæ zakupu na przyk³ad aparatury, na któr¹ siê d³ugo czeka³o, a pieniêdzy nie ma. Komisja proponuje dwie
poprawki do art. 1 zmiany siódmej ustawy o zmianie ustawy o zasadach finansowania nauki.
W pierwszej dodaje siê w art. 11 ust. 5a w brzmieniu: „Œrodki finansowe na naukê z dotacji podmiotowej niewykorzystane w danym roku kalendarzowym mog¹ pozostaæ w jednostce naukowej
na rok nastêpny, z przeznaczeniem na cel, na jaki
zosta³y przyznane”. W drugiej poprawce, bardzo
podobnej, w art. 12 dodaje siê ust. 3a w brzmieniu: „Œrodki finansowe na naukê z dotacji celowej
niewykorzystane w danym roku kalendarzowym
mog¹ pozostaæ w jednostce naukowej na rok nastêpny, z przeznaczeniem na cel, na jaki zosta³y
przyznane”.
Przyjêcie tych poprawek, o co w imieniu komisji bardzo pañstwa senatorów proszê, spowodu-

113

je, ¿e œrodki finansowe przeznaczone na naukê,
skromne œrodki finansowe, nie bêd¹ uszczuplone. To zaœ, ¿e nie bêd¹ mog³y byæ wykorzystane
na inny cel, zosta³o zapewnione. Myœlê, ¿e Wysoka Izba ze zrozumieniem odniesie siê do tych
trzech poprawek, szczególnie dwóch pierwszych,
i zechce je przyj¹æ.
Reasumuj¹c, jeszcze raz bardzo proszê w imieniu Komisji Nauki, Edukacji i Sportu, ¿eby Wysoka Izba przyjê³a przedstawione przeze mnie poprawki do ustawy o zmianie ustawy o zasadach
finansowania nauki. Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Proszê sprawozdawcê Komisji Gospodarki Narodowej, senatora Mariana Mi³ka, o zabranie g³osu i przedstawienie sprawozdania komisji
w sprawie rozpatrywanej ustawy.

Senator Marian Mi³ek:
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Zmiana ustawy o zasadach finansowania nauki wynika z potrzeby uwzglêdnienia w ustawie
finansowania Narodowego Centrum Badañ
i Rozwoju. Jednoczeœnie doprecyzowano takie
okreœlenia jak: konsorcjum naukowo-przemys³owe, sieæ naukowa, projekt rozwojowy, projekt
miêdzynarodowy, projekt celowy, ocena parametryczna.
Zasadnicza zmiana ustawy o zasadach finansowania nauki dotyczy rozdzia³u 2, zawieraj¹cego art. 7–18, reguluj¹ce zasady finansowania:
projektów w³asnych, w tym habilitacyjnych oraz
promotorskich, projektów rozwojowych inicjowanych przez wnioskodawców lub ministra, projektów celowych, dzia³alnoœci statutowej, inwestycji s³u¿¹cych potrzebom badañ naukowych,
wspó³pracy zagranicznej oraz dzia³alnoœci wspomagaj¹cej badania. W tym zakresie zmiana ustawy dotyczy spraw o charakterze porz¹dkuj¹cym
czy redakcyjnym. Zreszt¹ zapisy w rozdziale 2
ustawy s¹ bardzo ogólne i odsy³aj¹ rozstrzygniêcie wielu spraw formalnych do rozporz¹dzeñ ministra, w których przedstawiono miêdzy innymi
tryb sk³adania wniosków, wzory druków, kryteria kwalifikacji oraz wymagania dotycz¹ce rozliczania projektów badawczych.
Nowym elementem w ustawie jest wprowadzony w art. 8a Krajowy Program Badañ Naukowych
i Prac Rozwojowych. Okreœlono w nim strategiczne programy badañ naukowych i prac rozwojowych, które maj¹ byæ zarz¹dzane przez Narodowe Centrum Badañ i Rozwoju. Program ten jest
ustanawiany przez ministra po zasiêgniêciu opinii ministrów, wojewodów, marsza³ków województw, Polskiej Akademii Nauk, Konferencji
Rektorów Akademickich Szkó³ Polskich, Rady
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G³ównej Szkolnictwa Wy¿szego, Rady G³ównej
Jednostek Badawczo-Rozwojowych, Naczelnej
Organizacji Technicznej i organizacji samorz¹du
gospodarczego oraz po przedstawieniu stanowiska przez Komitet Polityki Naukowej i Naukowo-Technicznej Rady Nauki. Minister okreœla harmonogram realizacji strategicznych programów
badañ naukowych i prac rozwojowych oraz zleca
wykonanie tych programów centrum.
W czasie dyskusji, która odby³a siê podczas
posiedzenia Komisji Gospodarki Narodowej,
zwrócono uwagê na fakt, ¿e ustawa wymienia ministra jako ustanawiaj¹cego Krajowy Program
Badañ Naukowych i Prac Rozwojowych, wymienia instytucje i organizacje, które maj¹ zaopiniowaæ ten program lub wyraziæ swoje stanowisko,
ale nie stwierdza, kto i w jakim trybie ma ten program przygotowaæ. A jest to sprawa kluczowa
w zakresie strategicznych programów badañ naukowych, w ramach których realizacja ka¿dego
projektu bêdzie kosztowa³a, jak ju¿ na tej sali dzisiaj wspomniano, przesz³o 100 milionów z³.
W dyskusji wskazano komitety naukowe Polskiej Akademii Nauk jako kompetentne gremia,
w sk³ad których wchodz¹ wybrani w demokratycznych wyborach naukowcy, ciesz¹cy siê najwiêkszym autorytetem, oraz inni, którzy zg³osili siê do
wspó³pracy w poszczególnych sekcjach naukowych komitetu. Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e komitety naukowe Polskiej Akademii Nauk skupiaj¹ naukowców z ró¿nych pionów nauki, z ró¿nych uczelni, jednostek badawczo-rozwojowych, instytutów bran¿owych itd. Oni s¹ najbardziej kompetentn¹ i kompletn¹ grup¹, która jest w stanie przedyskutowaæ
i okreœliæ priorytetowe obszary oraz strategiczne
programy badañ. Dlatego w³aœciwe wydaje siê rozwi¹zanie, które zak³ada, ¿e program bêdzie przygotowywany przez ministra we wspó³pracy z Polsk¹
Akademi¹ Nauk, a dok³adniej z jej komitetami naukowymi.
Komisja gospodarki zapozna³a siê z poprawkami do ustawy o zmianie ustawy o zasadach finansowania nauki zaproponowanymi przez Komisjê Nauki, Edukacji i Sportu i po dyskusji
w pe³ni je popar³a, przyjmuj¹c je równie¿ jako poprawki Komisji Gospodarki Narodowej.
Chcia³bym poinformowaæ, ¿e sk³adam równie¿
do ustawy poprawkê uwzglêdniaj¹c¹ komitety
naukowe Polskiej Akademii Nauk jako jednostki,
które powinny wzi¹æ udzia³ w kreowaniu strategicznych programów badawczych dla Polski.
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku. Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Zgodnie z art. 44 ust. 5 Regulaminu Senatu
przed przyst¹pieniem do dyskusji senatorowie mo-

g¹ zg³aszaæ z miejsca trwaj¹ce nie d³u¿ej ni¿ minutê zapytania do senatorów sprawozdawców.
Czy ktoœ z pañstwa senatorów pragnie zadaæ
takie pytanie?
Proszê bardzo, senator Kraska.

Senator Waldemar Kraska:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Mam takie pytania: czy ustawa znosi iloœciowe
ograniczenie dotycz¹ce stypendiów i czy do tej
pory te stypendia, w liczbie dziesiêciu, by³y maksymalnie wykorzystywane? I kolejne pytanie: jaka jest wielkoœæ takiego stypendium? Chodzi mi
o kwotê. Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Proszê bardzo.
(Senator Zbigniew Trybu³a: Mo¿na, Panie Marsza³ku?)
Proszê bardzo.

Senator Zbigniew Trybu³a:
Myœlê, ¿e pan minister dok³adnie powie, czy
by³o to wykorzystane. Wydaje mi siê, ¿e tak, bo te
dziesiêæ stypendiów nie sk³ada siê na du¿¹ kwotê. Oczywiœcie du¿o zale¿y od finansów, ale na
dziesiêæ stypendiów pieni¹dze raczej by siê znalaz³y. Ta zmiana, która powoduje, ¿e nie ma takiego ograniczenia, rozwi¹zuje sprawê. Myœlê, ¿e
kompetentnie odpowie na to pan minister.
Co do kwoty, to jest to minimalna miesiêczna
stawka profesora zwyczajnego zatrudnionego na
uczelni. To jest taka kwota. Uczelnie mog¹, bo s¹
pewne wide³ki… Myœlê jednak, ¿e dla m³odego
naukowca, który jest, powiedzmy, po doktoracie,
otrzymywanie stawki profesora zwyczajnego jest
ju¿ znacz¹cym zastrzykiem finansowym, chocia¿
pensje profesorów – wielu z nas jest profesorami
– nie s¹ mo¿e osza³amiaj¹ce. ¯yczylibyœmy sobie
oczywiœcie – tych profesorów w koñcu nie ma a¿
tak wielu, a ich wp³yw na wychowanie m³odego
pokolenia czy rozwój nauki i gospodarki jest znaczny, myœlê, ¿e to równie¿ bêdzie uwzglêdniane –
¿eby wynagrodzenia profesorów by³y wy¿sze,
a nie takie, jakie obecnie obowi¹zuj¹.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê bardzo.
Wiêcej pytañ, jak widzê, nie ma.
Przypominam, ¿e rozpatrywana ustawa by³a
rz¹dowym projektem ustawy. Do reprezentowania stanowiska rz¹du w toku prac parlamentarnych zosta³ upowa¿niony minister nauki i szkolnictwa wy¿szego.
Zgodnie z art. 50 Regulaminu Senatu g³os mo¿e teraz zabraæ obecny na posiedzeniu przedstawiciel rz¹du.
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Czy przedstawiciel rz¹du chce zabraæ g³os
w sprawie rozpatrywanej ustawy?
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki
i Szkolnictwa Wy¿szego Krzysztof Kurzyd³owski:
Chcia³bym zabraæ g³os.)
Proszê uprzejmie, pan podsekretarz stanu
Krzysztof Jan Kurzyd³owski.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego
Krzysztof Kurzyd³owski:
Bardzo dziêkujê.
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Po pierwsze, czujê siê wywo³any do odpowiedzi i chcia³bym takiej udzieliæ. Otó¿ w poprzedniej ustawie by³o ograniczenie do dziesiêciu
stypendiów i te dziesiêæ stypendiów zosta³o
przyznanych, w wysokoœci, o ile dobrze pamiêtam, 3 tysiêcy z³, ale miesiêcznie. To podlega jeszcze sprawdzeniu. Przy okazji muszê niestety
wyjaœniæ, ¿e termin „stypendium”, pomimo ¿e
jest zawarty w ustawie, jest u¿ywany w sensie
potocznym. Kwoty przyznane m³odym naukowcom nie by³y traktowane jako stypendia, by³y
wiêc pomniejszone o kwotê podatku. Toczymy
do tej pory spór co do tego, czy to jest w³aœciwa
interpretacja. Niektóre izby skarbowe nie skorzysta³y z naszej interpretacji, wskazuj¹cej, ¿e
jednak w tym dokumencie ustawowym s³owo
„stypendium” ma znaczenie prawne. Teraz
chcielibyœmy znieœæ ograniczenie liczby przyznawanych stypendiów i uzale¿niaæ ich przyznanie od jakoœci wniosków. Liczba wniosków,
które wp³ynê³y poprzednio, by³a kilka razy wy¿sza ni¿ liczba stypendiów, które minister móg³
przyznaæ. A bardzo nam zale¿y na tym, ¿eby to
by³ nie tylko w³aœciwy sygna³, ale tak¿e gest wobec zainteresowanych m³odych naukowców.
Po drugie, chcia³bym wyjaœniæ, ¿e w ca³ej ustawie – wszêdzie, gdzie jest podana wysokoœæ kwoty
czy to nagrody, czy stypendium – dokonaliœmy
pewnego rodzaju ujednorodnienia, a w³aœciwie
staraliœmy siê uzyskaæ efekt spójnoœci z ustaw¹
o szkolnictwie wy¿szym, w której, jak pañstwo
zechcielibyœcie zauwa¿yæ, jest odniesienie do
stawek minimalnych, a nie maksymalnych. Dlatego we wszystkich tych zapisach, które definiuj¹
wysokoœæ czy to nagrody, czy stypendium, konsekwentnie zmieniliœmy zapisy, odnosz¹c siê do
minimalnych stawek. To tyle w odpowiedzi na
pytania pana senatora.
Odnosz¹c siê w sposób bardziej ogólny do tej
ustawy, chcia³bym raz jeszcze podkreœliæ, ¿e zasadniczym celem zmian jest umo¿liwienie funkcjonowania Narodowego Centrum Badañ
i Rozwoju z now¹ formu³¹ Krajowego Programu
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Badañ Naukowych i Prac Rozwojowych. Odpowiedzialny za utworzenie tego dokumentu jest
minister. Na etapie tworzenia programu bêdzie
korzysta³ z opinii zainteresowanych i wspó³pracuj¹cych z nim na co dzieñ œrodowisk, w tym
Polskiej Akademii Nauk, Polskiej Akademii
Umiejêtnoœci i reprezentacji rektorów akademickich szkó³ polskich. Oczywiœcie wszystkie
wymienione instytucje bêd¹ te¿ bra³y udzia³
w opiniowaniu tego programu.
Zwracam jeszcze raz uwagê na to, ¿e ustawa
otwiera mo¿liwoœæ finansowania konsorcjów naukowo-przemys³owych, stwarza nowe warunki
do wspó³pracy miêdzynarodowej i – czego nie widaæ tak bezpoœrednio – zmienia tak¿e system legislacyjny na poziomie rozporz¹dzeñ. Zamiast jednego rozporz¹dzenia do ustawy bêdzie kilkanaœcie rozporz¹dzeñ, co pozwoli bardziej elastycznie zmieniaæ te elementy prawa, które s¹ ustanawiane na poziomie rozporz¹dzenia.
Chcia³bym jeszcze na koniec, odnosz¹c siê
do w¹tku, który ³¹czy obie te ustawy, o NCBiR
i o zmianie ustawy o finansowaniu nauki,
zwróciæ uwagê na to, ¿e nie mo¿na kwoty, jaka
jest przewidziana na badania naukowe w najbli¿szych latach czy jak¹ zgodnie z naszymi
oczekiwaniami bêdziemy w kraju wydawali,
w sposób automatyczny zamieniaæ na liczbê
projektów.
Mam przed sob¹ dokument – przy okazji nawi¹zujê do wczorajszej dyskusji – przyjêty przez
rz¹d w dniu 2 kwietnia, w którym jest zapisana
perspektywa wydatków na badania i prace rozwojowe do roku 2015. Otó¿ z tej perspektywy
wynika, ¿e nak³ady z bud¿etu pañstwa bêd¹ ros³y, osi¹gn¹ w roku 2010 kwotê blisko 6 miliardów z³. Wraz z nak³adami z funduszów strukturalnych i wydatkami z przemys³u da to w sumie
kwotê 13 miliardów z³, a wiêc trzy razy wiêksz¹
ni¿ dzisiaj. Ale oczywiœcie zw³aszcza kwota dotycz¹ca wydatków ponoszonych przez przedsiêbiorców nie mo¿e byæ przedmiotem dyskusji
i podstaw¹ obliczeñ bud¿etu Narodowego Centrum Badañ i Rozwoju. Chcia³bym tak¿e zwróciæ uwagê na to, ¿e przy za³o¿eniu, i¿ 10% tej
kwoty zostanie skierowane do NCBiR, mówimy
o kwocie rzêdu 700 milionów z³ rocznie. Podkreœlam równie¿, ¿e na pewno ka¿dy z programów o strategicznym znaczeniu dla Polski, realizowany przez NCBiR, bêdzie mia³ okres trwania d³u¿szy ni¿ jeden rok. To bêd¹ wieloletnie
programy. To oznacza, ¿e w praktyce tych programów nie bêdzie, powiedzmy, 700 milionów z³ podzielone przez sto siedem rocznie, bêdzie ich mniej, a bêd¹ realizowane w d³u¿szej
perspektywie czasowej.
Jestem oczywiœcie g³êboko przekonany, ¿e
obie te ustawy razem wprowadzaj¹ – tak, jak
mówi³ wczoraj pan minister Seweryñski – now¹
jakoœæ i otwieraj¹ nowe perspektywy wobec na-
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uki polskiej. Uprzejmie proszê Wysoki Senat
o ich przyjêcie.
Przy okazji jeszcze sprostowanie. W 2006 r.
kwota stypendium wynosi³a 6 tysiêcy 100 z³. Na
ten rok limit bêdzie zwiêkszony do 10 tysiêcy z³.
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Ministrze.
Mo¿e pan jeszcze chwilê pozostanie, bo mog¹
byæ pytania. Ju¿ widzê, ¿e s¹ pytania.
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.
Pan senator Wach, proszê bardzo.

Senator Piotr Wach:
Panie Ministrze, chcê zapytaæ, jak wysoki bêdzie bud¿et Narodowego Centrum Badañ i Rozwoju – oczywiœcie w przybli¿eniu, w projekcie, do
którego siê ministerstwo przymierza³o – i z jakich
pieniêdzy bêdzie op³acany. Wydaje mi siê, ¿e ze
œrodków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego. Ale jaka jest wysokoœæ bud¿etu samego
centrum jako jednostki zarz¹dzaj¹cej?

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Proszê bardzo, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego
Krzysztof Kurzyd³owski:
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Bud¿et centrum bêdzie oczywiœcie op³acany
z bud¿etu, z dzia³u „Nauka”. My szacowaliœmy, ¿e
w pierwszym roku dzia³alnoœci centrum koszty
jego utworzenia i dzia³ania bêd¹ w granicach
25 milionów z³. To oczywiœcie jest zwi¹zane z du¿ym kosztem pocz¹tkowym. W tym roku, poniewa¿ centrum na pewno nie bêdzie dzia³a³o w ca³ym roku bud¿etowym, te koszta bêd¹ oczywiœcie
co najmniej o po³owê mniejsze, i to s¹ koszta pocz¹tkowe. Chcia³bym tak¿e wyraŸnie podkreœliæ,
¿e utworzenie Narodowego Centrum Badañ
i Rozwoju oraz przeniesienie czêœci bud¿etu na
funkcjonowanie tego centrum bêdzie siê wi¹za³o
ze zmniejszeniem bud¿etu samego ministerstwa
w dziale „Administracja”, dlatego ¿e Narodowe
Centrum Badañ i Rozwoju zatrudni czêœæ pracowników obecnego ministerstwa, przejmie czêœæ
zadañ dzisiaj wykonywanych przez ministerstwo
i oczywiœcie podejmie dzia³ania, których dzisiaj
ministerstwo nie wykonuje.

A wiêc generalnie uwa¿amy, ¿e koszt funkcjonowania Narodowego Centrum Badañ i Rozwoju
powinien byæ odniesiony do wartoœci programów
strategicznych, które bêd¹ realizowane. Wed³ug
œwiatowych standardów na obs³ugê tego typu
programów wydaje siê od 2 do 5%. My zak³adamy, ¿e to nie bêdzie wiêcej ni¿ 2%, ¿e to bêdzie
w okolicach 2%, ale oczywiœcie to stanie siê
przedmiotem decyzji ministra przyznaj¹cego dyrektorowi œrodki na realizacjê zadañ.
Przy okazji chcia³bym powiedzieæ, ¿e obecnie
te œrodki, które wydajemy w Polsce na administracjê zwi¹zan¹ z obs³ug¹ programów badawczych finansowanych przez ministra, bo dzisiaj
minister wystêpuje w podwójnej roli: urzêdu
i agencji finansuj¹cej badania, wynosz¹ poni¿ej
1%. I to nie jest tak, ¿e myœmy w ten sposób znaleŸli w Polsce lepsz¹ metodê, przecz¹c¹ zasadnoœci wydawania 2%, tylko po prostu ze wzglêdu na
ograniczenia w dziale „Administracja” nie mo¿emy wiêkszej kwoty wydaæ, ze szkod¹ zw³aszcza
dla sposobu przyjmowania przez nas wyników
badañ, oceny poszczególnych projektów po ich
zakoñczeniu i mo¿liwoœci wykorzystania wyników tych badañ, czy to w jednostce je wykonuj¹cej, czy w jakimœ innym podmiocie. Na to po
prostu œrodków dzisiaj nie ma.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, pan senator Wittbrodt.

Senator Edmund Wittbrodt:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, pan wspomnia³ o tym, ¿e w tej
ustawie bêdzie wiêcej odwo³añ do rozporz¹dzeñ.
Zwykle jest tak, ¿e na etapie przyjmowania ustawy te rozporz¹dzenia czy projekty widzimy.
Ja bym chcia³ wiedzieæ, jaki jest obecny stan
i czy wtedy, kiedy ustawa bêdzie wchodzi³a w ¿ycie, czyli 1 lipca, te rozporz¹dzenia bêd¹. I to jest
pierwsze pytanie.
Drugie pytanie dotyczy tego dziœ stosowanego
instrumentu badañ zamawianych. Czy on tutaj
wystêpuje, czy te¿ nie?
I trzecie, dotycz¹ce platform technologicznych
czy klastrów technologicznych. Jak to w tym
kontekœcie, w tym uk³adzie wygl¹da?

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Proszê bardzo, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego
Krzysztof Kurzyd³owski:
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Sk³adaj¹c projekt tej ustawy, oczywiœcie z³o¿yliœmy komplet projektowanych rozporz¹dzeñ.
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Jest taka praktyka, ¿e te rozporz¹dzenia s¹
w trakcie prac nad ustaw¹ przez nas powtórnie
analizowane. Staramy siê miêdzy innymi nad¹¿yæ za zmianami wprowadzonymi w czasie
prac legislacyjnych. Planujemy, ¿e do po³owy
czerwca bêdziemy gotowi wys³aæ je do uzgodnieñ
miêdzyresortowych. Nie mo¿emy ich wys³aæ
przed formalnym przyjêciem tych ustaw. Ale
oczywiœcie bêd¹ gotowe, dlatego ¿e miêdzy innymi jest punkt wyjœcia w postaci poprzedniego
rozporz¹dzenia, jest te¿ ca³a seria doœwiadczeñ
zebranych przez ponad rok funkcjonowania tej
ustawy, dobrych i z³ych, wiêc wiemy, co trzeba
poprawiæ i w którym miejscu.
Jeœli chodzi o projekty zamawiane, to ca³oœæ
dzia³añ prowadzonych przez Narodowe Centrum
Badañ i Rozwoju bêdzie w dzisiejszej terminologii
zamawianiem projektów, wiêc centrum na podstawie Krajowego Programu Badañ Naukowych
i Prac Rozwojowych bêdzie zamawia³o projekty
wykonywane przez jednostki naukowe, byæ mo¿e
– i mam na to nadziejê – tak¿e przy zaanga¿owaniu przedsiêbiorców tam, gdzie to bêdzie w³aœciwe. W tym sensie projekty zamawiane, jako termin prawny, znikn¹, ale oczywiœcie zostan¹ zakoñczone te, które zosta³y rozpoczête, i te, które
zosta³y ju¿ og³oszone. A od momentu wejœcia
w ¿ycie tej ustawy zamawianie projektów bêdzie
siê odbywa³o przez dzia³alnoœæ Narodowego Centrum Badañ i Rozwoju na podstawie tego krajowego programu.
I wreszcie ostatnie pytanie, o platformy.
Panie Senatorze, to jest dla nas niezwykle wa¿ne – mówiê to w nawi¹zaniu tak¿e do innych wypowiedzi – ¿eby wci¹gn¹æ do wspó³pracy przemys³, ¿eby zacz¹³ on wiêcej ³o¿yæ na badania naukowe.
Ja chcê pañstwu, znowu siêgaj¹c do tego dokumentu rz¹dowego, powiedzieæ, ¿e my planujemy do roku 2000 wzrost ca³kowitych nak³adów
na badania i prace rozwojowe w Polsce z poziomu
0,62% PKB w tym roku do 0,92 w roku 2010, a jednoczeœnie chcemy, ¿eby zaanga¿owanie w to
przemys³u charakteryzowa³o siê wzrostem z 30%
do prawie 40%. Mo¿e siê wydaje, ¿e to jest ma³o
ambitne, ale to oznacza ponaddwukrotny wzrost
dzisiejszych wydatków przemys³u na prace badawczo-rozwojowe, bo trzeba braæ pod uwagê
wzrost PKB.
Temu s³u¿y wiele inicjatyw, miêdzy innymi to,
¿e w tej ustawie jest wprowadzane wprost pojêcie
konsorcjum naukowo-przemys³owego, które
mo¿e mieæ zarówno formê platformy, jak i formê
klastra. Ale takim zwi¹zkom nauki z przemys³em
bêdziemy dawali mo¿liwoœæ wystêpowania
o œrodki na prowadzenie wspólnej dzia³alnoœci.
Wierzymy, ¿e to bêdzie tak¿e metoda na przyci¹gniêcie do tych dzia³añ szczególnie ma³ych i œre-
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dnich przedsiêbiorców, dlatego ¿e oni nie musz¹
siê wtedy anga¿owaæ finansowo.
Chcia³bym tak¿e powiedzieæ, ¿e na szczêœcie
temu wzrostowi gospodarczemu towarzysz¹ równie¿ wyraŸne objawy wzrostu dzia³alnoœci badawczo-rozwojowej w przemyœle. Oczywiœcie,
Panie Senatorze, nie we wszystkich ga³êziach
przemys³u w tym samym stopniu, ale na przyk³ad w tych bran¿ach, które na ca³ym œwiecie
charakteryzuj¹ siê du¿ymi wydatkami na B+R,
jak przemys³ lotniczy. Równie¿ w Polsce zaczynamy obserwowaæ bardzo wyraŸny wzrost wydatków na B+R w przemyœle lotniczym. Dowodem tego s¹ projekty, które dofinansowujemy,
wykonywane zarówno przez WSK Mielec, WSK
Rzeszów, jak i WSK Œwidnik. Wymieniam
w szczególnoœci WSK Rzeszów i WSK Œwidnik,
¿eby pokazaæ, ¿e to dotyczy podmiotu, który by³
i jest polski, jak i podmiotu, który zosta³ zakupiony przez Amerykanów. Zosta³ zlikwidowany
Oœrodek Badawczo-Rozwojowy i teraz jest odtwarzany na jeszcze wiêksz¹ skalê, ni¿ by³ poprzednio. A wiêc st¹d czerpiemy te¿ nasz optymizm, jeœli chodzi o ten oczekiwany przez rz¹d
ponad 100% wzrost wydatków na B+R ponoszonych przez przemys³.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê bardzo, Panie Ministrze.
Proszê bardzo, pan senator Kraska.

Senator Waldemar Kraska:
Panie Ministrze, ja mam takie pytanie. Ustawa
wprowadza obowi¹zek audytu zewnêtrznego dla
projektów, których wartoœæ dofinansowania
przekracza 2 miliony z³. Czy ten audyt bêdzie wy³¹cznie krajowy, czy dopuszczacie tak¿e mo¿liwoœæ wykonywania go przez specjalistów zagranicznych?

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego
Krzysztof Kurzyd³owski:
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Rozporz¹dzenie, które w³aœnie w tej chwili jest
w ostatecznej formie przeredagowywane, pozwala jednostce wybraæ audytora. Ministerstwo nie
bêdzie stron¹ w postêpowaniu o wy³onienie audytora. Oczekujê, ¿e w interesie jednostki jest
wybranie audytora, który gwarantuje w³aœciwy
poziom wykonanego audytu.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê bardzo.
Pan marsza³ek Zió³kowski.
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Senator Marek Zió³kowski:
Panie Ministrze, to w³aœciwie jest kontynuacja
poprzedniego pytania: jaka bêdzie rola centrum
w uruchamianiu wspó³pracy naukowej miêdzynarodowej, a zw³aszcza wspó³pracy europejskiej?
Bo tu jest koncentracja na sprawach krajowych,
ale tamto jest w zasadzie niezwykle istotne.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Proszê bardzo, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego
Krzysztof Kurzyd³owski:
Panie Marsza³ku, Wysoki Senacie, utworzenie
tego centrum choæby z jednego powodu bêdzie
prze³omowe. Ja chcia³bym to, na czym prze³om
bêdzie polega³, opisaæ w ten sposób. Otó¿ dzisiaj
ministerstwo wystêpuje jednoczeœnie w roli urzêdu i agencji finansuj¹cej badania i w zwi¹zku
z tym z powodów formalnych, ze wzglêdu na ustawê o finansach publicznych, nie ma mo¿liwoœci
przystêpowania do porozumieñ miêdzynarodowych zawieranych przez agencje finansuj¹ce badania.
Coraz wiêcej badañ w Unii Europejskiej, ale
i w Europie, z udzia³em tak¿e Szwajcarii i Norwegii, jest wykonywanych wed³ug takiego systemu,
¿e agencje finansuj¹ce badania wspólnie ustalaj¹ gotowoœæ wydatkowania œrodków, a nastêpnie
og³aszaj¹ nabór projektów, które s¹ zg³aszane
przez naukowców z ró¿nych krajów bior¹cych
w tym udzia³. Czêsto wrêcz s¹ to projekty wykonywane w skali miêdzynarodowej, jak budowa
badawczego reaktora do syntezy termoj¹drowej,
znanego pod nazw¹ ITER.
My niestety dzisiaj jesteœmy pozbawieni mo¿liwoœci prawnych brania udzia³u w tego typu
przedsiêwziêciach. Oczywiœcie dajemy sobie jakoœ radê, stosuj¹c pewn¹ protezê polegaj¹c¹ na
tym, ¿e wybieramy jednostkê polsk¹, która reprezentuje ministra w takim konsorcjum. Ale
proszê sobie wyobraziæ, jaka to jest reprezentacja
ministra, gdy jest to na przyk³ad instytut PAN czy
jakiœ wydzia³ uczelni, a jego partnerami s¹ takie
agencje, jak Tekes czy inne finansuj¹ce badania
w poszczególnych krajach. To jest bardzo u³omna sytuacja.
A wiêc tym, wprowadzaj¹c dodatkow¹ osobê
prawn¹, która nie ma charakteru urzêdu administracji pañstwowej, otwieramy formaln¹ drogê
do nowego rodzaju udzia³u naszych naukowców
w przedsiêwziêciach miêdzynarodowych. Chcielibyœmy tak¿e, aby NCBR bra³ udzia³ w przedsiêwziêciach miêdzynarodowych, które s¹
zwi¹zane ze wspólnym, d³ugoletnim inwestowaniem, miêdzy innymi w infrastrukturê i progra-

my badawcze, co znowu nie jest mo¿liwe w przypadku ministerstwa ze wzgl¹du na ograniczenia
zwi¹zane z systemem realizacji bud¿etu.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Dziêkujê, Panie Ministrze.
Wiêcej pytañ nie widzê, tak ¿e dziêkujê.
Otwieram dyskusjê.
Przypominam o wymogach regulaminowych,
dotycz¹cych czasu przemawiania senatorów,
o koniecznoœci zapisywania siê do g³osu u senatora prowadz¹cego listê mówców, a przede wszystkim o obowi¹zku sk³adania podpisanych
wniosków o charakterze legislacyjnym do marsza³ka Senatu do czasu zamkniêcia dyskusji.
Proszê o zabranie g³osu pana senatora Piotra
Wacha.

Senator Piotr Wach:
Panie Marsza³ku! Panie Ministrze! Wysoka
Izbo!
W³aœciwie chcia³bym powiedzieæ o trzech kwestiach w zwi¹zku z t¹ ustaw¹, która jest niew¹tpliwie potrzebna i skorelowana z ustaw¹, nad
któr¹ wczoraj dyskutowaliœmy, czyli ustaw¹
o Narodowym Centrum Badañ i Rozwoju.
Pierwsza kwestia dotyczy w³aœnie nazwy. Tutaj mam pewn¹ okazjê, ¿eby nawi¹zaæ do tego, co
mówi³em wczoraj, i do propozycji innej nazwy,
a mianowicie zast¹pienia nazwy „Narodowe Centrum Badañ i Rozwoju” nazw¹ „Krajowe Centrum Zarz¹dzania Badaniami i Rozwojem”.
Wczoraj to szeroko uzasadnia³em, mówi³em, ¿e
wyraz „narodowy” jest wznios³y, ale w tym przypadku niew³aœciwy, bo trzeba by wskazaæ na to,
¿e to jest ogólnokrajowa jednostka i ¿e jej g³ównym zadaniem jest zarz¹dzanie. Mówiê to przy
tej okazji, poniewa¿ równie¿ w tej ustawie, a mianowicie w ustawie o zasadach finansowania nauki, pojawia siê wyraz „centrum”. A wiêc w sposób
sprzê¿ony z ustaw¹ dotycz¹c¹ narodowego centrum nale¿a³oby równie¿ wprowadziæ korekty dotycz¹ce zmiany nazwy.
I w tym zakresie sk³adam poprawki komplementarne do ustawy wczorajszej. To jest sprawa
formalna, jednak wykorzystujê to, aby wspomnieæ, ¿e moim zdaniem nie jest to mo¿e najwa¿niejsze, ale nazwa powinna byæ inna, je¿eli chodzi o instytucje narodowe. W tym przypadku akcentujemy w wielu wyst¹pieniach i zamierzeniach umiêdzynarodowienie finansowania
i wspó³pracy, dlatego wyraz „narodowe”, w takim
sensie, jak reprezentacja narodowa, hymn narodowy, flaga narodowa, a wiêc pewnego odciêcia
siê od œwiata, nie jest w tej nazwie dobry.
Dwie dalsze kwestie, o których chcia³bym powiedzieæ, maj¹ charakter bardziej merytoryczny.
Cieszê siê z tej ustawy, ale chcia³bym jednak po-
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wiedzieæ, ¿e nie zawiera ona mechanizmów ani
bezpoœredniej zachêty do korzystania ze œrodków finansowych Unii Europejskiej, a szczególnie ze œrodków, które by³yby mo¿liwe do
uzyskania w drodze du¿ych grantów badawczych w ramach programów ramowych Unii
Europejskiej.
Ustawa stwarza ramy w art. 13 – ja bym powiedzia³, ¿e dopuszcza finansowanie – ale jest niesymetryczna. Z jednej strony mówi, ¿e œrodki krajowe
bêd¹ kierowane na badania w centrum co najmniej w dziesiêciu procentach i to jest wymóg obligatoryjny – co najmniej 10% œrodków krajowych
bêdzie kierowanych na programy badawcze w centrum. Z drugiej strony nie ma nawet… To znaczy,
wed³ug mnie, powinien byæ pewien obowi¹zek zabiegania przez centrum o finansowanie przynajmniej wybranych projektów, które s¹ paralelne do
programów unijnych, ze œrodków unijnych.
W tym zakresie nie mam poprawki, bo nie jest
tak ³atwo skonstruowaæ j¹ ad hoc, ale uwa¿am to
za defekt tej ustawy. Wydawanie wy³¹cznie krajowych œrodków i wk³adanie tego do ustawy jako
wymogu obligatoryjnego, bez pewnej równowagi
w kwestii starania siê o œrodki zewnêtrzne, które
s¹ dostêpne, jest b³êdem.
Trzeci¹ kwesti¹, o której chcia³bym powiedzieæ
przy okazji tej ustawy, jest to, ¿e Polska Akademia Nauk oraz jej jednostki, komitety naukowe,
zosta³y potraktowane w tej ustawie bardzo po
macoszemu, w³aœciwie marginalnie. Polska Akademia Nauk zosta³a wymieniona jako jedna
z wielu instytucji, zapewne szacownych, ale jednak w d³ugim ci¹gu instytucji, które opiniuj¹
Krajowy Program Badañ Naukowych i Prac
Rozwojowych. To jest rola za ma³a i niew³aœciwa.
I w tym zakresie w pe³ni popieram poprawkê, któr¹ z³o¿y³ pan senator Mi³ek, polegaj¹c¹ na tym, ¿e
rola Polskiej Akademii Nauk, przez jej merytoryczne
komitety naukowe, w tworzeniu krajowego programu badañ naukowych by³aby znacznie wiêksza.
Myœlê, ¿e PAN ma du¿o wiêksze znaczenie
i potencja³ merytoryczny, je¿eli chodzi o tworzenie programu badañ, ni¿ inne jednostki, które,
co na pewno jest s³usznie, bêd¹ program opiniowa³y, a wiêc bêd¹ bra³y udzia³ w toku tworzenia –
przynajmniej na poziomie opiniowania – badañ
naukowych i prac rozwojowych. To jest trzecia
kwestia, o której chcia³em powiedzieæ.
Chcia³bym skoñczyæ tym, ¿e konkretne poprawki sk³adam w zakresie zmiany nazwy, poniewa¿ te dwie ustawy siê ze sob¹ wi¹¿¹. Jestem
przekonany, ¿e komisja i Senat bêd¹ sk³onne poprzeæ poprawki dotycz¹ce zmiany nazwy. Gdyby
siê jednak tak nie sta³o, to oczywiœcie, na zasadzie symetrii, wycofam siê z tych poprawek w stosunku do ustawy o finansowaniu nauki. Dziêkujê bardzo za uwagê.
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Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Poproszê o zabranie g³osu pana senatora Edmunda Wittbrodta.

Senator Edmund Wittbrodt:
Dziêkujê bardzo.
Panie Marsza³ku! Panie Ministrze! Szanowni
Pañstwo!
Ta ustawa rzeczywiœcie jest potrzebna. To jest
konsekwencja tego, o czym rozmawialiœmy wczoraj, a dzisiaj debata na ten temat jeszcze by³a
kontynuowana. Dotyczy to powo³ania Narodowego Centrum Badañ i Rozwoju i jest to potrzebne.
Ja równie¿ myœlê, ¿e te poprawki, które s¹
wnoszone, dotycz¹ce tego, aby niewykorzystane œrodki przechodzi³y na kolejny rok, s¹ poprawkami dobrymi. Pamiêtam, ¿e przy pierwszych zmianach w szkolnictwie wy¿szym zupe³nie inaczej rozpoczêto wydawanie œrodków,
planuj¹c wieloletnio, a nie tak, ¿e w koñcu roku trzeba by³o wydaæ wszystko, bez wzglêdu
na to, ile tego by³o. Wobec tego popieram te poprawki.
Je¿eli zaœ chodzi o poprawki dotycz¹ce roli
akademii nauk, to ja tutaj, muszê powiedzieæ,
mam w¹tpliwoœci, dlatego ¿e oczywiœcie jest bardzo wa¿ne, aby wszyscy ci, którzy maj¹ coœ do powiedzenia, którzy s¹ merytorycznie dobrzy, brali
udzia³ w wypracowywaniu strategii, tyle ¿e ja trochê w tym uczestniczê i moje doœwiadczenia s¹
takie, ¿e strategia badañ naukowych w pañstwie
to jest coœ wiêcej ni¿ tylko kwestie dotycz¹ce jakiegoœ tam sektora nauki. To idzie, jak widzê, poprzez ró¿ne resorty, ró¿ne ministerstwa, przez
ró¿ne œrodowiska i grupy spo³eczne. Mnie siê wydaje, ¿e koncentrowanie siê tylko na œrodowiskach akademickich by³oby jakby zaprzeczeniem
faktu, ¿e co dotyczy badañ strategicznych, dotyczy te¿ szerzej ca³ego spo³eczeñstwa. Wobec tego
musi byæ inna reprezentacja. Ja nie widzê u³omnoœci w strukturze samych rad, powiedzia³bym
nawet wiêcej, tutaj w debacie nad poprzedni¹
ustaw¹ pan senator Mi³ek zg³osi³ zreszt¹ poprawkê, ¿eby równie¿ komisje senackie by³y reprezentowane w cia³ach, które dokonuj¹ na przyk³ad
oceny 10% œrodków wydawanych na badania naukowe w Polsce. Mnie siê wydaje, ¿e przy programach, które by³yby realizowane w Narodowym
Centrum Badañ i Rozwoju, nie starczy³o by Senatu, je¿eli chcielibyœmy badaæ 10% wydawanych œrodków. A jest jeszcze 90%. By³oby trzeba
ulokowaæ tam jeszcze co najmniej dziewiêæ ró¿nych podmiotów i komisje senackie, ¿ebyœmy to
œledzili. Moim zdaniem, powinniœmy myœleæ
o strategii, o wprowadzaniu mechanizmów.
Oczywiœcie, powinniœmy byæ informowani, to po-
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winna byæ dzia³alnoœæ przejrzysta, jasna, ale my
nie musimy w tym bezpoœrednio uczestniczyæ.
Ostatnia rzecz, o której chcia³bym powiedzieæ:
kwestia œrodków. To bardzo cieszy, ¿e jest perspektywa wzrostu œrodków finansowych. Tu s¹
byæ mo¿e dwie œcie¿ki tej radoœci. Jedna, kiedy
mówimy bezpoœrednio o kwotach, i ta radoœæ jest
tu pewnie wiêksza, poniewa¿ œrodki kwotowo
przyrastaj¹. Przyrastaj¹ jednak w odniesieniu do
poziomu, z jakiego startujemy, je¿eli zaœ patrzymy na udzia³ w PKB, to ten przyrost cieszy jakby
trochê mniej. Przyrost jest mniejszy, poniewa¿
PKB roœnie czasami szybciej ni¿ œrodki, które s¹
wydatkowane, ale kiedy patrzymy na to chocia¿by z punktu widzenia Strategii Lizboñskiej, gdzie
mowa jest o udzia³ach procentowych w PKB, to
wtedy… Tu mia³bym taki postulat do ministerstwa. Nie wiem czy to jest mo¿liwe – ja w swoim
¿yciu zawodowym s³ysza³em ju¿ wiele takich zapowiedzi, ¿e bêdziemy mieli 1,3% – ¿eby przyj¹æ,
na przyk³ad, jakieœ rozwi¹zanie ustawowe, tak
jak to zapewni³ sobie resort obrony narodowej,
takie, ¿e jest gwarantowany udzia³ procentowy
w PKB. Byæ mo¿e wtedy raz na zawsze skoñczylibyœmy z ci¹g³ym mówieniem, ¿e najlepsz¹ inwestycj¹ jest inwestycja w edukacjê i w badania naukowe, tylko mielibyœmy po prostu ustawowo zagwarantowane, ¿e bêdzie to realizowane. Tak ¿e,
Panie Ministrze, dajê tak¹ opcjê pod rozwagê.
Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Proszê o zabranie g³osu pana senatora Zbigniewa Trybu³ê.

Senator Zbigniew Trybu³a:
Dziêkujê bardzo.
Panie Marsza³ku! Panie Ministrze! Wysoki Senacie!
Ja równie¿ chcia³bym zabraæ g³os. Wczoraj
zabiera³em ju¿ g³os w debacie nad Narodowym
Centrum Badañ i Rozwoju. Te dwie ustawy œciœle siê ze sob¹ wi¹¿¹. Mówi³em o finansowaniu
nauki. Wyrazi³em swoj¹ radoœæ, ¿e te zmiany
strukturalne, ta pewna myœl, któr¹ ma Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego, zaczynaj¹ byæ realizowane. To bardzo cieszy, dlatego
¿e w polskiej nauce potrzebna jest pewna zasadnicza zmiana, pewien ruch, ¿eby bardziej wykorzystaæ pieni¹dze, które s¹ dostêpne, a jednoczeœnie ¿eby gospodarka równie¿ na tym skorzysta³a.
Chcia³bym mo¿e zilustrowaæ to, co pan senator Wittbrodt mówi³ przed chwil¹ o udziale PKB
w wydatkach na naukê. Rzeczywiœcie, jest on

niewielki. W latach 1991–2006 zmniejszy³ siê
z 0,76 nak³adów bud¿etowych do 0,32, wszystkie
zaœ nak ³ a d y , r ó w n i e ¿ t e p o z a b u d ¿ e t o w e ,
z 1,08% do 0,59. W tym roku za³o¿one jest 0,62.
Ten przyrost, ten spadek, to rzeczywiœcie jest.
Co jest jednak optymistyczne? To, ¿e by³o ju¿
minimum i ¿e teraz jesteœmy na krzywej wzrostowej. Ja tutaj ca³y czas œledzê ten wykres, pokazuj¹cy wzrost procentowy PKB w kolejnych
latach, przy dyskusjach bud¿etowych mam go
ca³y czas przed oczyma. I rzeczywiœcie, gdyby
za³o¿yæ to, co proponuje pan senator Wittbrodt,
gdyby w nastêpnych latach ustaliæ procent
przeznaczony na naukê z produktu krajowego
brutto, to bardzo u³atwi³oby to dzia³anie nauki,
by³by zapewniony sta³y wzrost nak³adów finansowych. Rzeczywiœcie niewielki procentowy
wzrost w produkcie krajowym brutto znacznie
poprawi³by kondycjê nauki. Pan minister zapowiada³, ¿e w roku 2010 bêdziemy mieli 12 miliardów. To jest prawie trzykrotne zwiêkszenie.
Rzeczywiœcie nauka to bardzo odczuje. A gdybyœmy zapisali to tutaj procentowo, mo¿e by³oby wiêcej. To bêdzie z korzyœci¹, nie tylko dla
nauki, ale równie¿ dla gospodarki.
Chcia³bym tak¿e odnieœæ siê do tego, co mówili
panowie senatorowie Wach i Mi³ek, i poprzeæ
udzia³ Polskiej Akademii Nauk, poprzeæ wykorzystanie jej potencja³u zarówno w Narodowym
Centrum Badañ i Rozwoju, jak i w sprawach finansowania nauki i opiniowania Krajowego Programu Badañ Naukowych i Prac Rozwojowych.
Wydaje mi siê, wiêcej, jestem przekonany, ¿e zarówno merytoryczne osi¹gniêcia Polskiej Akademii Nauk, to znaczy osi¹gniêcia na polu naukowym, które s¹ doceniane w œwiecie nauki, jak
i kadrê, któr¹ Polska Akademia Nauk tworzy,
trzeba by rzeczywiœcie dobrze wykorzystaæ, trzeba by wykorzystaæ tych, którzy dobrze znaj¹ siê
na badaniach naukowych, tych, którzy byliby
g³osem doradczym.
Nasza debata, tutaj, w Senacie, i w Komisji Nauki, Edukacji i Sportu pokaza³a, ¿e dyskusje merytoryczne s¹ bardzo potrzebne. Nie zawsze widzi
siê to najlepsze rozwi¹zanie. Czasami w³aœnie
w bardzo rozognionej dyskusji powstaje wiele
ciekawych propozycji, z korzyœci¹ dla wszystkich. Tak ¿e popieram te poprawki wzmacniaj¹ce
i wykorzystuj¹ce dorobek Polskiej Akademii Nauk, który, jak myœlê, bêdzie s³u¿y³ nie tylko nauce, ale i gospodarce.
Chcia³bym równie¿ z³o¿yæ drobn¹ poprawkê,
wynikaj¹c¹ z tego, ¿e w nowelizowanej ustawie
zamienia siê termin „szko³a wy¿sza” na „uczelnia”. I w wielu miejscach to zosta³o zrobione, tylko w jednym punkcie, w pkcie 6, gdzie jest definiowane pojêcie badañ w³asnych, zosta³o „szko³a wy¿sza”. Moja poprawka brzmia³aby nastêpuj¹co, definicja badañ w³asnych: „badania naukowe lub prace rozwojowe oraz zadania z nimi
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zwi¹zane, s³u¿¹ce rozwojowi kadry naukowej
oraz specjalnoœci naukowych w uczelni”. Oczywiœcie to jest drobna rzecz, ale myœlê, ¿e dla
przejrzystoœci legislacyjnej warto tê drobn¹ poprawkê tutaj wprowadziæ.
Reasumuj¹c, cieszê siê, ¿e tyle zaczyna siê mówiæ o nauce, o jej finansowaniu. Wczoraj powiedzia³em, ¿e nie tylko ludzie zwi¹zani z nauk¹,
pracuj¹cy tam, ale równie¿ sfery gospodarcze,
i ci, którzy dzia³aj¹ w polityce, rozumiej¹, ¿e rozwój gospodarczy naszego kraju jest œciœle zwi¹zany z nowoczesnoœci¹, z bardzo nowoczesnymi
badaniami naukowymi. Mamy potencja³ naukowy i ludzki, mo¿e troszkê gorszy, je¿eli chodzi
o aparaturê naukow¹, ale to mo¿na poprawiæ.
Przy wzajemnym zrozumieniu miêdzy œwiatem
naukowym i gospodark¹, szczególnie tymi przedsiêbiorcami, którzy do tej pory mo¿e nie zdaj¹ sobie jeszcze sprawy, ¿e warto wykorzystaæ badania naukowe, gospodarka bêdzie siê rozwijaæ.
Jest oczywiœcie problem tych przedsiêbiorstw,
które s¹ w rêkach zachodnich, dlatego ¿e one maj¹ swoje laboratoria. Powinniœmy jednak zwi¹zaæ
siê bardziej z tymi przedsiêbiorstwami, które s¹
jeszcze w rêkach polskich, i pokazaæ, ¿e wspólnie
mo¿emy wiele zrobiæ dla rozwoju naszej gospodarki. Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Proszê o zabranie g³osu pani¹ senator Ewê Tomaszewsk¹.

Senator Ewa Tomaszewska:
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Ja chcia³abym zwróciæ uwagê na kilka kwestii.
Jedn¹ z nich jest stosowanie w nauce ustawy
o zamówieniach publicznych. W sytuacji, gdy zamówieniom podlega unikalny sprzêt, a to s¹ zamówienia jednostkowe, bardzo specyficzne, zdarzaj¹ siê pojedynczy wykonawcy, to terminy og³aszania przetargów i w ogóle sam przetarg czasami bywaj¹ w tym wypadku rzecz¹ wyduman¹.
Og³aszanie przetargów i ich przeprowadzanie
uniemo¿liwia racjonalne dysponowanie œrodkami. To jest kwestia, któr¹ trzeba zmieniæ, absolutnie.
By³a tu mowa o zaniku kontaktu miêdzy gospodark¹ i nauk¹. Otó¿ na pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych to wcale nie zachodnie organizacje
gospodarcze likwidowa³y nasze biura projektowe
i konstrukcyjne czy wspó³pracê miêdzy politechnikami i zak³adami produkcyjnymi. Po prostu
ówczeœni pracodawcy nie widzieli tu sensu, wydawa³o siê, ¿e bêdzie taniej, jak siê to zlikwiduje.
Taki by³ pocz¹tek. Potem oczywiœcie by³ to inte-

121

res firm z Zachodu, które mia³y w³asne placówki
badawcze, prowadzi³y innowacyjne dzia³ania poza granicami Polski i nie mia³y ¿adnego interesu,
¿eby tworzyæ takie biura tutaj. Bardzo siê cieszê,
¿e siê coœ w tej dziedzinie zmienia, ¿e wreszcie poszliœmy po rozum do g³owy i ¿e zmieniamy tê rzeczywistoœæ w taki sposób, aby dziêki wynikom
prac nauki zaistnia³a innowacyjnoœæ i aby poprawia³a ona funkcjonowanie naszej gospodarki.
Chcia³abym zwróciæ te¿ uwagê na problem wynagrodzeñ w nauce, tak generalnie, ale szczególnie wynagrodzeñ m³odych zdolnych ludzi, którzy
s¹ po studiach i albo zaczynaj¹ studia doktoranckie, albo je koñcz¹. Dla nich bardzo kusz¹ca jest
szansa pracy za granic¹. U nas powoduje to powstanie luki pokoleniowej i nie bardzo wyobra¿am sobie w takiej sytuacji realizacjê strategii
rozwoju poprzez wiedzê. A wiêc to jest kwestia
bardzo istotna, ona nie powinna znikaæ z pola widzenia. Wydaje mi siê, ¿e nie jest dobrze, jeœli siê
mówi, ¿e te dzia³ania s¹ po prostu realizacj¹ interesów tylko w¹skiej grupy. Nale¿y przyk³adaæ do
tego w³aœciw¹ wagê.
Trzecia kwestia to sprawa relacji miêdzy prawami obywatelskimi i tym, co siê dzieje na uczelniach, jeœli chodzi o studentów studiów dziennych bezp³atnych i studiów zaocznych p³atnych.
Tu widzê problem w tworzeniu algorytmu finansowania uczelni. Nale¿a³oby obj¹æ tym algorytmem równie¿ studentów studiów zaocznych
i wówczas myœleæ o wyrównywaniu praw i o rozwi¹zaniu tego problemu.
Kolejna sprawa to s¹ oczywiœcie œrodki na naukê. Tutaj bardzo popieram wszystkich, którzy
wczeœniej wypowiadali siê i w sprawie wzrostu,
i w sprawie zapisania tego wzrostu w ustawie
w postaci procentu PKB. Wydaje mi siê, ¿e to powinno byæ zapisane: nie mniej ni¿ taki a taki procent. Nie da siê tego zrobiæ gwa³townie, a wiêc
trzeba po prostu wdro¿yæ harmonogram wprowadzania kolejnych wzrostów nak³adów na naukê. Inaczej to wszystko bêdzie fikcj¹, bêd¹ s³owa,
ale nie bêdzie rezultatów. Niestety, bez finansowania to siê samo nie zrobi. Dziêkujê bardzo.
(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza³ek Krzysztof Putra)

Wicemarsza³ek Krzysztof Putra:
Dziêkujê bardzo, Pani Senator.
Bardzo proszê o zabranie g³osu pana senatora
Massalskiego.

Senator Adam Massalski:
Panie Marsza³ku! Panie Ministrze! Kole¿anki
i Koledzy Senatorowie!
Przede wszystkim chcia³bym wyraziæ ogromn¹
satysfakcjê, ¿e mia³em tutaj okazjê wys³uchaæ
tak kompetentnych i tak dobrze przygotowanych
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wyst¹pieñ, zarówno pana ministra Seweryñskiego, jak i dzisiaj pana ministra Kurzyd³owskiego.
Jako cz³onek Komisji Nauki, Edukacji i Sportu
mam satysfakcjê, ¿e reprezentacja tej dziedziny
w rz¹dzie jest w rêkach znakomitych fachowców,
a to wyraŸnie widaæ tak¿e w treœci przygotowywanych dokumentów o charakterze legislacyjnym.
Proszê pañstwa, zabieram g³os z tej trybuny
dlatego, ¿e dotychczas wypowiadali siê w zasadzie przedstawiciele nauk technicznych b¹dŸ
œcis³ych. Widzê, ¿e bêdzie po mnie przemawia³
pan profesor Bender, który, podobnie jak ja, jest
przedstawicielem nauk humanistycznych.
Chcia³bym powiedzieæ kilka zdañ w³aœnie na ten
temat, bowiem wydaje mi siê, ¿e jest jednak pewna specyfika, pewna ró¿nica, która na Zachodzie
jest wyraŸnie podkreœlana, miêdzy naukami typu science a naukami humanistycznymi.
Proszê pañstwa, myœlê, ¿e bardzo dobrze siê
sta³o, i w pe³ni to popieram, i przy³¹czam siê do
wszystkich g³osów, które dotyczy³y zagadnienia,
wymienionego w projekcie zmiany ustawy, stypendiów dla m³odych naukowców. Z tym, ¿e pojêcie „m³ody naukowiec” jest trochê skomplikowane i trudne. Przyjêto tutaj granicê trzydziestu
piêciu lat. Ja bym chcia³ zwróciæ uwagê na to, ¿e
w naukach humanistycznych proces dochodzenia do doktoratu bywa czasem d³u¿szy, dlatego
¿e archeolog mo¿e na przyk³ad prowadziæ wykopaliska tylko dwa razy do roku, jesieni¹ i na wiosnê. To powoduje, ¿e je¿eli aura jest niesprzyjaj¹ca, on nie przeprowadza swoich badañ, co
przed³u¿a proces dochodzenia do doktoratu, dlatego ¿e musi przebadaæ odpowiedni¹ iloœæ materia³u archeologicznego, jaki znajdzie. To samo
dotyczy kosztów prowadzenia badañ. Ja rozumiem, ¿e ka¿dy pracownik nauk technicznych,
œcis³ych, ma laboratorium, ma wszystko zgromadzone w jednym miejscu. Humanista natomiast
musi jeŸdziæ do bibliotek, do archiwów, a biblioteki to jeszcze pó³ biedy, mo¿na sobie œci¹gn¹æ
coœ z internetu, archiwum zaœ to ju¿ jest problem, zw³aszcza je¿eli dotyczy to archiwaliów zagranicznych, które czasem s¹ trudne do zdobycia. I to tak¿e w tej chwili znacznie opóŸnia proces
uzyskiwania doktoratu. Je¿eli zbadalibyœmy,
w jakim wieku uzyskuje siê doktoraty w naukach
technicznych i œcis³ych, to zobaczymy, ¿e ta œrednia wieku jest ró¿na w stosunku do wieku nawet bardzo zdolnych doktorów, bardzo wybitnych doktorów w naukach humanistycznych.
Zwracam na to uwagê, bowiem rozumiem, ¿e
ministerstwo w drodze rozporz¹dzenia okreœli
bardziej szczegó³owo warunki, komu bêd¹ przyznawane stypendia. Myœlê, ¿e warto by braæ pod
uwagê – i tak¹ propozycjê zg³aszam – przede
wszystkim doktoraty obronione z wyró¿nieniem,
to bêdzie jakaœ mierzalna norma.

Teraz, proszê pañstwa, chcia³bym jeszcze
zwróciæ uwagê na korzyœæ p³yn¹c¹ z tych stypendiów. Rzadko sobie zadajemy pytanie, co siê dzieje z doktorami, którzy obroni¹ pracê doktorsk¹,
niektórzy w bardzo m³odym wieku, niektórzy trochê póŸniej. Co póŸniej? Znowu powiem na podstawie doœwiadczeñ humanistycznych, kilkunastu doktorów, którzy pod moim kierunkiem obronili prace doktorskie. Wszyscy natychmiast po
zrobieniu doktoratu zostaj¹ dodatkowo zatrudnieni w szko³ach prywatnych, od razu id¹ do
szkó³ prywatnych. I póŸniej z nimi s¹ takie rozmowy: co kolega tam robi? Czêœæ z nich chodzi
dalej na seminaria przeze mnie prowadzone i, ¿e
tak powiem, jest zmuszana do pracy nad habilitacj¹. Ale czêœæ po prostu mówi tak: ja mam rodzinê, ja mam dzieci i nie mogê siê zajmowaæ
w wiêkszym stopniu nauk¹. A oczywiœcie praca
w szko³ach prywatnych odci¹ga od prowadzenia
badañ naukowych.
Myœlê wiêc, ¿e dla tych najzdolniejszych zosta³a ju¿ znaleziona œcie¿ka. Warto jednak pomyœleæ
i o tym – i tutaj nawi¹zujê do wyst¹pieñ z tej trybuny, które ju¿ o tym mówi³y – ¿e p³ace w szkolnictwie wy¿szym s¹ niedostateczne. Warto tak¿e to
wzi¹æ pod uwagê.
I jeszcze raz chcia³bym wyraziæ zadowolenie
z faktu, ¿e mamy do czynienia na jednym posiedzeniu Senatu z dwoma projektami nowych
ustaw reguluj¹cych czy usprawniaj¹cych dzia³ania w zakresie poprawiania aktów prawnych
w dziedzinie nauki i ukazuj¹cych nowe zupe³nie
p³aszczyzny i myœlenie o przysz³oœci, która konkretyzuje siê optymistycznie. Dlatego z du¿¹ satysfakcj¹ koñczê swoje wyst¹pienie. Dziêkujê
bardzo.

Wicemarsza³ek Krzysztof Putra:
Dziêkujê bardzo panu senatorowi.
Bardzo proszê o zabranie g³osu pana senatora
Ryszarda Bendera.

Senator Ryszard Bender:
Panie Marsza³ku!
Do wypowiedzi sk³oni³a mnie dyskusja, bardzo merytoryczna i pog³êbiona, chocia¿ zdziwienie wywo³a³a u mnie jedna wypowiedŸ, mo¿e to
nie by³ lapsus lingue, mo¿e to by³o takie zagalopowanie siê oratorskie pana senatora Wacha,
który mówi³: dajmy spokój z narodowym centrum, bo przecie¿ ci¹gle jest to narodowe, jest flaga narodowa, hymn narodowy. Dlaczego my mamy od tego uciekaæ? Jest CNRS, Centre National
de la Recherche Scientifique we Francji. W wielu
krajach, w Anglii, na kontynencie europejskim
i amerykañskim te momenty narodowe s¹ podkreœlane. W Stanach Zjednoczonych kult flagi
jest przecie¿ przeogromny. To samo: hymn – na-
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wet rêkê na sercu trzymaj¹; my w Polsce nie musimy tego robiæ, bo wiemy, jak istotny i wa¿ny jest
dla nas Mazurek D¹browskiego. Nie uciekajmy
od tych – czasami nam siê implikuje, ¿e s¹ nadmierne – narodowych ci¹got i podkreœlajmy, ¿e to
jest narodowe, polskie; a jednoczeœnie, oczywiœcie, europejskie, œwiatowe, bo przecie¿ nie na
Ksiê¿ycu jesteœmy, tylko w Europie, w œwiecie.
Tak ¿e by³bym za utrzymaniem tej nazwy i niewprowadzaniem okreœlenia „krajowy”. By³y próby wprowadzenia „kraju” – kraj nadwiœlañski itd.
To nawet ma zabarwienie pejoratywne, by nie powiedzieæ: wrogie.
Jeden z panów senatorów, jeœli dobrze zrozumia³em, proponowa³, ¿eby mówiæ „uczelnia”,
a nie „szko³a wy¿sza”. Nie, my mamy tradycjê
szkó³ wy¿szych, jest Szko³a G³ówna Handlowa,
Szko³a G³ówna Gospodarstwa Wiejskiego. Nawet
w okresie komunistycznym tego nie wyrzucono,
pozmieniano litery, ale to nadal by³y szko³y,
szko³y wy¿sze. Uczelnia to u nas jest coœ niesprecyzowanego, uczelni¹ mo¿e byæ jakiœ zespó³
ludzi, który robi wielkie rzeczy, a czasami zupe³nie zbyteczne, ¿eby nie powiedzieæ: egzotyczne. I w zwi¹zku z tym uwa¿am, ¿e trzeba dbaæ
o to, ¿eby to by³y szko³y wy¿sze – bo takie pojêcie
u nas jest – które ucz¹ i prowadz¹ badania naukowe. Uniwersytet zreszt¹, uniwersytet w tradycyjnym znaczeniu, bo dzisiaj ju¿ poszczególne
szko³y wy¿sze nagle nie wiadomo dlaczego, chyba dla jakiegoœ werbalnego presti¿u, zaczynaj¹
nazywaæ siê uniwersytetami, uniwersytet w rozumieniu, powiedzmy, klasycznym to spo³ecznoœæ zawieraj¹ca kilka podstawowych nurtów
badañ, nieraz od siebie odleg³ych.
Pojawi³a siê te¿ propozycja, ¿eby w tym Narodowym Centrum Badañ i Rozwoju nie ograniczaæ
siê – i to s³uszne – do œrodowisk profesorskich.
Przecie¿, oczywiœcie nic nie ujmuj¹c œrodowisku
profesorskiemu, wielu z nas w tej korporacji profesorskiej jest; niekiedy pojawiaj¹ siê samorodne, ¿e tak powiem, diamenty, takie wielkoœci,
które niezale¿nie od tego, ¿e nie wesz³y do korporacji profesorskiej, wiele w swoich badaniach
czyni¹. Dobr¹ tradycj¹ towarzystw naukowych,
Warszawskiego Towarzystwa Naukowego, ba,
Polskiej Akademii Umiejêtnoœci, by³o to, ¿e byli
tam ludzie bez profesorskich tytu³ów, znakomici
przedstawiciele wiedzy i nauki, przewy¿szaj¹cy
niekiedy to, co ci z tytu³em profesorskim w korporacji naukowej reprezentowali. I dlatego apelowa³bym, ¿ebyœmy nie zamykali siê, ¿eby te œrodowiska by³y otwarte równie¿ dla ludzi spoza krêgów profesorskich, którzy maj¹ ogromne osi¹gniêcia naukowe, zw³aszcza jeœli chodzi o badania
regionalne, humanistyczne, ale nie tylko humanistyczne, dotyczy to równie¿ dziedzin œcis³ych,
tyle ¿e poza œrodowiskiem uniwersyteckim.
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Humanistyczne dyscypliny – rzeczywiœcie jest
tu pewna specyfika, tak jak mówi³ pan senator
Massalski. Specyfika wymagaj¹ca spojrzenia
w sposób szczególny. Rzeczywiœcie, w naukach
œcis³ych – tak mi siê wydaje, jeœli tak nie jest, proszê mnie poprawiæ – maj¹c dobre laboratorium,
maj¹c dobre oprzyrz¹dowanie, o które u nas
w Polsce nie jest ³atwo, mo¿na w stosunkowo szybkim czasie, zw³aszcza jeœli siê chwyci³o
dobry temat, coœ zrobiæ, napisaæ.
Zreszt¹ w dziedzinie bliskiej humanistyce, na
przyk³ad w teologii, jeœli ktoœ chce pisaæ o najwiêkszych filozofach, jakich wyda³ œwiat, poza Arystotelesem i Platonem, czyli o œwiêtym Tomaszu
czy œwiêtym Augustynie, ma te pisma i gdy dokona umiejêtnej, niekiedy wrêcz genialnej egzegezy, analizy, praca powstanie w trzy lata. Niekiedy
w trzy lata powstaj¹ doktoraty, ale z humanistyk¹ jest inaczej. U mnie doktorat robi³ jeden
z ksiê¿y z pewnej diecezji, nie bêdê ani jego nazwiska wymienia³, ani tej diecezji, i piêæ lat siê
zbli¿a³o, a on nie mia³ jeszcze doktoratu. Biskup
pisze do mnie: profesorze, proszê powiedzieæ,
mo¿e on siê nie nadaje, bo inni koledzy ju¿ maj¹
doktoraty od roku, od dwóch; niech pan powie
wyraŸnie, ja go odwo³am. Mówiê: ale on pisze na
humanistyce, on jest na historii, wiêc bêdzie,
mówiê, ekscelencja, biskup mia³ kogoœ, kto jest
historykiem, nie koœcielnym, ale œwieckim, których za du¿o nie ma. Ale to wymaga czasu, nie
trzech, ale przynajmniej piêciu lat.
Bardzo trafne by³o to stwierdzenie pana senatora Massalskiego. Oczywiœcie, trzydzieœci piêæ
lat to jest sporo, ale jeœli wchodzi w grê jeden rok
w tê stronê czy dwa lata, powinniœmy zrozumieæ,
¿e potrzeba na to bardzo ekstensywnej przygotowawczej roboty. Nieraz trzeba odkrywaæ materia³y niemal¿e gdzieœ w archiwum powiatowym czy
parafialnym. To s¹ takie sprawy, ¿e przygotowanie materia³u zajmuje ogromn¹ iloœæ czasu. PóŸniej, kiedy materia³ jest ju¿ zdobyty, to tak jak
w tym laboratorium nauk œcis³ych, szybko to
idzie i niekiedy w ci¹gu roku czy pó³tora napisze
siê pracê.
I ostatnia kwestia, Panie Marsza³ku, Szanowni Pañstwo. By³oby dobrze, gdyby to Narodowe
Centrum Badañ i Rozwoju, powtarzam: narodowe, mog³o równie¿ patronowaæ pracom dotycz¹cym osi¹gniêæ nauki polskiej, narodowej nauki, naszej, i gdyby mog³o wspieraæ jakiœ rezonans tych naszych osi¹gniêæ, ¿eby powstawa³y
prace z historii nauki, o osi¹gniêciach nauki. Nie
chodzi tu tylko o humanistykê, ale tak¿e o fizykê,
chemiê, biologiê, bo o tym na Zachodzie ma³o siê
wie. Jesteœmy rzadko cytowani, bo te wszystkie
prace s¹ w tym naszym jêzyku, powiedzmy, nadwiœlañskim. Chodzi o to, ¿eby centrum patronowa³o pracom, które bêd¹ wydawane w jêzyku
kongresowym i które bêd¹ dotyczy³y osi¹gniêæ
naszej nauki. Wzorem dla nas mo¿e byæ chyba
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wielki Polak, ¿ydowskiego pochodzenia, ale wielki Polak, Szymon Askenazy, który w³aœnie to czyni³. Dziêki niemu mogliœmy na konferencji paryskiej, póŸniej w Wersalu, tyle osi¹gn¹æ za spraw¹
Romana Dmowskiego i Ignacego Paderewskiego,
ile byœmy nie osi¹gnêli, gdyby nie Szymona Askenazego zwracanie œwiatu uwagi na osi¹gniêcia
równie¿ w dziedzinie naukowej, jakie Polska mia³a. To tyle, koñczê, Panie Marsza³ku.

Wicemarsza³ek Krzysztof Putra:
Dziêkujê bardzo.
Proszê o zabranie g³osu pana senatora Trybu³ê. To jest drugie wyst¹pienie, wiêc zgodnie z regulaminem mo¿e trwaæ piêæ minut.

Senator Zbigniew Trybu³a:
Rozumiem, Panie Marsza³ku. Dziêkujê.
Panie Ministrze! Wysoki Senacie!
Jeszcze raz chcia³bym zabraæ g³os i powiedzieæ
o sprawie, która zwi¹zana jest z ustaw¹ o zmianie
ustawy o zasadach finansowania nauki, i o bud¿ecie, który jest przeznaczony na naukê.
Przed chwil¹ te dwa wyst¹pienia panów senatorów, Massalskiego i Bendera, mówi³y o naukach humanistycznych, naukach spo³ecznych.
Ale do rozdzia³u 73003 w dziale 730 „Nauka” nale¿¹ równie¿ nauki œcis³e. Tam s¹ trzy rozdzia³y.
Pierwszy rozdzia³: 73001, „Projekty badawcze
i celowe w dziedzinie nauk przyrodniczych”. Drugi: 73002, „Projekty badawcze i celowe w dziedzinie nauk technicznych”. I trzeci to w³aœnie „Projekty badawcze i celowe w dziedzinie nauk spo³ecznych, humanistycznych i œcis³ych”.
I mój apel do ministerstwa jest taki, ¿eby w podziale bud¿etowym, który jest zwi¹zany z zasadami finansowania nauki, uwzglêdniæ równe proporcje wzrostu finansowania w tych wszystkich
trzech rozdzia³ach. W bud¿ecie na ten rok by³o
tak, ¿e œrednio o 10% by³y zwiêkszone wydatki na
badania naukowe, a w rozdziale 73003 one nie
by³y zwiêkszone, w³aœciwie by³y na tym samym
poziomie. Nauki œcis³e, które ja równie¿ reprezentujê – w fizyce, która potrzebuje aparatury
badawczej, prowadzi siê równie¿ projekty, które
wykorzystuje siê w gospodarce, a wiêc podobnie
jak w dziedzinie nauk technicznych czy przyrodniczych, bo to s¹ nauki równie¿ przyrodnicze –
troszkê tutaj zosta³y pominiête, jest nierówny
rozdzia³.
Oczywiœcie zgadzam siê, ¿e trzeba siê staraæ
o granty, o inne projekty, bo to równie¿ jest powinnoœci¹ ludzi pracuj¹cych w nauce. Nie powinni tylko czekaæ na pieni¹dze bud¿etowe, powinni staraæ siê o to, ¿eby tych pieniêdzy by³o jak
najwiêcej. Wydaje mi siê jednak, ¿e je¿eli mówi-

my, ¿e wzrost na naukê wynosi 10%, to w imiê pewnej sprawiedliwoœci powinien on dotyczyæ
wszystkich dziedzin naukowych, nauk spo³ecznych, humanistycznych, jak równie¿ œcis³ych.
Te kwoty oczywiœcie tu s¹ najmniejsze, dlatego
¿e nauki humanistyczne mo¿e nie wymagaj¹ a¿
takich nak³adów finansowych, s¹ biblioteki…
Je¿eli zaœ chodzi o nauki œcis³e, to raz jeszcze
podkreœlam, aparatura jest porównywalna czy
taka sama jak w politechnikach czy tam, gdzie
wykonuje siê badania eksperymentalne, równie¿
podstawowe, ale wymagaj¹ce wiêkszych œrodków.
Tak ¿e jeszcze ten mój dodatkowy g³os… Myœlê, ¿e nied³ugo ju¿ rozpoczn¹ siê prace nad bud¿etem na przysz³y rok, równie¿ z uwzglêdnieniem nowej ustawy o zmianie ustawy o zasadach
finansowania nauki, st¹d taka moja proœba z tej
wysokiej trybuny, ¿eby w podziale ju¿ takim
szczegó³owym uwzglêdniæ równie¿ to, ¿e na nauki œcis³e ten wzrost powinien byæ proporcjonalny.
Bardzo dziêkujê.

Wicemarsza³ek Krzysztof Putra:
Dziêkujê bardzo.
Pan senator Wach ma g³os, bardzo proszê. Te¿
drugie wyst¹pienie, wiêc zgodnie z regulaminem
– piêæ minut.

Senator Piotr Wach:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Po wyst¹pieniu pana senatora Bendera
chcia³bym wyjaœniæ, ¿e siê nie przejêzyczy³em,
mówi¹c o proponowanej nazwie: krajowe centrum zarz¹dzania badaniami i rozwojem, i z³o¿y³em w tym zakresie poprawkê. Tak ¿e to nie jest
b³¹d. Chcia³bym równie¿ bardzo wyraŸnie powiedzieæ, ¿e proponowana zmiana nazwy nie jest
brakiem patriotyzmu. Zdecydowanie nie. Otó¿
narodowy jest hymn, narodowa jest flaga, z tym
siê wi¹¿e i ochrona prawna tych wartoœci, i wysoki poziom emocjonalny. Wydaje mi siê, ¿e je¿eli
chodzi o centrum badañ… A równie¿ jest narodowa reprezentacja, szczególnie w pi³ce no¿nej – Polacy s¹ wtedy pobudzeni i bardzo chcieliby zwyciêstwa. W sprawie centrum badañ te¿ chcielibyœmy zwyciêstwa, ale trzeba od czegoœ zacz¹æ.
Proszê sobie wyobraziæ, ¿e ten start jest trudny,
¿e rol¹ tego centrum, bardzo wa¿n¹, jest w³aœciwie zarz¹dzanie. Centrum nie ma chodziæ z flag¹,
centrum ma, po pierwsze, ustanowiæ zadania badawcze, po drugie, rozpisaæ konkursy, po trzecie,
dobrze to zrealizowaæ i odnieœæ sukces, sukces
publikacyjny i sukces komercyjny. Nie zaczynajmy od wysokiego C, od wspania³ej nazwy, od
wznios³ej nazwy, za któr¹ mo¿e pójœæ na pocz¹tku krytyka, krytyka wynikaj¹ca z tego, ¿e nie
wszystkie przedsiêwziêcia na pocz¹tku bêd¹ bar-
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dzo udane. Moim zdaniem, je¿eli chodzi o nazwê,
lepiej zacz¹æ praktyczniej i skromniej, a odnieœæ
sukces, ni¿ odwrotnie, zaczynaæ od bardzo
wznios³ej nazwy, od narodowego centrum, a byæ
krytykowanym za nieudolnoœæ, co jest skrajnoœci¹, za z³e zarz¹dzanie œrodkami, za du¿e koszty
w³asne, bo to jest te¿ mo¿liwe. Nie myœlê, ¿eby tak
ta sprawa posz³a, ale chcia³em wyjaœniæ moje intencje i powiedzieæ wyraŸnie, ¿e uwa¿am, ¿e krajowe centrum zarz¹dzania badaniami i projektem to nazwa…
(Senator Ryszard Bender: Panie Senatorze,
mo¿e „prowincjonalne” bêdzie lepiej.)
Mo¿e miêdzyuczelniane…
(Senator Ryszard Bender: Prowincjonalne.)
Mo¿e lubelskie, ró¿nie mo¿e byæ. Tu chodzi
o to, ¿e ono jest krajowe, ¿e obejmuje swoim dzia³aniem ca³y kraj, ¿e nie jest to centrum tylko miêdzyuczelniane. Jestem przekonany co do tej nazwy i dlatego z³o¿y³em poprawkê w tej sprawie.
Jeszcze raz wyjaœniam, ¿e nie by³o to przejêzyczenie ani brak patriotyzmu. Dziêkujê za uwagê.

Wicemarsza³ek Krzysztof Putra:
Dziêkujê bardzo panu senatorowi.
Lista mówców zosta³a wyczerpana.
Czy pan minister nauki chce zabraæ g³os?
Bardzo proszê.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego
Krzysztof Kurzyd³owski:
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Przede wszystkim chcia³bym podziêkowaæ za
mo¿liwoœæ wys³uchania tej debaty. Jest ona dla
nas nie tylko zachêt¹ do dalszych prac, ale te¿
bardzo wa¿nym impulsem co do dalszych ich kierunków.
Pozwolê sobie bardzo krótko ustosunkowaæ
siê do kilku elementów, które, mam nadziejê, s¹
istotne w zwi¹zku z planowymi pracami komisji.
Otó¿, po pierwsze, jeœli chodzi o nazwê, to my
jesteœmy zwi¹zani z t¹ dotychczasow¹ nazw¹,
ona w pe³ni zaspokaja nasze potrzeby komunikacji ze spo³ecznoœci¹ akademick¹, ze spo³ecznoœci¹ naukow¹, jeœli chodzi o to, co proponujemy.
Tak wiêc ca³y czas przedstawialiœmy tê ustawê
z t¹ w³aœnie nazw¹. Chcia³bym jeszcze raz przypomnieæ, tak jak to wczoraj mówi³ pan minister
Seweryñski, ¿e ona uzyska³a, po odpowiednio
d³ugim procesie konsultacji, pe³ne poparcie
wszystkich œrodowisk.
Po drugie, chcia³bym powiedzieæ, ¿e jeœli chodzi o wykorzystanie Polskiej Akademii Nauk czy
wspó³pracê z Polsk¹ Akademi¹ Nauk, to cieszy-
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my siê z bardzo dobrej wspó³pracy z t¹ instytucj¹,
uwa¿amy jednak, ¿e zapisanie jakiejœ szczególnej
roli komitetów Polskiej Akademii Nauk by³oby
zabiegiem ryzykownym, co jest zwi¹zane ze
struktur¹ tych komitetów. Wed³ug tego, co pamiêtam, w Polskiej Akademii Nauk dzia³a prawie
sto, a mo¿e nawet ponad sto komitetów, maj¹
one charakter dziedzinowy, maj¹ charakter pewnego rodzaju przedsiêwziêæ tworzonych przez
œrodowiska zainteresowane t¹ czy inn¹ tematyk¹. A nam czêsto potrzebna jest opinia czy propozycja pochodz¹ca od œrodowisk o charakterze
mieszanym, od organizacji reprezentuj¹cej interdyscyplinarny, miêdzydziedzinowy punkt widzenia, w tym – co chcia³bym bardzo mocno
podkreœliæ – opinia tworzona wspólnie przez naukowców i odbiorców wyników badañ naukowych, czyli tu chodzi nie tylko o œwiat nauki, ale
o œwiat nauki wspó³pracuj¹cy z odbiorcami,
w tym tak¿e z administracj¹ publiczn¹, ale
przede wszystkim z gospodark¹.
Wreszcie chcia³bym powiedzieæ, ¿e jeœli chodzi
o procentowy udzia³ wydatków na B+R. w bud¿ecie pañstwa, to z ogromn¹ satysfakcj¹ odbieram
te sygna³y o zmierzaniu w kierunku zapisu dotycz¹cego tej sprawy. Bêdziemy starali siê przygotowaæ tak¹ propozycjê do ustawy, która pod koniec roku, jak mówi³ pan minister Seweryñski,
zostanie z³o¿ona, ustawy ujmuj¹cej ca³oœæ tych
reform i stwarzaj¹cej perspektywy zwiêkszenia
finansowania pozabud¿etowego. Byæ mo¿e uda
nam siê przedstawiæ uzgodnion¹ tak¿e z Ministerstwem Finansów propozycjê wzrostu tych
wskaŸników procentowych.
Z ogromn¹ uwag¹ odnotowa³em wypowiedzi
dotycz¹ce kwestii p³acowych oraz zapewnienia
w³aœciwych warunków funkcjonowania dla nauk
humanistycznych, dla nauk œcis³ych. O tym mówi³ tak¿e pan minister Seweryñski w kontekœcie
przygotowanej ju¿ pierwszej wersji ustawy
o Agencji Badañ Poznawczych. Niemniej jednak
te wszystkie uwagi postaram siê wykorzystaæ na
bie¿¹co, zw³aszcza ¿e te rozdzia³y, o których mówi³ pan senator, podlegaj¹ na bie¿¹co korygowaniu przez ministra.
Raz jeszcze bardzo panu marsza³kowi i wszystkim pañstwu senatorom dziêkujê za tê wnikliw¹
i stymuluj¹c¹ nas do dalszej pracy debatê. Dziêkujê w imieniu w³asnym, ale przede wszystkim
w imieniu pana ministra Seweryñskiego, który
niestety dzisiaj tutaj nie móg³ przybyæ. Dziêkujê
bardzo.

Wicemarsza³ek Krzysztof Putra:
Dziêkujê bardzo panu ministrowi.
Zgodnie z art. 52 ust. 2 Regulaminu Senatu
zamkn¹³em ju¿ dyskusjê.
W trakcie dyskusji zosta³y zg³oszone wnioski
o charakterze legislacyjnym, wiêc zgodnie
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z art. 52 ust. 2 Regulaminu Senatu proszê Komisjê Nauki, Edukacji i Sportu oraz Komisjê Gospodarki Narodowej o ustosunkowanie siê do przedstawionych w toku debaty nad tym punktem
wniosków i o przygotowanie wspólnego sprawozdania w tej sprawie.
Informujê, ¿e g³osowanie w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o zasadach finansowania nauki zostanie przeprowadzone pod koniec posiedzenia Senatu.
Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu dziesi¹tego porz¹dku obrad…
(Senator Jerzy Chróœcikowski: Panie Marsza³ku…)
Bardzo proszê. Pan senator Chróœcikowski.

i spo³ecznej, jest taka sama reprezentacja ministerialna – która zreszt¹ czeka od wczoraj, bo
wczoraj te sprawy mia³y byæ omawiane – to mo¿e
jednak by³oby mo¿liwe, by tych punktów nie
rozdzielaæ punktami, które zg³osi³ pan senator
Chróœcikowski?

Wicemarsza³ek Krzysztof Putra:
Jeœli zmieœcimy siê czasowo, to bêdzie mo¿liwe
rozpatrywanie tych punktów po punkcie dwunastym, Panie Senatorze – tu zwracam siê do pana
senatora Chróœcikowskiego.
(Senator Jerzy Chróœcikowski: Dobrze, niech
bêdzie po dwunastym.)
Jeœli nie us³yszê sprzeciwu…
Pan senator Szaleniec.

Senator Jerzy Chróœcikowski:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Mam proœbê o rozpatrzenie nastêpuj¹cych
punktów porz¹dku obrad: siedemnastego, to jest
stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie
ustawy o gospodarowaniu nieruchomoœciami
rolnymi Skarbu Pañstwa; osiemnastego, to jest
drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o kszta³towaniu ustroju rolnego oraz ustawy
o gospodarowaniu nieruchomoœciami rolnymi
Skarbu Pañstwa; i dziewiêtnastego, drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy
o kszta³towaniu ustroju rolnego – co do tych punktów by³o wczeœniej ustalenie o ³¹cznym rozpatrywaniu – bezpoœrednio po punkcie jedenastym
porz¹dku obrad: stanowisko Senatu w sprawie
ustawy o zmianie ustawy o zatrudnieniu socjalnym oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
Uzasadniam to tym, ¿e wiceminister rolnictwa
i rozwoju wsi, pan Henryk Kowalczyk, który jest
w resorcie do tego upowa¿niony i odpowiedzialny
za merytoryczne zagadnienia w tym zakresie,
akurat wyje¿d¿a dzisiaj do Brukseli. St¹d proœba, ¿eby ewentualnie mo¿na by³o… Bo to jest jedyna osoba, która mog³aby nam tutaj udzieliæ
merytorycznych odpowiedzi co do tych punktów. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Krzysztof Putra:
Dziêkujê bardzo.
Jeœli nie us³yszê sprzeciwu, to uznam, ¿e taka
zmiana jest mo¿liwa.
Nie widzê sprzeciwu…

Senator Antoni Szymañski:
Panie Marsza³ku, poniewa¿ do dwóch punktów, to jest do tego dotycz¹cego zatrudnienia
socjalnego i do tego o rehabilitacji zawodowej

Senator Zbigniew Szaleniec:
Panie Marsza³ku, to, ¿e nie ma kworum, nam
nie przeszkadza?

Wicemarsza³ek Krzysztof Putra:
Nie, zgodnie z regulaminem mo¿na dokonaæ
takiej zmiany, nie wymaga to g³osowania.
(G³os z sali: Punkt dwunasty dotyczy dróg krajowych…)
A, tak, punkty dziesi¹ty i jedenasty dotycz¹ tego samego, punkt dwunasty dotyczy dróg krajowych… Tak ¿e by³oby to po punkcie jedenastym.
(Senator Jerzy Chróœcikowski: Ja o to w³aœnie
zg³asza³em wniosek.)
Dobrze, Panie Senatorze, przyjmujemy go, tak
bêdziemy to realizowali.
Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
dziesi¹tego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i spo³ecznej oraz zatrudnianiu
osób niepe³nosprawnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
Przypominam, ¿e rozpatrywana ustawa zosta³a uchwalona przez Sejm na czterdziestym pierwszym posiedzeniu w dniu 9 maja 2007 r. Do Senatu zosta³a przekazana w dniu 10 maja 2007 r.
Marsza³ek Senatu w dniu 16 maja 2007 r., zgodnie z art. 68 ust. 1 Regulaminu Senatu, skierowa³ j¹ do Komisji Rodziny i Polityki Spo³ecznej.
Komisja po rozpatrzeniu ustawy przygotowa³a
swoje sprawozdanie w tej sprawie.
Przypominam ponadto, ¿e tekst ustawy zawarty jest w druku nr 431, a sprawozdanie komisji w druku nr 431A.
Proszê sprawozdawcê Komisji Rodziny i Polityki Spo³ecznej, pani¹ senator Ewê Tomaszewsk¹,
o zabranie g³osu i przedstawienie sprawozdania
komisji w sprawie rozpatrywanej ustawy.
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Senator Ewa Tomaszewska:
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Mam zaszczyt przedstawiæ sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Spo³ecznej o uchwalonej
przez Sejm w dniu 9 maja 2007 r. ustawie o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i spo³ecznej
oraz zatrudnianiu osób niepe³nosprawnych oraz
o zmianie niektórych ustaw.
Otó¿ ustawa ta w wielu punktach zmienia rozwi¹zania dotychczas funkcjonuj¹ce w naszym
prawie. Przejdê od razu do konkretnych kwestii,
które ona zawiera.
Jedna kwestia to zmiana w zakresie orzecznictwa. Ustawa przedstawia nam nowe rozwi¹zanie, to znaczy zobowi¹zanie do tworzenia specjalistycznych centrów diagnostycznych dzia³aj¹cych przy wojewódzkich zespo³ach orzekania
o niepe³nosprawnoœci. Ta kwestia by³a dyskutowana na posiedzeniu komisji i budzi³a pewien
niepokój, poniewa¿ nie dysponowaliœmy stanowiskiem Ministerstwa Zdrowia. Komisja zwróci³a
siê do ministra zdrowia o opiniê w sprawie tego
rozwi¹zania. Przyznajê, ¿e list, który komisja
otrzyma³a, tak¿e wyra¿a³ zaniepokojenie i zawiera³ sygna³, ¿e ministerstwo w tych proponowanych zapisach upatruje próbê obejœcia przepisów ustawy o zak³adach opieki zdrowotnej oraz
zawodach lekarza i dentysty.
Przepisy nie precyzuj¹ te¿ zakresu badañ, odsy³aj¹ w tej czêœci do aktu wykonawczego, co mo¿e byæ te¿ pewnym problemem. Nie jesteœmy
w stanie siê do tego odnieœæ, poniewa¿ nie mamy
projektu aktu wykonawczego.
Kolejna kwestia bardzo istotna to jest tworzenie Elektronicznego Krajowego Systemu Monitoringu Orzekania o Niepe³nosprawnoœci.
Wprowadzenie takiego systemu zosta³o pozytywnie przyjête przez komisjê, ale zdziwi³ nas fakt
wprowadzania go wstecznie, to znaczy z moc¹ od
1 stycznia 2007 r. Jest to trochê dziwny tryb
wprowadzania rozwi¹zañ prawnych. Wyjaœnienie rz¹du by³o tu takie, ¿e praktycznie to zadanie jest ju¿ wykonywane, a wiêc takie wprowadzenie by³oby usankcjonowaniem stanu rzeczywistego.
Mo¿e przedstawiê, jakiego rodzaju dane bêd¹
gromadzone. Otó¿ bêd¹ to dane dotycz¹ce: osób,
które z³o¿y³y wniosek o ustalenie niepe³nosprawnoœci albo stopnia niepe³nosprawnoœci; przedstawicieli ustawowych tych osób – i co do tego nie
ma zbyt wielu szczegó³ów, co to by mia³o byæ;
cz³onków powiatowych zespo³ów i wojewódzkich
zespo³ów; liczby innych osób zatrudnionych
w zespo³ach; kosztów funkcjonowania powiatowych zespo³ów i wojewódzkich zespo³ów. To s¹
dane, jak siê wydaje, istotne i dobrze, ¿e taki system monitoringu powstaje, bo bêdziemy mieæ
lepsz¹ informacjê o tym, w jaki sposób funkcjonuje system orzecznictwa.
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Kolejna kwestia, któr¹ ustawa okreœla, to jest
z jednej strony sprawa objêcia kontrol¹ warsztatów terapii zajêciowej przez powiatowe centra pomocy rodzinie, co jest istotne, a z drugiej strony
s¹ to problemy dotycz¹ce tworzenia zak³adów aktywnoœci zajêciowej – zazów. Wydaje siê, ¿e zak³ady te powinny znaleŸæ powa¿niejsze wsparcie,
poniewa¿ ich dzia³anie znacznie trudniej jest finansowaæ, poza tym s¹ to takie placówki, w których przebywaj¹ osoby czêsto g³êbiej upoœledzone i, niestety, nie ma wystarczaj¹cych zachêt finansowych dotycz¹cych tej kwestii.
Kolejna sprawa, któr¹ ustawa reguluje, to jest
przywrócenie osobom niepe³nosprawnym prawa
do tego, by, tak jak wszyscy inni obywatele naszego pañstwa, mieli prawo do korzystania
z urzêdów pracy, by mogli korzystaæ ze wszystkich instrumentów rynku pracy – jeœli s¹ zarejestrowani jako osoby bezrobotne lub jako osoby
poszukuj¹ce pracy – na tych samych zasadach,
które s¹ okreœlone w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, czyli jak
wszyscy inni, jak osoby pe³nosprawne. Dziwne,
¿e do tej pory te prawa nie by³y wyrównane – chodzi tu o finansowanie szkoleñ i sta¿y, prac interwencyjnych, przygotowanie zawodowe w miejscu
pracy, badania lekarskie i inne. Przy czym co do
finansowania, to ustawa okreœla, ¿e jeœli chodzi
o bezrobotnych, to u¿ycie tych instrumentów by³oby finansowanie przez Fundusz Pracy, z kolei
jeœli chodzi o poszukuj¹cych pracy, niepozostaj¹cych w stosunku zatrudnienia, to dofinansowanie na te cele sz³oby z PFRON.
Nastêpna zmiana to zast¹pienie po¿yczki na
podjêcie dzia³alnoœci gospodarczej pomoc¹ bezzwrotn¹. Samo w sobie jest to korzystne, jednak¿e wysokoœæ tej pomocy jest dwukrotnie ni¿sza
od przewidzianej dotychczas na po¿yczkê, bo jest
to kwota do wysokoœci piêtnastokrotnego przeciêtnego wynagrodzenia.
Kolejna kwestia to jest sprawa w³aœciwie systemowa, bo to jest niby techniczne okreœlenie
sposobu naliczania sk³adek na ubezpieczenie
spo³eczne osób niepe³nosprawnych. Ale w ramach tej zmiany jest te¿ objêcie œrodkami
z PFRON rolników, podczas gdy dotychczas by³a
w tej kwestii doœæ wyraŸna symetria. Zak³ady gospodarcze, placówki i inne jednostki, które p³aci³y sk³adkê na funkcjonowanie PFRON – a sk³adkê
p³aci³y, jeœli nie zatrudnia³y wystarczaj¹cej liczby
osób niepe³nosprawnych… Bo takie osoby powinny byæ na rynku pracy, powinna byæ dla nich
szansa zatrudnienia. Ale jeœli zak³ad nie przyjmuje ich do pracy, to z tego tytu³u p³aci sk³adkê
na PFRON. W tej chwili œwiadczeniem z tytu³u
naliczania sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne
obejmuje siê tak¿e rolników, którzy tej sk³adki
nie p³ac¹. Jest to pewien problem do rozwa¿enia,
jak ma taki fundusz funkcjonowaæ. Bo oczywiœcie z jednej strony nie sposób pomijaæ œrodowis-
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ka rolnicze – dotkniête tak samo, a czasem nawet
czêœciej, ró¿nego rodzaju niepe³nosprawnoœciami – i pozbawiaæ tych ludzi szans na funkcjonowanie, z drugiej zaœ strony to zak³ady o charakterze gospodarczym op³acaj¹ tê sk³adkê. A wiêc
warto siê zastanowiæ, jak ten problem rozwi¹zaæ, ¿eby istnia³a w tym jakaœ logika. Na
przyk³ad ten cel móg³by byæ dotowany w sposób wyodrêbniony. Niemniej jednak tak¹
zmianê ta ustawa zawiera.
Nastêpna sprawa to jest zmiana sposobu przekazywania œrodków na fundusz rehabilitacji. Do
tej pory 15% œrodków sz³o na fundusz rehabilitacji, na indywidualne programy rehabilitacyjne,
i 10% œrodków z funduszu rehabilitacji sz³o na
pomoc indywidualn¹ dla niepe³nosprawnych
pracowników i by³ych pracowników. Ustawa
wprowadza inne rozwi¹zanie: 20% œrodków funduszu rehabilitacji, a wiêc mniej ni¿ ta dotychczasowa suma, bêdzie na pomoc indywidualn¹
dla niepe³nosprawnych pracowników, by³ych
pracowników i niepe³nosprawnych dzieci pracowników.
Kolejna kwestia to jest wzrost wysokoœci kosztów szkolenia – z 25% do 90% – które mog¹ byæ
refundowane pracodawcy przez PFRON. Poszerza siê zarazem zakres podmiotowy ze wzgl¹du
na usuniêcie warunku przysz³ego zatrudnienia
w zawodzie czy na stanowisku wymagaj¹cym
danych kwalifikacji. Co do tego by³y zg³aszane
uwagi ze strony partnerów spo³ecznych, uwagi
dotycz¹ce tego rozwi¹zania. Pracownicy obawiaj¹ siê usuniêcia zapisu, który mówi³, ¿e
w ci¹gu dwóch lat po przeszkoleniu trzeba zapewniæ pracownikowi pracê na stanowisku z wykorzystaniem tej nowej wiedzy. Z drugiej strony
istnienie takiego zapisu czêsto zra¿a pracodawcê, a zarazem uniemo¿liwia mu finansowanie
szkolenia – po którym pracownik generalnie mo¿e mieæ lepsze mo¿liwoœci zatrudnienia – jeœli
dany zak³ad w danym momencie akurat nie jest
w stanie w ci¹gu dwóch lat zapewniæ pracownikowi pracy na tym stanowisku.
Kolejna sprawa jest spraw¹ niezwykle bulwersuj¹c¹ i zasadnicz¹. Chodzi o art. 46a. Kolejny
raz, mimo corocznych obietnic rz¹du, które s³yszeliœmy tu, na tej sali, przy ka¿dej ustawie bud¿etowej, obni¿a siê wysokoœæ dotacji z bud¿etu
pañstwa do PFRON – i to tym razem na sta³e. Mieliœmy obietnicê, ¿e rz¹d siê z tego wycofa, ¿e nie
bêdziemy mieæ ju¿ tego problemu, ¿e ta zmiana
zaistnieje tylko w ustawie bud¿etowej na ten rok.
Tymczasem w tej chwili jest kolejne obni¿enie,
z 55% do 25%, i to wprowadzone ju¿ jako rozwi¹zanie sta³e. I tym rozwi¹zaniem komisja by³a
bardzo zaniepokojona.
Kolejny artyku³, art. 31 ust. 3, ogranicza Ÿród³a finansowania zak³adowego funduszu rehabili-

tacji osób niepe³nosprawnych poprzez wykreœlenie ust. 2, który daje szansê finansowania funduszu i pomocy dla osób niepe³nosprawnych intelektualnie, to znaczy tam, gdzie chodzi o niedorozwój umys³owy, choroby psychiczne, epilepsjê,
a tak¿e o osoby niewidome. Wobec zaniepokojenia tym rozwi¹zaniem uzyskaliœmy od przedstawicieli rz¹du informacjê, ¿e jest to sprzeczne
z przepisami Unii Europejskiej. Otó¿ przykro mi
bardzo, ¿e muszê o tym powiedzieæ, ale je¿eli nawet dotychczasowe rozporz¹dzenie zawiera³o
zastrze¿enia co do trybu, to by³a mo¿liwoœæ skierowania programu do notyfikacji. Do Unii weszliœmy w 2004 r., minê³o kilka lat i nic siê nie
sta³o. Ta œcie¿ka nie by³a zamkniêta, a do tej pory to nie zosta³o wykonane. W przysz³ym miesi¹cu wygasa rozporz¹dzenie, które powodowa³o koniecznoœæ notyfikacji. Nowy projekt rozporz¹dzenia, który jest w Unii negocjowany, który
ju¿ istnieje i jest dostêpny w jêzyku polskim, zawiera rozwi¹zania wskazuj¹ce, ¿e w takich przypadkach notyfikacja nie jest konieczna. To oznacza uspójnienie prawa wewnêtrznego Unii, bo
by³oby to sprzeczne ze Strategi¹ Lizboñsk¹, która mówi w³aœnie o wspieraniu s³abszych grup,
szczególnie na rynku pracy. A to nowe rozwi¹zanie mówi explicite, ¿e grupa osób niepe³nosprawnych powinna byæ chroniona. W³aœnie w jej
przypadku pomoc publiczna nie podlega restrykcjom i powinna mieæ miejsce.
Proszê pañstwa, poprawki, które zosta³y przyjête na posiedzeniu komisji – pañstwo maj¹ jej
sprawozdanie na piœmie – w zasadzie s¹ poprawkami porz¹dkuj¹cymi. Komisja wnosi do Wysokiej Izby o ich przyjêcie.
By³y jednak te¿ dyskutowane inne poprawki.
Dyskutowano o takich problemach, jak w³aœnie
coroczne obni¿anie dotacji dla PFRON, mimo
obietnic, ¿e s¹ to decyzje jednorazowe. Ponadto
zostaje w³aœnie sprawa programów celowych,
sprawa rozwi¹zañ pomocowych. To jest w³aœnie
ta kwestia, ¿e programy nie by³y skierowane do
notyfikacji, ¿e nie by³o dzia³añ, które mog³yby pomóc w realizowaniu wspierania zatrudnienia
osób niepe³nosprawnych intelektualnie, psychicznie, niewidomych. Chodzi o rozporz¹dzenie
2204. W tej chwili ju¿ praktycznie te dzia³ania nie
bêd¹ konieczne, przynajmniej w czêœci. Kolejna
sprawa, która równie¿ by³a dyskutowana, dotyczy zatrudnienia na wolnym rynku. Otó¿ by³oby
dobrze, ¿eby rynek pracy by³ otwarty dla osób
niepe³nosprawnych. Ale, mimo d¹¿enia do tego,
¿ebyœmy byli razem w miejscu pracy, nie wszyscy niepe³nosprawni mog¹ i chc¹ tego, niektórzy
siê tego obawiaj¹. Stany lêkowe, niepokój, brak
poczucia bezpieczeñstwa wystêpuje przede
wszystkim w³aœnie u osób z niedorozwojem
umys³owym, z problemami psychicznymi. I wtedy bardzo czêsto w³aœnie zak³ad pracy chronionej jest t¹ najlepsz¹ form¹. A wiêc lepiej nie wy-
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lewaæ dziecka z k¹piel¹. Lepiej daæ szansê takiej
pracy, jaka dla danej osoby i w zwi¹zku z danym
rodzajem niepe³nosprawnoœci bêdzie najodpowiedniejsza.
Ustawa ponadto – to nie dotyczy ustawy skierowanej do Senatu, ale ustawy matki – zawiera dwa
istotne defekty, które sama chcia³abym poprawiæ.
Powiem o tym szerzej we w³asnym wyst¹pieniu,
ale teraz zaznaczê, czego te defekty dotycz¹. Jeden
po prostu jest wskazaniem, sprzecznym wewnêtrznie, terminu pewnych dzia³añ. To znaczy
art. 23 podaje jeden termin, a art. 49 – inny. Oczywiœcie, gdyby Senat przyj¹³ to rozwi¹zanie, to
mo¿na by je podwa¿aæ ze wzglêdu na to, ¿e tryb
by³by niekonstytucyjny, ale czy warto utrzymywaæ ustawê z defektem? Wydaje mi siê, ¿e nie bardzo. I drugi artyku³, art. 25a, w którym istnieje
niew³aœciwe przywo³anie, przywo³anie nieistniej¹cego ju¿ artyku³u. Byæ mo¿e to przywo³anie jest
jeszcze potrzebne, ale wydaje siê, ¿e nie bardzo.
Wracaj¹c do naszych wczeœniejszych merytorycznych zastrze¿eñ, chcia³abym powiedzieæ,
szczególnie jeœli chodzi o dofinansowanie, ¿e planowane obni¿enie dotacji spowoduje spadek
œrodków o 460 milionów z³. Bêdzie obni¿enie dofinansowania do wynagrodzeñ pracowników niepe³nosprawnych o oko³o 160 milionów z³, natomiast wydatki z tytu³u refundacji sk³adek, wydatki PFRON wynios¹ oko³o 787 milionów z³.
I nad tym te¿ siê warto zastanowiæ.
W trakcie posiedzenia przedstawiane by³y ró¿ne poprawki. Ale osoby, które je zg³asza³y, uzna³y, ¿e zg³osz¹ je osobiœcie. W szczególnoœci chodzi
mi o taki cykl poprawek pana senatora Augustyna, dotycz¹cy w³aœnie tej kwestii zwi¹zanej z refundacj¹ ubezpieczeñ spo³ecznych. Myœlê, ¿e
pan senator przedstawi to osobiœcie znacznie dok³adniej i lepiej.
Tak mniej wiêcej wygl¹da³ przebieg obrad komisji i jej prac nad t¹ ustaw¹. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Krzysztof Putra:
Dziêkujê bardzo, Pani Senator.
Zgodnie za art. 44 ust. 5 Regulaminu Senatu
przed przyst¹pieniem do dyskusji senatorowie
mog¹ zg³aszaæ z miejsca trwaj¹ce nie d³u¿ej ni¿
minutê zapytania do senator sprawozdawcy.
Czy ktoœ z pañstwa senatorów pragnie zadaæ
pytanie?
Pan senator Augustyn, pan senator Szaleniec.
Czy ktoœ jeszcze? Nie widzê chêtnych.
Bardzo proszê, Panie Senatorze.
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zmiany oceni³a Rada Konsultacyjna do spraw
Osób Niepe³nosprawnych. Czy komisja pozna³a
opiniê tej rady? A jeœli nie, to jak oceniali to licznie zgromadzeni na posiedzeniu komisji partnerzy spo³eczni? Jak oceniali te rozwi¹zania?

Senator Ewa Tomaszewska:
Przyznajê, ¿e nie mieliœmy decyzji rady. Ja
w ka¿dym razie nie pamiêtam takiego dokumentu. Partnerzy spo³eczni obecni na posiedzeniu
mieli istotne uwagi, szczególnie jeœli chodzi w³aœnie o wysokoœæ dofinansowañ i o dofinansowywanie zak³adowego funduszu rehabilitacji osób
niepe³nosprawnych. Tego rodzaju uwagi pad³y
w trakcie posiedzenia.
(Senator Mieczys³aw Augustyn: Rozumiemy.)

Wicemarsza³ek Krzysztof Putra:
Dziêkujê bardzo.
Pan senator Szaleniec.
(Senator Mieczys³aw Augustyn: Przepraszam,
chcia³bym jeszcze dopytaæ…)
Proszê bardzo.

Senator Mieczys³aw Augustyn:
Uwagi by³y pozytywne czy negatywne?

Senator Ewa Tomaszewska:
Zastrze¿enia, zdecydowane zastrze¿enia.
Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Krzysztof Putra:
Bardzo proszê, pan senator Szaleniec.

Senator Zbigniew Szaleniec:
Pani Senator, poniewa¿ ja te¿ nie jestem cz³onkiem komisji, chcia³bym zapytaæ, jak komisja,
ewentualnie równie¿ partnerzy czy goœcie, którzy
byli na posiedzeniu, ocenili modyfikacjê zasad finansowania ze œrodków publicznych sk³adek na
ubezpieczenie spo³eczne za zatrudnione osoby
niepe³nosprawne. Czyli chodzi o zamianê dotychczasowego systemu finansowania sk³adek
przez bud¿et pañstwa na refundacjê tych sk³adek. Uwa¿am, ¿e to jest rozwi¹zanie niekorzystne
i ciekaw jestem, jakie zdanie w tej mierze mia³a
komisja. Dziêkujê.

Senator Ewa Tomaszewska:
Senator Mieczys³aw Augustyn:
Pani Senator, chcia³bym siê dowiedzieæ – bo
akurat tak siê z³o¿y³o, ¿e nie mog³em uczestniczyæ w tej czêœci posiedzenia – jak proponowane

To by³y kwestie, o których mówi³ pan senator
Augustyn, o ile sobie przypominam, a poniewa¿
zmuszony by³ wczeœniej opuœciæ posiedzenie, uznaliœmy, ¿e po prostu bêdzie siê o tym dyskuto-
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waæ wówczas, kiedy oficjalnie zostanie z³o¿ona
poprawka. Niemniej jednak mogê powiedzieæ –
nie bêdzie to za bardzo zgodne z zasadami – niejako prywatnie, a nie jako przedstawiciel komisji,
¿e mam powa¿ne w¹tpliwoœci, czy to nie doprowadzi do upadku niektórych mniejszych, s³abszych zak³adów, bo refundacja zawsze jest
z opóŸnieniem, a to mo¿e oznaczaæ trudnoœci
w funkcjonowaniu zak³adów przez pewien okres.

Wicemarsza³ek Krzysztof Putra:
Dziêkujê bardzo. Dziêkujê bardzo, Pani Senator.
I na tym zakoñczyliœmy pytania.
Przypominam, ¿e rozpatrywana ustawa by³a
rz¹dowym projektem ustawy. Do reprezentowania stanowiska rz¹du w toku prac parlamentarnych zosta³ upowa¿niony minister pracy i polityki spo³ecznej.
W tym miejscu chcia³em przywitaæ pe³nomocnika rz¹du do spraw osób niepe³nosprawnych,
sekretarza stanu, pana Miros³awa Mielniczuka,
z towarzysz¹cymi osobami.
Zgodnie z art. 50 Regulaminu Senatu g³os mo¿e zabraæ teraz obecny na posiedzeniu przedstawiciel rz¹du.
Czy pan minister pragnie zabraæ g³os? Nie.
Dziêkujê.
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…
Pani senator Bochenek, pan senator Augustyn, pan senator Szymañski i pan senator Szaleniec.
Bardzo proszê, pani senator Bochenek.
Aha, jeszcze pan senator Kogut bêdzie chcia³
zadaæ pytanie.
(Senator Krystyna Bochenek: Panie Ministrze,
nie wiem, gdzie jest…)
Zapraszamy pana ministra tutaj na mównicê
tak, ¿eby panie senator i panowie senatorowie
mogli spojrzeæ panu ministrowi prosto w oczy.

Senator Krystyna Bochenek:
Panie Marsza³ku! Panie Ministrze! Ja mam pytanie, które skierowa³o do mnie œrodowisko osób
niepe³nosprawnych ze Œl¹ska. Pytanie dotyczy
art. 6b. Otó¿ w ustawie wzmacnia siê, jak twierdz¹ moi rozmówcy, kosztowne struktury biurokratyczne, które nie tylko nie s³u¿¹ wspieraniu
tych osób w aktywizacji spo³ecznej, ale wrêcz
przeciwnie, hamuj¹ ten proces. I w³aœnie tutaj
moi rozmówcy powo³uj¹ siê na dodatek do ustawy o rehabilitacji zawodowej i spo³ecznej w po-

staci art. 6b, który ustanawia, ¿e w wojewódzkim
zespole przeprowadza siê specjalistyczne badania osób ubiegaj¹cych siê o wydanie orzeczenia
o niepe³nosprawnoœci lub stopniu niepe³nosprawnoœci na podstawie skierowañ wystawianych
odpowiednio przez lekarzy lub psychologów,
cz³onków zespo³ów orzekaj¹cych o niepe³nosprawnoœci. W liœcie i w rozmowie podkreœlano, ¿e jest
to kuriozalne novum, które spowoduje w przypadku wielu ubiegaj¹cych siê o orzeczenia
o stopniu niepe³nosprawnoœci niczym nieuzasadnione przewlekanie procesu orzekania, a co za
tym idzie, procesu uaktywniania siê na bazie status quo osoby niepe³nosprawnej. Procedura odsy³ania do wojewódzkiego zespo³u orzekaj¹cego
nie tylko nara¿a na niezwykle dotkliwe uci¹¿liwoœci transportowe niepe³nosprawnych wnioskodawców, ale tak¿e podwa¿a kompetencje lekarzy
specjalistów i psychologów opiniuj¹cych wnioski
o ustalenie stopnia tej niepe³nosprawnoœci.
Twierdz¹, ¿e to przejaw bezzasadnej uci¹¿liwoœci
ze strony pañstwa wobec obywatela, którego
szczególnie nale¿y zwolniæ ze zbêdnych obowi¹zków. Chcia³abym, ¿eby pan minister by³ uprzejmy siê ustosunkowaæ do tego zastrze¿enia.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie
Pracy i Polityki Spo³ecznej
Miros³aw Mielniczuk:
Panie Marsza³ku! Szanowni Pañstwo! Szanowna Pani Senator! Chcia³bym powiedzieæ tak.
W ubieg³ym roku przez powiatowe zespo³y do
spraw orzekania zosta³o wydanych oko³o szeœciuset piêædziesiêciu tysiêcy orzeczeñ o niepe³nosprawnoœci. Od tych orzeczeñ odwo³a³o siê
czterdzieœci dziewiêæ tysiêcy osób. Te zespo³y wojewódzkie s¹ drug¹ instancj¹ i przede wszystkim
s³u¿¹ do celów odwo³awczych; to jest istota funkcjonowania tych zespo³ów. Nie jest tak, ¿e
wszyscy niepe³nosprawni zgadzaj¹ siê z orzeczeniem lekarzy, a wiêc maj¹ prawo do tego, a¿eby
siê odwo³aæ do innej instancji, do drugiej instancji. I t¹ drug¹ instancj¹ s¹ wojewódzkie zespo³y
do spraw orzekania. A wiêc w interesie i niepe³nosprawnych, i samych orzekaj¹cych le¿y, a¿eby ta
instytucja funkcjonowa³a, ¿eby by³a dobrze wyposa¿ona. Nie bardzo rozumiem, na czym tutaj
mia³oby polegaæ zwiêkszanie biurokracji. Instrument w postaci drugiej instancji jest niezbêdny.
Jeszcze raz powtarzam, ¿e w ubieg³ym roku by³o
prawie piêædziesi¹t tysiêcy odwo³añ, czterdzieœci
dziewiêæ z jak¹œ koñcówk¹, przepraszam, ¿e nie
pamiêtam dok³adnie.
(Senator Krystyna Bochenek: Czyli to jest odwo³awcza instancja?)
Tak.
(Senator Krystyna Bochenek: Dziêkujê uprzejmie.)
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Wicemarsza³ek Krzysztof Putra:
Dziêkujê bardzo.
Pan senator Augustyn.

Senator Mieczys³aw Augustyn:
Panie Ministrze, mam kilka pytañ.
Pierwsze dotyczy orzecznictwa. Wiadomo, ¿e
Ministerstwo Zdrowia d¹¿y do ujednolicenia systemu orzecznictwa i do stworzenia jednej instytucji orzeczniczej w zakresie niepe³nosprawnoœci. Czy pañstwa prace by³y korelowane z tamtymi pracami? Jak siê do nich maj¹?
Drugie pytanie. Jakie s¹ globalne skutki finansowe wdro¿enia zapisów ustawy?
Trzecie. Prosi³bym siê odnieœæ do podnoszonych zarzutów o niekonstytucyjnoœæ zapisów zawartych w zmianie ustawy. Chodzi o zapisy uniemo¿liwiaj¹ce dofinansowanie zatrudniania niepe³nosprawnych emerytów.
Czwarte. W dwóch punktach w czasie dyskusji
w komisji podnosiliœcie pañstwo, o czym mówi³a
tak¿e pani senator Tomaszewska, ¿e powodem,
dla którego zmieniacie system dofinansowywania sk³adek na ubezpieczenia i wprowadzacie refundacjê, wprowadzacie pewien re¿im, kwotê, od
której wstrzymana bêdzie dotacja, s¹ przepisy
Unii Europejskiej. Jakie to przepisy, skoro dotychczasowe kontrole Unii Europejskiej tego systemu nie koñczy³y siê ¿adnymi zarzutami w tej
mierze?
I pi¹te. Dlaczego dotacja na rozpoczêcie dzia³alnoœci gospodarczej to jedynie 50% tego, co
mo¿na by³o dotychczas uzyskaæ w formie po¿yczki, skoro sytuacja finansowa funduszu jest dobra, a w wyniku tej ustawy chcecie pañstwo czyniæ
powa¿ne oszczêdnoœci?

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie
Pracy i Polityki Spo³ecznej
Miros³aw Mielniczuk:
Panie Marsza³ku! Panie Senatorze! Je¿eli chodzi o prace nad systemem orzecznictwa, to te
prace s¹ skorelowane. Jesteœmy w przededniu
powo³ania miêdzyresortowego zespo³u do spraw
zmian w tej ustawie, do stworzenia spójnej ustawy o orzecznictwie. W tej sprawie na bie¿¹co kontaktujemy siê z Ministerstwem Zdrowia. Zespó³
miêdzyresortowy jest potrzebny, dlatego ¿e mamy w tej chwili kilka systemów orzecznictwa.
Orzekanie w nich nastêpuje w ró¿ny sposób.
Czasem okazuje siê, ¿e ta sama osoba ma ró¿ne
orzeczenia w zale¿noœci od tego, do jakiego to
orzeczenie jest potrzebne. Dostrzegamy tutaj koniecznoœæ zmiany tego stanu rzeczy. I tak jak powiedzia³em, jesteœmy w przededniu powo³ania
miêdzyresortowego zespo³u, który siê tym zajmie. To tyle, je¿eli chodzi o sprawy orzecznictwa.
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W sprawie niekonstytucyjnoœci chcia³bym powiedzieæ tak: zostawmy t¹ sprawê trybuna³owi,
je¿eli trybuna³ uzna, ¿e zapis ten jest niekonstytucyjny… Nie podzielamy tego zdania, Panie Senatorze. Chcia³bym podkreœliæ, ¿e prawo do emerytury jest prawem, z którego mo¿na skorzystaæ,
ale z którego nie trzeba koniecznie skorzystaæ.
A wiêc tutaj nie ma obowi¹zku. Poza tym ograniczenia te nie dotycz¹ emerytów, ale dotycz¹ pracodawców, one s¹ skierowane do pracodawców,
a nie do emerytów. Proszê zwróciæ uwagê na to, ¿e
w³aœnie tak jest. Ale tak jak powiedzia³em, my nie
podzielamy tego pogl¹du, ¿e jest to zapis niekonstytucyjny, i wydaje mi siê, ¿e dopiero siê przekonamy, która ze stron mia³a racjê.
Je¿eli chodzi o sprawê refundacji sk³adek, to
powtórzê jednak to, o czym mówiliœmy i co nadal
podtrzymujemy. Przepisy wspólnotowe jasno
okreœlaj¹ górny poziom pomocy publicznej, jak¹
zak³ad pracy mo¿e uzyskaæ w ci¹gu trzech lat.
A ten system, który obecnie jest, uniemo¿liwia
nam bie¿¹ce monitorowanie poziomu tej pomocy. Uniemo¿liwia nam zatrzymanie tej pomocy
wtedy, kiedy dopuszczalny poziom jest przekroczony. Zmiana tego systemu na system refundacji pozwoli nam na bie¿¹co kontrolowaæ, jaka
jest aktualna wysokoœæ pomocy publicznej
udzielonej danemu zak³adowi pracy. A wiêc tutaj nie mo¿e byæ mowy o tym, ¿e jest to niespójne
z przepisami Unii Europejskiej. To jest jasno
okreœlone.
(Senator Mieczys³aw Augustyn: Przepraszam,
Panie Marsza³ku. Czy mam przez to rozumieæ…)

Wicemarsza³ek Krzysztof Putra:
Nie mo¿emy prowadziæ w taki sposób zadawania pytañ…
(Senator Mieczys³aw Augustyn: Ja nie dyskutujê, tylko chcê dowiedzieæ siê, czy dobrze rozumiem pana ministra. Mogê?)
Bardzo proszê.

Senator Mieczys³aw Augustyn:
Czy mam przez to rozumieæ, ¿e jak pañstwo
wysy³acie w formie dotacji do pracodawcy okreœlone kwoty, to nie jesteœcie w stanie ich zsumowaæ, ¿eby wiedzieæ, czy pu³apy zosta³y przekroczone?

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie
Pracy i Polityki Spo³ecznej
Miros³aw Mielniczuk:
Tak, bo ten system, który w tej chwili jest,
uniemo¿liwia to. I w³aœnie to chcemy, Panie Senatorze, zmieniæ. Nie jesteœmy w stanie w tym systemie, w którym jest to blokowe, a pomoc jest
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automatyczna, okreœliæ, w którym miesi¹cu nast¹pi³o przekroczenie poziomu tej pomocy dopuszczalnej. I to w³aœnie chcemy zmieniæ systemem
comiesiêcznego monitorowania wielkoœci pomocy publicznej udzielanej zak³adowi pracy. To le¿y
u podstawy zaproponowanych przez nas zmian.

Wicemarsza³ek Krzysztof Putra:
Dziêkujê bardzo.
Bardzo proszê, pan senator Szaleniec…

Senator Mieczys³aw Augustyn:
Nie uzyska³em odpowiedzi na dwa pytania.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Spo³ecznej Miros³aw Mielniczuk: Ostatnie, Panie Senatorze, nie bardzo zrozumia³em. Przepraszam.)
Pyta³em jeszcze o skutki finansowe i o to, dlaczego pañstwo dotacje na uruchomienie dzia³alnoœci gospodarczej ograniczyliœcie do 50% kwoty
poprzedniej po¿yczki, skoro ustawa ma przynieœæ PFRON oszczêdnoœci.

Wicemarsza³ek Krzysztof Putra:
Panie Ministrze, bardzo proszê o udzielenie
odpowiedzi.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie
Pracy i Polityki Spo³ecznej
Miros³aw Mielniczuk:
Panie Marsza³ku! Szanowni Pañstwo! My wyszliœmy z za³o¿enia, ¿e lepiej otrzymaæ dotacjê ni¿
po¿yczkê. I to jest przyczyn¹ tego, ¿e to zmieniliœmy. Jest to tak¿e odpowiedŸ na postulaty p³yn¹ce
ze strony szczególnie tych, którzy prowadz¹ ma³¹
dzia³alnoœæ gospodarcz¹. Dla nich o wiele trudniejsze, bardziej dolegliwe jest wziêcie po¿yczki,
ze œwiadomoœci¹, ¿e trzeba bêdzie j¹ sp³aciæ, ni¿
otrzymanie dotacji. I dotacja, zgodnie z tymi analizami, które robiliœmy, jest bardziej po¿¹danym
elementem pomocy dotycz¹cym zatrudnienia
osób niepe³nosprawnych. St¹d to w³aœnie rozwi¹zanie.

Wicemarsza³ek Krzysztof Putra:
Bardzo proszê.
Pan senator Szaleniec.

Senator Zbigniew Szaleniec:
Moje pytanie w zasadzie zada³ ju¿ pan senator
Augustyn. Ja chcia³em powtórzyæ to pytanie, które zada³em pani senator Tomaszewskiej. Dotyczy-

³o ono czy mia³o dotyczyæ refundacji sk³adek na
ubezpieczenie spo³eczne. Pan minister odpowiedzia³ w³aœciwie na to pytanie, ale prawdê powiedziawszy, ta odpowiedŸ zupe³nie mnie nie satysfakcjonuje. Mam te same obawy, które maj¹ pani
senator Tomaszewska, pan senator Augustyn i,
mam nadziejê, bardzo wielu senatorów. I przedstawiê poprawkê w tej sprawie. Ten techniczny
problem monitorowania to jest problem ministerstwa, który mo¿e doprowadziæ do likwidacji wielu
przedsiêbiorstw, ma³ych przedsiêbiorstw, zatrudniaj¹cych osoby niepe³nosprawne. Czy ministerstwo siê nie obawia, ¿e tym poci¹gniêciem doprowadzi do takiej sytuacji, która w sumie bêdzie niekorzystna dla niepe³nosprawnych? Dziêkujê.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie
Pracy i Polityki Spo³ecznej
Miros³aw Mielniczuk:
Panie Marsza³ku! Szanowni Pañstwo! Ja
chcia³bym podkreœliæ tutaj dwie sprawy, bo my
zapominamy o tym. Wyobra¿amy sobie, ¿e ta refundacja bêdzie trwa³a, nie wiadomo jak d³ugo.
Otó¿ za³o¿enie jest takie, ¿e PFRON bêdzie mia³
obowi¹zek w ci¹gu siedmiu dni od momentu
wp³yniêcia wniosku dokonaæ refundacji tej sk³adki. A wiêc nie mówimy tutaj o jakimœ okresie miesi¹ca czy dwóch miesiêcy do momentu, kiedy te
pieni¹dze wp³yn¹. One powinny wp³yn¹æ w ci¹gu
siedmiu dni od momentu otrzymania wniosku.
Myœlê, ¿e to jest krótki czas i nawet je¿eli przedsiêbiorstwo mia³oby zrobiæ jakiœ wysi³ek finansowy,
to na tydzieñ naprawdê jest to mo¿liwe. I ja bym
nie wyolbrzymia³ tego problemu.
Co do kosztów samego transferu œrodków to
naprawdê ci¹gle jest to podnoszone. Proszê pañstwa, jest tak, ¿e to powoduje koniecznoœæ dokonania dwunastu przelewów w ci¹gu roku. Mo¿na
to robiæ drog¹ elektroniczn¹. Naprawdê nie chcê
mówiæ, ¿e ten zarzut jest w dzisiejszych czasach
nie na miejscu. To nie s¹ koszty, które mog¹ wywróciæ jakiekolwiek przedsiêbiorstwo, bo wielkoœæ sk³adki jest adekwatna do wielkoœci
przedsiêbiorstwa. A wiêc tutaj nie ma mowy
o jakichœ ogromnych pieni¹dzach, które to bêdzie kosztowa³o.

Wicemarsza³ek Krzysztof Putra:
Dziêkujê bardzo.
Pan senator Szymañski i pan senator Kogut.
Pan senator Kogut rezygnuje. To jeszcze pan senator Korfanty.

Senator Antoni Szymañski:
Panie Marsza³ku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Pani senator sprawozdawca Tomaszewska
wymieni³a wiele zmniejszeñ w ró¿nych dzia³ach
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na PFRON, wielosetmilionowych. Prosi³bym
o ustosunkowanie siê do tego, czy to wyliczenie
jest s³uszne i jakie to spowoduje konsekwencje
praktyczne. Czy rz¹d i Sejm kierowali siê tutaj
tym, ¿eby doprowadziæ do tego zmniejszenia?
I jakie to bêdzie mia³o istotne skutki? Dziêkujê.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie
Pracy i Polityki Spo³ecznej
Miros³aw Mielniczuk:
Panie Marsza³ku! Szanowni Pañstwo! Rzeczywiœcie jest tak, ¿e pozornie mo¿e siê wydawaæ, ¿e
tutaj dokonujemy jakiejœ oszczêdnoœci. Jednak na
tê nowelizacjê trzeba patrzeæ ca³oœciowo. Proszê
popatrzeæ na to, ¿e ta nowelizacja obejmuje rozwi¹zania korzystne dla ca³ej grupy osób niepe³nosprawnych, która do tej pory by³a pozbawiona jakiejkolwiek pomocy. Mówiê tutaj o mieszkañcach wsi, o rolnikach, o domownikach, którzy nie
otrzymywali w ogóle ¿adnej pomocy, takiej, jak¹
otrzymywali inni pracodawcy czy te¿ osoby, które
siê same zatrudnia³y. A wiêc trzeba dostrzegaæ
ten element, ¿e pojawi³a siê tutaj du¿a grupa beneficjentów, bardzo istotnych, zapomnianych.
Warto zatem patrzeæ na tê ustawê w taki sposób.
Drugim takim elementem, o którym mówi³a
pani senator Tomaszewska, by³a likwidacja indywidualnych programów rehabilitacyjnych.
Proszê pañstwa, w sprawie indywidualnych programów rehabilitacyjnych to nawet wœród samych niepe³nosprawnych i pracodawców g³osy
zebrane w ramach tych konsultacji, które przeprowadzaliœmy, by³y podzielone. Czêœæ uwa¿a³a,
¿e powinny byæ one utrzymane, czêœæ uwa¿a³a, ¿e
jest to zbêdne, ¿e jest to dodatkowa komplikacja,
¿e te indywidualne programy powinny byæ finansowane w inny sposób. I my zdecydowaliœmy siê
na takie rozwi¹zania, ¿e co prawda likwidujemy
indywidualne programy rehabilitacji, niemniej
jednak pozostaje mo¿liwoœæ dalszego finansowania ich z zak³adowego funduszu rehabilitacji.
A wiêc tutaj tak naprawdê nie zostaje zamkniêta
droga finansowania tych programów. Chcia³bym
te¿ podkreœliæ fakt, ¿e jednak analiza wykazuje,
¿e w wielu zak³adach pracy zak³adowe fundusze
rehabilitacji pozostaj¹ niewykorzystane, pozostaj¹ ogromne œrodki, które de facto nie trafiaj¹
do osób niepe³nosprawnych.
No nie wiem, to s¹ te takie najistotniejsze sprawy, które pani senator Tomaszewska… Mogê te¿
powiedzieæ o tym, ¿e na przyk³ad mo¿liwoœæ ponoszenia przez PFRON czêœci kosztów dowo¿enia
dzieci do szkó³ zwiêkszy wydatki o 8 milionów z³.
To jest wyliczenie na podstawie tego, co MEN
nam poda³. A wiêc s¹ tutaj tak¿e elementy, które
zwiêkszaj¹ nak³ady na zatrudnienie i rehabilita-
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cjê osób niepe³nosprawnych. I uwa¿am, ¿e na
ustawê trzeba patrzyæ kompleksowo. Chodzi
o to, czy jest ona traktowana jako pomoc dla osób
niepe³nosprawnych, które s¹ najistotniejszym
podmiotem tej ustawy, czy te¿ mamy na to patrzeæ oczyma pracodawców.

Wicemarsza³ek Krzysztof Putra:
Dziêkujê bardzo.
Pan senator Korfanty. Nastêpnie pani senator
Tomaszewska.

Senator Bronis³aw Korfanty:
Panie Ministrze, ja chcia³bym zapytaæ
o treœæ zawart¹ w art. 6d, w którym mówi siê,
¿e tworzy siê elektroniczny krajowy system
monitoringu orzekania o niepe³nosprawnoœci
w celu usprawnienia i podniesienia jakoœci
orzekania o niepe³nosprawnoœci. Ja myœlê, ¿e
to przedsiêwziêcie jest rzeczywiœcie potrzebne,
ale na pewno bardzo skomplikowane.
Chcia³bym zapytaæ, czy i w jakiej wielkoœci ministerstwo ma zapewnione œrodki na stworzenie takiego elektronicznego systemu monitoringu oraz jak pan minister ocenia okres wdro¿enia tego systemu – myœlê o systemie centralnym – a tak¿e wdro¿enia go w zespo³ach powiatowych i wojewódzkich. Dziêkujê.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie
Pracy i Polityki Spo³ecznej
Miros³aw Mielniczuk:
Panie Marsza³ku! Szanowni Pañstwo! System
ten zosta³ stworzony za œrodki pharowskie. Ten
system funkcjonuje. To jest ta sprawa, o której
pani senator Tomaszewska mówi³a, ¿e chcemy jak
gdyby zalegalizowaæ coœ, co ju¿ funkcjonuje, ju¿
jest po próbach i jest systemem, który po prostu
dzia³a i jest wykorzystywany. System ten zosta³
stworzony oraz stworzone zosta³y te w³aœnie gabinety zwi¹zane z orzecznictwem w wojewódzkich
komisjach do spraw orzecznictwa. Zosta³o to
stworzone, wybudowane, zakupione za pieni¹dze
pharowskie. I ten system informacyjny dzia³a.
A sam koszt funkcjonowania tych wojewódzkich
zespo³ów do spraw orzecznictwa kszta³tuje siê
w granicach 1 miliona 900 tysiêcy z³.

Wicemarsza³ek Krzysztof Putra:
Dziêkujê bardzo.
Pani senator Tomaszewska.

Senator Ewa Tomaszewska:
Dziêkujê bardzo.
Panie Ministrze, przed chwil¹ mówi³ pan
o tym, ¿e rzeczywiœcie wydatki PFRON na niektó-
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re dzia³ania, na niektóre dofinansowania
wzrosn¹. To wobec tego jak rozumieæ zgodê na
sta³e ju¿ obni¿enie dotacji z bud¿etu pañstwa
do PFRON? Moim zdaniem, je¿eli powiêksza siê
zdecydowanie grupa osób, do których trafi¹
œrodki, nie zwiêksza siê grupa zak³adów finansuj¹cych PFRON poprzez swoj¹ sk³adkê, to…
Mówiê tutaj o rolnikach, o ich rodzinach, mówiê o rozszerzeniu pewnych dofinansowañ na
niepe³nosprawne dzieci pracowników. Generalnie podmiot, którego ustawa dotyczy, na
którego rzecz ma dzia³aæ, jest rozszerzony. I wobec tego wydaje mi siê dziwne, ¿e na tê znacznie
wiêksz¹ grupê œwiadczeñ maj¹ wystarczyæ
mniejsze œrodki. Dziêkujê.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie
Pracy i Polityki Spo³ecznej
Miros³aw Mielniczuk:
Panie Marsza³ku! Pani Senator! Szanowni
Pañstwo! Jednak analiza ostatnich lat pokazuje, ¿e dobre wyniki gospodarcze przek³adaj¹ siê
tak¿e na sytuacjê finansow¹ PFRON, który
w roku 2005 i 2006 mia³ du¿o wiêksze, rzêdu
kilkuset milionów z³otych, dochody od zaplanowanych. Dlatego te¿ nie wydaje nam siê, a¿eby dochody PFRON spada³y dopóki dynamika
wzrostu gospodarczego bêdzie tak du¿a. Bêdzie
odwrotnie: te dochody, oczywiœcie do pewnego
poziomu, bêd¹ ros³y. I dlatego te¿ mimo i¿ rzeczywiœcie dotacja bud¿etowa jest mniejsza
o 500 milionów z³, to nie powoduje niebezpieczeñstwa dla zadañ, które stoj¹ przed PFRON.
A wiêc nie ma tutaj tego niebezpieczeñstwa.
Trzeba pamiêtaæ o tym, o czym powiedzia³em,
¿e jednak PFRON ci¹gle zbiera wiêcej sk³adek,
ni¿ wynosz¹ jego dochody. I nie ma tutaj wed³ug
mnie niebezpieczeñstwa, ¿e tych pieniêdzy
w PFRON, przynajmniej w najbli¿szym czasie,
zabraknie, Pani Senator. Analiza, która w tej
chwili jest dokonywana, pokazuje, ¿e dochody
w tym roku bêd¹ wiêksze, oczywiœcie nie mo¿na
jeszcze okreœliæ skali tego, od planowanych. Po
prostu trzeba pamiêtaæ o tym, ¿e jest prze³o¿enie stanu gospodarki na œrodki, jakimi dysponuje PFRON.

Wicemarsza³ek Krzysztof Putra:
Dziêkujê bardzo.
Pani senator Bochenek.
(Senator Stanis³aw Kogut: Jednak zabiorê
g³os.)
Bardzo proszê, Pani Senator.

Senator Krystyna Bochenek:
Panie Ministrze, we wczeœniejszych wersjach
ustawy, tych sprzed 1997 r., w art. 65 pañstwowe jednostki organizacyjne, a do takich, jak wiadomo, nale¿a³y zozy, by³y zwolnione z obowi¹zku p³acenia sk³adki na PFRON. W 1998 r. nast¹pi³o przekszta³cenie zozów z jednostek bud¿etowych w podleg³e samorz¹dom i na³o¿enie
na nie obowi¹zku op³acania sk³adek na PFRON.
Ministerstwo kilka razy zapowiada³o nowelizacjê przepisów, ale one nie zosta³y zmienione.
Chcia³abym wiedzieæ, jakie jest pana stanowisko w tej sprawie.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie
Pracy i Polityki Spo³ecznej
Miros³aw Mielniczuk:
Nie chcia³bym tutaj wypowiadaæ swojego stanowiska, bo reprezentujê rz¹d. Na razie sytuacja
jest taka, ¿e zak³ady opieki zdrowotnej op³acaj¹
sk³adkê. Mogê jednak powiedzieæ, jaka jest praktyka stosowana…
(Senator Stanis³aw Kogut: Niep³acenia i umarzania.)
Tak. Je¿eli rzeczywiœcie widzimy, ¿e ZOZ nie
daje sobie rady, to jest takie zalecenie, ¿eby dok³adnie temu siê przyjrzeæ i je¿eli to wynika rzeczywiœcie z problemów, jednak, o ile to jest mo¿liwe i zgodne z przepisami, umarzaæ to albo rozk³adaæ na raty.

Senator Krystyna Bochenek:
W takiej sytuacji pañstwo myœl¹ jednak o nowelizacji przepisów i nadal j¹ obiecuj¹, czy te¿
uwa¿a pan, ¿e teraz mo¿na by³oby wprowadziæ
tak¹ poprawkê?

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie
Pracy i Polityki Spo³ecznej
Miros³aw Mielniczuk:
Myœlê, ¿e teraz to ju¿ jest za póŸno, bo to wymaga jakiejœ analizy, gdy¿ to tak¿e wp³ywa na dochody PFRON.
(Senator Krystyna Bochenek: Pañstwo siê wycofuj¹ z tych zapowiadanych zmian w tej kwestii,
czy je podtrzymuj¹?)
Myœlê, ¿e je¿eli ten postulat bêdzie dalej funkcjonowa³, to pewnie z biegiem czasu zostanie
rozpatrzony.

Wicemarsza³ek Krzysztof Putra:
Dziêkujê bardzo.
Pan senator Kogut…
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(Senator Antoni Szymañski: Jeszcze z tej strony, Panie Marsza³ku.)
(Senator Stanis³aw Kogut: I z tej strony.)
To bardzo du¿o. To ju¿ któraœ z kolei runda pytañ tych samych osób.
Bardzo proszê, pan senator Kogut. Nastêpnie
panowie senatorowie Augustyn i Szymañski.
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negocjowaæ jednak pewne ograniczenie zak³adanych pocz¹tkowo ciêæ.

Wicemarsza³ek Krzysztof Putra:
Dziêkujê bardzo.
Ponownie pan senator Augustyn i pan senator
Szymañski.
Zapytam jeszcze, czy ktoœ bêdzie chcia³…?

Senator Stanis³aw Kogut:
Panie Marsza³ku! Panie Ministrze! Ja mia³em
nie zabieraæ g³osu, ale po wyst¹pieniu pani senator Tomaszewskiej rodzi siê pytanie. Bo my w komisji polityki prorodzinnej bardzo mocno pracujemy. Ja stwierdzam, Panie Ministrze – niech pan
potwierdzi albo zaprzeczy – ¿e jednak dalej chce
siê zabieraæ pieni¹dze skierowane do ludzi najbardziej potrzebuj¹cych. Ja jestem za pañstwem
solidarnym i socjalnym. Ale niech pan popatrzy
na historiê: obiecywa³ mi pan ca³y czas w komisji,
¿e pewne pieni¹dze zostan¹ zwrócone. Z bud¿etów pañstwa na rok 2005 i 2006 œci¹gniêto
500 milionów z³ z PFRON. Te pieni¹dze mia³y iœæ
na dostosowanie wszystkich instytucji pañstwowych do potrzeb osób niepe³nosprawnych… Bo
ja z³o¿ê oficjalny wniosek, ¿eby pe³nomocnik
rz¹du i wszyscy ludzie na stanowiskach przez jeden dzieñ pojeŸdzili na wózku. Faktycznie, jak siê
maj¹ te osoby poruszaæ?
(Wicemarsza³ek Krzysztof Putra: Pytanie, Panie Senatorze.)
Ju¿ pytanie. Przepraszam, Panie Marsza³ku.
To wp³yw komunikacji.
Sprawa nastêpna, zwrócono 60 milionów z³
z bud¿etu pañstwa na rok 2007, a to znaczy, ¿e
jeszcze brakuje 440 milionów z³. Pan obiecywa³,
¿e one zostan¹ zwrócone. W zwi¹zku z tym ta
ustawa – ja mówiê tylko wycinkowo – w sprawie
zmniejszenia do 25%. Pytanie do pana: kiedy zostanie zwrócone 440 milionów z³ na osoby niepe³nosprawne? Dziêkujê.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie
Pracy i Polityki Spo³ecznej
Miros³aw Mielniczuk:
Panie Senatorze, w trakcie prac nad bud¿etem
rzeczywiœcie zak³adaliœmy, ¿e dotacja bêdzie
w pe³nej wysokoœci i nie ulegnie zmniejszeniu.
A jednak sytuacja finansowa PFRON, o czym mówi³em, okaza³a siê du¿o lepsza w roku 2006, ni¿
zak³adaliœmy. I to jest skutek realnego podejœcia
do rzeczywistych dochodów PFRON.
Chcia³bym powiedzieæ, ¿e by³y plany jeszcze
wiêkszego zmniejszenia dotacji do bud¿etu
PFRON, ale pani minister Kalacie uda³o siê wy-

Senator Mieczys³aw Augustyn:
Ja w sprawie pytania, na które, mimo ¿e dwukrotnie je zg³asza³em, nie uzyska³em ¿adnej odpowiedzi. A wiêc je troszkê zredukujê, nie bêdê
pyta³ ogólnie o skutki finansowe.
(Wicemarsza³ek Krzysztof Putra: Przypominam o regulaminie – jedna minuta.)
Tak jest, ale na razie zaj¹³em piêtnaœcie sekund, a ju¿ mnie pan marsza³ek upomina.
Kontynuuj¹c, zadam w¹skie pytanie. Mówi³
pan, ¿e przepisy Unii Europejskiej sk³aniaj¹ do
tego, ¿eby zmieniæ zapisy zawarte w art. 25. Ale
w uzasadnieniu do sejmowego druku – wydaje
siê – ujawniacie pañstwo prawdziwy cel zmiany. Czy prawd¹ jest, ¿e z tytu³u zmiany art. 25a
oszczêdnoœci w PFRON wynios¹ 350 milionów z³?

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie
Pracy i Polityki Spo³ecznej
Miros³aw Mielniczuk:
Panie Marsza³ku! Szanowni Pañstwo! Nie bêdzie takich oszczêdnoœci. Proszê porzuciæ sposób takiego uproszczonego liczenia. Ja mogê
powiedzieæ, ¿e wejœcie w ¿ycie nowelizacji tylko
w odniesieniu do PFRON spowoduje wzrost kosztów o prawie 140 milionów z³. PFRON bêdzie
musia³ je wy³o¿yæ. Do tego, o czym mówi³em, jeszcze 8 milionów z³ zwi¹zanych z dop³atami do
transportu. Trzeba pamiêtaæ, ¿e koszty wprowadzenia tego systemu te¿ bêdzie musia³ ponieœæ PFRON. One bêd¹ wynosi³y oko³o 7 milionów z³.
Chcia³bym jeszcze raz podkreœliæ, ¿e pieni¹dze, które trafiaj¹ do niepe³nosprawnych, nie
bêd¹ zmniejszone, proszê pañstwa. Je¿eli zwiêkszamy liczbê zadañ, które PFRON bêdzie finansowa³ i bêd¹ to wydatki sztywne, to nie mo¿emy
mówiæ o zmniejszeniu pomocy dla osób niepe³nosprawnych. Tak nie jest.
(Senator Mieczys³aw Augustyn: Panie Ministrze, pan mówi, ¿e nie mo¿emy tak liczyæ, ale ja
to wzi¹³em z pañstwa wyliczeñ, a nawet z pañskich wyliczeñ.)
Panie Senatorze, chyba siê nie zrozumieliœmy.
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Wicemarsza³ek Krzysztof Putra:
Pan senator Szymañski, proszê bardzo.

Senator Antoni Szymañski:
Panie Marsza³ku! Panie Ministrze! Szanowni
Pañstwo! Orzekanie o niepe³nosprawnoœci w Polsce jest – ¿e tak powiem – bardzo miêkkie. To znaczy, do systemu wchodzi bardzo wiele osób, które
– tak z rozmaitych badañ wynika – faktycznie
niepe³nosprawne nie s¹, ale chc¹ korzystaæ z rozmaitych form pomocy przys³uguj¹cej osobom
niepe³nosprawnym. Powinniœmy byæ zainteresowani tym, ¿eby system s³u¿y³ tylko osobom faktycznie niepe³nosprawnym.
Czy ustawa lub inne rozwi¹zania, które pañstwo przygotowujecie, maj¹ ten stan rzeczy poprawiæ? Chodzi o to, ¿eby do systemu nie wchodzi³y osoby, które nie s¹ niepe³nosprawne.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie
Pracy i Polityki Spo³ecznej
Miros³aw Mielniczuk:
Panie Marsza³ku! Szanowni Pañstwo! To w³aœnie przyœwieca ustawie, jest jednym z istotnych
jej celów, jest jedn¹ z przyczyn rozpoczêcia prac.
Powsta³a taka sytuacja, ¿e osoby, które uzyskiwa³y orzeczenie na przyk³ad do celów zdrowotnych, mog³y uzyskiwaæ orzeczenie o niepe³nosprawnoœci, mimo i¿ im siê to nie nale¿a³o. Uzyskiwa³y tego typu orzeczenia na przyk³ad do celów
rentowych czy innych. A wiêc prace maj¹ na celu
uporz¹dkowanie systemów. Chodzi o to, ¿eby nie
by³o rozbie¿noœci pomiêdzy jednym systemem
orzecznictwa a drugim. W Polsce jest piêæ systemów orzecznictwa, proszê pañstwa. To jest bardzo du¿o. To jest mocno skomplikowane. To nie
bêd¹ ³atwe prace, dlatego ¿e po prostu inne jest
orzecznictwo zusowskie, inne orzecznictwo dla
potrzeb KRUS czy orzecznictwo dla s³u¿b mundurowych. Niestety, te orzecznictwa czêsto
wchodz¹ sobie w drogê. Mam nadziejê, ¿e prace
nad now¹ ustaw¹, prowadzone przez miêdzyresortowy zespó³, spowoduj¹ uporz¹dkowanie tych
systemów tak, a¿eby w³aœnie osoby, które nie powinny byæ uznane za niepe³nosprawne… A w³aœnie przez lawirowanie miêdzy tymi systemami
one takie orzeczenia otrzymywa³y. Tak wiêc jest
to jeden z istotnych elementów prac nad ustaw¹.

Wicemarsza³ek Krzysztof Putra:
Pan senator Ciecierski.

Senator Ryszard Ciecierski:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Pan minister w jednym z przyk³adów opisa³ sytuacjê, w której mo¿na nie p³aciæ sk³adek na

PFRON, je¿eli z³o¿y siê odpowiednie wnioski. I ze
zrozumieniem pan do tych wniosków podszed³.
Mam pytanie: czy p³acenie sk³adek na PFRON
jest obowi¹zkiem jednostek o s³abych nerwach
i czy to jest moralne, ¿eby tak kszta³towaæ podejœcie do regulacji, takie bardzo uznaniowe ze
strony pañstwa?

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie
Pracy i Polityki Spo³ecznej
Miros³aw Mielniczuk:
Panie Marsza³ku! Szanowni Pañstwo! Ja myœlê, ¿e moralne jest jednak kierowanie siê zdrowym rozs¹dkiem przy wszystkich rodzajach rozstrzygniêæ, tak¿e prawnych. Nie ma mowy o tym,
¿e preferujemy tych, którzy maj¹ mocne nerwy,
ale zdarza siê tak, ¿e sytuacja tych, którzy maj¹
p³aciæ – czêsto w wyniku niezawinionych przez
nich okolicznoœci – powoduje, ¿e nie s¹ w stanie
sprostaæ obowi¹zkom p³atniczym. Warto umo¿liwiæ im ³atwiejsze przetrwanie tego okresu, szczególnie je¿eli dotyczy to instytucji u¿ytku publicznego. Nie ma tutaj ani wskazania, ani segregacji
na tych, którzy musz¹ p³aciæ, i na tych, którzy
niekoniecznie musz¹ to robiæ. Po prostu ka¿dy
przypadek jest rozpatrywany indywidualnie. Taka droga te¿ jest potrzebna.
Jak rozumiem, generalnie pan senator nie jest
przeciwny temu, ¿eby, je¿eli szpital znajduje siê
w trudnej sytuacji, jednak postaraæ siê mu pomóc, jeden raz zwalniaj¹c go ze sk³adki.
(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza³ek Maciej P³a¿yñski)

Wicemarsza³ek Maciej P³a¿yñski:
Czy jeszcze s¹ jakieœ pytania?
Pan senator Kogut.

Senator Stanis³aw Kogut:
Ja mam jeszcze pytanie, Panie Ministrze,
w sprawie WTZ, warsztatów terapii zajêciowej, bo
zmienia siê ich system finansowania. Nie ukrywam, ¿e z ca³ej Polski otrzymujê protesty, bo – jak
pan minister dobrze wie – dotychczas by³o p³acone prawie 100%. Nie mówmy, ¿e p³aci³y powiaty,
pecepeery, to by³o op³acane z PFRON. Teraz proponuje siê, ¿eby w poszczególnych trzech latach
wypracowywaæ okreœlony zysk 5, 10, 15% i ¿eby
by³ to ich wk³ad w³asny. Wed³ug mnie, jak organ
za³o¿ycielski warsztatów jest silny, to sobie da radê. Ale co ze s³abymi warsztatami? Ja ca³kowicie
popieram ideê ustawy o rehabilitacji spo³ecznej
i zawodowej. Wchodzi w to ogromna grupa dzieci
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rolników, a zdecydowanie – jakkolwiek byœmy to
badali – najwiêcej osób niepe³nosprawnych jest
na wsi.
I jest konkretne pytanie: dlaczego tak siê dzieje? Uwa¿am, ¿e Pañstwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych ma na to pieni¹dze.
A je¿eli organ za³o¿ycielski bêdzie s³aby, to po
prostu warsztaty terapii przestan¹ istnieæ. Czy
jest taka potrzeba, ¿eby wprowadzaæ ich wk³ad
w³asny, który musz¹ te¿ wypracowywaæ te najs³absze grupy? Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Maciej P³a¿yñski:
Proszê bardzo.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie
Pracy i Polityki Spo³ecznej
Miros³aw Mielniczuk:
Panie Marsza³ku! Szanowni Pañstwo!
Nie chcia³bym siê odnosiæ do rozwi¹zañ, które
ju¿ funkcjonuj¹, bo to nie jest przedmiotem nowelizacji. Ale mogê powiedzieæ tak: ja sam jestem
zwolennikiem tego, a¿eby gminy i powiaty partycypowa³y w czêœci kosztów zwi¹zanych z funkcjonowaniem warsztatów terapii zajêciowej. Dlaczego? Dlatego ¿e powstaje taka dziwna sytuacja, ¿e
osoby niepe³nosprawne s¹ czêœci¹ spo³ecznoœci
gminnej czy powiatowej, ale jak s¹ dodatkowe koszty z nimi zwi¹zane, to powiaty uwa¿aj¹, ¿e te pieni¹dze znajd¹ siê w PFRON. Nie odczuwaj¹ tego,
¿e ci ludzie tak¿e s¹ czêœci¹ spo³eczeñstwa i spo³ecznoœci lokalnej; ¿e tak jak potrzebny jest przystanek, potrzebna jest droga czy szko³a, tak samo potrzebny jest WTZ. I dlatego osobiœcie jestem zwolennikiem takiego w³aœnie rozwi¹zania. Samorz¹d
musi wiedzieæ, ¿e na jego terenie s¹ osoby niepe³nosprawne. Nikt nie ka¿e ponosiæ jakichœ
ogromnych kosztów – nie wiem – po³owy… To s¹
naprawdê niedu¿e œrodki. Warto, ¿eby radni pamiêtali, ¿e na ich terenie zamieszkuj¹ osoby niepe³nosprawne. Ale, tak jak powiedzia³em, to nie
jest przedmiotem nowelizacji. A moje zdanie jest
takie. Sam jestem samorz¹dowcem i po prostu
uwa¿am, ¿e czêsto samorz¹dy zapominaj¹, ¿e na
ich terenie mieszkaj¹ osoby niepe³nosprawne.

Wicemarsza³ek Maciej P³a¿yñski:
Dziêkujê.
Nie ma pytañ.
Dziêkujê, Panie Ministrze.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Spo³ecznej Miros³aw Mielniczuk: Dziêkujê.)
Otwieram dyskusjê.
Pani senator Ewa Tomaszewska, proszê bardzo.
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Senator Ewa Tomaszewska:
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie! Chcia³abym zwróciæ uwagê na tak¹ kwestiê. Otó¿, jeœli
chodzi o osoby, o których przed chwil¹ mówi³am,
chore psychicznie, upoœledzone umys³owo, chore na epilepsjê, niewidome, to jest ich w Polsce
oko³o miliona dwustu tysiêcy, a pracuje trzydzieœci dwa tysi¹ce dwieœcie siedemnaœcie. Oczywiœcie ta liczba siê zmienia, wiêc mo¿e w tej chwili
ju¿ jest nieprawdziwa. Ale jest to rzeczywiœcie du¿a liczba i dlatego w³aœnie tak zdecydowane jest
moje stanowisko, by nie pozbawiaæ ich œrodków,
które powinny byæ, na wspomaganie ich zatrudnienia, jak te¿ rehabilitacjê w czasie pracy. Mówi³am wczeœniej, ¿e nie wszyscy dobrze siê czuj¹ na
otwartym rynku pracy. Ale to nie jest jedyny argument, albowiem poza odwa¿nym wejœciem na
otwarty rynek jest jeszcze mo¿liwoœæ rehabilitacji
w zak³adzie pracy. W zak³adach pracy chronionej
istniej¹ placówki medyczno-rehabilitacyjne, które pozwalaj¹ ³atwiej funkcjonowaæ w œrodowisku
pracy. To siê da zorganizowaæ wtedy, kiedy jest
grupa osób niepe³nosprawnych i kiedy s¹ œrodki
na ten zak³adowy fundusz. A wtedy, kiedy jest to
otwarty rynek, takiego wspomagania rehabilitacyjnego nie ma i nie ma te¿ na to œrodków. Chodzi
o to, ¿eby tam, gdzie istniej¹ takie placówki, ich
funkcjonowanie by³o mo¿liwe i by³o dofinansowywane.
I st¹d pozwalam sobie zaproponowaæ poprawkê, która bêdzie to realizowaæ tak, jak to by³o dotychczas, bez wprowadzonej zmiany. Tym bardziej ¿e wspiera mnie w tym dokument, który jest
projektem kolejnego rozporz¹dzenia Unii Europejskiej. Zawiera on – pozwolê sobie odczytaæ –
art. 31, który dotyczy pomocy na zatrudnienie
pracowników znajduj¹cych siê w szczególnie niekorzystnej sytuacji, oraz art. 33, który dotyczy
pomocy na zatrudnienie pracowników niepe³nosprawnych rekompensuj¹cej wydatki dodatkowe. Ust. 1 brzmi: pomoc na rekompensatê dodatkowych wydatków zwi¹zanych z zatrudnieniem
pracowników niepe³nosprawnych jest zgodna ze
wspólnym rynkiem, w rozumieniu art. 87 ust. 3
traktatu, i wy³¹czona z wymogu zg³oszenia, o którym mowa w art. 88 ust. 3 traktatu, o ile spe³nione s¹ warunki, o których mowa w ust. 1 i 3. Warunki okreœlaj¹ intensywnoœæ tej pomocy, która
ma nie przekraczaæ 100% kosztów kwalifikowanych, co jest doœæ oczywiste.
Tak wiêc, choæ to rozporz¹dzenie jeszcze nie
istnieje – to, które jest dziœ wa¿ne, wygasa w przysz³ym miesi¹cu – mo¿emy na nim bazowaæ, bo
zanim ustawa wejdzie w ¿ycie, minie trochê czasu, i jednak nie likwidowaæ wspierania ró¿nych
form pomagaj¹cych tym, którzy siê o swoje sprawy nie upomn¹. £atwiej jest upomnieæ siê osobom niewidomym, ale osoby z powa¿nymi upoœledzeniami umys³owymi na pewno siê nie
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upomn¹ i nie zawsze bêdzie ktoœ, kto siê o nie
upomni. To jest jedna kwestia.
Druga kwestia. Jeœli zwiêksza siê tak znacznie… Mnie bardzo cieszy wypowiedŸ pana ministra, ¿e wp³ywy do PFRON wzrastaj¹, ale to, ¿e
one wzrastaj¹, to nie jest tylko sprawa wzrostu
gospodarczego. Trzeba siê te¿ przyjrzeæ, dlaczego one wzrastaj¹. Czy to nie znaczy, ¿e
zmniejsza siê zatrudnienie? Dobrze by³oby siê
temu przyjrzeæ, dokonaæ analizy, sk¹d siê bierze wzrost.
I kolejna sprawa, o której mówi³am przedtem
jako sprawozdawca. Ustawa zwiêksza kr¹g osób,
do których mog¹ byæ kierowane œrodki, o bardzo
powa¿n¹ grupê – grupê rolników i ich dzieci. Z jednej strony to bardzo dobrze, bo tê grupê trzeba
wspomóc. Problem niepe³nosprawnoœci na wsi
jest niezwykle powa¿ny, a istnieje przecie¿ ustawowa równoœæ obywateli, niezale¿nie od tego, czy
¿yj¹ w mieœcie, czy na wsi. Z drugiej strony oznacza to jednak wiêkszy wyp³yw pieniêdzy. Rzeczywiœcie trzeba oszacowaæ, jak to bêdzie wygl¹daæ,
i na wszelki wypadek z góry nie wyrzekaæ siê tej
dotacji.
A jeœli chodzi o dotacjê, to wspomnê jeszcze
o programach celowych PFRON. Otó¿ kiedyœ by³
program celowy zwi¹zany z usuwaniem barier
architektonicznych. PóŸniej zosta³ zlikwidowany, bo do przepisów budowlanych wesz³y odpowiednie regulacje. To w pewnym sensie s³usznie, ale nie do koñca, bo zosta³y stare budynki, które nie maj¹ skompensowanych tych barier. Dotyczy to oœrodków zdrowia, szkó³, przedszkoli czy innych miejsc publicznych, które powinny byæ dostêpne dla ka¿dego niepe³nosprawnego na takiej samej zasadzie, jak dla osób
pe³nosprawnych. I wobec tego nie wiem, czy nie
nale¿a³oby, mimo ¿e wiele w tej dziedzinie zrobiono i rzeczywiœcie wiele siê zmieni³o, jednak
rozwa¿yæ – ale to ju¿ raczej w ramach decyzji
PFRON – czy nie istnieje potrzeba zu¿ycia pewnych œrodków na rekompensowanie wydatków
na usuwanie tych barier. Na przyk³ad upadaj¹ce
oœrodki zdrowia ich nie usun¹, bo nie maj¹ pieniêdzy nie tylko na zap³acenie sk³adki, ale
w ogóle na funkcjonowanie, czy te¿ inne s³abe
placówki, które ze wzgl¹dów spo³ecznych powinny byæ dostêpne, choæby biblioteka. Chodzi
o tego rodzaju placówki.
Tak ¿e druga moja poprawka, a w³aœciwie ich
blok, dotyczy utrzymania dotacji celowej na takim poziomie, jaki by³ wczeœniej, przed tymi
dwoma radykalnymi zmianami. Ale ze wzglêdu
na fakt, ¿e dopuœciliœmy do zmiany w ustawie
bud¿etowej, do tego, ¿eby ta kwota by³a ni¿sza
w roku bie¿¹cym, to w przepisach przejœciowych, oczywiœcie, jest zagwarantowana zmiana
na rok bie¿¹cy.

Kolejne dwie sprawy to s¹ te sprawy, które pokazuj¹ defekty ustawy. Byæ mo¿e jest to pewne
nadu¿ycie co do trybu prac nad ustaw¹, ale wydaje mi siê, ¿e jednak nale¿y poprawiæ zapisy, je¿eli w dwóch ró¿nych artyku³ach podany jest ró¿ny termin dokonania pewnych czynnoœci. Po
prostu jest to wewnêtrznie sprzeczne. Sytuacja
jest o tyle k³opotliwa, ¿e art. 49, którego zapis jest
bardziej poprawny, jest artyku³em, w którym dokonano zmiany, wiêc by³oby to ³atwiej wykonaæ
zgodnie z przepisami, a art. 23, w którym zapisane jest to gorzej, w ogóle nie jest dotkniêty t¹
ustaw¹. Ja mimo wszystko z³o¿ê te poprawki.
Mam nadziejê, ¿e z racji ich logiki nikt nie zarzuci
nam niew³aœciwoœci postêpowania. Druga z poprawek dotyczy niew³aœciwego przywo³ania.
Ostatnia poprawka dotyczy zmiany vacatio legis z czternastu na trzydzieœci dni. Tam jest wiele
rozmaitych rozwi¹zañ, które jednak wymagaj¹
pewnego czasu, i wydaje siê, ¿e czternaœcie dni to
jest za ma³o. To s¹ te najwa¿niejsze kwestie,
o których chcia³am jeszcze powiedzieæ. Dziêkujê
bardzo.

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

Senator Rafa³ Œlusarz:
Czcigodny Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Szanowni Goœcie!
Zabieram g³os ze wzglêdu na pewien mankament ustawy, zarówno dotychczasowej, jak i nowelizowanej, mankament, który okreœli³bym jako utrzymanie pewnej formy dyskryminacji osoby niepe³nosprawnej. Przeæwiczy³em to na sobie
jako pracodawca chc¹cy zatrudniæ osobê niepe³nosprawn¹. A jak by³o, to opowiem.
Myœlê, ¿e parlamentarzysta jest w tej szczególnej sytuacji, ¿e jest pracodawc¹ doœæ swobodnie dysponuj¹cym swoimi wyborami. I powiedzia³bym, ¿e nawet nie natchniony t¹ propagand¹ zatrudniania osób niepe³nosprawnych
czy promocj¹, któr¹ widzimy na ulicach, ale
z jakiejœ potrzeby chcia³em zatrudniæ w biurze
parlamentarnym osobê niepe³nosprawn¹, spodziewaj¹c siê daleko id¹cej wspó³pracy PFRON,
który powinien byæ zachwycony, ¿e tego typu
pracodawca siê znalaz³. Znalaz³em osobê,
œwietn¹, z niew¹tpliwym pierwszym stopniem
niepe³nosprawnoœci. Proszê pañstwa, to, czego
siê dowiedzia³em o PFRON od momentu, kiedy
rozpocz¹³em procedurê zatrudniania, nie by³o
zbyt buduj¹ce. To, co myœlê o tej instytucji, napisa³em ju¿ w oœwiadczeniu senatorskim,
a myœlê Ÿle.
Proszê pañstwa, okazuje siê, ¿e osoba niepe³nosprawna, któr¹ chcemy zatrudniæ w na-
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Wicemarsza³ek Maciej P³a¿yñski:

szych biurach senatorskich, nie mo¿e korzystaæ
z dofinansowania Pañstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych. Tak, rozumiem pañstwa zdziwienie. Te¿ by³em zdziwiony
i stoczy³em bój prawny z PFRON od szczebli okrêgowych do szczebli krajowych, do poziomu oœwiadczeñ. Skoñczy³o siê to wszystko wydaniem
opinii prawnej, ¿e z takiego finansowania nie ma
prawa skorzystaæ osoba niepe³nosprawna, chyba ¿e ja zadeklarujê, ¿e moje biuro bêdzie finansowane z moich prywatnych pieniêdzy, a nie
z pieniêdzy publicznych, które dostajemy na biuro. Przywo³ano tutaj art. 26b ust. 4, który mówi
o tym, ¿e miesiêczne dofinansowanie nie przys³uguje do wynagrodzenia pracownika w czêœci finansowanej ze œrodków publicznych.
Proszê pañstwa, nie porusza³bym mojej indywidualnej sprawy podczas wypowiedzi z tej trybuny,
pozostawiaj¹c j¹ do mojej indywidualnej batalii
z ministrem i z prezesem PFRON, gdyby nie to, ¿e
pokazuje to pewn¹ z³¹ tendencjê, która jest widoczna w przypadku tej instytucji – tendencjê rozszerzonego interpretowania przepisów na niekorzyœæ
pracodawcy i na niekorzyœæ osoby niepe³nosprawnej dla jakiejœ w³asnej wygody i braku gotowoœci
do podejmowania decyzji na korzyœæ osób niepe³nosprawnych. Je¿eli œrodki publiczne s¹ w biurze, to czy nie ma œrodków publicznych w ZUS,
w szko³ach, w samorz¹dach, w administracji?
A tam przecie¿ to dofinansowanie wchodzi w grê.
Próbuj¹c dotrzeæ do istoty tego zapisu – zreszt¹ jest to te¿ zawarte w odpowiedzi na moje oœwiadczenie – dowiedzia³em siê, ¿e przyczyn¹
umieszczenia tego typu zapisu jest d¹¿enie do tego, ¿eby unikn¹æ podwójnego finansowania wydatków ze œrodków publicznych. Proszê pañstwa, tak, mo¿e taka by³a przyczyna, a rozszerzona interpretacja dotknê³a konkretnej osoby, któr¹ chcia³em zatrudniæ w moim biurze.
Myœlê, ¿e tego typu praktyka rozszerzonego na
niekorzyœæ osoby niepe³nosprawnej interpretowania przepisów powinna siê w PFRON natychmiast skoñczyæ. A¿eby to u³atwiæ, ja pozwalam
sobie z³o¿yæ do tego artyku³u poprawkê, która
doprecyzowuje, co ustawodawca mia³ na myœli.
Chodzi o to, ¿eby tego typu sytuacje jak ta, z któr¹
siê zetkn¹³em, bardzo dla mnie przykre, dla mnie
jako przedstawiciela obywateli wymagaj¹ce natychmiastowej modyfikacji… Jeœli ja czasami
staram siê wczuæ w sytuacjê osoby niepe³nosprawnej, to tym bardziej w sytuacjê osoby niepe³nosprawnej powinny wczuæ siê osoby, którym za to
p³acimy ze œrodków publicznych, czyli instytucje
Pañstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych. Sk³adam poprawkê doprecyzowuj¹c¹ ten przepis, ¿eby urzêdnikom PFRON nie
pozostawiaæ swobody interpretacji w tej materii.
Dziêkujê bardzo.

Dziêkujê.
Pan senator Augustyn.

Senator Mieczys³aw Augustyn:
Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie! Panie Ministrze! Sytuacja piêciu milionów
osób niepe³nosprawnych, jakkolwiek wiele zmieni³o siê na korzyœæ po wprowadzeniu ustawy
z 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spo³ecznej
oraz zatrudnieniu osób niepe³nosprawnych,
wci¹¿ jest niezadowalaj¹ca. Dalecy jesteœmy od
realizacji praw tej grupy Polaków w dostêpie do
wczesnej diagnostyki i rehabilitacji, do placówek
przedszkolnych i szkolnych, do równych szans
na rynku pracy. Przypomnijmy, ¿e w Polsce pracuje trzykroæ mniej niepe³nosprawnych ani¿eli
w innych krajach Unii i jak stanêliœmy na poziomie 17% zatrudnionych, tak od d³u¿szego czasu
nie mo¿emy ruszyæ z miejsca. Przypomnê, o czym
tu ju¿ wspomniano, o programach likwidacji barier komunikacyjnych, które w wielu miejscach
zosta³y ograniczone, co sprawia, ¿e nie widaæ ju¿
ani na ulicach, ani w budynkach istotnego postêpu w tym zakresie. Czêœæ tych zaniedbañ wynika
z braku œrodków, czêœæ z wadliwego prawa, czêœæ
z niezrozumienia potrzeb tej grupy osób, pracowników tej grupy, uczniów, w ogóle osób niepe³nosprawnych.
Senackie komisje, Komisja Rodziny i Polityki
Spo³ecznej oraz Komisja Zdrowia, poœwiêci³y
wiele czasu, aby przybli¿yæ doœwiadczenia innych krajów, zmobilizowaæ œrodowiska osób niepe³nosprawnych oraz rz¹d do opracowania
ca³kowicie nowej ustawy o niedyskryminacji
osób niepe³nosprawnych, która ma zagwarantowaæ ich równouprawnienie. Z naszej inicjatywy
Wysoka Izba rozpatrywa³a przed miesi¹cem
sprawozdanie z dzia³añ legislacyjnych rz¹du
w tym zakresie. Powtórzê wyra¿one z tej mównicy
ubolewanie nad tym, ¿e tej fundamentalnej ustawy wci¹¿ nie ma, a prace nad ni¹ zosta³y od³o¿one
do koñca 2008 r. rzekomo z powodu oczekiwania
na nowe uregulowanie Unii Europejskiej dotycz¹ce mo¿liwoœci udzielania pomocy publicznej.
Dzisiaj mamy za to kolejn¹, ju¿ czterdziest¹
ósm¹ zmianê w dotychczasowej ustawie o rehabilitacji i zatrudnieaniu osób niepe³nosprawnych. Mniejsza o opiniê, jak¹ to wystawia procesowi legislacyjnemu w Polsce, gorzej, ¿e kolejne zmiany ci¹gle i zdecydowanie ingeruj¹ w ¿ycie
i dzia³alnoœæ osób niepe³nosprawnych, ich szanse oraz w dzia³alnoœæ realizatorów poszczególnych zadañ okreœlonych ustaw¹. £amie to zaufanie do prawa, zmienia podstawy umowy z partnerami biznesowymi i spo³ecznymi. Tak naprawdê
nikt niczego nie mo¿e byæ w Polsce pewny, ani na
d³u¿sz¹ metê, ani nawet w rocznej perspekty-

34. posiedzenie Senatu w dniu 31 maja 2007 r.
140

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i spo³ecznej…

(senator M. Augustyn)
wie, w dziedzinie wspierania osób niepe³nosprawnych. To jest praktyka niedopuszczalna. Mamy
tu przyk³ad, podejmuje siê zmiany w orzecznictwie, w sytuacji gdy przeprowadzana bêdzie generalna zmiana tego systemu. Ju¿ mo¿na, z góry
mo¿na powiedzieæ, jest niemal¿e na 100% pewne, ¿e te zmiany nie bêd¹ trafione, bo znam mniej
wiêcej za³o¿enia przygotowane przez Ministerstwo Zdrowia.
Nie jest ³atwo okreœliæ cel proponowanych
zmian. Oprócz rozwi¹zañ dobrych, rozszerzenia
krêgu osób uprawnionych do refundacji kosztów
zatrudnienia o rolników niepe³nosprawnych
i niepe³nosprawnych domowników – choæ rzeczywiœcie z punktu widzenia ekwiwalentnoœci praw
i obowi¹zków mo¿e to budziæ w¹tpliwoœci – stosowania wszystkich instrumentów rynku pracy dla
niepracuj¹cych niepe³nosprawnych, rozszerzenia krêgu osób mog¹cych pracowaæ w zak³adach
aktywnoœci, powrotu do udzielania po¿yczek,
przepraszam, dotacji na rozpoczêcie dzia³alnoœci
gospodarczej, choæ szkoda, ¿e tylko w wysokoœci
50% tego, co by³o w po¿yczce, wprowadzenia jeszcze kilku przepisów porz¹dkuj¹cych. Niestety w swej zasadniczej czêœci ustawa nie tylko
nie zwiêkszy zatrudnienia osób niepe³nosprawnych, lecz mo¿e zagroziæ nawet tysi¹com
miejsc pracy, mo¿e w niezgodzie z konstytucj¹
wykluczyæ ze wsparcia na rynku pracy niepe³nosprawnych emerytów, znacz¹co zmniejszy nak³ady Pañstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych i bud¿etu pañstwa na wspieranie zatrudnienia osób niepe³nosprawnych – nie w stosunku do tego, co
by³o, lecz w stosunku do rozleg³ych potrzeb,
które wci¹¿ z braku œrodków finansowych i regulacji prawnych nie s¹ realizowane.
Proszê pañstwa, to jest z uzasadnienia sejmowego, to nie jest moje, to jest ministerstwa: oszczêdnoœci bud¿etu pañstwa – 450 milionów, oszczêdnoœci PFRON – 447 milionów 500 tysiêcy.
Nie bêdê przywo³ywa³ poszczególnych pozycji, ale
zwa¿cie pañstwo, ¿e s¹ to kwoty bardzo zbli¿one.
Nazwijmy rzecz po imieniu. PFRON za pomoc¹ tej
ustawy szuka³ tych 450 milionów, a¿eby nie uderzaæ za mocno w programy, które musz¹ byæ realizowane. W efekcie wzrostu niepe³nosprawni s¹
na otwartym rynku pracy, maj¹ dostêp do pracy,
ale niestety nie s¹ dostatecznie wspierani, nie s¹
w dostatecznym stopniu zasilani. Z tego wzglêdu
ustawa, jeœli nie zostanie poprawiona, istotnie
mo¿e pogorszyæ sytuacjê osób niepe³nosprawnych na rynku pracy, zagroziæ dzia³alnoœci niektórych zak³adów pracy chronionej, a na pewno
im tê dzia³alnoœæ utrudniæ, tymczasem dzisiaj
jest to przecie¿ najwiêkszy pracodawca. Nie rzecz
w tym, ¿eby im utrudniaæ ¿ycie, rzecz w tym, ¿eby
do tego, co oni robi¹, do³o¿yæ ogromny wolumen

osób zatrudnionych na otwartym rynku pracy.
Tymczasem tak siê nie dzieje.
Dlatego zg³aszam poprawki, które zmierzaj¹,
po pierwsze, do utrzymania dotychczasowej
mo¿liwoœci przekazywania pracodawcom dotacji
na finansowanie sk³adek na ubezpieczenia i objêcia tym systemem niepe³nosprawnych rolników i niepe³nosprawnych domowników oraz prowadz¹cych dzia³alnoœæ gospodarcz¹, a nie – tak
jak dotychczas – tylko j¹ podejmuj¹cych. Rozwi¹zanie to nie bêdzie nak³ada³o na zak³ady koniecznoœci wyk³adania znacz¹cych funduszy na
sk³adki ZUS, nie jest bowiem prawd¹ – a stara³em siê to naprawdê zg³êbiæ – ¿e rozwi¹zanie to
jest niezgodne z przepisami Unii Europejskiej.
Prosi³bym, a¿eby Wysokiej Izby w tej materii
w b³¹d nie wprowadzaæ.
Po drugie, zmiany, które proponujê, zapobiegn¹ zamiarowi karania przedsiêbiorców wstrzymaniem dotacji nawet przy stuz³otowej ró¿nicy
bêd¹cej na przyk³ad wynikiem pomy³ki. Proponujê wprowadziæ tu inny mechanizm, mechanizm potr¹ceñ tej ró¿nicy.
Po trzecie, celem zmiany jest objêcie dofinansowaniem wynagrodzeñ pracowników niepe³nosprawnych, nawet jeœli maj¹ oni ustalone prawo
do emerytury lub osi¹gnêli wiek emerytalny.
Przepis ten zapobiega wprowadzeniu rozwi¹zañ,
które w opinii bardzo wielu prawników s¹ niekonstytucyjne i – moim zdaniem – dyskryminuj¹ce. Proszê pañstwa, sytuacja na rynku pracy
i wœród osób starszych jest taka, ¿e powinniœmy –
z tej mównicy te¿ o tym mówiono – pilnie d¹¿yæ do
tego, a¿eby zwiêkszyæ liczbê zatrudnionych emerytów. A co my robimy? W poniedzia³ek w Sali Kolumnowej z udzia³em przedstawicieli ministerstwa toczy siê dyskusja, która do tego zachêca
i to rozwa¿a, a w œrodê mówimy o wprowadzeniu
przepisów, które maj¹ przeciwny skutek.
Kolejna grupa poprawek zachowuje mo¿liwoœæ
przekazywania ró¿nic miêdzy kwot¹ dofinansowania zatrudnienia a rzeczywistymi wydatkami
z mo¿liwoœci¹ przekazywania ich na indywidualne programy rehabilitacyjne, co mo¿e uratowaæ
tê cenn¹ formê rehabilitacji. Mówienie o tym, ¿e
mo¿na to finansowaæ tak¿e z innych œrodków,
w zestawieniu z tym, ¿e PFRON chce uzyskaæ
z tego tytu³u tak du¿e oszczêdnoœci, po prostu nie
wytrzymuje krytyki. W³aœnie o tyle, najprawdopodobniej o tak¹ kwotê, mniej bêdzie na rehabilitacjê dla osób niepe³nosprawnych.
Ostatnia grupa zmian dotyczy art. 1 pktu 35
oraz art. 12a i ma na celu w³aœciwe finansowanie
zadañ z zakresu rehabilitacji przez Pañstwowy
Fundusz Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych. Zapewnia ona, ¿e w wypadku uszczuplenia œrodków PFRON lub niezadawalaj¹cej ich
wysokoœci zadania okreœlone w art. 25a bêd¹ finansowane z bud¿etu pañstwa, a nie kosztem realizacji innych programów, które s¹ potrzebne.
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Druga zmiana dotycz¹ca finansowania zadañ
ogranicza mo¿liwoœæ przerzucania ciê¿aru finansowania a¿ 70% kosztów dofinansowania sk³adek na ZUS tylko do roku 2007, zgodnie z zapowiedziami rz¹dowymi.
Notabene pytam, czy to mo¿liwe, ¿e do teraz
zadanie to realizowane by³o niezgodnie z prawem. Jak to jest, ¿e gdyby zwyk³y obywatel dopuœci³ siê takiego dzia³ania w zakresie finansów
publicznych, to grozi³aby mu dyscyplina finansowa, surowe kary, a pañstwo w dobrej kondycji
psychicznej z tak du¿ym opóŸnieniem przedk³adacie regulacje stanu faktycznego? To jest –
moim zdaniem – z³y przyk³ad, to jest z³a praktyka, nie pierwsza, i dotyczy ona nie tylko tego
przepisu w tej ustawie, bo pani senator Tomaszewska wspomina³a o innym przepisie, który równie¿ jest wprowadzany ex post, a przecie¿ powinien byæ wprowadzony z wyprzedzeniem. Uwa¿am tê praktykê za nagann¹, a ustawê w takim
kszta³cie za gro¿¹c¹ co najmniej zatrzymaniem
na drodze do zwiêkszania mo¿liwoœci szkolenia,
rehabilitacji i zatrudniania osób niepe³nosprawnych, co jest sprzeczne z ide¹ solidarnego pañstwa, co jest sprzeczne z wyra¿anymi, wielokrotnie przedstawianymi kierunkami prac zarówno
Ministerstwa Pracy i Polityki Spo³ecznej, jak
i pe³nomocnika rz¹du do spraw osób niepe³nosprawnych, który powinien tu staæ na moim
miejscu, jeœli czuje siê rzeczywiœcie pe³nomocnikiem, i grzmieæ, ¿e tego nie powinno siê robiæ,
tymczasem, zamiast mieæ niezale¿n¹ pozycjê,
musi byæ i jest wykonawc¹ rz¹dowych poleceñ,
nawet wówczas, gdy szkodz¹ one osobom niepe³nosprawnym.

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

Senator Tomasz Misiak:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
W bardzo wielu kwestiach zgadzam siê z moim
przedmówc¹, nie bêdê wiêc tego powtarza³. Widaæ ewidentnie, ¿e polski system zatrudniania
osób niepe³nosprawnych jest niewydolny, widaæ
to po liczbach, na przyk³ad po liczbie osób zatrudnionych, a my w tej chwili wprowadzamy coraz to nowe utrudnienia. Chcia³bym zachêciæ
szczególnie stronê rz¹dow¹… Przypominam sobie, ¿e ju¿ poprzednie rz¹dy mówi³y o koniecznoœci ca³kowitej przebudowy tego systemu. Nie
wiem, dlaczego podchodzimy do tego jak przys³owiowy pies do je¿a i w dalszym ci¹gu nikt nie wypracowa³ jakiejœ ca³oœciowej koncepcji tworzenia
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aktywnego systemu zatrudniania osób niepe³nosprawnych.
Chcê tylko daæ kilka przyk³adów, które na pewno wymagaj¹ dopracowania. Szanowni Pañstwo, dzisiaj zatrudnienie osób niepe³nosprawnych w zasadzie jest wspomagane tylko i wy³¹cznie w du¿ych przedsiêbiorstwach, i to nie
przez system nagród, ale kar. P³aci siê tê op³atê
na PFRON, wiêc w zasadzie firmy powinny byæ
zainteresowane zwiêkszaniem zatrudnienia niepe³nosprawnych, ale nawet najwiêksi pracodawcy, do których nale¿¹ urzêdy, urzêdy miejskie,
urzêdy pañstwowe, jak siê okazuje, z jakichœ powodów nie zatrudniaj¹ osób niepe³nosprawnych.
Ta polityka po prostu nie jest proaktywna.
Zadajmy sobie pytanie, dlaczego potrafimy
byæ aktywni w zakresie pozyskiwania inwestorów, a co za tym idzie nowych miejsc pracy – to
dotyczy bardzo wielu miast, bardzo wielu województw, które stworzy³y specjalne agendy zajmuj¹ce siê w³aœnie pozyskiwaniem inwestorów –
ale ju¿ wewn¹trz tych nowych struktur nie tworzymy aktywnej polityki zatrudniania osób niepe³nosprawnych. Proces pozyskiwania œrodków
od PFRON staje siê coraz trudniejszy. Tak naprawdê jest dzisiaj problem z wykorzystywaniem
wszelkiego rodzaju dotacji, a zaproponowane
w tej ustawie zmiany, które zamiast automatycznego odpisywania tych kwot wprowadzaj¹ dodatkowo zwracanie siê z proœb¹ o zwrot – w wypadku
nawet drobnego konfliktu bêdzie siê wiêc czekaæ
na pieni¹dze przez d³ugi czas – spowoduj¹ jeszcze wiêksze obci¹¿enia. Oczywiœcie mo¿emy siê
z tym nie zgadzaæ i uwa¿aæ, ¿e system jest œwietny, tylko procenty zatrudnienia, Panie Senatorze
Kogut, wygl¹daj¹ brutalnie na naszym rynku
pracy, po prostu s¹ brutalne.
Moim zdaniem, musz¹ pañstwo, jako strona
rz¹dowa – zachêcam do tego te¿ koalicjê rz¹dz¹c¹
– powa¿nie przyjrzeæ siê problemowi aktywizacji
zawodowej. To dotyczy te¿ ca³ego systemu przechodzenia na wczeœniejsze renty. Ludzie po prostu uciekaj¹ z rynku pracy. Doprowadza to do takiej sytuacji, ¿e w Unii Europejskiej wspó³czynnik aktywizacji zawodowej wynosi prawie 60%,
a w Polsce oko³o 49%. Czyli nie doœæ, ¿e jesteœmy
mniej wydajni w pracy, to jeszcze uciekamy
z rynku pracy bardzo szybko.
Oczywiste jest te¿, ¿e nale¿a³oby zweryfikowaæ
dzia³ania maj¹ce na celu zatrudnianie osób niepe³nosprawnych i zmieniæ je na dzia³ania aktywne. Zadam pytanie: dlaczego niby taka instytucja
pañstwowa jak PFRON, dysponuj¹ca milionami,
a w zasadzie setkami milionów z³otych na swoje
wydatki, nie mog³aby siê staæ instytucj¹ aktywn¹
w tym poszukiwaniu? Dlaczego ona nie mog³aby
mieæ ludzi, którzy bêd¹ zwracaæ siê do pracodawców, a nie odwrotnie? To my mamy pomys³, ¿eby
zaoferowaæ wam mo¿liwoœci zatrudnienia osób
niepe³nosprawnych, i chcemy to robiæ tak, jak
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samorz¹dy poszukuj¹ inwestorów. Je¿eli zmienimy sposób myœlenia tak, ¿e bêdziemy aktywnie
poszukiwaæ miejsc pracy dla osób niepe³nosprawnych, w³aœnie na tym otwartym rynku pracy,
nie na chronionym, nie w zak³adach pracy chronionej, tylko tam, gdzie miejsca pracy tworz¹ siê
w sposób naturalny, je¿eli ten sposób myœlenia
zmienimy i zapiszemy go w odpowiednich rozwi¹zaniach prawnych, to myœlê, ¿e za parê lat bêdziemy mogli siê cieszyæ sukcesem. Po tych zmianach, które teraz proponujemy, bêdziemy cieszyæ siê tylko pora¿k¹. Dziêkujê bardzo. (Oklaski)

Wicemarsza³ek Maciej P³a¿yñski:
Pan senator Kogut.

Senator Stanis³aw Kogut:
Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie! Panie Ministrze! Szanowni Goœcie!
Jako cz³owiek, który od lat bardzo pomaga
osobom niepe³nosprawnym, cieszê siê ogromnie
z tego, ¿e ta ustawa jest dostosowywana do osób
niepe³nosprawnych traktowanych jako podmiot,
a nie jako rzecz. Mnie przera¿a jedno, i to przera¿a mnie ogromnie: kiedy mówi siê, ¿e dostosowujemy coœ pod osoby niepe³nosprawne. I czasem
nad tym bolejê.
Mia³em o wielu rzeczach siê nie wypowiadaæ,
ale skoro nie ma senatora Œlusarza… Pañstwo
Drodzy, nie mo¿na przypuszczaæ frontalnego
ataku, kiedy siê nie wie, o czym siê mówi. My na
biura poselsko-senatorskie dostajemy pieni¹dze
z bud¿etu pañstwa. PFRON tak¿e dostaje pieni¹dze z bud¿etu pañstwa. Nie mo¿e byæ podwójnego finansowania. I tak ten temat zamknê, nie
bêdê wiêcej siê w tej sprawie wypowiada³. Mówi¹c
z tej mównicy i kogokolwiek oskar¿aj¹c, musimy
braæ odpowiedzialnoœæ za s³owa.
Sprawa nastêpna. Przez piêtnaœcie miesiêcy
jeŸdzi³em na ka¿de zaproszenie pe³nomocnika
rz¹du, kiedy tylko by³a przygotowywana ta ustawa. Zacz¹³ j¹ poprzedni pe³nomocnik, pan Pawe³
Wypych, a skoñczy³ pan pe³nomocnik tu obecny.
Drodzy Pañstwo, mo¿na oczywiœcie wszystko
totalnie krytykowaæ, ja te¿ na koñcu powiem
o swoich zastrze¿eniach, ale przyjrzyjmy siê faktom. Osoby niepe³nosprawne zawsze zwraca³y
uwagê na to, ¿e s¹ nierówno traktowane na rynku pracy, ¿e nie mog¹ korzystaæ z ¿adnych finansowych uprzywilejowañ. Powiedzmy wiêc, czy
w tej ustawie s¹ zrealizowane postulaty osób niepe³nosprawnych. Przepis stwierdzaj¹cy, ¿e osoby
niepe³nosprawne maj¹ prawo korzystaæ z instrumentów rynku pracy, doprecyzowano w taki sposób, ¿e osoby niepe³nosprawne zarejestrowane
jako poszukuj¹ce pracy niepozostaj¹ce w zatrud-

nieniu mog¹ równie¿ na takich samych zasadach
jak bezrobotni korzystaæ z niektórych us³ug.
Kolejna sprawa. Ja by³em w Polsce pomys³odawc¹ telepracy i zarejestrowa³em, zastrzeg³em
znaki graficzne. Przera¿a mnie, Drodzy Pañstwo,
jak siê próbuje z PFRON wyci¹gaæ pieni¹dze po
to, ¿eby na niepe³nosprawnych siê dorobiæ. Ile to
by³o firm? Przecie¿ by³y okresy, kiedy mo¿na by³o
zatrudniaæ… Nie mówmy, ¿e nie, tylko s¹ bardzo
mocne obwarowania. Gdyby nie by³o tak, ¿e
przez trzydzieœci szeœæ miesiêcy i wiêcej nie mo¿na zwolniæ osoby niepe³nosprawnej, to pracodawcy zatrudniliby j¹, a po otrzymaniu pieniêdzy
na drugi dzieñ zwolnili. Ja rozmawiam z osobami
niepe³nosprawnymi, one stwierdzaj¹, ¿e s¹ bardzo nisko oceniane przez pracodawców. Nawet
kiedy zrobi³em szkolenia agentów ubezpieczeniowych, to dzwoni³em do swoich kolegów, mówi³em: przyjmijcie i rozmawiajcie, bo nie chce siê
przyjmowaæ osób niepe³nosprawnych, uwa¿aj¹c
je za mniej wartoœciowych pracowników.
Sprawa nastêpna, Drodzy Pañstwo. W czasie
prac nad t¹ ustaw¹ ja te¿ by³em mocno za tym,
¿eby powstawa³y zak³ady aktywizacji zawodowej.
Czy pañstwo wiecie, kto móg³by teraz stworzyæ
taki zak³ad? Osoba z pierwsz¹ kategori¹ niepe³nosprawnoœci… Przeczytajcie, co tu jest napisane, jakie s¹ teraz ulgi, ka¿dy mo¿e stworzyæ taki zak³ad, ka¿dy mo¿e, bo jest jednoznacznie napisane: wskaŸnik zatrudnienia osób niepe³nosprawnych zaliczanych do umiarkowanego stopnia niepe³nosprawnoœci nie mo¿e byæ wy¿szy ni¿
35% ogó³u zatrudnionych.
Jeszcze jedna sprawa, Drodzy Pañstwo. Popatrzcie, s¹ pewne rzeczy, takie jak szkolenia osób
niepe³nosprawnych. Jestem zdecydowanym
przeciwnikiem uprawiania polityki przy okazji
tematu osób niepe³nosprawnych. Skoñczmy z t¹
demagogi¹, ¿e to niekonstytucyjne, ¿e nie po europejsku. A co jest po europejsku, co jest konstytucyjne? Ja ju¿ z tej mównicy mówi³em – je¿d¿ê
po œwiecie, widzê ró¿ne instytucje. Powiem pañstwu, jak w Brazylii zapyta³em dziecka na wózku:
z czego ty korzystasz? Odpowiedzia³o: z niczego,
tylko sponsorzy mog¹ mi daæ na wózek.
Zdecydowanie popieram propozycjê pani senator Tomaszewskiej, ¿eby wróciæ do programu
dostosowania wszystkich urzêdów do potrzeb
osób niepe³nosprawnych. S¹ ró¿ne programy,
„Partner”, „Homer”. Dla kogo to jest? To jest naprawdê dla osób niepe³nosprawnych, one mog¹
wydawaæ gazety, organizowaæ integracyjne koncerty. Nie podchodŸmy do PFRON z za³o¿eniem,
¿e on nic nie robi. Zaprzeczam. By³em przeciwko
powiatowym centrom pomocy rodzinie, bo dziœ
osoba z PFRON nie wie nawet tego, jakie s¹ pieni¹dze na turnusy rehabilitacyjne. Nawet na turnusy rehabilitacyjne. Zdecydowanie popieram
stanowisko pani senator Tomaszewskiej. Panowie, doœæ zabierania pieniêdzy z PFRON. Popie-
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ram ten wniosek, bo to uzgadnia³em. ¯adne
„dwadzieœcia piêæ”. Panie Ministrze, 500 milionów z³ – zada³em w tej sprawie zapytanie – zabrano z bud¿etu pañstwa na lata 2005–2006. W sali
nr 182 pan mówi³, mam to zanotowane, ¿e nie bêdzie wiêcej zabierania pieniêdzy. Do³o¿ono teraz
60 milionów z³. By³a manipulacja w tej sprawie,
ile to do³o¿ono dla osób niepe³nosprawnych. Nie
do³o¿ono, bo jeszcze 440 milionów z³ trzeba zwróciæ PFRON.
Mam obawy, Drogi Ministrze, i powiem to
w obecnoœci pana marsza³ka, ¿e jak bêd¹ takie
zmiany, upolitycznienie PFRON… Dziœ nie wiadomo, co jest z pañsk¹ funkcj¹, bo pan z³o¿y³ rezygnacjê. Czystki polityczne. O to mam obawy.
Czy my to zrealizujemy, czy ta ustawa bêdzie dostosowana do wszystkich? Uwa¿am, ¿e trzeba
bardzo podziêkowaæ panu Sochajowi za niepolityczne konkursy, za wybranie fachowców. A teraz siê okazuje, ¿e wszêdzie usuwa siê fachowców, bo musz¹ przyjœæ wierni, bierni, ale z danej
partii. Jestem przeciwko temu. Naprawdê proszê
o jedno, i dlatego zabra³em g³os: nie mówmy, ¿e
siê nic dla niepe³nosprawnych nie robi. By³y nasze sugestie, ¿e nie mo¿na non stop zabieraæ pieniêdzy. I wiele rzeczy siê dzieje, Panie Senatorze
Augustyn. Wiele rzeczy.
Szkoda, ¿e wyszed³ senator Misiak, bo jemu te¿
bym odpowiedzia³. To, ¿e my atakujemy… Argumenty ja zawsze znajdê. Jestem zwolennikiem
opozycji konstruktywnej, a nie destrukcji. Bo
opozycja powinna byæ. Ja te¿ idê do pana Mielniczuka, do pana Leszczyñskiego i g³oœno mówiê:
dlaczego nie tworzycie – i z tego to wynika – centrów szkoleniowo-rehabilitacyjnych? W ka¿dym
województwie po jednym. To jest zatrudnienie dla
ludzi. Naprawdê, z wieloma sugestiami siê zgadzam. Nawet i z panem senatorem Augustynem
siê zgadzam, choæ siê spieramy. Ale naprawdê
szukajmy dobrych rzeczy. Jak mówimy, ¿e zapisy
s¹ niekonstytucyjne, to podajmy artyku³ konstytucji, powiedzmy, gdzie jest to zaprzeczenie. Nieeuropejskie? To podajmy, z jakich to dokumentów europejskich wynika, ¿e nasza ustawa o restrukturyzacji zawodowej i spo³ecznej jest sprzeczna z prawem unijnym. Dziêkujê. (Oklaski)

Wicemarsza³ek Maciej P³a¿yñski:
Pan senator Augustyn.

Senator Mieczys³aw Augustyn:
Panie Marsza³ku! Panie, Panowie Senatorowie! Panie Ministrze!
Chcia³bym siê jakoœ odnieœæ, zosta³em bowiem personalnie wywo³any w przemówieniu po-
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przednika. Tak siê sk³ada, ¿e nie wszyscy s³uchaj¹ uwa¿nie, a szkoda. Nie bêdê cytowa³ z wyst¹pienia, proszê sobie jutro, Panie Senatorze
Kogut, przeczytaæ. Analizê treœci ustawy zacz¹³em od wymienienia dosyæ d³ugiej, znacznie
d³u¿szej listy tego, co jest w tej ustawie dobre.
Ma³o tego, moje wyst¹pienie by³o konstruktywne
i zakoñczy³o siê z³o¿eniem czternastu poprawek,
które dbaj¹ o to, ¿eby ¿adnego dobrego rozwi¹zania w tej ustawie nie zaprzepaœciæ.
To nie mój natomiast, lecz sejmowych prawników by³ g³os w sprawie obaw o niekonstytucyjnoœæ przepisów, które eliminuj¹ pewn¹ grupê
polskich obywateli z mo¿liwoœci jednakowego korzystania z dofinansowania adresowanego do
osób niepe³nosprawnych. Podnosi³em tutaj jeszcze dwa aspekty. Dodatkowy drugi, taki mianowicie, ¿e nam powinno zale¿eæ w ogóle na utrzymaniu emerytów na rynku pracy do jak najpóŸniejszego wieku, niezale¿nie nawet od tego, czy
s¹ niepe³nosprawni. Ale je¿eli s¹ programy dla
niepe³nosprawnych, to zróbmy chocia¿ tyle
i w tym zakresie. By³a to wypowiedŸ jak najbardziej konstruktywna.
Swoje zdanie co do tego, ¿e przepisy europejskie nie zabraniaj¹ stosowania dotychczasowych
rozwi¹zañ i nie zmuszaj¹ do dokonywania zmian,
które przez partnerów spo³ecznych s¹ oceniane
jako utrudniaj¹ce, a dla ma³ych firm byæ mo¿e
nawet w pierwszym okresie trudne do udŸwigniêcia, bra³em z tego, ¿e akurat ten dzia³ finansowania by³ wielokrotnie kontrolowany przez urzêdników Unii Europejskiej. Oni nie wnosili w tym zakresie zastrze¿eñ, wiêc my siê nie wychylajmy –
nawi¹¿ê do tego, o czym mówi³a pani senator Tomaszewska – nie musimy wychodziæ przed szereg, nie musimy robiæ wiêcej ni¿ Unia od nas wymaga, nie musimy dzisiaj podejmowaæ dzia³añ,
które jutro Unia Europejska akurat znosi. Moja
troska by³a wiêc bardzo wa¿na.
Rzeczywiœcie, w jakiejœ mierze mój g³os by³ polityczny, ale tylko w tej czêœci, w której siê zgadzamy, Panie Senatorze. Wtedy, kiedy mówimy
o ograniczeniu mo¿liwoœci finansowania z dotacji pañstwowej PFRON, krzyczmy razem. I akurat
to sobie ceniê. Wtedy, kiedy mówimy o tym, ¿e to
siê bêdzie odbija³o na mo¿liwoœci wprowadzania
nowych rozwi¹zañ. Bo te, które s¹, ceñmy sobie
i je doskonalmy. Chodzi zaœ o nowe rozwi¹zania,
o które upomina³ siê chocia¿by pan senator Misiak. Inaczej bowiem bêdziemy z tym siedemnastoprocentowym zatrudnieniem tkwiæ w miejscu. A konieczne s¹ nowe rozwi¹zania, na które
na pewno potrzebne bêd¹ nowe pieni¹dze. I prosi³bym, ¿eby pan niekoniecznie mnie wpycha³
w taki nurt polemiki politycznej… Wola³bym, ¿ebyœmy siê mogli spotkaæ po tej stronie, po której
jest autentyczne zatroskanie o to, co dalej, co
wiêcej w tym okresie wyj¹tkowej koniunktury
mo¿emy zrobiæ dla niepe³nosprawnych, w szcze-
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gólnoœci w sprawie zatrudnienia. Jeœli dzisiaj pojawiaj¹ siê napiêcia na rynku pracy i brakuje
pracowników, to kiedy¿ bêdzie lepszy moment,
¿eby odpowiednimi zachêtami wprowadziæ wiêksz¹ liczbê tych ludzi na rynek pracy? Tak wiêc –
jeszcze raz podkreœlê, ¿eby pan senator mnie dobrze zrozumia³ – wszystko, co dobre, jest warte
pochwa³y, ale to, co utrudnia, co przeszkadza, co
zmniejsza œrodki, musi byæ pokazane w perspektywie ogromnego zapotrzebowania na to, a¿ebyœmy siê w wielu dziedzinach posunêli ku tym
wskaŸnikom, tym normom, które s¹ ju¿ udzia³em wielu krajów w Unii Europejskiej i na œwiecie. Ich przedstawiciele byli przecie¿ tak¿e goœæmi podczas debaty, któr¹ toczyliœmy przed miesi¹cem w sprawie prawodawstwa na rzecz osób
niepe³nosprawnych. Dziêkujê bardzo. (Oklaski)

Wicemarsza³ek Maciej P³a¿yñski:
Senator Kogut, proszê bardzo.

Senator Stanis³aw Kogut:
Ja nigdy nie podchodzê do osób niepe³nosprawnych w sposób polityczny, ale uwa¿am, ¿e faktycznie koñcowa wypowiedŸ pana senatora Augustyna by³a wypowiedzi¹ merytoryczn¹. Nie
chcia³bym przeci¹gaæ wyst¹pienia, ale powiem
tak: w krajach Europy i œwiata prywatni pracodawcy wcale nie tak bardzo chêtnie zatrudniaj¹
osoby niepe³nosprawne. To, co jest proponowane
w ustawie o rehabilitacji spo³ecznej i zawodowej,
to faktycznie s¹ te ZAZ. Jeœli chcemy dyskutowaæ
na temat zatrudnienia, to trzeba zacz¹æ od tego,
¿e po to powsta³y warsztaty terapii – choæ pan minister Mielniczuk powiedzia³, ¿e faktycznie w tej
ustawie tego nie ma – ¿eby na otwarty rynek pracy z zak³adów aktywizacji zawodowej przechodzi³y osoby niepe³nosprawne. Mo¿e osoby z PFRON
siê nie broni¹, pe³nomocnik siê nie broni, ale powiem tak: Drodzy Pañstwo, ile jest programów
dla pracodawców? Ja pamiêtam program, w którym pracodawcy dostawali samochody na dowóz
osób niepe³nosprawnych. Sami pracodawcy zniszczyli ten program – choæ ja by³em za tym, ¿eby
do koñca tego programu nie likwidowaæ – bo znalaz³ siê jeden czy znalaz³o siê dwóch nieuczciwych pracodawców, którzy za te pieni¹dze pokupowali sobie volva i mercedesy, i program pad³,
a ucierpieli na tym naprawdê uczciwi ludzie, niepe³nosprawni.
Skoro mówimy ju¿ o szkoleniu, to ja nie wymieniê personalnie nikogo, ale wymieniê Europejski Fundusz Socjalny. Trzeba wiedzieæ, ¿e to
za jego spraw¹ faktycznie przebran¿owia siê osoby niepe³nosprawne do konkretnych zawodów,

bo rynek pracy zosta³ zbadany przez organizacje
pozarz¹dowe, które zbada³y, gdzie konkretnie,
w jakich zawodach brakuje pracowników, i faktycznie wiele, wiele rzeczy wspólnie robimy.
Ja popieram pani¹ senator Tomaszewsk¹.
I mówiê: stop, stop, jeszcze raz: stop zabieraniu
pieniêdzy ludziom najs³abszym! Ja przeszed³em
ró¿ne szczeble, by³em radnym gminnym, wojewódzkim, teraz jestem senatorem, i widzia³em, ¿e
wszêdzie, we wszystkich projektach bud¿etów
starano siê zabieraæ pieni¹dze ludziom najs³abszym. Ja zdecydowanie popieram pani¹ senator
Bochenek, mimo ¿e jest z Platformy, za to co powiedzia³a, bo nie powinno byæ tak, ¿e niepubliczne zak³ady opieki zdrowotnej wystêpuj¹ do
PFRON z ¿¹daniem: umórzcie nam zaleg³oœci.
Pan senator te¿ s³usznie powiedzia³: po co tworzyæ jakieœ inne mierniki dla ka¿dego zak³adu?
To powinno byæ uregulowane w ustawie, ino nie
w tej. Uwa¿am, ¿e jak bêdzie nowelizowana ustawa, to wówczas trzeba siê bêdzie nad tym tematem pochyliæ. I dla mnie argumenty, które przedstawia³a pani senator Tomaszewska, s¹ konkretnymi argumentami. My musimy wiedzieæ, Drodzy Pañstwo, ¿e w Polsce co szósty obywatel jest
niepe³nosprawny. W Ma³opolsce zrobiliœmy badania i okaza³o siê, ¿e na trzy miliony ludzi szeœæset tysiêcy osób jest niepe³nosprawnych. Szeœæset tysiêcy! Akurat tu by³y podawane dane dotycz¹ce ludzi chorych na padaczkê, ¿e jest ich trzy
miliony, no tutaj naprawdê trzeba zbudowaæ jakieœ programy, ¿eby ich zatrudniæ. Kto z prywatnych pracodawców zatrudni kogoœ, jak us³yszy,
¿e on ma padaczkê? S³owo honoru, nikt go nie
weŸmie do pracy, jedynie zak³ad aktywizacji zawodowej, i faktycznie w ustawie o rehabilitacji
spo³ecznej i zawodowej jest taki zapis, ¿e tych ludzi mo¿na zatrudniæ w zazie.
Proszê pañstwa, jak przyjechali do Polski Japoñczycy i zwiedzali pewien oœrodek – nie bêdê tu
wymienia³ jego nazwy, bo ktoœ by powiedzia³, ¿e
uparawiam lobbing – to byli bardzo zdziwieni,
a oni maj¹ zwyczaj, ¿e mówi¹ wtedy: uuu! Bo zgodnie z regu³ami Dalekiego Wschodu dziecko mo¿e byæ w hotelu integracyjnym, mo¿e chodziæ do
ró¿nych kin integracyjnych, ale szko³a to ju¿ musi byæ odrêbna. A w Polsce s¹ przedszkola integracyjne, szko³y, uniwersytety. I my byliœmy z tego dumni.
Uwa¿am, ¿e w moim ¿yciu lata pracy dla niepe³nosprawnych to jest mój najwiêkszy sukces.
Prawdziwa tolerancja to sukces, to, ¿e siê dzieci
nauczy³y tolerancji. Przyjdzie jakiœ wariat, jak
bin Laden, i mo¿e wszystko wysadziæ, ale tolerancji nikt tym dzieciom nie zabierze. Choæ inna
jest mentalnoœæ, i tu pan minister ma racjê, rodziców na wsi, a inna w mieœcie. Ja pamiêtam pocz¹tki mojej dzia³alnoœci, pamiêtam, jak rodzice
mówili: to jest – przepraszam za s³owo – debil, to
jest kara boska, zamkn¹æ go w komórce i do ro-

34. posiedzenie Senatu w dniu 31 maja 2007 r.
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i spo³ecznej…

(senator S. Kogut)
boty! A teraz, jak s¹ na spartakiadach, gdzie s¹
trzy tysi¹ce dzieci, to dopiero widaæ tê tolerancjê.
I dziêkujê panu senatorowi Augustynowi za to,
¿e pan powiedzia³: faktycznie, zostawmy sprawy
polityczne, a skupmy siê na tym, ¿eby te osoby
by³y traktowane jak podmioty, a nie przedmioty,
bo wci¹¿ jeszcze s¹ ró¿ne przypadki. Walczmy o te
dzieci… mo¿e nie dzieci, przepraszam, o osoby
niepe³nosprawne, walczmy o chorych na padaczkê, mówi³a o tym pani senator Tomaszewska,
bo pracodawcy za bardzo nadu¿ywali niektórych
programów. To pracodawcy doprowadzili do tego, ¿e niektóre programy w PFRON zniknê³y,
zw³aszcza programy zwi¹zane z dofinansowaniem do zakupu samochodów. A czy pracodawcy
bior¹cy udzia³ w programie „Partner” nie dostaj¹
dofinansowania nawet do 75% na samochody na
przewóz dzieci?
Dziêkujê i przepraszam, Panie Marsza³ku, za
emocjonalne mo¿e podejœcie, ale to naprawdê
jest moje drugie ¿ycie. Choæ nie mam dziecka niepe³nosprawnego, nie mam osoby niepe³nosprawnej w rodzinie, ale poœwiêci³em ca³e ¿ycie tym
ludziom. I chcê, ¿ebyœmy wyci¹gnêli wnioski
z b³êdów, bo ja jestem zdeterminowany w d¹¿eniu do tego, aby przynajmniej 80%, a nie 17%,
osób niepe³nosprawnych by³o zatrudnionych.
Dziêkujê serdecznie. (Oklaski)

Wicemarsza³ek Maciej P³a¿yñski:
Dziêkujê bardzo.
Emocji mo¿na panu senatorowi tylko pogratulowaæ. Przynajmniej pokazuj¹ one pana zaanga¿owanie w to, co pan senator mówi i robi. Tak ¿e
nie ma za co przepraszaæ, a wrêcz przeciwnie.
Informujê, ¿e lista mówców zosta³a wyczerpana.
Zamykam dyskusjê.
O zabranie g³osu poproszê jeszcze pana minista.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie
Pracy i Polityki Spo³ecznej
Miros³aw Mielniczuk:
Panie Marsza³ku! Szanowni Pañstwo Senatorowie!
Ja czujê siê w obowi¹zku parê zdañ w odpowiedzi szczególnie na wyst¹pienie pana senatora
Augustyna powiedzieæ. Przede wszystkim kwestie ogólne. Panie Senatorze, ja zgadzam siê, ¿e
jest oko³o 17% zatrudnienia osób niepe³nosprawnych, ale ono utrzymuje siê na tym poziomie od
piêciu lat i pytanie, dlaczego tak siê dzieje. My
szukamy odpowiedzi, nasza diagnoza sytuacji
jest taka, ¿e zak³ady pracy chronionej, które s¹
dominuj¹cym pracodawc¹ na rynku pracy dla
osób niepe³nosprawnych, nie generuj¹ ju¿ nowych miejsc pracy i one nie wygeneruj¹ ju¿ no-
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wych miejsc pracy, nie oszukujmy siê, ta formu³a osi¹gnê³a maksimum tego, co mog³a. Ja nie
jestem przeciwnikiem zak³adów pracy chronionej, uwa¿am, ¿e one wesz³y na trwa³e w krajobraz
rynku pracy w Polsce, maj¹ swoje miejsce, trzeba
je wspieraæ, trzeba podtrzymywaæ ich funkcjonowanie. Ale trzeba pamiêtaæ o tym, ¿e na otwartym
rynku pracy zatrudnionych jest oko³o czterdziestu tysiêcy osób niepe³nosprawnych. To tam s¹
prawdziwe rezerwy zatrudnieniowe dla osób niepe³nosprawnych. I to nie o to chodzi, ¿eby tworzyæ warunki, które umo¿liwi¹ zatrudnienie w jednym zak³adzie pracy piêædziesiêciu czy stu niepe³nosprawnych, nie, tylko o to, ¿eby pracodawca móg³ ³atwo podj¹æ decyzjê o zatrudnieniu jednej czy dwóch osób, ¿eby podjêcie tej decyzji nie
wi¹za³o siê dla niego z dodatkowymi k³opotami.
Odprowadzenie co miesi¹c sk³adki na ZUS i czekanie siedem dni na zwrot na pewno nie bêdzie
dla niego ¿adnym problemem, to bêdzie prosta
operacja. Tyle, je¿eli chodzi o pogl¹d ogólny na
ten temat.
A teraz odniosê siê bardziej szczegó³owo do
spraw, które pan senator poruszy³. Panie Senatorze, my zadaliœmy sobie trud sprawdzenia, ile
z tych nowelizacji, które obejmowa³y ustawê o rehabilitacji i zatrudnieniu osób niepe³nosprawnych, wziê³o siê rzeczywiœcie z powodu zmian
samej ustawy – otó¿ ich by³o tylko dziesiêæ. Pozosta³e wynika³y z tego, i¿ zmienia³y siê ustawy,
które by³y zwi¹zane poœrednio z funkcjonowaniem tej¿e ustawy. A wiêc tych zmian nie by³o tak
du¿o. Mogê panu powiedzieæ, ¿e w tej chwili na
przyk³ad zmienia siê ustawa o sporcie i ona wymusi nowelizacjê, nastêpn¹ ustawê o rehabilitacji i zatrudnieniu osób niepe³nosprawnych.
A wiêc nie warto tego tematu eksponowaæ, nie
warto podnosiæ, ¿e tutaj nie wiadomo co siê dzieje, nie wiadomo jak czêste zmiany. Ustawa powinna odpowiadaæ temu, co siê rzeczywiœcie
dzieje, a wiêc ona tak¿e musi podlegaæ zmianom.
Nie mogê siê równie¿ zgodziæ, Panie Senatorze,
z pañskim stwierdzeniem, ¿e rzekomo z przyczyn
zwi¹zanych z opóŸnieniami legislacyjnymi w Komisji Europejskiej nowa ustawa o zatrudnieniu
i rehabilitacji osób niepe³nosprawnych zosta³a
od³o¿ona do 2009 r. Panie Senatorze, my byliœmy
gotowi, i pan o tym wie. Mój poprzednik, pan minister Wypych przeprowadzi³ konsultacje w tej
sprawie, zosta³y przyjête za³o¿enia do tej ustawy.
Niemniej Komisja Europejska mia³a wydaæ rozporz¹dzenie dotycz¹ce pomocy publicznej do po³owy bie¿¹cego roku tak, ¿ebyœmy mogli wejœæ
z now¹ ustaw¹ od 1 stycznia 2008 r. Tak siê nie
sta³o, komisja przed³u¿y³a obowi¹zywanie rozporz¹dzenia dotycz¹cego pomocy publicznej, na
które powo³uje siê pani senator Tomaszewska,
nie do koñca tego miesi¹ca, tylko o ca³y rok, czyli
do po³owy roku 2008. I teraz my stanêliœmy
przed dylematem, czy mamy tworzyæ now¹ usta-
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wê, wiedz¹c, ¿e komisja zmieni rozporz¹dzenie
dotycz¹ce pomocy publicznej – a sprawy pomocy
publicznej s¹ istotnym elementem tej ustawy i,
jak widaæ z dyskusji, bardzo wa¿nym – czy lepiej
poczekaæ na nowe rozporz¹dzenie Komisji Europejskiej w tej sprawie. Wybraliœmy to drugie rozwi¹zanie. Nowe rozporz¹dzenie, projekt nowego
rozporz¹dzenia powinien siê ukazaæ w przysz³ym
roku i bêdzie pó³roczny okres dostosowawczy,
czyli tak naprawdê nowe rozporz¹dzenie dotycz¹ce pomocy publicznej w Unii Europejskiej bêdzie obowi¹zywa³o od 1 stycznia 2009 r. i my
chcemy w tym samym czasie wejœæ z now¹ ustaw¹. A wiêc, Panie Senatorze, u¿ywanie s³owa
„rzekomo” jest co najmniej nie na miejscu, przepraszam, ¿e to mówiê.
Nie mogê równie¿ siê z panem zgodziæ, ¿e dokonujemy w tej nowelizacji jakichœ cudów zwi¹zanych z orzecznictwem. Wprost przeciwnie, Panie
Senatorze. Ja stojê na stanowisku, ¿e wymagane
jest uporz¹dkowanie tych spraw, o czym mówi³em, d¹¿y³em do tego, ¿eby zosta³ powo³any zespó³ miêdzyresortowy maj¹cy na celu uporz¹dkowanie spraw orzecznictwa. Ta ustawa wprowadza pewne niewielkie rzeczy niezwi¹zane z samym systemem orzecznictwa, na przyk³ad monitoring tego orzecznictwa. Czy to jest zmiana? Nie,
wydaje mi siê, ¿e to ma u³atwiæ pracê lekarzom
orzecznikom, a tak¿e u³atwiæ dostêp samym osobom orzeczonym do wyników tego orzecznictwa.
Chcia³bym równie¿ odnieœæ siê do wypowiedzi
pana poprzednika, pana senatora Misiaka, który
mówi³ o tym, ¿e system zatrudnienia osób niepe³nosprawnych jest niewydolny. Ja siê z tym
zgadzam. Tylko ¿e jest jeszcze pytanie, czy to
PFRON ma siê zajmowaæ poœrednictwem pracy,
czy te¿ inna struktura samorz¹dowa, która istnieje w kraju – ogromna, rozbudowana struktura, w postaci powiatowych urzêdów pracy, to
jej obowi¹zkiem jest poœrednictwo pracy. A to,
jak ona pracuje, w jaki sposób traktuje siê tam
osoby niepe³nosprawne, jest ju¿ innym problemem. Ja mam takie przekonanie, wiem to po
prostu z doœwiadczenia, a tak¿e z wyników ró¿nych analiz, ¿e niepe³nosprawny, gdy pojawia
siê w powiatowym urzêdzie pracy, jest problemem, bo wymaga dodatkowego wejœcia, wiêkszej aktywnoœci od pracowników urzêdów pracy. Ja nie twierdzê, ¿e tak jest we wszystkich
powiatach w Polsce. Nie, nie we wszystkich, s¹
powiaty, na przyk³ad na Pomorzu – wiem, bo
tam by³em – gdzie aktywnoœæ pracowników jest
zupe³nie inna, oni wychodz¹, proponuj¹, pokazuj¹. I je¿eli do tego dodamy… Dlatego w za³o¿eniach do nowej ustawy znalaz³y siê zapisy
o tym, by umo¿liwiæ zlecanie niektórych zadañ,
które obecnie ma administracja samorz¹dowa,
organizacjom pozarz¹dowym, w³aœnie z myœl¹

o tym, ¿e to one mog³yby siê zaj¹æ takim poœrednictwem pracy, bo wymaga to szczególnej starannoœci i zupe³nie innego podejœcia do pracy.
Panie Senatorze Augustyn, wprowadza pan
w b³¹d senatorów równie¿ dlatego, ¿e… Ja mo¿e
po prostu odczytam wyrok Trybuna³u Konstytucyjnego w tej sprawie, ¿eby nie by³o pomy³ek,
mam go przy sobie. Orzeczenie to zosta³o wydane
21 marca 2000 r., sygnatura sprawy K13/05.
Trybuna³ Konstytucyjny wskaza³, ¿e rozwi¹zanie
polegaj¹ce na uzale¿nieniu prawa pracodawcy
do dofinansowania do danego pracownika niepe³nosprawnego od nieosi¹gniêcia przez tego¿
pracownika wieku emerytalnego jest zgodne
z konstytucj¹. A sprawa, Panie Senatorze, dotyczy³a tylko i wy³¹cznie okresu vacatio legis, który
by³ rzeczywiœcie niekonstytucyjny i tam rzeczywiœcie tak by³o, co do meritum natomiast to rozwi¹zanie, które zaproponowaliœmy w nowelizacji, jest zgodne z konstytucj¹.
I jeszcze odniosê siê do kosztów. Panie Senatorze, pan pos³uguje siê wyliczeniem kosztów, które by³o podane wtedy, kiedy do komisji nadszed³
projekt nowelizacji – nowelizacji bez autopoprawki, Panie Senatorze. Autopoprawka natomiast – to te¿ chcia³bym podkreœliæ – by³a wyjœciem naprzeciw postulatom szczególnie œrodowisk pracodawców, którzy mówili: jest niestabilnie, ci¹gle coœ zmieniacie. A wiêc po objêciu urzêdu doszed³em do wniosku, ¿e nie warto na ten
krótki czas od wejœcia w ¿ycie nowelizacji do wejœcia w ¿ycie nowej ustawy robiæ zamieszania,
wprowadzaæ nowych rozwi¹zañ, które by³y proponowane w nowelizacji. I autopoprawka tak naprawdê przywraca istniej¹cy obecnie stan rzeczy,
wprowadzaj¹c tylko niewielkie elementy zwi¹zane na przyk³ad w³aœnie z refundacj¹ sk³adek. Panie Senatorze, jeszcze raz mówiê to g³oœno:
PFRON w zwi¹zku z nowelizacj¹ ustawy wraz
z autopoprawk¹ bêdzie musia³ zwiêkszyæ swoje œrodki wydatkowane na cele okreœlone
w projekcie o 739 milionów 796 tysiêcy z³, nie ma
tu mowy o oszczêdzaniu pieniêdzy przez PFRON.
Poruszê jeszcze tylko jedn¹ kwestiê, dotycz¹c¹
zatrudniania, zwi¹zan¹ z tym wyrokiem Trybuna³u Konstytucyjnego. Panie Senatorze, nikt nie
broni pracodawcom zatrudniaæ osób, które nie
osi¹gnê³y wieku emerytalnego, a maj¹ ustalone
prawo do emerytury. My patrzymy na to w taki
oto sposób, ¿e osoba, która ma ju¿ ustalone prawo do emerytury, ma tak naprawdê zabezpieczone œrodki do dalszego funkcjonowania – one mog¹ byæ wiêksze b¹dŸ mniejsze, ma te¿ mo¿liwoœæ
ubiegania siê o pracê na otwartym rynku pracy.
My wspieramy szczególnie te osoby niepe³nosprawne, i nimi powinniœmy byæ zainteresowani,
które w ogóle nie maj¹ wypracowanych ¿adnych
œrodków na emeryturê, œrodków wynikaj¹cych
z prawa pracy. Dlaczego? Dlatego ¿e je¿eli im nie
bêdziemy pomagaæ, to oni nigdy sobie nie wy-
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pracuj¹ tych pieniêdzy, oni bêd¹ zawsze, do
koñca ¿ycia na utrzymaniu rodziny, pañstwa.
A wiêc w pierwszym rzêdzie powinniœmy pomagaæ tym, którzy nie maj¹ z czego ¿yæ, tym, których jedynym Ÿród³em dochodów s¹ zasi³ki albo rodzina, i st¹d siê bierze ta zmiana.
I jeszcze jedno, Panie Senatorze. Daje siê zauwa¿yæ ogromny wzrost liczby m³odzie¿y niepe³nosprawnej, która siê kszta³ci, liczba osób
niepe³nosprawnych na studiach wzros³a o 50%,
prawie dwukrotnie – liczba osób niepe³nosprawnych, które posz³y do szkó³ ponadgimnazjalnych. I to my musimy im stworzyæ mo¿liwoœci
funkcjonowania na rynku pracy. Ktoœ, kto koñczy prawo, ekonomiê, socjologiê, nie oczekuje
pracy przy robieniu szczotek, on potrzebuje takiej pracy, jak¹ ma ka¿dy z nas. Jak jest prawnikiem, to chce pracowaæ w urzêdzie jako prawnik.
I to w³aœnie im musimy robiæ miejsca, a nie emerytom, którzy ju¿ zdobyli prawo do emerytury. Bo
to dotyczy, Panie Senatorze, o czym pan dobrze
wie, emerytów zwykle ze s³u¿b mundurowych,
i tam nie ma ludzi z niskim wykszta³ceniem, nazywajmy sprawy po imieniu. To wszystko, co
chcia³em powiedzieæ. Dziêkujê. (Oklaski)

Wicemarsza³ek Maciej P³a¿yñski:
Dziêkujê bardzo.
W trakcie dyskusji zosta³y zg³oszone wnioski
o charakterze legislacyjnym. Proszê Komisjê Rodziny i Polityki Spo³ecznej o ustosunkowanie siê
do przedstawionych w toku debaty nad tym punktem wniosków i przygotowanie sprawozdania
w tej sprawie.
G³osowania w sprawie ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i spo³ecznej oraz zatrudniania osób niepe³nosprawnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw zostanie przeprowadzone pod koniec posiedzenia Senatu.
Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu jedenastego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zatrudnieniu
socjalnym oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
Rozpatrywana ustawa zosta³a uchwalona
przez Sejm na czterdziestym pierwszym posiedzeniu w dniu 9 maja, 10 maja przekazana zosta³a do Senatu. Marsza³ek Senatu 16 maja skierowa³ j¹ do Komisja Rodziny i Polityki Spo³ecznej.
Komisja po rozpatrzeniu ustawy przygotowa³a
swoje sprawozdania w tej sprawie.
Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 432,
a sprawozdanie komisji w druku nr 432A.
Proszê sprawozdawcê Komisjê Rodziny i Polityki Spo³ecznej, senatora Antoniego Szymañskiego, o zabranie g³osu i przedstawienie sprawozdania.
Proszê bardzo.
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Senator Antoni Szymañski:
Panie Marsza³ku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo!
Mam zaszczyt w imieniu Komisji Rodziny i Polityki Spo³ecznej Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przedstawiæ nasz¹ opiniê w sprawie zmiany
ustawy o zatrudnieniu socjalnym oraz o zmianie
niektórych innych ustaw.
Podstawowym celem dokonywanych zmian
jest zwiêkszenie efektywnoœci realizacji zadañ
wynikaj¹cych z ustawy o zatrudnieniu socjalnym poprzez u³atwienie dzia³alnoœci centrom integracji spo³ecznej i klubom integracji spo³ecznej
oraz rozszerzenie oferty ich dzia³alnoœci. Uchwalone zmiany maj¹ charakter systemowy, organizacyjny i porz¹dkowy. Ich wprowadzenie jest wynikiem analizy dotychczasowego obowi¹zywania
ustawy.
Proszê pañstwa, centrów, o których mówiê,
jest w tej chwili w Polsce oko³o piêædziesiêciu.
Z informacji, które otrzymaliœmy, wynika, ¿e
obecnie korzysta z nich oko³o tysi¹ca szeœciuset
osób, a wiêc nie jest to du¿a liczba. Liczba centrów te¿ nie jest du¿a. Rz¹d, a tak¿e Sejm pragn¹
zrobiæ wszystko, aby liczbê tych centrów zwiêkszyæ, ¿eby jak najbardziej pomagaæ poprzez tê
ustawê o zatrudnieniu socjalnym osobom wykluczonym spo³ecznie. W zwi¹zku z tym proponowana jest nowelizacja kilku ustaw, a wiêc o zatrudnieniu socjalnym, o wychowaniu w trzeŸwoœci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi, o systemie
ubezpieczeñ spo³ecznych, o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz ustawy
o œwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze œrodków publicznych.
Jakie zmiany przewiduje ustawa?
W ustawie jest zmiana dotycz¹ca przekazania
wojewodzie kompetencji marsza³ka w zakresie
nadawania, przed³u¿ania i utraty statusu centrum integracji spo³ecznej. Wokó³ tego by³a dyskusja podczas posiedzenia komisji. Czêœæ cz³onków komisji zwraca³a uwagê na to, ¿e to jest niezasadna koncentracja w³adzy w oœrodkach
rz¹dowych, ¿e powinno to zostaæ na szczeblu samorz¹dowym. Rz¹d w tej sprawie informowa³, ¿e
celem jest nie konsolidacja na szczeblu wojewody, taka konsolidacja, ¿eby w centrach w³adzy
konsolidowaæ równie¿ takie kwestie, ale to, ¿eby
sprzyjaæ rozwojowi centrów. Otó¿ marsza³ek województwa przeznacza œrodki i gdyby sam nadawa³ równie¿ status, móg³by wstrzymywaæ nadawanie statusu po to, ¿eby nie wydawaæ œrodków.
St¹d strona rz¹dowa uwa¿a³a, ¿e tego typu rozdzielenie jest prawid³owe i sprzyja rozwojowi centrów integracji spo³ecznej.
Ustawa zawiera bardzo istotny zapis, okreœlaj¹cy, i¿ w wypadku udzielania przez marsza³ka
dotacji organizacji pozarz¹dowej na utworzenie
centrum nie stosuje siê procedury konkursowej
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wynikaj¹cej z ustawy o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i wolontariacie. Ta kwestia nie by³a dyskutowana szerzej w komisji. To by³o przyjête
z du¿ym zrozumieniem.
Ustawa skutkuje wprowadzeniem zmiany
w ustawie o wychowaniu w trzeŸwoœci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi, polegaj¹cej na dodaniu do zadañ samorz¹du województwa
wspierania zatrudnienia socjalnego przez finansowanie centrów integracji spo³ecznej. Dotychczas udzielanie dotacji na utworzenie CIS
wynika³o z zadania okreœlonego jako leczenie,
rehabilitacja i reintegracja osób uzale¿nionych
od alkoholu. Dziêki zmianie obie ustawy stan¹
siê spójne w tym zakresie.
W ustawie proponuje siê w³¹czenie osób niepe³nosprawnych do grupy osób, do których stosuje siê przepisy ustawy o zatrudnieniu socjalnym. Zmiana ta jest istotna. Zosta³a dostrze¿ona
przez cz³onków komisji i oceniona pozytywnie,
poniewa¿ czêsto osoby niepe³nosprawne równie¿
podlegaj¹ wykluczeniu z ¿ycia zawodowego,
o czym przed chwil¹ rozmawialiœmy przy okazji
innej ustawy, a tak¿e spo³ecznego i maj¹ potrzebê uczestniczenia w zajêciach w zakresie reintegracji, zw³aszcza reintegracji zawodowej.
Ustawa czy nowelizacja ustawy doprecyzowuje terminy sk³adania wniosków o nadanie statusu CIS. Mówi o tym, ¿e mo¿na je sk³adaæ od
1 kwietnia do 30 kwietnia oraz od 1 wrzeœnia do
30 wrzeœnia. Poprzednie przepisy stwarza³y problemy interpretacyjne, powodowa³y, i¿ wnioski
mog³y byæ sk³adane w³aœciwie przez ca³y rok.
Nowelizacja proponuje ponowne wprowadzenie do procedury administracyjnej obowi¹zku opiniowania przez w³aœciwego ministra wniosków o nadanie statusu CIS. Jest to
istotny element konsultacji na etapie rozpatrywania wniosków, dziêki któremu wojewoda
wydaj¹c decyzje o nadaniu statusu centrum
integracji spo³ecznej, zyskuje pewnoœæ co do
ich celowoœci.
Nowelizacja zak³ada, ¿e decyzje o nadaniu statusu centrum integracji spo³ecznej bêd¹ wydawane na okres piêciu lat, co by³o przez komisjê
bardzo dobrze przyjête, a nie jak do tej pory, na
okres trzech lat. Zmiana ta jest zasadna, poniewa¿ centra potrzebuj¹ kilku lat na rozwiniêcie
w pe³ni swojej dzia³alnoœci. Ponadto bêdzie stwarza³o to mo¿liwoœæ korzystania ze œrodków unijnych przez centra integracji spo³ecznej.
Ustawa zak³ada wprowadzenie zmiany skutkuj¹cej wyp³at¹ uczestnikom centrum œwiadczenia integracyjnego w pe³nej wysokoœci zasi³ku dla bezrobotnych, a nie, jak do tej pory,
w wysokoœci 80% tego zasi³ku. Proponuje siê
w³¹czenie œwiadczenia integracyjnego do katalogu zwolnieñ przedmiotowych od podatku do-

chodowego od osób fizycznych, dziêki czemu
œwiadczenie to bêdzie traktowane w kategorii
œwiadczeñ pomocy spo³ecznej. Zmiana ta wydaje siê bardzo zasadna.
Ustawa proponuje wprowadzenie mo¿liwoœci
przyznawania przez kierownika centrum integracji spo³ecznej motywacyjnej premii integracyjnej
uczestnikom za aktywn¹ postawê i postêpy w reintegracji spo³ecznej i zawodowej. Premia ta bêdzie czynnikiem pozytywnie oddzia³uj¹cym na pozosta³ych uczestników zajêæ, daj¹c przyk³ad, i¿
w³asny wysi³ek, inicjatywa i zaanga¿owanie mog¹
byæ nagradzane i przynosiæ wymierne efekty.
Kolejna zmiana w tej nowelizacji proponuje
wprowadzenie obowi¹zku wydawania przez
kierownika centrum integracji spo³ecznej zaœwiadczenia o ukoñczeniu zajêæ w centrum,
potwierdzaj¹cego nabyte umiejêtnoœci. Dokument ten ma pomóc uczestnikom centrum
w korzystaniu z otwartego rynku pracy, a tak¿e motywowaæ ich do aktywnego uczestnictwa
w ¿yciu zawodowym.
Nowelizacja doprecyzowuje te¿ przepisy mówi¹ce o zaprzestaniu przez uczestnika centrum
integracji spo³ecznej realizowania indywidualnego programu socjalnego. Kierownik centrum integracji spo³ecznej ma prawo wydawaæ decyzjê
w tej sprawie. Projekt daje tak¿e mo¿liwoœæ z³o¿enia przez uczestnika odwo³ania od decyzji
w sprawie zaprzestania realizacji programu do
s¹du administracyjnego. Zmiana ta wyeliminuje
ewentualne sytuacje konfliktowe miêdzy kierownikiem i uczestnikiem centrum.
Projekt podnosi wysokoœæ kwoty stanowi¹cej refundacjê czêœci wynagrodzenia wyp³acanego przez
pracodawcê uczestnikom centrum integracji spo³ecznej. Starosta udziela refundacji w wysokoœci
nieprzekraczaj¹cej 60% zasi³ku dla bezrobotnych,
wraz ze sk³adk¹ na ubezpieczenie spo³eczne,
w ostatnich szeœciu miesi¹cach uczestnictwa.
Chcia³bym przedstawiæ równie¿ poprawki,
które komisja zaopiniowa³a jako poprawki godne
przyjêcia, w³aœciwe i poprawiaj¹ce ustawê, o której mówimy. Dyskutowa³a równie¿ o tym, czy
œrodki przeznaczane na centra integracji spo³ecznej, na ustawê o zatrudnieniu socjalnym s¹
wystarczaj¹ce, ¿eby ta forma mog³a siê rozwijaæ.
Wokó³ tego by³y bardzo powa¿ne w¹tpliwoœci.
Prosiliœmy resort o analizê tej kwestii, o przes³anie pisemnej informacji. Tej pisemnej informacji
nie uzyskaliœmy. Mam nadziejê, ¿e pan minister
wyjaœni, czy œrodki, które s¹ przewidywane
w ustawie na ten cel, pozwol¹ na rozwiniêcie zgodnie z t¹ ustaw¹ o zatrudnieniu socjalnym centrów integracji spo³ecznej.
Poprawka pierwsza, która zosta³a przyjêta
przez komisjê, eliminuje z ustawy zbêdny przepis
zmieniaj¹cy.
Konsekwencj¹ poprawki pierwszej jest poprawka druga.
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Poprawka trzecia eliminuje z ustawy b³¹d
w dacie ustawy o finansach publicznych.
Poprawka czwarta wskazuje precyzyjnie Ÿród³o finansowania motywacyjnej premii integracyjnej. Zgodnie z poprawk¹ premia finansowana bêdzie ze œrodków na dzia³alnoœæ centrum integracji spo³ecznej.
Poprawka pi¹ta przyjêta przez komisjê przewiduje, ¿e na decyzjê kierownika centrum integracji spo³ecznej w sprawie zaprzestania realizacji programu zatrudnienia socjalnego przys³ugiwa³a bêdzie skarga, a nie odwo³anie do
s¹du administracyjnego. Poprawka ma na celu
zapewnienie spójnoœci w ramach systemu prawa.
Poprawka szósta przyjêta przez komisjê uwzglêdnia, ¿e z wnioskiem o refundacjê czêœci wynagrodzenia pracownika ze œrodków Funduszu
Pracy w ramach zatrudnienia wspieranego bêdzie móg³ wyst¹piæ ka¿dy pracodawca, który
podpisa³ stosown¹ umowê z w³aœciwym starost¹,
a nie tylko spó³dzielnia.
Poprawka siódma zmierza do tego, aby osoby
pobieraj¹ce œwiadczenie integracyjne, podobnie jak bezrobotni pobieraj¹cy zasi³ek dla bezrobotnych, nie podlega³y ubezpieczeniu wypadkowemu.
Poprawka ósma zmienia termin wejœcia w ¿ycie przepisów obejmuj¹cych obowi¹zkowym
ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym osoby
pobieraj¹ce œwiadczenia integracyjne oraz przepisów przewiduj¹cych finansowanie ze œrodków
Funduszu Pracy sk³adek na ubezpieczenie spo³eczne od œwiadczeñ integracyjnych. Przepisy te
wejd¹ w ¿ycie 1 lipca 2007 r.
Poprawki te, jak i ca³a ustawa zosta³y przyjête
jednog³oœnie przez Komisjê Rodziny i Polityki
Spo³ecznej. Dziêkujê za uwagê.

Wicemarsza³ek Maciej P³a¿yñski:
Dziêkujê bardzo.
Czy ktoœ z pañstwa chce zadaæ pytanie panu
senatorowi? Nie ma pytañ.
Przypominam, ¿e rozpatrywana ustawa by³a
rz¹dowym projektem ustawy. Do reprezentowania stanowiska rz¹du w toku prac parlamentarnych zosta³ upowa¿niony minister pracy i polityki spo³ecznej.
Pana ministra reprezentuje pan minister Mielniczuk.
Czy pan minister chce zabraæ g³os?
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Spo³ecznej Miros³aw Mielniczuk: Tak.)
Proszê bardzo.
To w³aœciwa tematyka dla pana marsza³ka.
(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza³ek Marek Zió³kowski)
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Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Proszê bardzo, Panie Ministrze.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Spo³ecznej Miros³aw Mielniczuk: Panie Marsza³ku…)
Udzielam panu g³osu jako niepe³nosprawny.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie
Pracy i Polityki Spo³ecznej
Miros³aw Mielniczuk:
Czujê siê podbudowany jeszcze bardziej.
Panie Marsza³ku! Szanowni Pañstwo!
Pierwszy, dwuletni okres obowi¹zywania
ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu
socjalnym traktowany by³ jako pilota¿owy. Wyrazem tego by³a miêdzy innymi koniecznoœæ uzyskania opinii ministra w³aœciwego do spraw zabezpieczenia spo³ecznego co do wniosków o nadanie statusu centrum integracji spo³ecznej.
Dzia³alnoœæ centrum w sferze reintegracji spo³ecznej i zawodowej pozwoli³a skonfrontowaæ z realiami zasadnoœæ i czytelnoœæ przepisów ustawy
oraz ich skutecznoœæ w walce ze zjawiskiem marginalizacji spo³ecznej.
Obecnie mo¿na mówiæ o intensyfikacji procesu tworzenia centrów zaliczanych do grona podmiotów ekonomii spo³ecznej. Liczba zarejestrowanych w kraju centrów wynosi piêædziesi¹t,
z tego dwadzieœcia jeden centrów powsta³o w wyniku inicjatyw samorz¹dów gminnych, a dwadzieœcia dziewiêæ prowadzonych jest przez organizacje pozarz¹dowe. Faktyczn¹ dzia³alnoœæ
w zakresie œwiadczenia us³ug reintegracji spo³ecznej i zawodowej prowadzi trzydzieœci piêæ centrów, a pozosta³e s¹ w fazie organizacji.
Efekty dzia³ania centrów integracji s¹ nastêpuj¹ce. Jest mniej wiêcej tysi¹c szeœæset osób
uczestnicz¹cych w zajêciach w centrum trwaj¹cych dwanaœcie miesiêcy. Nale¿y podkreœliæ, ¿e
centra rozpoczê³y swoj¹ pracê z uczestnikami dopiero w 2004 r., a zatem dotychczas zakoñczy³a
siê pierwsza edycja i trwa druga. Dotychczas zajêcia ukoñczy³o oko³o piêciuset osób, spoœród
których trzysta siedemdziesi¹t znalaz³o zatrudnienie na otwartym rynku pracy. Kolejne
efekty to: szeroki pakiet zajêæ, pocz¹wszy od zajêæ psychologicznych, terapeutycznych,
a skoñczywszy na zajêciach zawodowych, warsztatach nauki zawodu, czêsto zawodu nowego; objêcie uczestników zajêæ ubezpieczeniem
zdrowotnym; stworzenie systemu pomocy finansowej – pieniê¿ne œwiadczenie integracyjne
w wysokoœci 80% zasi³ku dla bezrobotnych;
przygotowanie osób koñcz¹cych zajêcia w centrum do podejmowania decyzji o w³asnym miejscu pracy, na przyk³ad poprzez tworzenie
spó³dzielni socjalnych.
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(sekretarz stanu M. Mielniczuk)
Praktyka i doœwiadczenie pierwszych centrów
integracji spo³ecznej przyczyni³y siê do powstania nowych propozycji modyfikacji niektórych
rozwi¹zañ prawno-ekonomicznych ustawy,
a szczególnie dopasowania do realiów œwiadczonych us³ug reintegracji spo³ecznej i zawodowej.
Nowelizacja ustawy o zatrudnieniu socjalnym
zawiera nastêpuj¹ce elementy: w³¹czenie do kategorii osób, do których ma zastosowanie ustawa, osób niepe³nosprawnych; rezygnacja z przyznania statusu centrum na trzy lata, teraz status
ten bêdzie przyznawany na okres piêcioletni; rozszerzenie i uzupe³nienie zadañ klubów integracji
spo³ecznej; podniesienie wysokoœci œwiadczenia
integracyjnego do 100% zasi³ku dla osób bezrobotnych; objêcie uczestników ubezpieczeniem
spo³ecznym; wprowadzenie mo¿liwoœci przyznania motywacyjnej premii integracyjnej; uchylenie zmian wynikaj¹cych z ustawy z 29 lipca
2005 r. o zmianie niektórych ustaw w zwi¹zku ze
zmianami w podziale zadañ i kompetencji administracji terenowej; uregulowanie prawa do
œwiadczenia integracyjnego w przypadku opuszczenia zajêæ; doprecyzowanie przepisu dotycz¹cego skorzystania przez marsza³ka województwa z mo¿liwoœci przyznania dotacji na pierwsze
wyposa¿enie oraz dotacji na dzia³alnoœæ centrum
w pierwszych trzech miesi¹cach; uproszczenie
przepisów dotycz¹cych przyznania refundacji
czêœci wynagrodzenia pracodawcom zatrudniaj¹cym by³ych uczestników zajêæ.
W trakcie prac senackiej Komisji Rodziny i Polityki Spo³ecznej wprowadzono zmiany, które likwiduj¹ usterki legislacyjne i porz¹dkuj¹ ustawê.
Zaprezentowane propozycje zmian przepisów
powinny w zdecydowany sposób pomóc nie tylko
prowadziæ dzia³alnoœæ reintegracyjn¹, spo³eczno-zawodow¹ dotychczasowym centrom integracji spo³ecznej, ale i podejmowaæ decyzje o jej inicjowaniu. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê, Panie Ministrze. Proszê jeszcze na
chwileczkê zostaæ.
Czy ktoœ z pañstwa senatorów…
Proszê bardzo, pan senator Szymañski zadaje
pytanie panu ministrowi.

Senator Antoni Szymañski:
Panie Ministrze, pan minister potwierdzi³ zainteresowanie rozwojem tej formy pomocy w reintegracji spo³ecznej. Czy œrodki finansowe, które na ten cel mog¹ byæ spo¿ytkowane, bêd¹ wystarczaj¹ce, ¿eby ten rozwój nast¹pi³? Bo wiemy,
¿e te œrodki bêd¹ mog³y byæ z funduszu przeciwalkoholowego, który jest wykorzystywany na

bardzo ró¿ne cele, i ¿e one s¹ bardzo ograniczone.
Dzia³ania czêœciowo mog¹ byæ finansowane
z Funduszu Pracy, ale pewnie w niedu¿ej czêœci,
troszeczkê mog¹ byæ finansowane z EFS. Ale czy
to wszystko wystarczy, ¿eby szerzej to rozwin¹æ?
Ja rozmawia³em, konsultowa³em tê kwestiê
w województwie pomorskim i tam jest taka chêæ,
¿eby w ka¿dym powiecie powsta³o CIS, centrum
integracji spo³ecznej. Krótko mówi¹c, czy œrodki
finansowe na to pozwol¹?

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Panie Ministrze, proszê bardzo.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie
Pracy i Polityki Spo³ecznej
Miros³aw Mielniczuk:
Panie Marsza³ku! Szanowni Pañstwo!
Ja chcia³bym tylko powiedzieæ, ¿e komisja
otrzyma³a informacjê dotycz¹c¹ dzia³alnoœci
centrów integracji spo³ecznej i na samym koñcu
tej informacji jest akapit poœwiêcony w³aœnie finansom. Zgodnie z treœci¹ ustawy o zatrudnieniu socjalnym marsza³ek województwa na zasadach okreœlonych w porozumieniu zawartym
z instytucj¹ tworz¹c¹ mo¿e przyznaæ centrum
dotacjê na pierwsze wyposa¿enie oraz dotacjê na
dzia³alnoœæ przez okres pierwszych trzech miesiêcy ze œrodków pochodz¹cych z dochodów w³asnych samorz¹du województwa przeznaczonych
na realizacjê wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholowych.
Ze sprawozdania z realizacji ustawy o wychowaniu w trzeŸwoœci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 r.
wynika, ¿e ogólna kwota pomocy, jak¹ otrzyma³y
centra z tego tytu³u, wynosi 682 tysi¹ce 28 z³.
Kwota ta obejmuje pomoc udzielon¹ przez szeœæ
województw. Pozosta³e takiej pomocy nie udzieli³y. Ogólna kwota przeznaczona na zadania z zakresu profilaktyki rozwi¹zywania problemów alkoholowych realizowane w oparciu o wojewódzki
program profilaktyki i rozwi¹zywania problemów
alkoholowych wynios³a w tym okresie 27 milionów 754 tysi¹ce 938 z³.
Jeœli chodzi o kwestiê finansów, to tutaj taka
informacja, Panie Senatorze, siê znalaz³a.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo.
Dziêkujê, Panie Ministrze, bo nie ma wiêcej pytañ.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Spo³ecznej Miros³aw Mielniczuk: Dziêkujê.)
W takim razie otwieram dyskusjê.
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Przypominam o znanych pañstwu senatorom
wymogach regulaminowych.
Pan senator Augustyn zapisa³ siê do g³osu.
Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Mieczys³aw Augustyn:
Panie i Panowie Senatorowie! Oczywiœcie
w pierwszym rzêdzie, Panie Marsza³ku!
Panie Ministrze, z wielk¹ przyjemnoœci¹
chcia³bym powiedzieæ, ¿e ustawa, która zosta³a
stworzona przez ministerstwo, jest jedn¹ z tych,
które praktycznie nale¿a³oby tylko chwaliæ.
Chwaliæ za bardzo du¿o rozwi¹zañ, które wychodz¹ niemal¿e w ca³oœci, niemal¿e w 100% naprzeciw oczekiwaniom partnerów realizuj¹cych
tê ustawê. Jak siê œledzi proces powstawania tej
ustawy, to mo¿na ministerstwo dawaæ jako wzór
urzêdu centralnego, który umie s³uchaæ i który
chce rozwoju tej bardzo cennej formy wsparcia
osób, którym grozi wykluczenie, czyli tych, którym najtrudniej jest na rynku pracy. Bo przypomnijmy, ¿e celem tej ustawy jest przywrócenie rynkowi pracy osób d³ugotrwale bezrobotnych, ale tych, które znalaz³y siê w tym stanie
czêsto ze wzglêdu na ró¿ne dramatyczne sytuacje ¿yciowe, w tym wypadku jeszcze dodatkowo –
i dobrze, ¿e jest ta kompatybilnoœæ obu tych
ustaw – tak¿e z powodu niepe³nosprawnoœci, bo
to wa¿ny element tej nowelizacji… Tak wiêc cieszê siê, Panie Ministrze, ¿e tym razem mogê mówiæ dobre rzeczy. I tylko nale¿y powiedzieæ, ¿e
przy tworzeniu poprzedniej ustawy akurat tak
wra¿liwego ucha na to, co potrzebne, pañstwo
nie mieliœcie.
Chwal¹c skutecznoœæ dzia³ania tej ustawy,
ciesz¹c siê z ka¿dego nowego CIS i KIS, warto te¿
pomyœleæ, czy ta ustawa oka¿e siê prze³omem
w kwestii liczby placówek, które powstaj¹. Myœlê,
¿e s¹ tu dwa ograniczenia i warto siê temu przygl¹daæ. Ja o tym wspomnia³em na posiedzeniu
komisji i tutaj przypomnê te dwa aspekty.
Przede wszystkim trzeba by siê zastanowiæ,
czy ograniczanie podstawowego Ÿród³a finansowania CIS do œrodków przeznaczonych na ró¿nych szczeblach na profilaktykê przeciwalkoholow¹ jest s³uszne, czy nie warto tego mechanizmu odblokowaæ. Pan minister mówi³, dlaczego
tak jest. Oczywiœcie dobrze, gdy ustawodawca
wskazuje realne Ÿród³o finansowania ze œrodków
samorz¹dowych, bo w tej Izbie zawsze siê denerwujemy, kiedy siê tworzy zadania, a nie wskazuje
siê Ÿróde³ finansowania. To na pewno wa¿ne. Nie
by³bym za tym, ¿eby ten zapis usuwaæ, ale te¿ dobrze by by³o go wzbogaciæ o mo¿liwoœæ finansowania z innych Ÿróde³ poza tym i poza Funduszem Pracy, tak ¿eby mo¿na by³o jeszcze pozyskiwaæ œrodki tak¿e poza tym, co daje ministerstwo.
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Mówiê o tym dlatego, ¿e druga kwestia, która
wydaje mi siê wa¿na, jeœli myœlimy serio o tym,
¿eby szybciej powstawa³y CIS, to jest kwestia otwarcia mo¿liwoœci ich tworzenia tak¿e na powiaty. Wprawdzie dzisiaj w wyniku porozumieñ
miêdzygminnych mo¿na by by³o takie centra
tworzyæ, ale jednak jest to droga trudniejsza.
Czasem jest trudno o zgodê wœród piêciu, szeœciu, a bywa, ¿e i dziesiêciu gmin, trudno o jednomyœlnoœæ, a potrzeby tworzenia CIS widz¹
powiaty. I rzeczywiœcie, jak siê popatrzy na
strukturê tych CIS – mówi³ o tym pan minister
– oka¿e siê, ¿e one powstaj¹ g³ównie w du¿ych
oœrodkach. A gdzie najtrudniej wyprowadziæ wykluczonych na prost¹ drogê? Gdzie jest ogromnie du¿o takich osób? Na przyk³ad w œrodowiskach popegeerowskich, daleko od centrów. I tam
na przyk³ad powiaty, które przecie¿ zajmuj¹ siê
rynkiem pracy, wyra¿aj¹ chêæ do tego, ¿eby byæ
podmiotem za³o¿ycielskim, ale prawnej mo¿liwoœci póki co nie ma. Mog¹ one inicjowaæ, mog¹ inspirowaæ gminy do porozumieñ miêdzygminnych, ale jednak fizycznie tego zrobiæ nie mog¹.
Wprawdzie dysponuj¹ œrodkami z Funduszu
Pracy, ale nie dysponuj¹ pieniêdzmi na profilaktykê przeciwalkoholow¹.
Te dwie kwestie na przysz³oœæ, jak siê wydaje,
warto by braæ pod uwagê i rozszerzaæ mo¿liwoœæ
zaanga¿owania siê samorz¹dów finansowo,
a tak¿e w sensie tworzenia CIS, o szczebel powiatowy, który, jak wiemy, jest najœciœlej zwi¹zany
z rynkiem pracy i do utworzenia czy dobrego funkcjonowania tych centrów jest niezbêdny. Warto,
¿eby to w przysz³ych nowelizacjach nie usz³o
uwagi ministerstwa. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Lista mówców niniejszym zosta³a wyczerpana.
Zatem zgodnie z Regulaminem Senatu zamykam dyskusjê.
Informujê, ¿e g³osowanie w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o zatrudnieniu socjalnym oraz
o zmianie niektórych innych ustaw zostanie
przeprowadzone pod koniec posiedzenia Senatu.
Wed³ug nieoficjalnej wersji to bêdzie jutro o godzinie 16.00, ale to siê jeszcze oka¿e. Zdaje siê, ¿e
takie s¹ przymiarki z powodu olbrzymiej liczby
poprawek, miêdzy innymi do ustawy o spó³dzielniach, które trzeba jednak przepracowaæ. Jeszcze zobaczymy, jak to bêdzie wygl¹da³o.
Panie Ministrze, dziêkujê bardzo za ten plik
ustaw socjalnych.
W tej chwili zakoñczyliœmy punkt jedenasty.
Zgodnie z tym porz¹dkiem, który mi przekazano, robimy teraz ma³¹ zmianê i przystêpujemy do
rozpatrzenia punktu siedemnastego porz¹dku
obrad – to s¹ kwestie rolnictwa, które bêd¹ tutaj
kolejno wchodzi³y w grê.
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Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy
o gospodarowaniu nieruchomoœciami rolnymi Skarbu Pañstwa

(wicemarsza³ek M. Zió³kowski)
Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu siedemnastego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomoœciami rolnymi Skarbu
Pañstwa.
Przypominam, ¿e rozpatrywana ustawa zosta³a uchwalona przez Sejm 24 maja tego roku. Do
Senatu zosta³a przekazana 25 maja. Marsza³ek
Senatu skierowa³ j¹ do Komisji Rolnictwa
i Ochrony Œrodowiska. Komisja przygotowa³a
swoje sprawozdanie w tej sprawie.
Przypominam, ¿e tekst ustawy jest zawarty
w druku nr 452, a sprawozdanie komisji w druku
nr 452A.
Rz¹d bêd¹ reprezentowaæ pan minister Henryk Kowalczyk z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz wiceprezes Agencji Nieruchomoœci
Rolnych, pan Waldemar Humiêcki.
Teraz proszê pana senatora Jerzego Chróœcikowskiego o zabranie g³osu i przedstawienie
sprawozdania komisji.
Panie Senatorze, proszê bardzo.

Senator Jerzy Chróœcikowski:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Mam zaszczyt z³o¿yæ w imieniu Komisji Rolnictwa i Ochrony Œrodowiska sprawozdanie dotycz¹ce ustawy o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomoœciami rolnymi Skarbu Pañstwa,
która zosta³a rozpatrzona w dniu 30 maja. Jak
wczeœniej mówi³em, wprowadzaj¹c tê ustawê,
sprawa jest pilna, dlatego ¿e dotyczy wa¿nych
kilku kwestii, a szczególnie umów zawartych
z rolnikami.
Przepisy uchwalone przez Sejm w ustawie
z dnia 24 maja 2007 r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomoœciami rolnymi Skarbu
Pañstwa zabezpieczaj¹ interesy dzier¿awców
nieruchomoœci z Zasobu W³asnoœci Rolnej Skarbu Pañstwa oraz interesy osób, w stosunku do
których Agencja Nieruchomoœci Rolnych pomimo z³o¿enia przez nich oœwiadczenia o zamiarze
dalszej dzier¿awy nie przedstawi³a propozycji nowych warunków dzier¿awy, w zwi¹zku z czym
umowa wygas³a.
Przepisy tej ustawy w ¿aden sposób nie zabezpieczaj¹ interesów Skarbu Pañstwa. Dlatego niezbêdne jest wprowadzenie takiego przepisu, aby
dotychczasowy dzier¿awca nieruchomoœci, któremu agencja bezprzetargowo z³o¿y³a propozycjê
nowych warunków dzier¿awy, a wiêc który
spe³nia³ warunki okreœlone w art. 2 ustawy
z dnia 24 maja 2007 r., za okres w³adania nieruchomoœci¹ po zakoñczeniu umowy dzier¿awy by³
zobowi¹zany zap³aciæ równowartoœæ nale¿nego
podatku od nieruchomoœci, podatku rolnego lub
leœnego oraz wynagrodzenie Agencji Nierucho-

moœci Rolnych w wysokoœci dotychczasowego
czynszu dzier¿awnego za ten okres, zgodnie
z proponowan¹ poprawk¹ do art. 2. W takiej sytuacji zobowi¹zania dotychczasowego dzier¿awcy z tytu³u op³at lub kar umownych za okres bezumownego w³adania nieruchomoœci¹ wygas³yby
z dniem zawarcia z agencj¹ nowej umowy dzier¿awy, a w przypadku wczeœniejszego ich uiszczenia podlega³yby zwrotowi bez odsetek.
Zabezpieczenie interesów Skarbu Pañstwa ma
na celu równie¿ proponowana zmiana w art. 1
ustawy: w przypadku nieprzedstawienia przez
agencjê dotychczasowemu dzier¿awcy stanowiska odnoœnie do warunków dalszego dzier¿awienia nieruchomoœci w terminie miesi¹ca od dnia
z³o¿enia oœwiadczenia przez dzier¿awcê dzier¿awa na dotychczasowych warunkach trwa³aby
przez okres roku, a nie, jak w uchwalonej przez
Sejm ustawie, przez piêæ lat. Po up³ywie roku
agencja przedstawi³aby dzier¿awcy nowe warunki dzier¿awy.
To s¹ uzasadnienia do tych poprawek, które
mamy w druku senackim nr 452A, tych trzech,
które zosta³y wymienione.
Proszê Wysok¹ Izbê o poparcie poprawek zg³oszonych przez senack¹ Komisjê Rolnictwa
i Ochrony Œrodowiska.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Czy ktoœ z pañstwa senatorów chcia³by zadaæ
z miejsca pytanie panu senatorowi sprawozdawcy? Nie.
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Przypominam, ¿e to by³ poselski projekt ustawy.
Przedstawiciele rz¹du mog¹ w tym momencie
zabraæ g³os.
Chcia³bym zapytaæ, czy któryœ z panów
chcia³by w tym momencie zabraæ g³os. Tak? To
proszê bardzo.
Panie Ministrze, w takim razie zapraszam na
mównicê.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie
Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Henryk Kowalczyk:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Intencj¹ tej nowelizacji jest przede wszystkim
umo¿liwienie naprawienia krzywd dzier¿awcom
nieruchomoœci rolnych, którzy utracili prawo
przed³u¿enia dzier¿awy na dotychczasowych warunkach, na zasadzie przed³u¿enia tego terminu
dzier¿awy, mimo ¿e dope³nili obowi¹zku z³o¿enia
takiej deklaracji w stosunku do Agencji Nieruchomoœci Rolnych. Jednak Agencja Nieruchomoœci Rolnych, a szczególnie niektórzy jej urzêdnicy, czasami mimo wys³ania deklaracji, ¿e
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urzêdnik zg³osi siê do dzier¿awcy w celu uzgodnienia nowych warunków dzier¿awy, takich
zg³oszeñ nie odnotowali. W niektórych przypadkach brak by³o jakiegokolwiek odzewu ze strony
Agencji Nieruchomoœci Rolnych, st¹d dzier¿awcy
w dobrej wierze oczekiwali na przed³u¿enie i negocjowanie nowych warunków dzier¿awy, a termin dzier¿awy wygas³. Zgodnie z dotychczas obowi¹zuj¹c¹ ustaw¹ nie mo¿na ju¿ powróciæ do dotychczasowej formy przed³u¿ania dzier¿awy
i trzeba odnawiaæ dzier¿awê w sposób przetargowy. W wielu przypadkach by³oby to dla rolników
krzywdz¹ce, ponadto ci rolnicy nadal s¹ u¿ytkownikami tych gruntów rolnych.
A wiêc ta nowelizacja pozwala na zdyscyplinowanie agencji w celu realizacji punktu dotycz¹cego ustalania nowych warunków czynszu
dzier¿awnego.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Panie Ministrze, dziêkujê bardzo.
Czy ktoœ z pañstwa senatorów chcia³by zadaæ
pytanie panu ministrowi?
Proszê bardzo, pan senator Mañkut.
Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator W³adys³aw Mañkut:
Panie Marsza³ku! Panie Ministrze!
Moje pytanie albo raczej moja w¹tpliwoœæ dotyczy liczby podmiotów czy osób fizycznych, które utraci³y prawo dzier¿awy w wyniku tych, powiedzmy, b³êdów czy te¿ niedok³adnoœci w obs³udze dzier¿awców. Jaka to jest wielkoœæ w skali
kraju? Czy faktycznie istnia³a potrzeba regulacji
ustawowej tego problemu? Tym bardziej ¿e zasady dzier¿awy s¹ znane od wielu lat i realizowane
nie tylko przez Agencjê Nieruchomoœci Rolnych,
ale te¿ przez inne podmioty.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Panie Ministrze, proszê bardzo.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie
Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Henryk Kowalczyk:
Panie Marsza³ku, Panie Senatorze, liczba
dzier¿awców, którzy mog¹ podlegaæ tej nowelizacji, okreœlana jest na kilka tysiêcy. Dyrektor oddzia³u wroc³awskiego mówi³ o trzech tysi¹cach
takich dzier¿awców, z tym ¿e oddzia³ wroc³awski
by³ zdecydowanym liderem w tym rankingu, ¿e
tak to nazwê.
(Senator W³adys³aw Mañkut: Czarnym.)
No tak, czarnym liderem.
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Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Rozumiem, ¿e nie ma wiêcej pytañ.
Panie Ministrze, dziêkujê bardzo.
Chcia³em otworzyæ dyskusjê, ale nikt siê do
dyskusji nie zapisa³.
W zwi¹zku z tym dyskusja w tym momencie
zosta³a zamkniêta.
Informujê Wysok¹ Izbê, ¿e g³osowanie w sprawie ustawy o zmianie ustawy o gospodarowaniu
nieruchomoœciami rolnymi Skarbu Pañstwa zostanie przeprowadzone pod koniec posiedzenia
Senatu. W tym momencie zakoñczyliœmy punkt
siedemnasty.
Teraz bêdzie innowacja proceduralna, polegaj¹ca na tym, ¿e przystêpujemy do ³¹cznego rozpatrzenia punktów osiemnastego i dziewiêtnastego porz¹dku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o kszta³towaniu
ustroju rolnego oraz ustawy o gospodarowaniu
nieruchomoœciami rolnymi Skarbu Pañstwa;
drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o kszta³towaniu ustroju rolnego.
Pierwszy projekt zosta³ wniesiony przez Komisjê Rolnictwa i Ochrony Œrodowiska i zawarty
jest w druku nr 411, a drugi przez grupê senatorów i zawarty jest w druku nr 366.
Marsza³ek Senatu skierowa³ projekty ustaw
do rozpatrzenia w pierwszym czytaniu do Komisji
Ustawodawczej oraz Komisji Rolnictwa i Ochrony Œrodowiska.
Pierwsze czytanie projektu ustawy z druku
nr 411 zosta³o przeprowadzone na wspólnym posiedzeniu obu komisji w dniu 24 kwietnia, a projektu ustawy z druku nr 366 w dniu 8 marca
2007 r. Komisje po rozpatrzeniu projektów ustaw
przygotowa³y wspólne sprawozdania.
Sprawozdania te zawarte s¹ w drukach
nr 411S i 366S.
Przypominam, ¿e zgodnie z Regulaminem Senatu drugie czytanie projektu ustawy obejmuje
przedstawienie Senatowi sprawozdania komisji
o projekcie ustawy, przeprowadzenie dyskusji
oraz zg³aszanie wniosków.
Pana senatora Jerzego Chróœcikowskiego proszê jeszcze raz na trybunê i o przedstawienie
wspólnych sprawozdañ komisji w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o kszta³towaniu ustroju rolnego oraz ustawy o gospodarowaniu nieruchomoœciami rolnymi Skarbu Pañstwa i projektu
ustawy o zmianie ustawy o kszta³towaniu ustroju
rolnego.
Proszê bardzo.

Senator Jerzy Chróœcikowski:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Chcia³bym z³o¿yæ ju¿ drugie sprawozdanie.To
zawarte w druku nr 411S dotyczy projektu ustawy o zmianie ustawy o kszta³towaniu ustroju rol-
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nego oraz ustawy o gospodarowaniu nieruchomoœciami rolnymi Skarbu Pañstwa, które na posiedzeniu 24 kwietnia 2007 r. komisje rozpatrzy³y w pierwszym czytaniu. Te poprawki wynik³y
z wczeœniejszych prac komisji rolnictwa. One by³y wielokrotnie omawiane ju¿ w czasie prac nad
wieloma zmianami w ustawach, miêdzy innymi
w³aœnie o zmianie ustawy o ustroju rolnym. Propozycje by³y zg³aszane do ministerstwa, ministerstwo odpowiada³o nam, ¿e przygotowuje takie zmiany, realizuje to, ale w zwi¹zku z tym, ¿e
tych zmian do tej pory nie by³o, w koñcu podjêliœmy w³asn¹ inicjatywê i zg³osiliœmy zmiany w tej
ustawie, któr¹ mamy przed sob¹ w druku
nr 411S.
Teraz krótkie uzasadnienie do ustawy. Otó¿
struktura agrarna polskiego rolnictwa charakteryzuje siê miêdzy innymi znaczn¹ liczb¹ gospodarstw rolnych – s¹ blisko dwa miliony gospodarstw o powierzchni powy¿ej 1 ha – znacznym
rozdrobnieniem, niewielkim udzia³em gospodarstw œrednich i wiêkszych obszarowo – a¿ 80%
gospodarstw ma powierzchniê mniejsz¹ ni¿
10 ha, stanowi¹ one 40% u¿ytków rolnych. Tylko
1% gospodarstw ma powierzchniê powy¿ej 50 ha,
a stanowi¹ one 16% u¿ytków rolnych. Œrednia
powierzchnia gospodarstw indywidualnych
w Polsce, wed³ug danych spisu rolnego z 2002 r.,
wynosi 8 ha i 33 a, a w uk³adzie wojewódzkim od
3 ha i 92 a w województwie ma³opolskim do 18 ha
i 74 a w warmiñsko-mazurskim – tak siê rozk³ada przedzia³.
Bior¹c pod uwagê przedstawione uwarunkowania strukturalne, przyjêty przez ustawê
o kszta³towaniu ustroju rolnego limit powierzchni preferowanego przez politykê roln¹ pañstwa gospodarstwa rodzinnego, wynosz¹cy
300 ha rolnych, nale¿y uznaæ za zbyt wysoki.
Obecna struktura obszarowa wskazuje na koniecznoœæ powiêkszania w pierwszym rzêdzie gospodarstw kilku- i kilkunastohektarowych, co
ma na celu miêdzy innymi zapewnienie mo¿liwoœci utrzymania siê z pracy w rolnictwie w³aœcicielom i ich rodzinom. Zwiêkszenie mo¿liwoœci
wspierania przez pañstwo procesu powiêkszania
typowych gospodarstw rodzinnych wymaga³oby
ograniczenia ustawowego limitu powierzchni gospodarstwa rodzinnego do 100 ha u¿ytków rolnych, a za rolnika indywidualnego uznania w³aœciciela lub dzier¿awcy nieruchomoœci rolnych
o powierzchni nieprzekraczaj¹cej limitu okreœlonego dla gospodarstwa rodzinnego. Nabywanie
ziemi do tej powierzchni przez rolników indywidualnych odbywa³oby siê poza pierwokupem
agencji.
Ponadto w nowelizowanej ustawie zbyt ogólnie
zosta³y okreœlone wymogi, których spe³nienie pozwala uznaæ osobê fizyczn¹ za rolnika indywi-

dualnego. Dowodem na to jest szczególnie uczestnictwo w przetargach ograniczonych organizowanych przez Agencjê Nieruchomoœci Rolnych
dla rolników indywidualnych osób, które wprawdzie spe³niaj¹ formalne ustawowe kryteria, nie
s¹ jednak rzeczywiœcie zwi¹zane z rolnictwem.
Zgodnie z literalnym brzmieniem przepisów powo³anej ustawy ka¿da osoba posiadaj¹ca co najmniej wykszta³cenie œrednie, niekoniecznie rolnicze, spe³nia wymogi wykszta³cenia rolniczego
i wymóg zamieszkiwania w gminie, na obszarze
której po³o¿ona jest nabywana nieruchomoœæ,
chocia¿by na dzieñ przed przetargiem zosta³a zameldowana i wydzier¿awi³a w tym samym czasie
nieruchomoœci rolne od miejscowych rolników.
W œwietle obowi¹zuj¹cych przepisów ustawy nie
ma wiêc przeszkód, aby grunty rolne by³y nabywane przez przedsiêbiorcze osoby niebêd¹ce rolnikami, chocia¿by dla otrzymania dop³at lub
w celach spekulacyjnych.
Z tych wzglêdów celowe jest wprowadzenie
ograniczeñ w postaci wymogu trzyletniego zamieszkiwania na terenie gminy, gdzie le¿y gospodarstwo, oraz ponowne zdefiniowanie kwalifikacji rolniczych, wy³¹czaj¹ce mo¿liwoœæ uznania za
rolnika osoby niemaj¹cej nic wspólnego z rolnictwem, a legitymuj¹cej siê wykszta³ceniem wy¿szym lub œrednim w jakiejkolwiek dziedzinie,
a tak¿e doprecyzowanie pojêcia: „osobiste prowadzenie gospodarstwa rolnego”. Najistotniejszymi przes³ankami œwiadcz¹cymi o osobistym
prowadzeniu gospodarstwa powinny byæ praca
w swoim gospodarstwie rolnym oraz podejmowanie wszelkich decyzji zwi¹zanych z jego prowadzeniem. Myœlê, ¿e jak bêd¹ pytania, to bêd¹ uzasadnienia dodatkowe, udzielê odpowiedzi. Tyle
co do druku nr 411S.
Teraz przedstawiê drugi druk. Druga inicjatywa by³a podjêta przez grupê senatorów. Do prezentowania stanowiska wczeœniej by³ upowa¿niony pan senator Lasecki. Komisja, pracuj¹c
nad projektem zg³oszonym przez grupê senatorów, wprowadzi³a zmiany. Zmiany zosta³y w³aœnie przeg³osowane przez komisjê i chcia³bym odczytaæ uzasadnienie, które mamy w druku
nr 366S.
Ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kszta³towaniu ustroju rolnego, która wesz³a w ¿ycie
w dniu 15 lipca 2003 r., zgodnie z za³o¿eniami
mia³a s³u¿yæ poprawie struktury obszarowej gospodarstw rolnych, przeciwdzia³aniu nadmiernej koncentracji nieruchomoœci rolnych oraz zapewnieniu prowadzenia dzia³alnoœci rolniczej
w gospodarstwach rolnych przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach. Ustawa zdefiniowa³a
miêdzy innymi pojêcie gospodarstwa rodzinnego, które zgodnie z art. 23 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej jest podstaw¹ ustroju rolnego
pañstwa, wprowadzi³a mo¿liwoœæ nabywania
przez Agencjê Nieruchomoœci Rolnych ziemi na
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rynku prywatnym na podstawie prawa pierwokupu i wykupu, umo¿liwi³a organizowanie przez
agencjê przetargów ograniczonych na sprzeda¿
i dzier¿awê dla rolników indywidualnych powiêkszaj¹cych gospodarstwa rodzinne, wreszcie
ustanowi³a limit powierzchniowy nieruchomoœci, jaki mo¿e byæ sprzedawany jednemu podmiotowi przez agencjê.
Uchwalenie tej ustawy nast¹pi³o w bardzo du¿ym tempie w trakcie negocjacji warunków przyst¹pienia Polski do Unii Europejskiej. Poœpiech
ten wynika³ z faktu, i¿ niektóre opinie prawne
wskazywa³y, ¿e wprowadzenie do prawa krajowego uregulowañ dotycz¹cych zakresu swobody
obrotu kapita³u mo¿e nast¹piæ tylko przed ratyfikowaniem przez Polskê traktatu akcesyjnego.
W przypadku nieustanowienia wtedy instytucji
pañstwowego pierwokupu ewentualne wprowadzenie tego instrumentu do prawodawstwa po
przyst¹pieniu Polski do Unii Europejskiej by³oby
trudne lub wrêcz niemo¿liwe.
Oceniaj¹c realizacjê ustawy na podstawie
danych liczbowych, mo¿na stwierdziæ, ¿e agencja w znikomym stopniu korzysta³a z przys³uguj¹cego jej prawa pierwokupu. Wed³ug stanu
na koniec ubieg³ego roku od pocz¹tku dzia³ania
ustawy agencja otrzyma³a dwieœcie trzydzieœci
jeden tysiêcy umów, dotycz¹cych w sumie powierzchni oko³o 380 tysiêcy ha, w stosunku do
których przys³ugiwa³o jej prawo pierwokupu.
Agencja skorzysta³a dwieœcie szeœædziesi¹t
szeœæ razy z tego uprawnienia, czyli w 0,116%
przypadków, a oœwiadczenia o skorzystaniu
z prawa pierwokupu, wykupu, dotycz¹ powierzchni oko³o 6 tysiêcy ha.
W zwi¹zku z brakiem planów zagospodarowania przestrzennego na znacznym obszarze kraju
ustawa ta ma niestety tak¿e zastosowanie do nieruchomoœci rolnych po³o¿onych na terenie gmin
czy te¿ w obrêbie administracyjnym miast, czêsto
o ma³ym obszarze i przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe. W sytuacji braku planów
zagospodarowania przestrzennego kwalifikacja
przez notariusza przeznaczenia nieruchomoœci
stanowi¹cej przedmiot obrotu odbywa siê na
podstawie zapisów w ewidencji gruntów, które to
bardzo czêsto kwalifikuj¹ grunty jako u¿ytki rolne. Nieruchomoœci o takim charakterze nie s¹
nabywane przez agencjê na zasadach pierwokupu, nie maj¹ bowiem ¿adnego znaczenia dla realizacji celów ustawy.
Dziêki ograniczeniu zakresu dzia³ania ustawy w sferze prawa pierwokupu agencji jej przepisy nie mia³yby zastosowania do wiêkszoœci
umów przenosz¹cych w³asnoœæ nieruchomoœci formalnie rolnych, które stanowi¹ najczêœciej tereny nadaj¹ce siê pod zabudowê mieszkaniow¹.
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Rocznie do agencji wp³ywa oko³o osiemdziesi¹t
tysiêcy aktów notarialnych, z których a¿ 80% dotyczy ma³ych obszarowo nieruchomoœci poni¿ej
1 ha, w du¿ej czêœci o charakterze faktycznie nierolnym, na przyk³ad budowlanym. Wprowadzenie obszarowego limitu umo¿liwi³oby s³u¿bom
agencji skoncentrowanie siê na badaniu celowoœci nabycia jedynie tych nieruchomoœci, które
mog¹ mieæ istotne znaczenie dla realizacji celów
kszta³towania ustroju rolnego, to jest przede
wszystkim poprawy struktury obszarowej rolnictwa. Dotychczasowe doœwiadczenia wskazuj¹,
¿e najlepsze efekty daje nabycie wiêkszych obszarowo nieruchomoœci, które po restrukturyzacji udostêpniane s¹ okolicznym rolnikom indywidualnym w formie przetargów ograniczonych.
Zmiana zaproponowana w nowelizacji powinna usprawniæ obrót nieruchomoœciami w sferze
zapewnienia gruntów pod budownictwo, wzmacniaj¹c jednoczeœnie rolê ustawowych regulacji
w zakresie kszta³towania ustroju rolnego.
Ustawa nie poci¹ga za sob¹ istotnych skutków
finansowych.
Przedmiot projektu ustawy nie jest objêty prawem Unii Europejskiej.
Jeœli by³yby jakieœ pytania, to chêtnie na nie
odpowiem. Generalnie ustawa prowadzi do jednej, g³ównej zmiany zapisu: aby w przypadku
dzia³ek powy¿ej 1 ha – wczeœniej by³o to powy¿ej
10 a – wymagany by³ wstêpny akt notarialny
i Agencja Nieruchomoœci Rolnych mog³aby korzystaæ z prawa pierwokupu. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Teraz pytania. Z tym ¿e pytania mo¿na kierowaæ do pana senatora sprawozdawcy i do upowa¿nionych przedstawicieli wnioskodawców,
czyli albo pana senatora Chróœcikowskiego, albo
pana senatora Laseckiego, je¿eli ktoœ chce zapytaæ o cokolwiek. Pañstwo senatorowie? W³aœciwie panowie senatorowie – to jest bardzo podejrzane. A, przepraszam, jest te¿ pani… (Weso³oœæ
na sali)
Czy jest jakieœ pytanie? Nie ma.
W takim razie, proszê pañstwa, okres pytañ do
pañstwa senatorów ju¿ siê skoñczy³. Teraz
przedstawiciele rz¹du mog¹ zabraæ g³os.
Panie Ministrze, czy pan ma ochotê wejœæ na
trybunê? Zapraszam.
Proszê bardzo, Panie Ministrze.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie
Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Henryk Kowalczyk:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Proponowane zmiany ustawowe rz¹d generalnie popiera, przygotowuje zreszt¹ szerok¹ zmia-
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nê ustawy o kszta³towaniu ustroju rolnego. Niestety, w³aœnie ze wzglêdu na szerokoœæ zmian
ustawa jest w procesie uzgodnieñ miêdzyresortowych i ten proces siê przed³u¿a. Wszystkie omawiane zmiany id¹ w kierunku proponowanym
przez rz¹d, popieramy wiêc te zmiany, które proponuj¹ w tej chwili wnioskodawcy, pañstwo senatorowie.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê.
Czy Wysoki Senat chcia³by zapytaæ o coœ pana
ministra? Nie widzê chêtnych. Dziêkujê.
W takim razie otwieram dyskusjê.
Do dyskusji zapisa³o siê dwóch mówców – pan
senator Pawe³ Michalak jako pierwszy, Jaros³aw
Lasecki jako drugi.
Zapraszam, Panie Senatorze.
£¹czna dyskusja nad tymi dwoma punktami,
tak?

Senator Pawe³ Michalak:
Panie Marsza³ku! Pani Senator! Panowie Senatorowie!
Senator Chróœcikowski, przewodnicz¹cy komisji, szczegó³owo uzasadni³ te dwa projekty. Ja
mam kilka s³ów uzupe³nienia. Przypomnê tylko,
¿e pan wiceminister Zagórski po omawianiu
PROW, czyli Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, gdzie pojawi³a siê nowa definicja rolnika,
obieca³, ¿e takie zasadnicze zmiany do tych
ustaw szybko siê pojawi¹. Pana ministra ju¿ nie
ma. Zmian nie ma. Odczytujê to usprawiedliwienie. Czekamy jednak ju¿ praktycznie rok, chocia¿by ja osobiœcie, na tê zmianê. W ustawie
o kszta³towaniu ustroju rolnego jest okreœlona
definicja rolnika, nie bêdê jej przytacza³. W ustawie o p³atnoœciach bezpoœrednich jest zupe³nie
inna definicja rolnika. Ona jest wa¿na, je¿eli chodzi o te p³atnoœci, bo mówimy nie tylko o w³aœcicielach gruntów rolnych, ale te¿ o dzier¿awcach.
Ta ustawa ma wiêc znaczenie. Jest ustawa
o ubezpieczeniu spo³ecznym i jest jeszcze inna
definicja rolnika. I wreszcie w PROW, czyli w tym
g³ównym mechanizmie… Dzisiaj pan minister
Kowalczyk wyje¿d¿a do Brukseli i mamy nadziejê, ¿e wróci z dobrymi wiadomoœciami, ¿e mamy
ten program zatwierdzony przez Komisjê Europejsk¹. Chyba bêdziemy wtedy œwiêtowali. I tam
jest jeszcze inna definicja.
Co powodowa³y te ró¿ne definicje, bardzo niedoskona³e w porównaniu z t¹, któr¹ zaprezentowa³ pan senator sprawozdawca? Oto rodzi³y siê,
powiedzmy, powi¹zania spekulacyjne. Ja rok temu wzi¹³em sobie pod lupê jedn¹ transakcjê
sprzeda¿y ziemi i kontynuujê, ¿e tak powiem, og-

l¹d tej sytuacji do dzisiaj. Przypomnê tylko, ¿e
w³aœnie zgodnie z t¹ niedoskona³¹ definicj¹ rolnika… To zreszt¹ zosta³o potwierdzone w odpowiedzi, któr¹ uzyska³em od ministra. Praktycznie
rzecz bior¹c, do przetargu mo¿e przyst¹piæ osoba, która na kilka dni przed przetargiem zameldowa³a siê w danej gminie i naby³a tam kilka hektarów ziemi. To wszystko jest zgodne z prawem.
Taka transakcja – za gotówkê rzêdu 1 miliona z³
dwóch rolników kupuje po nieca³e 100 ha. Obaj
zwi¹zani s¹ z du¿¹ firm¹, to chyba wa¿ne, powiedzmy: niemieck¹. P³ac¹ gotówk¹. Na pierwszy
rzut oka, bior¹c pod uwagê ich przewidywane dochody, oczywiœcie nie staæ ich na przeprowadzenie takiej du¿ej transakcji. Ale kupuj¹. Wiosn¹
tego roku wystawili te grunty rolne na sprzeda¿.
Agencja nieruchomoœci nie skorzysta³a z prawa
pierwokupu, chocia¿ sporo rolników mia³o ochotê na zakup, a ziemiê kupi³a spó³ka. W tej chwili
niewa¿na nazwa, mam jednak wszystkie precyzyjne namiary, ³¹cznie z KRS. Jej prezes jest te¿
materialnie zaanga¿owany w poprzedni¹ spó³kê
niemieck¹. Mamy wiêc ewidentny ³añcuszek, widzimy, jak odby³a siê ta spekulacja ziemi¹. Ja dalej bêdê siê temu przygl¹da³. S¹ s³u¿by powo³ane
do tego, ¿eby dociec, czy to wszystko by³o zgodne
z prawem. Niemniej tu dok³adnie widaæ, jak ziemia trafia do spó³ki, ju¿ praktycznie bez mo¿liwoœci poszerzania rodzinnych gospodarstw rolnych, choæ mamy to zapisane w konstytucji
i konsekwentnie – przez zapis ograniczaj¹cy do
100 ha – chcemy to uzyskaæ. Pañstwo bowiem
jest zobowi¹zane wspomagaæ poszerzanie tych
rodzinnych gospodarstw.
Proszê pañstwa, dlatego z ca³ym przekonaniem, nie czekaj¹c na to, co zrobi w tej chwili
rz¹d, jak d³ugo bêd¹ trwa³y negocjacje i uzgodnienia miêdzyresortowe, nale¿a³oby jak najszybciej wprowadziæ te zapisy w ustawie, ¿eby zapobiec patologiom. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo.
Pan senator Lasecki, proszê bardzo.

Senator Jaros³aw Lasecki:
Szanowny Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Art. 23 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej
mówi o tym, ¿e podstaw¹ ustroju rolnego pañstwa jest gospodarstwo rodzinne. Ustawa z dnia
11 kwietnia 2003 r., o nowelizacji której dzisiaj
mówimy, wprowadzi³a pojêcie gospodarstwa rodzinnego na krótko przed wejœciem Polski do
Unii Europejskiej. Ustawa ta by³a tworzona przez
wiele miesiêcy, w olbrzymim tempie, w³aœnie po
to, aby zapobiec wykupywaniu polskiej ziemi
przez rolników zachodnich. Ta definicja 300 ha
jako gospodarstwa rodzinnego nie wziê³a siê z po-
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wietrza. Wiele miesiêcy pracy w przygotowaniu
tej ustawy doprowadzi³o do konkluzji, ¿e 300 ha
to jest chyba dobra wielkoœæ, ¿e powinniœmy równaæ do wielkoœci gospodarstw w Unii Europejskiej po to, aby polscy rolnicy mogli byæ konkurencyjni. Nie wiem, czy Wysoka Izba ma œwiadomoœæ tego, ¿e œrednie gospodarstwo rolne w Polsce to jest gospodarstwo o powierzchni oko³o
7 ha. Dochód z jednego gospodarstwa rolnego
w Polsce na rolnika to jest tysi¹c kilkaset z³otych
rocznie. Wysoka Izbo, z tych pieniêdzy ¿aden rolnik siê nie utrzyma. Je¿eli siê utrzymuj¹, to zapytajmy siê sami, czy jest to godne utrzymanie dla
polskich rolników. Czy te 1500, 1600 czy 1700 z³
dochodu rocznego to s¹ godziwe pieni¹dze?
Wysoka Izbo, o czym my tak naprawdê mówimy? Ano mówimy o tym, ¿e dzisiaj 1 ha polskiej
2
ziemi kosztuje w zasadzie tyle samo, ile 1 m mieszkania w Warszawie. Agencja Nieruchomoœci
Rolnych sprzedaje dzisiaj na przetargach 1 ha
ziemi za kwotê od 7 do 9 tysiêcy z³, a to jest mniej
2
wiêcej cena 1 m mieszkania. Rodzi siê tutaj takie
pytanie: czy to ziemia jest za tania, czy mieszkania za drogie? Dlaczego te mieszkania s¹ drogie?
Ano, proszê pañstwa, dlatego s¹ drogie, ¿e nie ma
poda¿y ziemi. Tylko wtedy, kiedy jest du¿a poda¿,
spadaj¹ ceny. Je¿eli bêdzie poda¿ ziemi, to i ceny
mieszkañ bêd¹ ni¿sze.
Wysoka Izbo! Chcemy w Polsce wybudowaæ
trzy miliony mieszkañ. Gdzie my te mieszkania
mamy budowaæ? Chcemy wybudowaæ trzy miliony mieszkañ w trzy lata. Jak je wybudowaæ w trzy
lata, je¿eli proces nabywania gruntów trwa kilka
miesiêcy? Sam proces zwi¹zany z prawem pierwokupu, ze skorzystaniem lub nieskorzystaniem
z tego prawa pierwokupu przez agencjê to jest kilka tygodni. I je¿eli 80% transakcji, które s¹ dzisiaj dokonywane na rynku nieruchomoœci, nawet w obrêbach administracyjnych miast,
zwi¹zanych jest ze skorzystaniem lub nieskorzystaniem z prawa pierwokupu przez agencjê, to
ju¿ sam ten proces jest olbrzymim hamulcem
w budowaniu mieszkañ, olbrzymim hamulcem
w tym, aby powstawa³y nowe mieszkania.
Intencj¹ senatorów, którzy podjêli inicjatywê
ustawodawcz¹, by³o to, aby ograniczyæ prawo
pierwokupu dla Agencji Nieruchomoœci Rolnej,
aby wszystkie grunty, które dzisiaj – ze wzglêdu
na to, ¿e nie ma planów zagospodarowania przestrzennego miast i gmin – s¹ gruntami rolnymi,
a które nadaj¹ siê pod budownictwo, mo¿na by³o
kupowaæ i sprzedawaæ bez ingerencji agencji. Komisja zmieni³a œredni¹ wielkoœæ takiej dzia³ki na
1 ha.
Ja dzisiaj, Panie Marsza³ku, sk³adam wniosek
o podwy¿szenie tej granicy z 1 ha do 2 ha z prostego powodu. Œrednia wielkoœæ geodezyjna dzia³ki
w Polsce to jest oko³o 1,26 ha. Po prostu takie s¹
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w Polsce dzia³ki. Po reformie rolnej z 1946 r. tak
dzia³ki dzielono i wiêkszoœæ dzia³ek rolnych
w Polsce ma wielkoœæ powy¿ej 1 ha.
Po drugie, œrednia wielkoœæ gospodarstwa to
7 ha, a po odliczeniu gospodarstw tak zwanych
wielkoobszarowych ta œrednia wielkoœæ to jest
5,82 ha. Sk³adaj¹ siê na to trzy, cztery dzia³ki
geodezyjne. Je¿eli tê wielkoœæ œredniego gospodarstwa rolnego o wielkoœci 5,82 ha podzielimy
na trzy dzia³ki, to wyjdzie nam, ¿e œrednia wielkoœæ dzia³ki, geodezyjna wielkoœæ dzia³ki rolnej,
to mniej wiêcej 1,9 ha. St¹d moja poprawka, aby
ograniczyæ prawo pierwokupu agencji do wielkoœci powy¿ej 2 ha.
I mo¿e na koniec taka refleksja: ja myœlê, ¿e
dobrze, i¿ my tu, w Wysokiej Izbie, wyprzedzamy
nieco prace rz¹du, zmierzaj¹c w kierunku poprawy sytuacji polskiego rolnictwa, do polepszenia
ustawy o kszta³towaniu ustroju rolnego. Ale niedobrze siê dzieje, ¿e bez konsultacji z rz¹dem
i byæ mo¿e bez poczekania na tê ustawê rz¹dow¹
zmieniamy w sposób drastyczny definicjê rolnika
i definicjê tego, co jest gospodarstwem rodzinnym. Bo, jak powiedzia³em na samym pocz¹tku,
art. 23 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej mówi o tym, ¿e podstaw¹ ustroju rolnego pañstwa
jest w³aœnie gospodarstwo rodzinne. Dziêkujê
bardzo.

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

Senator Jerzy Chróœcikowski:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
W³aœciwie nie planowa³em zabieraæ g³osu,
ale zosta³em trochê sprowokowany przez mojego przedmówcê, w zwi¹zku z tym pozwalam
sobie na wypowiedŸ w formie czêœciowych jakby wyjaœnieñ.
Dlaczego by³o zapisane 300 ha, dlaczego nie
100 ha? My proponujemy 100 ha. Kolega tutaj
wspomnia³, ¿e mo¿e nale¿a³o zwróciæ na to uwagê, ¿e takie gospodarstwo… Ja chcê zwróciæ uwagê, ¿e nie ma ograniczeñ w zapisie, mówi siê tam
o pewnych preferencjach, czyli chcemy daæ preferencje tym, którzy bêd¹ mieli nie wiêcej ni¿
100 ha. Jeœli agencja bêdzie chcia³a udostêpniæ
grunty, to w pierwszej kolejnoœci tym stuhektarowcom. Chcê zwróciæ uwagê – ju¿ kiedyœ o tym
wspomina³em i teraz to przypomnê – ¿e jeœli chodzi o zakup, to takie zapisy o gruntach do 100 ha
s¹ na przyk³ad w przypadku Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. To jest jednoznaczne, jeœli jest mowa o preferencjach.
Ja jestem przedstawicielem zwi¹zku zawodowego rolników indywidualnych „Solidarnoœæ”,
który wielokrotnie apelowa³ o konstytucyjny za-

34. posiedzenie Senatu w dniu 31 maja 2007 r.
158

£¹czne rozpatrzenie punktów 18. i 19. porz¹dku obrad Senatu

(senator J. Chróœcikowski)
pis – w takiej formie tego chcieliœmy – okreœlaj¹cy, ¿e to jest gospodarstwo… Mo¿e wtedy jeszcze nie mia³o byæ ono definiowane pod wzglêdem
powierzchni, ale pod wzglêdem mo¿liwoœci pracy
rodziny w tym gospodarstwie. Ale dochodziliœmy
te¿ wtedy do takiego wniosku, ¿e jak na warunki
polskie 100 ha to jest powierzchnia wystarczaj¹ca.
Chcê zwróciæ uwagê, ¿e na przyk³ad W³ochy
te¿ nie maj¹ du¿ych gospodarstw – œrednia wielkoœæ gospodarstwa we W³oszech to jest chyba
oko³o 8 ha. Jeœli siê mylê, to mo¿e mnie ktoœ
sprostowaæ. Francja to ma je chyba o wielkoœci
oko³o 50 ha, jeœli siê nie mylê. Mogê siê myliæ, bo
z pamiêci to mówiê. Czyli w³aœciwie nie mówimy
o jakichœ wielkich gospodarstwach w Unii Europejskiej. Unia Europejska sk³ada siê w³aœnie
z takich gospodarstw rodzinnych, œrednich. Grecja ma bardzo ma³e gospodarstwa, Austria ma
bardzo ma³e gospodarstwa. I taka polityka jest
stosowana w Unii Europejskiej, polityka wspierania tych gospodarstw, ¿eby one siê powiêksza³y, zmienia³y swoj¹ strukturê agrarn¹. S¹ w tym
celu tworzone odpowiednie przepisy Unii Europejskiej, wrêcz takie jak w PROW, w tak zwanym
Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich, zachêcaj¹ce do stosowania rent strukturalnych, aby
rolnicy przekazywali te gospodarstwa na powiêkszanie innych gospodarstw. Nie okreœla siê tam
jakiejœ konkretnej wielkoœci, ale mówi siê tylko
o p³ynnym przekazywaniu ziemi nastêpcom i powiêkszaniu gospodarstw. Nie mówi siê o ich wielkoœci.
My, jako senatorowie, chcemy okreœliæ i jasno
powiedzieæ, ¿e te preferencje – na razie zostañmy
przy 100 ha – to jest kwestia zawsze dyskusyjna.
Ka¿dy ma prawo przedstawiæ inne stanowisko.
Decyzje zapadaj¹ oczywiœcie w g³osowaniu, ja dostosujê siê do zasad demokracji, wiêc tak, jak to
zostanie przeg³osowane, bêdzie te¿ uznane. Niemniej jednak ja wnoszê o wprowadzenie tych
zmian, zgodnie z opini¹ komisji rolnictwa, która
je proponowa³a.
Jeœli chodzi o ceny ziemi, to s¹ one bardzo zró¿nicowane, Panie Senatorze. Jest tak, ¿e jest to
i 300 tysiêcy, i 30 tysiêcy, a bywa i tak, ¿e jest to
5 tysiêcy za hektar. Ceny s¹ ró¿ne, w zale¿noœci od
tego, czy ta ziemia jest pod Warszaw¹, czy ona jest
gdzieœ daleko, na przyk³ad w Bieszczadach. Tak
wiêc te ceny s¹ zró¿nicowane. A ustawodawstwo,
które tworzymy, dotyczy terenu ca³ej Polski.
Ju¿ mówi³em, ¿e œrednie gospodarstwo w Ma³opolsce liczy nieca³e 4 ha. A wiêc przepraszam,
ale o jakim gospodarstwie w tym momencie mówimy? A pan proponuje 5 ha! No, 5 ha to jest du¿a
powierzchnia, w takiej sytuacji czêsto takie ca³e
œrednie gospodarstwo nie podlega³oby tym przepisom.

(Senator Jaros³aw Lasecki: Nie, 2 ha.)
Przepraszam, bo wczeœniej pan wspomnia³…
A w poprawce jest 2 ha, tak? Bo ja zrozumia³em,
¿e 5 ha. Je¿eli tak, to przepraszam.
Ale to na pewno te¿ jest kwestia do zastanowienia siê i uzgodnienia.
Kwestia tego, ¿e nie konsultowaliœmy siê – bo
by³o to tak powiedziane – z rz¹dem co do zmian,
które s¹ wprowadzane. Muszê powiedzieæ, ¿e Komisja Rolnictwa i Ochrony Œrodowiska prowadzi³a wielokrotnie rozmowy w tych sprawach
z przedstawicielami rz¹du, z ministrem rolnictwa, i wrêcz utwierdzano nas, ¿e takie zmiany
siê przygotowuje. Ponadto na posiedzeniu komisji zosta³o to poparte przez rz¹d. A skoro zosta³o
to poparte przez rz¹d, to ja rozumiem, ¿e konsultacja siê odby³a. Nie mo¿na wiêc powiedzieæ, ¿e
nie by³o takiej szerszej konsultacji.
Co do definicji mo¿emy siê jeszcze sprzeczaæ, bo
ministerstwo te¿ ma pewne rozwi¹zania, ma jeszcze nowe propozycje – prawdopodobnie bêd¹ one
dalej id¹ce – jak mo¿na by jeszcze poprawiæ tê definicjê. To jest nasz projekt, to jest projekt, który wychodzi od nas, bazuje g³ównie na obowi¹zuj¹cej
materii ustawowej w tej dziedzinie i na naszych
uwagach. Ale przecie¿ jest jeszcze taka mo¿liwoœæ,
by ca³a praca rz¹du i Sejmu, w którym spotkaj¹ siê
te dwa projekty, rz¹dowy i senacki, zaowocowa³a
wspólnym wypracowaniem stanowiska. To, jak
myœlê, pozwoli na kompromis, o którym siê tu mówi, i na lepsz¹ definicjê tego wszystkiego.
Skoro pan ju¿ zg³osi³ poprawkê, to, jak rozumiem, musimy ponownie siê spotkaæ, ponownie
to przeanalizowaæ. Czyli nie przejdziemy dzisiaj
do trzeciego czytania. A myœla³em, ¿e przejdziemy dziœ do trzeciego czytania…
(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: To nie jest
jedyna poprawka.
Jest wiêcej poprawek?
(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Zosta³y
zg³oszone, tak, tak. To nie jest wina tylko pana
senatora Laseckiego.)
Skoro s¹ poprawki… W zwi¹zku z tym rozumiem, ¿e takiego wniosku o przejœcie do trzeciego
czytania nie mogê z³o¿yæ. Dziêkujê wiêc i proszê
o poparcie naszych wczeœniejszych projektów,
projektów Komisji Rolnictwa i Ochrony Œrodowiska. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Informujê, ¿e zg³oszono trzy wnioski legislacyjne, z³o¿yli je senatorowie: Misiak, Owczarek
i Lasecki. W zwi¹zku z tym s¹ trzy poprawki…
Zgodnie z Regulaminem Senatu drugie czytanie koñczy siê skierowaniem projektu do komisji
w celu ustosunkowania siê do tych wniosków.
Proponujê zatem, aby Senat te wnioski o charakterze legislacyjnym skierowa³ do Komisji Usta-
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wodawczej oraz do Komisji Rolnictwa i Ochrony
Œrodowiska. Je¿eli nie us³yszê innych propozycji, uznam, ¿e Senat ten wniosek przyj¹³.
Innych propozycji pañstwa senatorów nie s³yszê. Zatem kierujê te wnioski legislacyjne do Komisji Ustawodawczej oraz do Komisji Rolnictwa
i Ochrony Œrodowiska.
Panie Senatorze – mówiê do pana senatora
Chróœcikowskiego – kiedy to bêdzie przed³o¿one
do trzeciego czytania, to jeszcze zale¿y… Bo trzeba pewne rzeczy…
(Senator Jerzy Chróœcikowski: Po posiedzeniu
komisji…)
Tak, po posiedzeniu komisji… W razie czego
bêdzie mo¿na jeszcze wprowadziæ to do porz¹dku
obrad.
W takim razie skierowaniem tego do tych
dwóch komisji zamykam w tym momencie rozpatrywanie ³¹czne punktów osiemnastego i dziewiêtnastego.
Dziêkujê pañstwu przedstawicielom ministerstwa rolnictwa i Agencji Nieruchomoœci Rolnych.
Koñczymy ten blok ustaw rolnych.
Cofaj¹c siê jak gdyby w naszym porz¹dku, Wysoki Senacie, przystêpujemy do rozpatrzenia
punktu dwunastego porz¹dku obrad – jest tu
bardzo d³ugi tytu³ ustawy, który teraz odczytam –
stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie
ustawy o szczególnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz o zmianie ustawy o zmianie ustawy
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych oraz
o zmianie niektórych innych ustaw.
Przypominam, ¿e rozpatrywana ustawa zosta³a uchwalona przez Sejm 10 maja 2007 r. Do Senatu przekazana zosta³a 11 maja. Marsza³ek Senatu, zgodnie z regulaminem, skierowa³ j¹ do Komisji Samorz¹du Terytorialnego i Administracji
Pañstwowej oraz do Komisji Gospodarki Narodowej. Komisje przygotowa³y swoje sprawozdania.
Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 438,
a sprawozdania komisji w drukach nr 438A
i 438B.
Proszê sprawozdawcê Komisji Samorz¹du Terytorialnego i Administracji Pañstwowej, pana senatora Andrzeja Owczarka – który ju¿ siê zbli¿a –
o zabranie g³osu i przedstawienie sprawozdania.
Proszê, Panie Senatorze.

Senator Andrzej Owczarek:
Panie Marsza³ku! Panowie Ministrowie! Wysoka Izbo!
Mam zaszczyt zarekomendowaæ pañstwu
w imieniu Komisji Samorz¹du Terytorialnego
i Administracji Pañstwowej przyjêcie tej ustawy
bez poprawek.
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Nowela ta poprawia dwie ustawy. Szczególnie
wa¿n¹ spraw¹ jest zmiana przepisu okreœlaj¹cego sposób obliczania odszkodowania za nieruchomoœci wyw³aszczone na cele zwi¹zane z budownictwem dróg. Do tej pory obowi¹zywa³ przepis, który mówi³, ¿e cenê za tê nieruchomoœæ
ustala siê na podstawie stanu z dnia, kiedy wydano decyzjê o lokalizacji. Tymczasem miêdzy
decyzj¹ o lokalizacji a decyzj¹ o wyw³aszczeniu
mija³ pewien czas, kiedy, jak wiadomo, ceny nieruchomoœci siê zmieniaj¹, ulegaj¹ zwiêkszeniu –
zreszt¹ sam fakt, ¿e bêdzie tamtêdy przebiega³a
droga, tak¿e mo¿e na to wp³yn¹æ. W zwi¹zku
z tym orzecznictwo S¹du Najwy¿szego i S¹du Administracyjnego wskazywa³o, ¿e takie odszkodowanie nie jest s³uszne. St¹d ta inicjatywa poselska, która ustala zasadê, i¿ odszkodowanie ustala siê na dzieñ, w którym wydano decyzjê o wyw³aszczeniu.
Druga zmiana to jest zmiana dotycz¹ca ustawy uchwalonej przez nas w paŸdzierniku ubieg³ego roku, w której nie ma zapisów dotycz¹cych
spraw zwi¹zanych z etapem przejœciowym, to
znaczy kiedy wydano ju¿ decyzjê o lokalizacji,
a nie dokonano jeszcze wyw³aszczenia. Obowi¹zywa³by tam tryb zgodny z ustaw¹ o gospodarce gruntami, tryb, który to wszystko wyd³u¿a.
W zwi¹zku z tym jest ta nowela, która mówi, ¿e
zastosowanie bêdzie mieæ ustawa przed chwil¹
przeze mnie wspomniana.
Komisja nie wnosi ¿adnych poprawek do ustawy i prosi o przyjêcie jej bez poprawek. Dziêkujê,
Panie Marsza³ku.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Pana senatora Bronis³awa Korfantego, sprawozdawcê Komisji Gospodarki Narodowej, proszê o przedstawienie sprawozdania.
Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Bronis³aw Korfanty:
Szanowny Panie Marsza³ku! Panie i Panowie
Senatorowie!
Komisja Gospodarki Narodowej na swoim posiedzeniu nie wnios³a ¿adnych uwag do tych
dwóch nowelizowanych ustaw.
Chcia³bym tylko pañstwu powiedzieæ, ¿e na
posiedzeniu komisji senatorowie merytorycznych uwag nie mieli. Pytania koncentrowa³y siê
na tym, czy zapewnione s¹ œrodki na wykup
gruntów. Dotyczy³y one te¿ czasu, w jakim w³aœciciel otrzyma odszkodowanie z tytu³u utraty
praw do nieruchomoœci.
Senatorowie nie zg³osili ¿adnych poprawek.
W zwi¹zku z t¹ okolicznoœci¹ proszê, aby Wysoki
Senat przyj¹æ raczy³ tê ustawê bez poprawek.
Dziêkujê.
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Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Czy ktoœ z pañstwa senatorów chcia³by zadaæ
pytania senatorom sprawozdawcom? Chêtnych
nie widzê.
Przypominam, ¿e to by³ poselski projekt ustawy.
Teraz chcia³bym przedstawiæ obecnych przedstawicieli rz¹du: Ministerstwo Transportu reprezentuje pan minister Piotr Stomma, a Generaln¹
Dyrekcjê Dróg Krajowych i Autostrad – pan dyrektor Jacek Bojarowicz.
Panie Ministrze, czy chcia³by pan zabraæ g³os
w tym punkcie?
(Zastêpca Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad Jacek Bojarowicz: Dziêkujê, Panie Marsza³ku, nie odczuwam wielkiej potrzeby.
Oczywiœcie dziêkujê za dobr¹ wspó³pracê.)
Rozumiem, dziêkujê bardzo.
Ale mimo ¿e siê pan tu ko³o mnie nie pojawi³,
ktoœ mo¿e chcia³by pana ministra o coœ zapytaæ.
Zachêcam pañstwa senatorów.
Pan senator Andrzej Go³aœ. Proszê bardzo.

Senator Andrzej Go³aœ:
Mam pytanie: czy pan przedstawiciel generalnej dyrekcji nie odczuwa ma³ej potrzeby?

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
W takim razie kierujê to pytanie do pana Jacka
Bojarowicza.
(Zastêpca Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad Jacek Bojarowicz: Jestem do
dyspozycji panów senatorów.)
No tak, to by³o pytanie formalne. A czy s¹ pytania merytoryczne do pana dyrektora?
Senator Andrzej Jaroch. Proszê bardzo.

Senator Andrzej Jaroch:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Wydaje mi siê, ¿e bêdê mia³ pytanie merytoryczne.
Wprowadzamy ten przepis przejœciowy. Rzeczywiœcie jego brak odczuwaliœmy. Ale ja mam
bardziej ogólne pytanie do pana ministra i towarzysz¹cych mu osób. Z pierwszych sygna³ów,
zw³aszcza z tych oœrodków, w których planuje siê
rozgrywki Euro 2012, wynika, ¿e ta ustawa jest
bardzo potrzebnym narzêdziem do przyspieszania procesów inwestycyjnych, przygotowania inwestycji. Jak siê okazuje po intensywnych analizach, przymiarkach do stosowania tej ustawy,
pojawia siê jeszcze wiele w¹tpliwoœci, wiele problemów, i to ju¿ dzisiaj wskazuje, ¿e czeka nas
pewnie jakaœ kolejna nowelizacja, kolejne uzupe³nienia, które s¹ tutaj potrzebne. W szczególnoœci chodzi mi o to, czy zdaniem pañstwa mo¿e-

my uznaæ, ¿e po wprowadzeniu tego przepisu
przejœciowego bêdzie zapewnione nieprzerwane
prowadzenie tych wszczêtych postêpowañ. Czy
mo¿na jakimœ ogólnym stwierdzeniem podsumowaæ ten etap poprawiania ustawy?

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Zapraszam tego z panów, który ma wiêksz¹ potrzebê odpowiedzenia, o udzielenie odpowiedzi.
(Weso³oœæ na sali)
Proszê bardzo, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Transportu
Piotr Stomma:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Z szacunku dla Wysokiej Izby i zgodnie z regulaminem…
(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Proszê
z mównicy. Ja mia³em zamiar zaprosiæ pana do
mównicy w momencie, kiedy…)
Powinienem siê tu stawiæ i stawiam siê, a chêæ
mam ogólnie du¿¹.
Z ca³ym przekonaniem pragnê stwierdziæ, ¿e
ci¹g³oœæ procesów jest zapewniona, a nawet powiedzia³bym wiêcej: ¿e te procesy doznaj¹ przyspieszenia. A to dlatego, ¿e ta inicjatywa legislacyjna jest od dawna obserwowana przez starostów, którzy, nie bêd¹c przygotowani do obowi¹zków, jakie na nich spad³y w wyniku braku tego
przepis przejœciowego – a ja bym raczej powiedzia³: w¹tpliwoœci interpretacyjnych, bo to nie
by³o takie ewidentne… Tak wiêc w celu przeciêcia
tych w¹tpliwoœci i zmobilizowania w³aœciwych
organów i s³u¿b pañstwa, potrzebna jest ta nowelizacja, ta jej czêœæ, w której wprowadzamy przepis przejœciowy. Tak ¿e wojewodowie po prostu
czekaj¹ na mo¿liwoœæ w pe³ni legalnego dzia³ania
w tym zakresie, starostowie zaœ ciesz¹ siê, ¿e nowym obowi¹zkiem ju¿ nie bêd¹ obarczeni, ¿e nie
bêdzie podejrzenia o to, ¿e to do nich by nale¿a³o.
Tak ¿e oczywiœcie jest to dobra wiadomoœæ z punktu widzenia wszystkich nas, kibicuj¹cych przygotowaniom do Euro 2012. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê.
Pan senator Andrzej Go³aœ. Proszê bardzo, pytanie.

Senator Andrzej Go³aœ:
Moje pytanie dotyczy sprawy trochê ogólniejszej. My nie mo¿emy ¿yæ tylko spraw¹ Euro 2012.
Po prostu w ogóle dla rozwoju pañstwa potrzebne
jest budowanie sieci dróg.
Co pana zdaniem stanowi najwiêksz¹ barierê,
przeszkodê w szybkim budowaniu dróg, auto-
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strad, dróg szybkiego ruchu? Bo, wed³ug mojej
wiedzy, nie jest to problem techniczny. Z technicznego punktu widzenia jest tak, ¿e wjad¹ buldo¿ery i, je¿eli wszystko jest przygotowane, to wszystko idzie szybko. Co wiêc stanowi najwiêksz¹
przeszkodê w tej chwili?

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Panie Ministrze, proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Transportu
Piotr Stomma:
Spróbujê. Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Pozwolê sobie na wstêpie powiedzieæ, ¿e to pytanie jest dobrze zaadresowane, bo jest ono skierowane do tego cz³onka kierownictwa Ministerstwa Transportu, którego zadaniem podstawowym jest dbanie o sprawy transportu drogowego.
Ja reprezentujê jakby klientów infrastruktury
drogowej, wobec tego jestem ¿ywotnie – powiedzia³bym nawet, ¿e osobiœcie – zainteresowany
dobr¹ diagnoz¹ co do tego, co jest istotne w usuwaniu tego jednego z najwa¿niejszych dla rozwoju transportu w¹skich garde³.
Chcia³bym prosiæ o przyjêcie takiej informacji,
¿e Ministerstwo Transportu, a w zasadzie ju¿ w tej
chwili rz¹d przygotowuje dokument, który jest ju¿
w koñcowej fazie konsultacji miêdzyresortowych,
dokument zawieraj¹cy diagnozê barier w rozwoju
transportu drogowego, ze wskazaniem, jako na
pierwsz¹ barierê, na sprawê zwi¹zan¹ z infrastruktur¹. Myœlê, ¿e oczywiœcie Wysokiej Izbie ten
dokument równie¿ przed³o¿ymy.
Je¿eli mowa tutaj o g³ównej barierze rozwoju
transportu drogowego, czyli infrastrukturze – rozumiem zreszt¹, ¿e to pytanie pada, bo dosyæ powszechna jest ocena, ¿e taka jest ta g³ówna bariera – to nale¿a³oby odpowiedzieæ, ¿e przyczyn¹ jest
wieloletni deficyt œrodków na przygotowanie inwestycji drogowych. Skutkuje tak, jak podkreœlam, wieloletni deficyt. Standardy europejskie
w tym zakresie to jest kilkanaœcie lat. Tak jest
w pañstwach demokratycznych, kiedy trzeba
zrobiæ pog³êbione konsultacje spo³eczne, na
przyk³ad wówczas kiedy trzeba jakby zoptymalizowaæ plany przestrzenne. S¹ to zreszt¹ estymacje sprzed wprowadzenia przepisów „naturowych”, dzisiaj w Europie Zachodniej ten czas pewnie by³by d³u¿szy. Przygotowania do inwestycji
w tej kilkunastoletniej perspektywie wygl¹da³y
w ten sposób, ¿e w zasadzie g³ównym instrumentem rozpoczynaj¹cym cykl przygotowania by³y
tutaj tak zwane rezerwacje terenowe prowadzone
na gruncie ustawy o drogach publicznych, które
nie by³y dobrze skorelowane z przepisami o pla-
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nowaniu przestrzennym, o gospodarce nieruchomoœciami. Wobec tego odbywa³o siê to trochê
si³¹ woli urzêdników, tak¿e samorz¹dowych,
w warunkach, które utrudnia³y im wykonanie tego. Te pasy z trudem by³y bronione albo nie by³y,
pojawia³y siê zwi¹zane z tym komplikacje. A wiêc,
jak mówiê, u podstawy tego jest kwestia œrodków
finansowych. Dalej s¹ kwestie przygotowañ,
w szerokim sensie, rozpoczynaj¹c od rezerwacji
terenów. I tak jest do dzisiaj. W tej chwili wskazujemy rok 2012 jako ten moment, kiedy maj¹ siê
pojawiæ bardzo istotne, konkretne efekty rzeczowe, w takim sensie, ¿e inwestycje bêd¹ ju¿ dzia³a³y. Bior¹c pod uwagê stan przygotowañ, o którym
tu generalnie wspomnia³em, bior¹c pod uwagê
instrumenty, nad którym Wysoka Izba w tej
chwili siê pochyla, czyli tê specustawê – a ona daje nadziejê, ¿e cykl przygotowania inwestycji bêdzie mniej wiêcej czteroipó³letni – mo¿na wyci¹gaæ z tego wnioski dotycz¹ce tego, jakie to wytwarza napiêcie w systemie prowadzenia inwestycji i jakie s¹ potrzeby finansowe w tym zakresie, jaka mobilizacja finansów publicznych jest
potrzebna. Czyli zacz¹³em od finansów i jeœli
mo¿na, to chcia³bym w tej chwili zakoñczyæ w³aœnie na s³owach „finanse publiczne”. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê, Panie Ministrze.
Podejrzewa³em, ¿e pan senator Go³aœ zada nastêpne pytanie.

Senator Andrzej Go³aœ:
Podejrzenia pana marsza³ka by³y s³uszne, bo
wed³ug mojej wiedzy, wed³ug moich doœwiadczeñ problem z szybkim budowaniem dróg nie
le¿y w kwestii finansowej. I to, co us³ysza³em,
jest dla mnie ogromnym zaskoczeniem, bo te finanse s¹. I s¹ to finanse, które znajduj¹ siê
w naszym bud¿ecie, jak równie¿ te, które mog¹
p³yn¹æ z Unii Europejskiej. Wed³ug mojego doœwiadczenia jest za to problem z pozyskiwaniem
gruntów, z pozyskiwaniem pozytywnej opinii
œrodowisk ekologicznych, œrodowisk lokalnych.
I to te przyczyny powoduj¹, ¿e inwestycje œlimacz¹ siê. Ja nie chcê tutaj przytaczaæ anegdoty
o carze Miko³aju, który, kiedy go zapytano, jak
nale¿y poprowadziæ liniê kolejow¹ pomiêdzy Petersburgiem a Moskw¹, przy³o¿y³ linijkê do mapy, poci¹gn¹³ piórem – nie wiem dok³adnie,
czym, bo historycy tego dok³adnie nie stwierdzili
– ale w zwi¹zku z tym, ¿e wystawa³ palec, to okaza³o siê, ¿e linia w którymœ momencie jest trochê
wybrzuszona. Ale linia kolejowa zosta³a bardzo
szybko zbudowana. S¹dzi³em, ¿e diagnoza dotycz¹ca tego, co jest przyczyn¹ tak wolnej realizacji tych wszystkich inwestycji, jest znana, ale
z wyst¹pienia pana wynika, ¿e ona jest nieznana. I to jest dla mnie smutne. Dziêkujê.
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Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Panie Ministrze, proszê siê broniæ.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Transportu
Piotr Stomma:
Nie, nie odczuwam potrzeby bronienia siê, odczuwam potrzebê cierpliwego t³umaczenia faktów.
Zwróci³em uwagê, Panie Senatorze i Wysoka
Izbo, na problem przygotowañ, aczkolwiek akcentowa³em te¿ kwestiê finansów publicznych.
O przygotowaniach, o problemach z nimi zwi¹zanych d³ugo moglibyœmy dyskutowaæ. Lepiej ni¿
ja pan dyrektor Bojarowicz móg³by wyjaœniæ, ¿e
jest to procedura z³o¿ona z kilkudziesiêciu dzia³añ koñczonych b¹dŸ postanowieniami, b¹dŸ decyzjami administracyjnymi, s¹ to tego rodzaju
etapy. I tutaj mogê powiedzieæ, ¿e z punktu widzenia ministra transportu sprawnoœæ tego procesu jest wprost proporcjonalna do stanu wszystkich instytucji naszego pañstwa, bo dróg nie buduje minister transportu, bynajmniej, minister
transportu jest tylko skromnym koordynatorem
pewnych procesów, nie maj¹c narzêdzi do tej koordynacji. Czyli w efekcie w wielu instytucjach
jest petentem. To oczywiœcie stanowi problem,
ju¿ jak tu mówi³em, z³o¿ony i obawiam siê, ¿e by³aby potrzebna parogodzinna debata. Ja jestem
do niej gotowy, jestem do dyspozycji pañstwa.
Rz¹d systematycznie diagnozuje wszystkie te
bariery. Odbywa siê to w ramach systematycznych prac rz¹du, w ramach normalnych dzia³añ
resortów, a tak¿e w trybie nadzwyczajnym,
zwi¹zanym z funkcjonowaniem miêdzyresortowych zespo³ów. Jednym z takich zespo³ów, o których chcia³bym wspomnieæ, aby przy okazji zainteresowaæ jego dorobkiem, jest zespó³ pod przewodnictwem pana ministra B³aszczaka. Cz³onkiem tego zespo³u z ramienia ministra transportu jest obecny tutaj pan minister Kowalski. Chcê
powiedzieæ, ¿e ten zespó³ bardzo sprawnie od pewnego czasu proceduje, bior¹c pod uwagê wszystkie doœwiadczenia, które wynikaj¹ z prac Ministerstwa Transportu. Myœlê, ¿e nic nie stoi na
przeszkodzie, ¿eby Wysok¹ Izbê i pana senatora
zapoznaæ z tym dorobkiem.
Jeœli chodzi o finanse, bo chcia³em powiedzieæ
o twardych faktach, to twarde fakty s¹ takie, ¿e
w konsultacjach miêdzyresortowych, jak ju¿
wspomina³em w tej Izbie, jest w tej chwili dokument przygotowany w Ministerstwie Transportu,
który siê nazywa „Plan dróg krajowych do roku
2015”. I po dokonaniu próby identyfikacji i jakby
bilansowania Ÿróde³ finansowania ze stron¹ rzeczow¹, gdzie strona rzeczowa nie jest wcale maksymalistycznie okreœlona – to taki wariant realistyczny, ujmuj¹cy od dawna oczekiwane i po pro-

stu niezbêdne inwestycje – okazuje siê, ¿e ten bilans wykazuje w tym okresie deficyt nie mniejszy
ni¿ 49 miliardów z³. A je¿eli dodamy konieczne
uzupe³nienia i przyœpieszenia tego programu
zwi¹zane z Euro 2012, to oka¿e siê, ¿e potrzebnych jest dodatkowo 13 miliardów z³. Tak wiêc
czêsto upowszechniane przez media oceny, ¿e
rz¹d dusi na kontach œrodki na drogi i nie umie
ich wykorzystaæ, ca³kowicie nie odpowiadaj¹
prawdzie. Ja mogê powiedzieæ o wstêpnych wynikach konsultacji z Ministerstwem Finansów odnoœnie do zapotrzebowania finansowego wynikaj¹cego z dokumentu, o którym wspomnia³em.
Ten dokument pokazuje, ¿e nak³ady potrzebne
na lata 2009 i 2010 kszta³tuj¹ siê na poziomie
10–15 miliardów z³ rocznie. W tym czasie œrodki
unijne w takich kwotach na pewno nie bêd¹ potrzebne, wobec czego na du¿¹ czêœæ tych kwot,
które wymieni³em, bêdzie potrzeba zad³u¿enia
bud¿etu pañstwa, a limit zad³u¿enia dla ca³ego
kraju, ze wzglêdu na œcie¿kê konwergencji w tym
okresie, wynosi 10 miliardów. Czyli, gdybyœmy
próbowali zrealizowaæ te potrzeby sektora drogowego – nie mówiê ju¿ o infrastrukturalnym, bo
mamy jeszcze na przyk³ad koleje – to po prostu
okazuje siê, ¿e w obecnej chwili pojawia siê w systemie finansów publicznych problem z wygospodarowaniem takich kwot. A wiêc szykuje nam siê
w najbli¿szych latach, gdyby Wysoka Izba ze
swojej strony zechcia³a siê tym zaj¹æ, bardzo
wa¿na debata, debata o polityce finansowej pañstwa ze wzglêdu na plany zwi¹zane z infrastruktur¹. By³oby to pewnie bardzo po¿yteczne. Obawiam siê, ¿e bez tego rodzaju debaty w naszym
pañstwie, w parlamencie i bez radykalnych
zmian w tym zakresie bêdzie problem ze œrodkami finansowymi. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Kolejne pytanie ma pan senator Ryszard Ciecierski.
Proszê bardzo.

Senator Ryszard Ciecierski:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, chcia³bym zapytaæ, jakie pan
ma odczucia, patrz¹c na mapê wszystkich przedsiêwziêæ drogowych w Polsce. Chcia³bym zapytaæ, czy nie odczuwa pan potrzeby wiêkszej korelacji poszczególnych zdarzeñ ze sob¹. Czy to, co
widaæ na tej ogólnej mapie, jest efektywne? Czy
efektywnoœæ tych wszystkich przedsiêwziêæ nie
by³aby wiêksza, gdyby to siê uk³ada³o w jakiœ logiczny ci¹g? Bo obawiam siê, ¿e nie zawsze nastêpuje tam jakiœ logiczny ci¹g zdarzeñ. Nawet
nie myœlê o tym, ¿e dwie drogi spotykaj¹ siê
gdzieœ o sto kilometrów dalej, w innym miejscu.
Pytam tak ogólnie.
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Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Transportu
Piotr Stomma:
Dziêkujê bardzo. Bardzo dziêkujê za to pytanie. Ono jest w pe³ni uzasadnione, kiedy siê patrzy na to, co siê dzia³o w poprzednich okresach.
Pragnê natomiast zapewniæ, ¿e podstaw¹ konstrukcji tego planu, o którym tutaj wspomina³em, „Planu rozwoju dróg krajowych do roku
2015”, jest za³o¿enie koniecznoœci uzyskiwania
efektów sieciowych. Bardzo mocno to podkreœlam. Chcê te¿ podkreœliæ, ¿e od pocz¹tku kadencji tego rz¹du by³ na to po³o¿ony nacisk, tak ¿e nie
jest to kwestia pewnego podejœcia do planowania
przy tym za³o¿eniu, ale tak¿e wiarygodnoœci tego
planowania. I chcê powiedzieæ, ¿e na przyk³ad ju¿
w tym roku w zasadzie w pe³ni znajduje zastosowanie zasada, ¿e do planu wpisywane s¹ zadania
odpowiednio przygotowane, najlepiej posiadaj¹ce decyzje o zezwoleniu na budowê. Tak ¿e
chcemy realizowaæ te ci¹gi, i to realizowaæ w sposób wiarygodny, czyli w okreœlonych terminach.
Doskonalenie ca³ego procesu nie nastêpuje
w ci¹gu jednego cyklu budowlanego, a w tej chwili mamy jeszcze do czynienia z kontraktami zawartymi przez naszych poprzedników. Dopiero
ta generalna dyrekcja, pod tym kierownictwem…
Zawierane kontrakty jakieœ efekty daj¹ ju¿ w bie¿¹cym okresie, ale zasadniczo jest to pewien proces. Pragnê zapewniæ, ¿e zgodnie z diagnoz¹ NIK
z pocz¹tku zesz³ego roku – bo by³a debata sejmowa, w której NIK te¿ zwróci³ na to uwagê – traktujemy ten postulat jako jeden z najwa¿niejszych
wyznaczników dzia³ania ministra transportu
w tym zakresie. I z ca³ym przekonaniem twierdzê,
¿e te efekty bêd¹ widoczne we w³aœciwym cyklu.
Dziêkujê bardzo.

Senator Marek Zió³kowski:
Panie Ministrze, teraz sobie udzielam g³osu.
Pytanie szczegó³owe. Mianowicie interesuje
mnie, kiedy zacznie siê budowaæ autostrada A2
od Nowego Tomyœla do Œwiecka. Ta budowa od
dwóch lat, nawet wiêcej, le¿y od³ogiem. Czy pan
móg³by mi udzieliæ tej szczegó³owej informacji?

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Transportu
Piotr Stomma:
Dziêkujê, spróbujê. Mówiê „spróbujê”, dlatego
¿e nie jestem uczestnikiem negocjacji prowadzonych w tej sprawie z koncesjonariuszem. Ale
ogólnie mogê powiedzieæ, ¿e niestety w roku
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1997, kiedy koncesja temu koncesjonariuszowi
by³a wydawana, on uzyska³ bardzo wygodn¹ dla
siebie pozycjê, to znaczy, nie maj¹c dostatecznego potencja³u, zapewni³ sobie… Najpierw zrezygnowa³ z jednego z trzech odcinków, które mia³ realizowaæ, bo to przecie¿ mia³o byæ od Strykowa a¿
do granicy zachodniej. Po pewnym czasie zacz¹³
realizowaæ drugi, który w tej chwili jest zrealizowany, chocia¿ w taki sposób, ¿e ju¿ po dwóch latach trzeba go poprawiaæ. Z kolei z tym trzecim
odcinkiem, którego dotyczy pytanie pana marsza³ka, jest taka sprawa, ¿e w zasadzie nawet do
koñca przysz³ego roku koncesjonariusz mo¿e
bezkarnie nie podejmowaæ siê realizacji, wiêc
rz¹d, w³adze pañstwowe s¹ jakby troszeczkê
w pozycji petenta. Oczywiœcie to jest naturalne
w ramach umowy. Ja tu nie czyniê z tego zarzutu,
jest to wykorzystywane w ten sposób jako
wzmocnienie pozycji negocjacyjnej ze strony partnera prywatnego, który mo¿e powiedzieæ: Panie
?Ministrze, tak, pan chce mieæ autostradê, ale teraz nasze warunki to A, B, C, D, E. I ci¹gle s¹ nowe warunki. W tej chwili na przyk³ad takim dosyæ
istotnym, nowym w zasadzie, wci¹¿ aktualnym
warunkiem – ja mówiê tylko o rzeczach wa¿nych
– jest to, ¿eby finansowanie tego odcinka mog³o
siê odbywaæ przy po³¹czeniu finansowym z poprzednim, co zamazuje ca³y schemat finansowania i nie powoduje wymagania od koncesjonariusza w³o¿enia dodatkowego kapita³u w³asnego,
tylko pozwala na korzystanie z przychodów projektu, czyli z wp³at kierowców, co wyd³u¿a cykle
realizacyjne. Innym takim warunkiem jest utrzymanie systemu rekompensat za przejazdy tymi
odcinkami autostrad p³atnych samochodów ciê¿arowych powy¿ej 3,5 t, gdzie koncesjonariusz
otrzymuje rycza³towe wynagrodzenie ze strony
publicznej. I to jest bardzo, ¿e tak powiem, interesuj¹ce Ÿród³o finansowania projektu z punktu
widzenia koncesjonariusza. Okazuje siê jednak,
¿e umowy i regulacje prawne przyjête w 2005 r.,
to znaczy umowy koncesyjne bêd¹ce podstaw¹
regulacji z 2005 r. – mówiê o korekcie ustawy
o autostradach p³atnych i krajowym funduszu –
stworzy³y taki mechanizm, ¿e tylko w ci¹gu jednego roku, w ci¹gu 2006 r., koncesjonariusz
otrzyma³ nadp³atê, drobiazg, 400 milionów z³.
Mówiê o autostradzie wielkopolskiej, bo tego dotyczy³o pytanie, na tym jednym ma³ym odcinku,
który funkcjonuje. I teraz dyskusje kr¹¿¹ wokó³
problemu rozliczenia tych „drobnych” 400 milionów z³ w sytuacji, kiedy dane bilansowe koncesjonariusza wskazuj¹ na wyraŸnie ujemne wyniki bilansowe, a stan kont, czyli p³ynnoœæ, wskazuje bardzo, ¿e tak powiem, interesuj¹ce kwoty.
Wszelkie próby rozmowy odbywaj¹ siê poœród
obaw, ¿e koncesjonariusz stoi wobec bankructwa, a jak nam zbankrutuje, to kto nam wybuduje autostradê. Uczestnicy tych negocjacji mogliby pewnie powiedzieæ wiêcej, bo to siê przek³ada
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na pewien sztafa¿ ró¿nych szczegó³owych dyskusji a to o programie inwestycji, a to o wymaganiach ze wzglêdu na program „Natura 2000” itd.,
ale istota tego jest mniej wiêcej taka, jak powiedzia³em. Oczekiwania strony rz¹dowejs¹ takie,
¿eby koncesjonariusz przedstawi³ model finansowy inny ni¿ ten, o którym tutaj opowiedzia³em,
a który jest ewidentnie niekorzystny dla strony
publicznej. Do tej pory – wed³ug mojej u³omnej
wiedzy, mo¿e niezbyt aktualnej, ale ryzyko tej
nieaktualnoœci jest niewielkie – nie ma efektów.
Dziêkujê bardzo.

Senator Marek Zió³kowski:
Konkluduj¹c, mo¿na powiedzieæ, ¿e na razie
nie zacznie siê budowaæ, tak? Bo taki jest w³aœciwie wydŸwiêk.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Transportu Piotr Stomma: Czy nie zacznie?)
Na razie nie zacznie siê, mówiê o A2, tak?

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Transportu
Piotr Stomma:
Rz¹d próbuje stworzyæ takie warunki, pan minister Polaczek osobiœcie dba o to, ¿eby to, co mimo tych warunków by³o mo¿liwe do zrobienia,
by³o zrobione – czyli pewne prace dokumentacyjne w takim zakresie, ¿eby rz¹d nie znalaz³ siê
w sytuacji przymusowej, gdy ju¿ potwierdzi³ zgodê na wszystkie inne warunki – i to siê robi. Jednak, jak mówiê, nie zajmuj¹c siê tymi sprawami
w ministerstwie, nie mogê sk³adaæ zbyt daleko
id¹cej deklaracji. Byæ mo¿e nied³ugo bêdzie mo¿na podaæ informacje o tym, ¿e prace o charakterze
technicznym, bo na pewno do ustaleñ tak zwanych komercyjnych i finansowych jeszcze daleko,
w jakimœ zakresie siê rozpoczynaj¹. Ale w tej chwili nic wiêcej nie mo¿na powiedzieæ. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo.
Pan senator Stanis³aw Kogut, kolejne pytanie.
Proszê bardzo.

Senator Stanis³aw Kogut:
Panie Marsza³ku! Panie Ministrze!
Ja mam takie pytanie. W mediach ostatnio pojawi³y siê informacje, jakoby Ministerstwo Finansów na czele z pani¹ premier Zyt¹ Gilowsk¹
nie dostarcza³o pieniêdzy do Generalnej Dyrekcji
Dróg Krajowych i Autostrad. Czy to jest ju¿ uregulowane? Mam obawy o to, ¿e gdy te pieni¹dze

nie wp³yn¹… Wiem, ¿e wykonawcy chcieli ju¿ po
prostu schodziæ z robót.
Drugie pytanie. Naprawdê du¿o dyskutujemy
i trzeba jasno powiedzieæ, ¿e wszyscy senatorowie, nie patrz¹c na partie polityczne, s¹ bardzo
zainteresowani przyspieszeniem budowy autostrad, a tak¿e budowy dróg kolejowych. Po pierwsze, mam pytanie, czy pañstwo analizujecie,
jak skróciæ okres przygotowawczy, ¿eby to wszystko ruszy³o. Panie Ministrze, bo to jest naprawdê
wielki skandal, ¿e na przyk³ad Ministerstwo Œrodowiska inne projekty opiniuje w ci¹gu szeœciu
miesiêcy. My wiemy, ¿e okres przygotowawczy
trwa od dwóch lat wzwy¿. Ja dyskutujê, mówiê
o tym, bo uwa¿am, ¿e jest w³aœciwy cz³owiek na
w³aœciwym stanowisku, mam na myœli pana prezesa Kotlarka, ale tego nie przeskoczymy, bo
wszyscy bêd¹ w nas uderzaæ, je¿eli okres przygotowawczy bêdzie trwa³ tak d³ugo.
Nastêpna sprawa. Wszyscy wiemy, ¿e jest
Euro 2012. Musimy to wykorzystaæ – a pieni¹dze
unijne s¹ du¿e – ¿eby szybciej postêpowa³a budowa dróg i autostrad.
Kolejna sprawa, choæ mo¿e nie na teraz, ale zapytam. Jecha³em ostatnio z Krakowa do Katowic.
Dla mnie to jest skandal, ¿e pobiera siê od kierowców op³atê, a robi siê totalne remonty, przez
które stoi siê d³ugi, d³ugi czas w kolejkach. To samo z tras¹ A4, jecha³em z Tarnowa do Krakowa
trzy godziny i tak tylko patrzy³em. S¹ wykonawcy, ci¹gniki i koparki, maj¹ w³¹czone koguty – to
nie aluzja do mojego nazwiska – maj¹ w³¹czone
koguty, i stoj¹, a nic siê nie robi. Panie Ministrze,
naprawdê, ¿eby z Tarnowa do Krakowa, 60 km
jechaæ trzy godziny, to dla mnie jest wstyd. Ta
ostatnia sprawa to nie pytanie, bo nie dotyczy
ustawy, ale wszystkie poprzednie dotycz¹ ustawy. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Transportu
Piotr Stomma:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Pierwsza sprawa – pytanie dotycz¹ce œrodków
finansowych. Przede wszystkim muszê zastrzec,
¿e jest mi dosyæ niezrêcznie mówiæ o tym w obecnoœci pana ministra Kowalskiego, który w ministerstwie odpowiada za sprawy bud¿etu i finansów. Jeœli mogê, Panie Ministrze, to spróbujê.
Tê odpowiedŸ nale¿y podzieliæ na dwie czêœci.
W tej chwili mamy do czynienia, mo¿na powiedzieæ, z trzema podstawowymi Ÿród³ami finansowania inwestycji drogowych. Przedstawiê je mo¿e wed³ug kwot. Pierwsze, najwiêksze Ÿród³o
w tym roku, to jest Krajowy Fundusz Drogowy –
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3 miliardy 500 milionów z³. Przy czym nale¿y powiedzieæ, ¿e to jest krajowy fundusz zamro¿ony
na tym poziomie, bo wszystko to s¹ œrodki znaczone, pochodz¹ce z poprzednich lat, w zasadzie
tylko po¿yczki EBI, wiêc koñczymy to, co wczeœniej by³o przygotowane. Toczy siê dyskusja nad
tym, w jaki sposób to zrobiæ. Wynik tej dyskusji
z Ministerstwem Finansów prowadzonej za poœrednictwem w³adz Banku Gospodarstwa Krajowego jest taki, ¿e w tej chwili wiêkszoœæ œrodków
nie mo¿e zostaæ uruchomiona, ale dyskusja
trwa.
Drugie Ÿród³o to jest tak zwana rezerwa integracyjna, to jest nowoœæ – 2 miliardy 660 milionów z³. To jest ca³kowicie nowe Ÿród³o, znajduj¹ce siê pod kontrol¹ ministra rozwoju regionalnego. To Ÿród³o w tej chwili jest intensywnie wykorzystywane. Generalna dyrekcja z³o¿y³a
wnioski na finansowanie projektów z obecnej
perspektywy finansowej – wchodzê tu na grunt
unijny – i s¹ to projekty, które maj¹ coœ wspólnego z zadaniami unijnymi, bo to by³ pretekst finansowania z tej puli. Na pó³rocze wnioski te
opiewa³y na kwotê 1 miliarda 700 milionów z³.
W tej chwili po procedurze zwi¹zanej z opiniowaniem przez MRR i Ministerstwo Finansów potwierdzone jest finansowanie na kwotê chyba
nieco poni¿ej 1 miliarda 500 milionów z³, wiêc
efektywnoœæ tego mechanizmu w tym momencie
wydaje siê niez³a, choæ jeszcze dwa, trzy tygodnie temu mieliœmy absolutny kryzys, nie mo¿na by³o uruchomiæ tego Ÿród³a, dlatego wszystkie pytania z trosk¹ o te finanse s¹ w pe³ni uzasadnione, gdy¿ media szeroko to omawia³y.
To Ÿród³o zwi¹zane z rezerw¹ integracyjn¹
s³u¿y te¿ – mówiê o tym, bo wczeœniejsze pytania
do tego zmierza³y – finansowaniu ju¿ niektórych
zadañ, ale tylko ma³ej czêœci w stosunku do potrzeb, zwi¹zanych z now¹ perspektyw¹ finansow¹. Myœlê, ¿e wszyscy, którzy maj¹ wp³yw na tê
dobr¹ atmosferê, jeœli chodzi o finansowanie
z tego Ÿród³a, powinni nas jako resort transportu wspomagaæ w drugim pó³roczu, ¿eby prace
przygotowawcze mog³y siê rozwijaæ ponad poziom, który do tej pory jest deklarowany z tego
Ÿród³a. A chodzi o dodatkowy drobny 1 miliard z³
oprócz tych 2 miliardów 600 milionów z³. Istnieje taka mo¿liwoœæ, dlatego pozwalam sobie tu
o tym wspomnieæ.
Trzecie Ÿród³o to s¹ œrodki bud¿etowe, akcyzowe, co roku na podobnym poziomie w dyspozycji
generalnej dyrekcji. W tym roku tylko ma³a czêœæ
tych œrodków mog³a byæ przeznaczona na cele
przygotowawcze i inwestycyjne, a to z tego powodu, ¿e musia³a nast¹piæ odbudowa finansowania
zadañ, które w poprzednim roku bud¿etowym
nie mog³y byæ finansowane. Chcia³bym tylko
w jednym zdaniu przypomnieæ o niejako przeka-
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zaniu rok temu 1 miliarda z³ ze œrodków generalnej dyrekcji na cele finansowania inwestycji kolejowych. Tak ¿e dopiero w tej chwili poziom finansowania zadañ Generalnej Dyrekcji Dróg
Krajowych i Autostrad dochodzi do pewnej równowagi. Jeœli móg³bym, to chcia³bym na tym
zakoñczyæ charakteryzowanie stanu finansów.
Ja przepraszam, bo i tak pewnie przed³u¿y³em
wypowiedŸ, wiêc to by³oby tyle, jeœli chodzi
o pierwsze pytanie.
Panie Senatorze, je¿eli chodzi o okres przygotowawczy, to zanim zechcia³ pan wejœæ na salê, ja
odpowiedzia³em na podobne pytanie, tak ¿e
w wielkim skrócie. Wszystkie resorty pracuj¹
nad tym problemem. Minister transportu wysy³a
sygna³y na poziom kancelarii premiera wskazuj¹ce na potrzeby mobilizacji poszczególnych
s³u¿b pañstwowych, poczynaj¹c od wspomnianego ministra œrodowiska, wojewodów itd. To odbywa³o siê od pewnego czasu i przynios³o taki
efekt, ¿e w tej chwili s¹ co najmniej dwa zespo³y
powo³ane przez prezesa Rady Ministrów, które
niejako horyzontalnie próbuj¹ siê zajmowaæ tymi
sprawami: jeden zespó³ do spraw usuwania barier zwi¹zanych z inwestycjami, i drugi, nowy,
w tej chwili te¿ rozpoczynaj¹cy prace, o czym
przedtem nie wspomina³em, zespó³ do spraw zapobiegania wzrostowi cen w zakresie realizacji
inwestycji infrastrukturalnych, zajmuj¹cy siê
tak¿e sprawami barier. Zatem mogê zapewniæ, ¿e
rz¹d wykazuje pe³n¹ troskê, zaanga¿owanie i podejmuje konkretne kroki, poza dzia³aniami w zakresie narzêdzi poszczególnych resortów, ¿eby
z tym problemem siê uporaæ. To mo¿e tyle.
Je¿eli chodzi o Kraków i Katowice, to jest to
problem i to w bardzo ostrej formie, ja tylko mogê
potwierdziæ. Muszê powiedzieæ, ¿e jeœli chodzi
o treœæ umów z 1997 r. – to by³y ostatnie dni funkcjonowania rz¹du SLD – te umowy zosta³y tak
zawarte, ¿e niejako wszystko , co dotyczy danego
odcinka drogi, niezale¿nie od tego, jak koncesjonariusz realizuje swoje obowi¹zki, pozostaje
w rêku, w gestii koncesjonariusza i mo¿liwoœæ egzekucji jest praktycznie ¿adna. Ja nie chcê tego
faktu ukrywaæ. Musia³bym mówiæ o tym, co próbuje robiæ resort transportu, ale znowu jest to
kwestia rekompensat, trzyma³ Kozak Tatarzyna,
w ka¿dym razie nie uda³o siê tego jeszcze rozwi¹zaæ. Dziêkujê bardzo.
(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza³ek Maciej P³a¿yñski)

Wicemarsza³ek Maciej P³a¿yñski:
Dziêkujê bardzo.
Czy s¹ jeszcze pytania?
Nie ma pytañ. Dziêkujê.
Otwieram dyskusjê.
Proszê bardzo, pani senator Maria Pañczyk-Pozdziej.
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Senator Maria Pañczyk-Pozdziej:
Panie Marsza³ku! Panie Ministrze! Wysoka
Izbo!
Ja mam w¹tpliwoœci natury ogólniejszej, dlatego chcia³am siê nimi z pañstwem podzieliæ, jako ¿e ostatnimi czasy coraz czêœciej zg³aszaj¹ siê
do mojego biura ludzie, którzy – przepraszam za
okreœlenie – s¹ poszkodowani przez plany inwestycyjne, najogólniej mówi¹c, przez infrastrukturê. Chodzi o osoby wyw³aszczane w zwi¹zku
z budow¹ dróg i autostrad.
Ja pochodzê ze Œl¹ska, a na Œl¹sku panowa³
do niedawna taki zwyczaj, ¿e ludzie nie pchali siê
do bloków, tylko sami woleli budowaæ domy. Robili to czasami, powiedzia³abym, po s¹siedzku,
s¹siad pomaga³ s¹siadowi, brat bratu, potem te
us³ugi œwiadczyli sobie wzajemnie. Budowali domy, produkuj¹c metod¹ cha³upnicz¹ ceg³y, pustaki itd. Dzisiaj ci ludzie, ju¿ wyw³aszczani,
w wiêkszoœci nie bed¹ w ten sposób budowaæ, bo
siê postarzeli, maj¹ po piêædziesi¹t, szeœædziesi¹t
lat, poza tym s¹ inne czasy.
Czym jest poprzedzone wyw³aszczanie? Wyw³aszczanie jest zawsze poprzedzone sporz¹dzeniem tak zwanego operatu szacunkowego, który
ma w jakimœ stopniu to zrekompensowaæ i umo¿liwiæ nabycie innej dzia³ki b¹dŸ budowê nowego
domu. Operat zgodnie ze stanem faktycznym oddaje wartoœæ nieruchomoœci, stopieñ amortyzacji, atrakcyjnoœæ po³o¿enia itd. W czym tkwi problem osób wyw³aszczanych? Oczywiœcie przede
wszystkim w tym, ¿e – jeœli siê nie mylê, to mówi
o tym art. 156 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomoœciami – operat mo¿e byæ wykorzystany
przez okres dwunastu miesiêcy od daty sporz¹dzenia. Przepisy prawa nie oddaj¹ jednak
obecnej sytuacji na rynku nieruchomoœci oraz
na rynku budowlanym. Wszyscy, którzy w jakiœ
sposób s¹ zwi¹zani z budownictwem, buduj¹
b¹dŸ maj¹ z tym jakikolwiek zwi¹zek, wiedz¹, ¿e
materia³y dro¿ej¹ z dnia na dzieñ. Dla przyk³adu
pustaki podro¿a³y o 100%, ceg³y w niektórych rejonach od 70% do 150%, nie mówi¹c ju¿ o galopuj¹cych cenach dzia³ek budowlanych.
Próbuj¹c pomóc niektórym osobom, usi³owa³am w gminach niejako pomóc przy za³atwianiu
spraw, aby mog³y one nabywaæ dzia³ki po cenach
preferencyjnych. Oczywiœcie w wielu przypadkach nie jest to mo¿liwe, dlatego ¿e albo nie ma
planu zagospodarowania przestrzennego, albo
po prostu w ogóle nie ma takich dzia³ek na zbyciu, albo s¹ inne powody, dla których te¿ nie mo¿na kupiæ dzia³ki. Tym ludziom pozostaje kupowanie dzia³ek od prywatnych w³aœcicieli. A co to
znaczy, to ka¿dy wie. Skoro jest zapotrzebowanie, skoro jest boom, to rosn¹ ceny. Boom w budownictwie jest oczywiœcie zjawiskiem ze wszech
miar pozytywnym, bo œwiadczy o rosn¹cej zamo¿noœci, jednak niektórzy, którzy ju¿ siê boga-

ciæ nie mog¹, bo ¿yj¹ z tego, co wypracowali, maj¹
niestety, mo¿na powiedzieæ, du¿e poczucie
krzywdy spo³ecznej.
W zwi¹zku z powy¿szym mam proœbê, aby
stworzyæ takie mechanizmy prawne, które umo¿liwi¹ weryfikacjê dotychczasowych operatów
i dostosowanie ich do wspó³czesnych realiów na
rynku budowlanym. Dotyczy to nie tylko ludzi
wyw³aszczanych w zwi¹zku z budow¹ dróg, ale
tak¿e ludzi wyw³aszczanych w zwi¹zku z budow¹
zbiorników. Jest na przyk³ad taka miejscowoœæ
Nieboczowy w okolicach Raciborza, to jest ca³a
wioska, która zostanie wyw³aszczona. Po prostu
chodzi o to, ¿eby wyeliminowaæ poczucie krzywdy
spo³ecznej u ludzi, którzy przymusowo opuszczaj¹ swoje domy, bo oni nie robi¹ tego z w³asnej
woli, poza tym dochodzi jeszcze czynnik emocjonalny – czêsto opuszczaj¹ swoj¹ ojcowiznê. Chodzi o to, ¿eby do tych krzywd, które oni i tak na
pewno bêd¹ odczuwali, nie do³¹czyæ dodatkowej
zadry, dodatkowych stresów zwi¹zanych z tym,
¿e ich wieloletnia praca nie zosta³a doszacowana,
nie zosta³a odpowiednio doceniona. Dziêkujê
bardzo.

Wicemarsza³ek Maciej P³a¿yñski:
Dziêkujê bardzo.
Pan senator Go³aœ.

Senator Andrzej Go³aœ:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Niestety, tak siê sta³o, ¿e moje wyst¹pienie zosta³o poprzedzone wyst¹pieniem mojej kole¿anki
z Platformy, która mówi³a o tych wszystkich
krzywdach, które spotykaj¹ ludzi stykaj¹cych siê
z problemem wyw³aszczenia. Chcia³bym jednak,
¿ebyœmy wrócili do tego, co by³o zwi¹zane z wyst¹pieniem przedstawiciela Generalnej Dyrekcji
Dróg Krajowych i Autostrad.
Muszê powiedzieæ tak, ¿e najprostsz¹ spraw¹
dla mnie, przedstawiciela partii opozycyjnej, by³oby wyszydzenie tego wszystkiego, co siê zdarzy³o, tak w trakcie tego wyst¹pienia, jak i wtedy,
gdy widzimy, co siê zdarza na co dzieñ w naszej
rzeczywistoœci, kiedy na przyk³ad widzimy, ¿e
w porównaniu z naszymi s¹siadami, Czechami
czy S³owakami, my t³oczymy siê na drogach,
a oni buduj¹, nie wiem, czy dyskutuj¹, czy nie
dyskutuj¹, ale w ka¿dym razie buduj¹.
To, co wynika³o z wyst¹pienia przedstawiciela
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad,
to by³o poczucie bezradnoœci. Zwracam uwagê na
sformu³owania, które pada³y. Dwa razy pojawi³o
siê sformu³owanie, ¿e jesteœmy petentami, nie
wiadomo, czy s¹ pieni¹dze, czy nie ma pieniêdzy,
czy koncesjonariusz ma list ¿elazny, bo w zasadzie powinien siê nim zaj¹æ prokurator, ale on ma
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list ¿elazny, a je¿eli nie, to on nie bêdzie niczego
budowa³, i nie buduje. W zasadzie na ¿adne zadane pytanie nie pad³a odpowiedŸ.
W zwi¹zku z tym to jest dla nas pytanie, zadanie. Poczucie bezradnoœci, które wynika³o z odpowiedzi, dotyczy tak¿e mnie, bo ja w tej chwili
nie mam ¿adnego dobrego pomys³u. Rozwi¹zaæ
Generaln¹ Dyrekcjê Dróg Krajowych i Autostrad? Mo¿e tak, mo¿e potrzebna jest inna
struktura. Mo¿e generalna dyrekcja, która jest
petentem w ró¿nych ministerstwach, nie jest
w stanie niczego zbudowaæ. Z tej wypowiedzi wynika, ¿e nic siê nie zmieni. S³uchaj¹ odpowiedzi
nie tylko na moje, ale na ró¿ne inne pytania, widzia³em uœmieszki. I wtedy przysz³o mi na myœl
to, co zdarzy³o siê po premierze „Rewizora” Gogola. By³y owacje i œmiech, a autor do audytorium powiedzia³: „Z czego siê œmiejecie? Œmiejecie siê z siebie”.
I my te¿, wymieniaj¹c uœmieszki, musimy sobie zdawaæ sprawê, ¿e to jest powa¿ny problem,
na rozwi¹zanie którego nie mam w tej chwili recepty. Ale chodzi o to, ¿ebyœmy nie odfajkowali
tego wyst¹pienia generalnej dyrekcji. Ono jest
nie tylko œmieszne, ono jest nie tylko ¿a³osne, ale
ono jest groŸne. Bo my po prostu, niezale¿nie od
tego, czy w 2012 r. bêdzie u nas wielka impreza
pi³karska, czy nie, musimy funkcjonowaæ normalnie, musimy siê rozwijaæ. A, niestety, okazuje siê, ¿e jesteœmy do tego nieprzygotowani.
I schodzê z tej trybuny w poczuciu pewnej bezradnoœci, bo nie potrafiê pañstwu niczego w tej
chwili zaproponowaæ. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Maciej P³a¿yñski:
Pan senator Kogut.

Senator Stanis³aw Kogut:
Panie Marsza³ku! Panowie Ministrowie!
Z tym, co powiedzia³ pan profesor Go³aœ, pan
senator Go³aœ, ja siê zgadzam w 50%. Bo musimy
jednak popatrzeæ na to, ¿e w tym kraju coœ siê naprawdê zmienia.
Tak siê sk³ada, ¿e je¿d¿ê trochê po Polsce i widzê te buduj¹ce siê drogi krajowe, drogi wojewódzkie, drogi gminne. Dla mnie najwiêkszym
skandalem jest to, ¿e my nie mo¿emy pomóc
w budowie dróg powiatowych. Bo w najgorszym
stanie s¹ teraz drogi powiatowe.
Ja bym mo¿e nie patrzy³ na to tak jak pan profesor. Znam pana jako prezydenta miasta Krakowa i jako ogromnego optymistê. I trochê by³o dla
mnie zaskoczeniem to, ¿e pan widzi teraz to wszystko w czarnym kolorze. Ja nie bez kozery zada³em pytanie panu ministrowi Stommie, bo wyda-
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je mi siê, ¿e musimy siê bardzo powa¿nie zastanowiæ, jak skróciæ ten okres przygotowawczy, ¿eby wykorzystaæ fundusze unijne. I to nie tylko
w wypadku dróg, ale w wypadku ca³ego transportu.
Panie Profesorze, ja bym wnosi³ do pana marsza³ka, ¿eby zrobiæ jedn¹ debatê – wczoraj d³ugo
siedzieliœmy, tak jak mówiê, wszystkie opcje – na
temat polityki transportowej w ogóle, ca³ej polityki transportowej. Nie bêdê tu wchodzi³ w sprawy
lotnisk regionalnych, sprawy szybkiej kolei, po³¹czeñ drogowych. Bo tu musimy siê zastanowiæ
i cokolwiek byœmy mówili… Pan minister Stomma grzecznie, bardzo grzecznie mi odpowiedzia³,
ale Panie Ministrze, ja wiem, ile trwaj¹ ustalenia.
To my uchwalaliœmy ustawê o tych wyw³aszczeniach. Ja by³em senatorem sprawozdawc¹, to
by³y cztery ustawy. I tam jest mo¿liwoœæ wyw³aszczenia, pan wojewoda mo¿e powo³aæ komisjê,
ino trzeba godziwie zap³aciæ.
I ¿eby nie wychodziæ z t¹ czarn¹ wizj¹, Panie
Senatorze Go³aœ, mój przyjacielu z Krakowa, ja
bym mo¿e z³o¿y³ wniosek, ¿eby jednak, Panie
Marsza³ku, Marsza³ku, który czujesz transport –
wiem to, bo zawsze na spotkania kolejarzy, drogowców województwa gdañskiego przychodzisz –
tak¹ debatê zrobiæ, bez ¿adnych innych punktów, i siê zastanowiæ, jak pomóc organom wykonawczym. I dlatego mówiê o Euro 2012, ¿e uwa¿am, ¿e Pan Bóg i Duch Œwiêty chyba czuwali, ¿e
my i Ukraina to dostaliœmy. Mo¿na naprawdê
bardzo szybko rozwin¹æ infrastrukturê.
Chcia³em zabraæ g³os po to, ¿eby pocieszyæ senatora Go³asia, ¿eby faktycznie by³a jakaœ wizja,
nadzieja. Bo brak nadziei to, wie pan, jest ogromna, ogromna, tragedia. A jeszcze jak to pada z ust
senatora, by³ego prezydenta miasta Krakowa,
profesora, to wie pan… Mnie to po prostu zmusi³o do wyst¹pienia. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Maciej P³a¿yñski:
Dziêkujê bardzo.
Lista mówców jest wyczerpana.
Zamykam dyskusjê.
Informujê, ¿e g³osowania w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg
publicznych oraz o zmianie ustawy o zmianie
ustawy o szczególnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych
oraz o zmianie niektórych innych ustaw zostanie
przeprowadzone pod koniec posiedzenia Senatu.
Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
trzynastego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ¿egludze
œródl¹dowej.
Przypominam, ¿e rozpatrywana ustawa zosta³a uchwalona przez Sejm na czterdziestym pierwszym posiedzeniu w dniu 11 maja 2007 r. Do
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Senatu zosta³a przekazana 14 maja. Marsza³ek
Senatu 16 maja skierowa³ j¹ do Komisji Nauki,
Edukacji i Sportu oraz Komisji Gospodarki Narodowej. Komisje po rozpatrzeniu ustawy przygotowa³y swoje sprawozdania w tej sprawie.
Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 441,
a sprawozdania komisji w drukach nr 441A
i 441B.
Proszê sprawozdawcê Komisji Nauki, Edukacji i Sportu, senatora Marka Rockiego, o przedstawienie sprawozdania komisji w sprawie rozpatrywanej ustawy.
Proszê bardzo.

Senator Marek Rocki:
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Zanim przejdê do w³aœciwego sprawozdania
komisji, przedstawiê uzasadnienie sformu³owane przez projektodawców tej ustawy, a jest to
ustawa poselska.
Ustawa ma na celu obni¿enie kosztów
zwi¹zanych z eksploatacj¹ jednostek nawodnych wykorzystywanych do celów czysto rekreacyjnych lub sportowych. Zamierzano
wprowadziæ zwolnienie z obowi¹zku rejestracyjnego jednostek o okreœlonej d³ugoœci kad³uba oraz o okreœlonym napêdzie mechanicznym
i okreœlonej mocy silników. W tym uzasadnieniu podkreœlono tak¿e, ¿e z obowi¹zku rejestracji wy³¹czono jednostki wios³owe niezale¿nie od
ich d³ugoœci. Bior¹c pod uwagê fakt, ¿e rejestr
œwiadczy o pañstwowej przynale¿noœci statku,
w tym przypadku przynale¿noœci polskiej,
umo¿liwiono jednak wpisanie do tego rejestru
na wniosek w³aœciciela. Projekt zawiera³ tak¿e
propozycjê rezygnacji z obowi¹zkowych wczeœniej przegl¹dów technicznych. Zaproponowano
tak¿e obni¿enie wysokoœci op³at za czynnoœci
rejestrowe. W tym uzasadnieniu wskazywano,
¿e przepisy polskie s¹ jednymi z najbardziej restrykcyjnych w Europie i na œwiecie.
Mo¿e na wszelki wypadek przedstawiê, co ta
ustawa nazywa statkiem, bo nie jest to do koñca
oczywiste. Statek to urz¹dzenie p³ywaj¹ce o napêdzie mechanicznym lub bez napêdu mechanicznego, w tym równie¿ prom, wodolot, poduszkowiec, przeznaczone do ró¿nych celów.
Sejm do przed³o¿enia sformu³owanego przez
pos³ów do³o¿y³ kilka dodatkowych rzeczy. A mianowicie w art. 4 ustawy o ¿egludze œródl¹dowej
mówi³o siê o tym, i¿ przepisów ustawy, z wyj¹tkiem przepisów dotycz¹cych bezpieczeñstwa ruchu, sygnalizacji i ³¹cznoœci oraz oznakowania
dróg wodnych, nie stosuje siê do statków Si³
Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji
i Stra¿y Granicznej oraz statków morskich przebywaj¹cych na œródl¹dowych drogach wodnych.

Sejm zaproponowa³ i uchwali³, aby do tej listy do³¹czyæ statki Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej, rozs¹dnie, jak s¹dzê, przyjmuj¹c, ¿e te statki po prostu wykonuj¹ zadania inne ni¿ z zakresu rekreacji czy biznesu, a jednoczeœnie maj¹ swoje w³asne rejestry.
W dotychczasowej ustawie rejestracji podlega³y takie statki przeznaczone wy³¹cznie do uprawiania sportu lub rekreacji, których d³ugoœæ
kad³uba by³a poni¿ej… rejestracji podlega³y statki o d³ugoœci kad³uba powy¿ej 5 m lub o mocy silnika powy¿ej 5 kW. Sejm zaproponowa³, aby to
wy³¹czenie z rejestracji nastêpowa³o w wypadku
statków o d³ugoœci kad³uba poni¿ej 12 m i mocy
silnika poni¿ej 15 kW. WyraŸnie te¿ wskazano, ¿e
z obowi¹zku rejestracji zwolnione s¹ statki napêdzane wy³¹cznie si³¹ ludzkich miêœni.
Zaproponowano te¿, aby tego rejestru dokonywa³ nie organ rejestracyjny w³aœciwego zwi¹zku,
tylko… Zaproponowano, ¿eby wprost zapisaæ, ¿e
chodzi o w³aœciwy polski zwi¹zek sportowy;
w tym przypadku chodzi o Polski Zwi¹zek ¯eglarski.
Kolejne poprawki wprowadzone przez Sejm,
dotyczy³y wykreœlenia obowi¹zku badañ technicznych, przegl¹dów technicznych i zasad ich
przeprowadzania.
Wykreœlono te¿ taki artyku³, który mówi³
o tym, ¿e minister w³aœciwy do spraw kultury fizycznej i sportu w porozumieniu z ministrem
w³aœciwym do spraw transportu okreœli, w drodze rozporz¹dzenia, zakres i warunki przeprowadzania przegl¹dów technicznych. To konsekwencja wykreœlenia w ogóle idei prowadzania przegl¹dów technicznych.
W Sejmie zmieniono tak¿e wysokoœci op³at za
wpis do rejestru.
Komisja Nauki, Edukacji i Sportu w wyniku
analizy tekstu tej ustawy uchwalonej przez Sejm
oraz po analizie opinii legislatorów zaproponowa³a wniesienie dwóch poprawek.
Pierwsza z nich, generalnie natury legislacyjnej, wyraŸnie mówi o wy³¹czeniu statków napêdzanych si³¹ ludzkich miêœni i brzmi tak: „statek
polski u¿ywany wy³¹cznie do uprawiania sportu
lub rekreacji, o d³ugoœci kad³uba powy¿ej 12 m
lub o napêdzie mechanicznym o mocy silników
wiêkszej ni¿ 15 kW, podlega obowi¹zkowi wpisu
do rejestru statków u¿ywanych wy³¹cznie do celów sportowych lub rekreacyjnych. Obowi¹zkowi
wpisu do rejestru nie podlegaj¹ statki napêdzane
wy³¹cznie si³¹ ludzkich miêœni. Statki zwolnione
z obowi¹zku wpisu do rejestru mog¹ byæ do niego
wpisane na wniosek w³aœciciela”.
Kolejna poprawka nieco jednak zmienia propozycje sejmowe, a mianowicie w art. 24a zapis
mia³by brzmieæ: „minister w³aœciwy do spraw
kultury fizycznej okreœli, w drodze rozporz¹dzenia, tryb rejestracji statków u¿ywanych
wy³¹cznie do uprawiania sportu lub rekreacji
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oraz wzory ksi¹g rejestrowych i dokumentów
rejestracyjnych – i tu jest coœ, co Sejm pomin¹³
– uwzglêdniaj¹c wielkoœæ i przeznaczenie statku oraz kieruj¹c siê wzglêdami bezpieczeñstwa
w tym zakresie”.
Komisja przyjê³a te poprawki wiêkszoœci¹ g³osów.
Myœlê, ¿e powinienem pañstwa poinformowaæ, i¿ komisja otrzyma³a poparcie tej ustawy
z Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, dok³adnie z zarz¹du g³ównego. Otrzymaliœmy te¿ kilkadziesi¹t listów od ¿eglarzy,
w tym od zwi¹zków innych ni¿ Polski Zwi¹zek
¯eglarski, i protest przeciwko tej ustawie z Polskiego Zwi¹zku ¯eglarskiego.
Resztê chcia³bym, jeœli bêdê móg³, wyg³osiæ
w toku dyskusji. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Maciej P³a¿yñski:
Dziêkujê bardzo.
Czy ktoœ z pañstwa chce zadaæ pytanie…
A, przepraszam, poniewa¿ zajmowa³y siê tym
dwie komisje, proszê sprawozdawcê Komisji Gospodarki Narodowej, senatora Bogdana Lisieckiego, o zabranie g³osu i przedstawienie sprawozdania komisji.
Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Bogdan Lisiecki:
Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
Pan senator Marek Rocki bardzo szczegó³owo
przedstawi³ stanowisko swojej komisji. Ja nie
chcia³bym powtarzaæ tego, co ju¿ by³o powiedziane. Niemniej jednak muszê kilka zdañ powiedzieæ, poniewa¿ stanowisko Komisji Gospodarki
Narodowej jest zgo³a odmienne, je¿eli chodzi o…
Nasze stanowisko jest ró¿ne od stanowiska, które przedstawi³ pan senator Rocki.
Otó¿ projekt tej ustawy jest projektem poselskim. I muszê tutaj podkreœliæ, ¿e my na posiedzeniu Komisji Gospodarki Narodowej niestety, nie mieliœmy przedstawionych argumentów
wnioskodawców. Us³yszeliœmy tylko argumenty strony rz¹dowej, to jest Ministerstwa Transportu oraz Ministerstwa Sportu. Obydwie te
opinie by³y opiniami negatywnymi. G³ównym
argumentem, który zreszt¹ komisja popar³a,
by³ brak zagwarantowania bezpieczeñstwa. Tu
generalnie, proszê pañstwa, chodzi o to, ¿e nowelizacja tej ustawy zwalnia wiele tych statków
wp³ywaj¹cych z tak zwanych przegl¹dów technicznych. I strona rz¹dowa argumentowa³a
w ten sposób, ¿e to bêdzie zagra¿aæ bezpieczeñstwu, je¿eli chodzi o ¿eglowanie. Poniewa¿ Komisja Gospodarki Narodowej nie mog³a siê zapoznaæ ze stanowiskiem wnioskodawców,
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przyjêliœmy te argumenty… Myœlê, ¿e nie bêdê tego kontynuowa³.
W imieniu komisji gospodarki wnoszê o odrzucenie tej ustawy. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Maciej P³a¿yñski:
Dziêkujê.
Rozpoczynamy rundê pytañ, jeœli takowe bêd¹.
Pan senator Alexandrowicz, proszê bardzo.
Proszê powiedzieæ, pytanie do którego ze sprawozdawców?
(Senator Przemys³aw Alexandrowicz: Do pana
senatora Rockiego.)
Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator
Przemys³aw Alexandrowicz:
Czy móg³bym prosiæ o odpowiedŸ, jaka jest
przyczyna, ¿e statki o d³ugoœci kad³uba do 12 m
nie s¹ rejestrowane, a te o d³ugoœci kad³uba powy¿ej 12 m s¹ rejestrowane?

Senator Marek Rocki:
W krajach Europy obowi¹zuj¹ ró¿ne normy.
Akurat te 12 m to jedna z mo¿liwych do przyjêcia
wielkoœci, taka, która wydawa³a siê rozs¹dna
tym, którzy to uchwalali. Nie potrafiê podaæ dok³adnego argumentu, bo tak jak powiedzia³em,
w ró¿nych krajach s¹ ró¿ne d³ugoœci.

Senator
Przemys³aw Alexandrowicz:
Rozumiem, ¿e to mog³oby byæ na przyk³ad 9 m
b¹dŸ 13 m. Ale z czego wynika obowi¹zek rejestracji wiêkszego i brak obowi¹zku rejestracji
mniejszego statku?

Senator Marek Rocki:
W przypadku statków morskich rejestracji nie
podlegaj¹ statki krótsze ni¿ 15 m.

Senator
Przemys³aw Alexandrowicz:
Z czego zatem wynika zwolnienie statków poruszanych wy³¹cznie si³¹ wiose³ bez wzglêdu na
wielkoœæ? Pytanie hipotetyczne: gdyby na Mazurach znalaz³ siê jakiœ wielbiciel staro¿ytnoœci,
który zbudowa³by kopiê greckiej triery – doœæ potê¿nego i wielotonowego okrêtu, ale poruszanego
wy³¹cznie si³¹ miêœni ludzkich – to czy ten okrêt
te¿ nie by³by rejestrowany? Zgodnie z tym zapisem tak. Ale rozumiem, ¿e wtedy zamys³, ¿e rejestrujemy wiêksze statki, a nie rejestrujemy
mniejszych, by³by zakwestionowany.
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Senator Marek Rocki:
Myœlê, ¿e w odpowiedzi powinienem powiedzieæ o bezpieczeñstwie. Statki im s¹ wiêksze,
tym mog¹ byæ szybsze, a w zwi¹zku z tym bardziej niebezpieczne. Te, które s¹ poruszane si³¹
ludzkich miêœni, s¹ z definicji wolniejsze. Te, które maj¹ wiêksze silniki, mog¹ spowodowaæ
krzywdê. Mieliœmy taki przypadek, o ile pamiêtam, w zesz³ym roku, ¿e szybka motorówka czy
jacht motorowy poczyni³ szkody. Statki napêdzane si³¹ ludzkich miêœni, nie wiem, kajaki, ³odzie
wios³owe, rowery wodne, nie powoduj¹ takiego
niebezpieczeñstwa. Warto te¿ dodaæ, ¿e – w³aœciwie mia³em o tym mówiæ w dyskusji – przez ostatnie kilkanaœcie lat nie by³o obowi¹zku rejestrowania statków, a liczba wypadków nie wzrasta³a.
St¹d projektodawcy ustawy przyjêli, ¿e rozluŸnienie tych obowi¹zków rejestracyjnych nie spowoduje niczego groŸnego, bo nic groŸnego siê nie
dzia³o w miêdzyczasie.

dowiska ¿eglarskiego konkretnie w tej sprawie?
Czy, inaczej mówi¹c, jest ono za rejestracj¹, czy
przeciw?

Senator Marek Rocki:
Jest wyraŸnie przeciw rejestracji.
(Senator Jacek Sauk: Dziêkujê bardzo.)
Przepraszam, Polski Zwi¹zek ¯eglarski jest za
rejestracj¹, bo to on pobiera³ op³aty za rejestracjê. Jeœli chodzi o ¿eglarzy jako takich, to nie mia³em ani jednego listu za, a dosta³em ich kilkaset,
wszystkie by³y przeciwko rejestracji.
(Senator Jacek Sauk: Dziêkujê. Chodzi³o mi
w³aœnie o to rozró¿nienie, tak to nazwijmy, administracji i ¿eglarzy.)

Wicemarsza³ek Maciej P³a¿yñski:
Pan senator Michalak.

Senator Pawe³ Michalak:
Wicemarsza³ek Maciej P³a¿yñski:
Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Jacek Sauk:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Kontynuuj¹c pytanie mojego przedmówcy, zapytam, czy rejestracja jest jakimœ k³opotem dla
w³aœcicieli tych statków. Czy wobec tego, inaczej
mówi¹c, nierejestrowanie tych mniejszych jednostek daje wiêcej wolnoœci, nie sprawiaj¹c problemu dla otoczenia?

Panie Senatorze, wiadomo, ¿e jeœli chodzi o ka¿d¹ kolizjê w powietrzu, na drodze, a w tym przypadku na wodzie, to s¹ najbardziej profesjonalne
komisje, które badaj¹ przyczyny takich wypadków. Krótkie pytanie: co na to ubezpieczyciele?
A pierwsz¹ rzecz¹, któr¹ siê bada, zawsze jest
stan techniczny pojazdu. Chodzi o to, czy nie bêdzie ogromnych problemów w przypadku kolizji
na wodzie. Jak nie bêdzie tego podstawowego badania, to czy ubezpieczyciele bêd¹ chcieli ubezpieczaæ? I jak bêdzie z wyp³at¹ odszkodowañ, jeœli nie bêdzie tego podstawowego elementu bezpieczeñstwa.

Senator Marek Rocki:
Komisja zadawa³a takie pytanie przedstawicielowi rz¹du. Przedstawiciel rz¹du obecny na
posiedzeniu komisji nie zna³ dok³adnych liczb.
Ja potem zapozna³em siê z tymi liczbami. Realnie wygl¹da to tak, ¿e po przyjêciu granicy 12 m
rejestracji prawdopodobnie podlega³yby trzy
³odzie albo piêæ ³odzi w Polsce. Z tego by wynika³o, ¿e jeœli chodzi o ³odzie ¿aglowe, to w³aœciwie ¿adne nie by³yby rejestrowane. Czy jest to
jakiœ k³opot? Finansowy. Trzeba po prostu dokonaæ zg³oszenia i przedstawiciele Polskiego
Zwi¹zku ¯eglarskiego dokonuj¹ stosownych
czynnoœci. W wiêkszoœci krajów w Europie jest
to dokonywane nie przez zwi¹zek, tylko przez
administracjê pañstwow¹.

Wicemarsza³ek Maciej P³a¿yñski:
Jeszcze raz, proszê bardzo.

Senator Jacek Sauk:
Wobec tego jeszcze jedno pytanie. Czy œrodowisko ¿eglarskie jest… Jakie jest stanowisko œro-

Wicemarsza³ek Maciej P³a¿yñski:
Proszê bardzo.

Senator Marek Rocki:
Myœlê, ¿e odpowiedŸ jest prosta: to zale¿y od
umowy, jak¹ ubezpieczyciel bêdzie zawiera³. Jeœli
w umowie bêdzie warunek badania technicznego,
to takie badanie na wniosek w³aœciciela bêdzie dokonywane i zgodnie z ustaw¹ bêdzie dokonywany
wpis do rejestru. A wiêc jeœli ubezpieczyciel bêdzie
¿¹da³ badania i wpisu do rejestru, to takie czynnoœci bêd¹ dokonywane na wniosek w³aœciciela.

Wicemarsza³ek Maciej P³a¿yñski:
Pan senator Person.

Senator Andrzej Person:
W zasadzie otrzyma³em ju¿ odpowiedŸ. Rozumiem, ¿e ³odzi dwunastometrowych, dla których
to prawo ustalamy, mamy trzy albo piêæ. Taka
jest wiedza…
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(Senator Marek Rocki: D³u¿szych ni¿ 12 m.)
£odzi d³u¿szych ni¿ 12 m, dla których ten rejestr mia³by byæ.
A wiêc pozwolê sobie potem, w wyst¹pieniu,
zawrzeæ przemyœlenia nad sensem tego prawa.
Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Maciej P³a¿yñski:
Pan senator Alexandrowicz.

171

Proszê mi odpowiedzieæ na mo¿e doœæ naiwne
pytanie, jaka jest zale¿noœæ miêdzy rejestracj¹
a poczynionymi ewentualnie szkodami. Czy statek, który bêdzie zarejestrowany, szkód nie poczyni, a statek niezarejestrowany je poczyni?

Senator Marek Rocki:
Oczywiœcie, korelacja jest pewnie zerowa. Ale powtórzê jeszcze raz: przez kilkanaœcie ostatnich lat
rejestracji nie by³o, a liczba wypadków utrzymywa³a
siê mniej wiêcej na sta³ym poziomie i by³a ma³a.

Wicemarsza³ek Maciej P³a¿yñski:
Senator
Przemys³aw Alexandrowicz:
Pan senator powiedzia³, ¿e statki poruszane
napêdem mechanicznym mog¹ poczyniæ wiêksze
szkody. Czy to znaczy, ¿e statek z silnikiem o mocy poni¿ej 15 kW jeszcze szkody nie poczyni,
a z silnikiem o mocy powy¿ej 15 kW ju¿ poczyni?
Jest to pytanie o zasadnoœæ tej granicy. Moim
zdaniem, albo nale¿y rejestrowaæ statki wodne,
albo nie. Je¿eli uznajemy, ¿e w pewnych przypadkach korzystne dla bezpieczeñstwa jest to,
¿eby je rejestrowaæ, to pojawia siê pytanie: kiedy
mo¿emy powiedzieæ, ¿e te statki nie poczyni¹ ¿adnej szkody, która uzasadnia³aby dolegliwy obowi¹zek rejestracji.
(Senator Marek Rocki: Mo¿na?)

Wicemarsza³ek Maciej P³a¿yñski:
Proszê bardzo.

Pan senator Szaleniec.

Senator Zbigniew Szaleniec:
Pan senator wspomnia³, ¿e je¿eli chodzi o nasze
morze, to rejestracja obowi¹zuje statki od 15 m
d³ugoœci. A przecie¿ morze to zdecydowanie bardziej niebezpieczny akwen ni¿ jeziora. Tam ¿aglówki, rowery wodne i coœ tam jeszcze te¿ p³ywaj¹,
ale nie wymaga³yby one rejestracji, natomiast na
jeziorach – tak, gdyby przyj¹æ ustawê, prawda?

Senator Marek Rocki:
Rowery wodne nie, bo s¹ poruszane si³¹ ludzkich miêœni.
(Senator Zbigniew Szaleniec: A ¿aglówki?)
Do tej pory ¿aglówki o d³ugoœci powy¿ej 5 m
podlega³y rejestracji, a w propozycji przyjêtej
przez Sejm – ¿aglówki poni¿ej 12 m nie podlega³yby rejestracji.

Wicemarsza³ek Maciej P³a¿yñski:
Senator Marek Rocki:
Z uzasadnieñ, które otrzyma³em, wynika, ¿e
15 kW to jest taka moc silnika,która pozwala na
manewrowanie du¿¹ ³odzi¹ ¿aglow¹. Jeœli natomiast chodzi o motorówkê, to ona bêdzie siê poruszaæ wolno. Dodam, ¿e z informacji, jakie zebra³em, wynika te¿, ¿e silniki maj¹ od kilku do
oko³o 300 kW. Te 15 kW jest w³aœciwie symboliczne, jeœli chodzi o moc silnika. Mo¿e dla orientacji dodam jeszcze, ¿e 15 kW to jest oko³o 20 koni mechanicznych. To jest taki silnik jak malucha szeœæsetki.

Wicemarsza³ek Maciej P³a¿yñski:
Wczeœniej pan senator Szaleniec.

Senator Zbigniew Szaleniec:
Dziêkujê.
Przepraszam, ¿e tak dr¹¿ê temat, ale on jest interesuj¹cy.

Pani senator Rafalska.

Senator El¿bieta Rafalska:
Pytanie pierwsze, od kiedy i ile lat obowi¹zywa³a w Polsce rejestracja? Bo pan mówi, ¿e przez kilkadziesi¹t lat…
(Senator Marek Rocki: Kilkanaœcie.)
Przez kilkanaœcie. Czyli kiedy tê regulacjê
wprowadzono?
Czy rejestr jest powi¹zany ze spe³nieniem jakichœ warunków, powiedzmy, jakoœciowych tego
sprzêtu? Czy jest dokonywany jakiœ przegl¹d?
I nastêpne pytanie, czy w propozycji dotycz¹cej kosztów rejestru jest jakaœ istotna zmiana? Za wpis jest 60 z³, a za zmianê 15 z³. Jak to
by³o poprzednio?

Senator Marek Rocki:
Na pierwsze pytanie nie potrafiê odpowiedzieæ.
Ustawa, któr¹ mam w rêku, o ¿egludze œródl¹dowej jest z grudnia 2000 r. Jak dawno? Dziesiêæ
lat. (Weso³oœæ na sali)
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(G³os z sali: …Sejm ostatniej kadencji.)
Rzeczywiœcie mia³em tak¹ informacjê, ¿e Sejm
ostatniej kadencji pod koniec swojego dzia³ania
wprowadzi³ rejestracjê, ale poniewa¿ brakowa³o
przepisów wykonawczych, to jej nie by³o.
Drugie pytanie dotyczy³o…?
(Senator El¿bieta Rafalska: Czy rejestracja jest
powi¹zana – tak jak przy samochodzie – z jakimœ
przegl¹dem? Czy musz¹ byæ spe³nione pewne
warunki...?)
Jak rozumiem, nie by³o przepisów wykonawczych, a wobec tego nie by³o tych warunków. Od ¿eglarzy otrzyma³em informacjê, ¿e
by³y bardzo ogólne warunki tego typu, ¿e inspektor powinien sprawdziæ silnik, ale nie by³o
wiadomo, czy ma sprawdzaæ jego g³oœnoœæ czy
czystoœæ spalin. W zwi¹zku z tym nie by³o te¿
wiadomo, czy na przyk³ad zalecenie bêdzie takie, ¿e ma byæ os³ona dŸwiêkoch³onna czy
ciep³och³onna? Jest bardzo daleko id¹ca arbitralnoœæ, je¿eli chodzi o podejmowanie decyzji,
a k³opoty i finanse z tym zwi¹zane s¹ po stronie
¿eglarzy.
(Senator El¿bieta Rafalska: Panie Senatorze,
i trzecie pytanie: jakie by³y koszty wczeœniej, czyli
dotychczasowe? Teraz jest 60 z³ i 15 z³.)
Siêgnê do dokumentów.
(G³os z sali: Takie same. Przynajmniej w zestawieniu, które mamy, s¹ one takie same.)
Ale znika rozró¿nienie pomiêdzy 5–7 m,
7–10 m, powy¿ej 10 m. By³y ró¿nice w op³acie: 40,
60, 80 z³, a teraz jest jednolita – 60 z³, niezale¿nie
od d³ugoœci.
Ja wniosê poprawkê w ogóle likwiduj¹c¹ ograniczenie co do d³ugoœci, czyli likwiduj¹c¹ koniecznoœæ rejestracji statków ¿aglowych.

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

Senator Andrzej Person:
Dziêkujê bardzo.
W³aœciwie to pytanie chcia³bym skierowaæ do
strony rz¹dowej, ale rozumiem, ¿e na posiedzeniu komisji by³ obecny przedstawiciel i pan profesor senator te¿ mi odpowie. Jakie by³y argumenty strony rz¹dowej za odrzuceniem projektu
nowelizacji. Innymi s³owy, czy to wynika³o z oceny okresu obowi¹zywania ustawy, czyli roku?
Czy, zdaniem strony rz¹dowej, ona by³a na tyle
skuteczna, ¿e nie ma powodu jej nowelizowaæ,
czy te¿ by³y jakieœ inne powody?

Wicemarsza³ek Maciej P³a¿yñski:
Przedstawiciel rz¹du jest obecny, a w zwi¹zku
z tym mo¿emy zadaæ to pytanie.

Senator Marek Rocki:
Na posiedzeniu komisji przedstawicielka
rz¹du wyra¿a³a raczej obiekcje co do tego, ¿e – jeœli chodzi o rejestracjê – wprowadzona przez
Sejm nowelizacja bêdzie dotyczy³a ma³ej liczby
statków. Podwa¿a³a te¿ racjonalnoœæ podejmowania takiej decyzji. Mówi³a, ¿e mo¿e lepiej
w ogóle wykluczyæ rejestracjê statków ¿aglowych
ni¿ wprowadzaæ d³ugoœæ, która nie wynika z racjonalnych obliczeñ.

Wicemarsza³ek Maciej P³a¿yñski:
Dziêkujê bardzo.
Czy s¹ jeszcze jakieœ pytania do pana senatora
sprawozdawcy? Dziêkujê panu senatorowi.
Czy przedstawiciel rz¹du, pan minister Bogus³aw Kowalski, chce zabraæ g³os?
Proszê bardzo, Panie Ministrze.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Transportu
Bogus³aw Kowalski:
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Zabieram g³os, ¿eby doprecyzowaæ kilka rzeczy.
A mianowicie, w stosunku do noweli nie ma stanowiska rz¹du. Rada Ministrów nie przyjê³a stanowiska, poniewa¿ nowela by³a bardzo szybko procedowana w Sejmie. By³o to argumentowane tym, ¿e
zbli¿a siê sezon ¿eglarski, w zwi¹zku z czym, je¿eli
chcemy j¹ wprowadziæ, trzeba to uczyniæ szybko.
Dlatego mo¿emy mówiæ co najwy¿ej o opinii Ministerstwa Transportu i Ministerstwa Sportu, które
s¹ zainteresowane problematyk¹.
Ja chcê powiedzieæ tak: przy noweli mamy do
czynienia z dwoma problemami. Pierwszy g³ówny
problem: ile wolnoœci, a ile ograniczeñ gwarantuj¹cych kontrolê i bezpieczeñstwo. I ustalenie granicy miêdzy wolnoœci¹ a kontrol¹ w imiê bezpieczeñstwa. To jest problem, powiedzia³bym, filozoficzny czy dyskusyjny, jak daleko mo¿emy siê posun¹æ.
Wiem, ¿e je¿eli chodzi o stanowisko Policji, to
jest ona zdecydowanie niechêtna noweli. T³umaczy to tym, ¿e brak rejestracji uniemo¿liwi
identyfikowanie w³aœciciela w razie jakiegoœ wypadku i powsta³ych szkód. Ustalenie, kto jest
w³aœcicielem i kto ponosi odpowiedzialnoœæ za
u¿ywanie statku czy ³odzi, jest w jakimœ stopniu
istotne.
Ale generalnie chcê powiedzieæ tak: je¿eli chodzi
o poszerzanie tej swobody, to Ministerstwo Transportu jest za. Nowela wychodzi naprzeciw naszej
polityce. Chcê te¿ powiedzieæ, ¿e w tej chwili w uzgodnieniach miêdzyresortowych jest rz¹dowy
projekt nowelizacji ustawy o ¿egludze œródl¹dowej. On dotyczy wprowadzenia przepisów dyrek-
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tywy unijnej, ale gdyby w toku postêpowania parlamentarnego odrzucono tê nowelê, to jest taka
mo¿liwoœæ, ¿eby wybrane elementy uwzglêdniæ
w noweli rz¹dowej. To jest jeden aspekt – liberalizacja przepisów i pytanie: ile wolnoœci.
Inny aspekt to jakoœæ noweli pod wzglêdem legislacyjnym, jakoœæ stanowionego prawa. Zastrze¿enia, które Ministerstwo Transportu zg³asza³o na posiedzeniach komisji, by³y z tym
zwi¹zane. Otó¿ naszym zdaniem, wprowadzony
przepis, mówi¹cy o tym, ¿e rejestracji podlegaj¹
³odzie powy¿ej 12 m, jest zapisem sztucznym
w sytuacji, kiedy realnie bêdzie on dotyczyæ kilku jednostek. Je¿eli chcemy dokonaæ liberalizacji, to albo ustalmy jak¹œ inn¹ granicê, albo
w ogóle znieœmy ten obowi¹zek. To jest jeden
przyk³ad.
Drugi przyk³ad dotyczy wyjêcia spod rygorów
ustawy jednostek stra¿y po¿arnej. W praktyce
te jednostki niczym siê nie ró¿ni¹ od powszechnie u¿ywanych motorówek czy pontonów.
Taka by³a chêæ w pracach parlamentarnych
niektórych pos³ów, ¿eby podkreœliæ znaczenie
stra¿y po¿arnej. Ale nie by³o to w ¿aden sposób
umotywowane merytorycznie. Podobnie przepisy koñcowe, które te¿, naszym zdaniem,
z punktu widzenia sztuki legislacyjnej siê nie
kwalifikuj¹.
Tak wiêc zastrze¿enia by³y zwi¹zane z tego typu uwagami. Jak rozumiem, by³a to konsekwencja pewnego poœpiechu w pracach nad nowel¹.
Nie by³o g³êbszej, powa¿niejszej dyskusji w parlamencie na temat, jak utrzymaæ granicê miêdzy
swobod¹ a potrzeb¹ zapewnienia bezpieczeñstwa. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Maciej P³a¿yñski:
Dziêkujê bardzo.
Czy s¹ pytania do pana ministra?
Panie Ministrze, mo¿na jeszcze pana prosiæ?
Pan senator chcia³by zadaæ panu pytanie.
Proszê bardzo.

Senator Jacek Sauk:
Ja bym prosi³, ¿eby pan pog³êbi³ swoj¹ wypowiedŸ dotycz¹c¹ bezpieczeñstwa o kwestiê rejestracji. Ja takie pytanie zada³em i powiedziano
mi, ¿e przez ostatnie lata, kiedy statki nie by³y
rejestrowane, nie by³o problemu. Pan w tej
chwili mówi, ¿e te problemy s¹. To jest jedno pytanie.
I drugie pytanie. Przepraszam, ¿e je zadam, ale
muszê. Kto jest prezesem Polskiego Zwi¹zku ¯eglarskiego?
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Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Transportu
Bogus³aw Kowalski:
Dziêkujê bardzo.
Pierwsze pytanie. No có¿, oczywiœcie, to jest
dyskusja o tym, jak chcemy kszta³towaæ relacje,
bo je¿eli zginie jeden cz³owiek czy dwóch ludzi,
statystycznie jest to ma³o. Ale s¹dzê, ¿e troska
o ka¿de ¿ycie jest warta zachodu i warto podejmowaæ trud, ¿eby takim nieszczêœciom zapobiec.
Nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e brak rejestracji, czyli
anonimowoœæ ³odzi, która siê porusza… Wiemy,
jak w polskich warunkach odbywa siê rekreacja
– bardzo czêsto towarzyszy temu alkohol, zabawa, fantazja m³odych ludzi. W momencie, gdy dochodzi do nieszczêœcia, nawet jeœli jest to bardzo
rzadko – ale polskie spo³eczeñstwo jednak siê bogaci i zak³adamy, ¿e coraz wiêcej osób bêdzie korzysta³o z tej formy rekreacji i coraz wiêcej tego
typu jednostek bêdzie siê pojawiaæ – to zagro¿enie rzeczywiœcie mo¿e wystêpowaæ. Brak mo¿liwoœci identyfikacji jednostki i osoby w³aœciciela,
który jest odpowiedzialny za to, na pewno utrudnia postêpowanie Policji. I takie stanowisko Policja nam przedstawi³a.
Ale bardzo dobrze, ¿e pan senator zapyta³
o Polski Zwi¹zek ¯eglarski. Rzeczywiœcie odnieœliœmy takie wra¿enie, ¿e nowela z jednej
strony jest zwi¹zana z chêci¹ ul¿enia ¿eglarzom
i udostêpnienia tego sportu na wiêksz¹ skalê,
a z drugiej strony wpisuje siê w konflikt œrodowiska ¿eglarskiego. Ja siê nie podejmujê roli arbitra, bo jestem ministrem transportu, a nie
ministrem sportu, który nadzoruje zwi¹zki ¿eglarskie. Ja te¿ burzê siê, je¿eli gdzieœ pojawia
siê jakiœ monopol, chocia¿ akurat prawa wynikaj¹ce z rejestru dotycz¹ nie tylko Polskiego
Zwi¹zku ¯eglarskiego, ale te¿ Polskiego Zwi¹zku Motorowodnego. Tutaj równie¿ mo¿na dokonaæ zmiany, na przyk³ad przenieœæ obowi¹zek
rejestracji ze zwi¹zków ¿eglarskich na administracjê publiczn¹. Istniej¹ urzêdy ¿eglugi œródl¹dowej i one mog¹ tê czynnoœæ wykonywaæ. Ale
taka propozycja w noweli siê nie pojawi³a. W zasadzie, dopóki nie byliœmy w stanie – ze
wzgl¹du na czas i na uzgodnienia miêdzyresortowe – tak szybko wypracowaæ stanowiska
rz¹dowego, nie mogliœmy przedstawiæ poprawek rz¹dowych w tym zakresie. Chodzi o to, ¿eby prowadz¹c walkê z Polskim Zwi¹zkiem ¯eglarskim, jednoczeœnie nie psuæ prawa. Ja pewne argumenty co do krytyki Polskiego Zwi¹zku
¯eglarskiego mogê przyj¹æ i siê z nimi absolutnie zgodziæ, ale jako obywatel, bo nie nadzorujê
tego zwi¹zku i nie zajmujê siê tym sektorem.
Pytanie, czy to jest wystarczaj¹cy argument,
¿eby tego typu zapisy wprowadziæ. Jak ju¿ powiedzia³em, istniej¹ urzêdy ¿eglugi œródl¹dowej nadzorowane przez ministra transportu.
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One ten obowi¹zek rejestracji i nadzoru nad
przegl¹dami technicznymi, czêœciowo wykonuj¹. Mog¹ go wykonywaæ w ca³oœci i odci¹¿yæ
zwi¹zki ¿eglarskie. Dziêkujê bardzo.

stwo, a jeœli tak, to w jakim stopniu. Dopiero
póŸniej, na nastêpnym etapie, mo¿na dyskutowaæ,
kto tê rejestracjê powinien prowadziæ – ze
œwiadomoœci¹, ¿e mo¿e to byæ administracja
rz¹dowa czy publiczna, bo oczywiœcie starostwa te¿
wchodz¹ w grê. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Maciej P³a¿yñski:

Wicemarsza³ek Maciej P³a¿yñski:

Pan senator Lasecki.

Pani senator Arciszewska.

Senator Jaros³aw Lasecki:

Senator
Dorota Arciszewska-Mielewczyk:

(sekretarz stanu B. Kowalski)

Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, ja siê ca³kowicie z panem ministrem zgadzam. Je¿eli chodzi o œmieræ jednego
cz³owieka czy te¿ dwóch ludzi, jest to wystarczaj¹cy powód, aby pomyœleæ o tym, jak zadbaæ
o bezpieczeñstwo.
Ale, czy pan minister móg³by odpowiedzieæ
nam na pytanie: ile osób w Polsce ginie z powodu
rowerzystów i czy zamierzamy równie¿ rejestrowaæ rowery? Po to, aby w razie wypadku w sposób
jednoznaczny poznaæ…
(Wicemarsza³ek Maciej P³a¿yñski: Stan techniczny roweru.)
…jego przyczyny? To jest pierwsze pytanie.
(Rozmowy na sali)
I drugie pytanie, na które pan minister po czêœci odpowiedzia³ w swoim wyst¹pieniu. Czy rzeczywiœcie nie by³oby lepiej, gdyby statki by³y rejestrowane czy to w urzêdach ¿eglugi œródl¹dowej,
czy te¿ na przyk³ad w starostwach, w wydzia³ach
komunikacji? W ten sposób Polski Zwi¹zek ¯eglarski nie by³by monopolist¹, jeœli chodzi o pobieranie op³at za rejestracjê, przegl¹dy itd., itd.
Dziêkujê bardzo.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Transportu
Bogus³aw Kowalski:
Je¿eli mogê odpowiedzieæ. Myœlê, ¿e porównanie z rowerem nie jest w³aœciwe, Panie Senatorze,
poniewa¿ mówimy o jednostkach, które s¹ poruszane si³¹ ludzkich miêœni. Na przyk³ad rower
rzeczny nie podlega rejestracji. My mówimy o
takich jednostkach, które mo¿na przyrównaæ do
motocyklu. Wydaje mi siê, ¿e je¿eli w trakcie prac
chcemy stosowaæ adekwatne porównanie, to
powinniœmy odwo³aæ siê raczej do tego.
Co do przeniesienia obowi¹zków zwi¹zanych z
rejestracj¹ i przegl¹dami, to ja tê sprawê ju¿
przedstawi³em. Uwa¿am, ¿e to by³oby rozwi¹zanie
problemu, który sk³óca œrodowisko, organizacje
¿eglarskie, i jestem gotów zadeklarowaæ inicjatywê
rz¹dow¹ w tym zakresie. Pytanie tylko, czy
wczeœniej obie izby parlamentu i prezydent nie
przyjm¹ noweli ustawy, która w ogóle zniesie
rejestracjê. Najpierw trzeba by wyjaœniæ, czy
zostawiamy rejestracjê ze wzglêdu na bezpieczeñ-

Chcia³abym, Panie Ministrze, dowiedzieæ siê,
kto jest prezesem Polskiego Zwi¹zku ¯eglarskiego,
bo na to pytanie pan nie odpowiedzia³.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Transportu
Bogus³aw Kowalski:
Bo nie wiem. Nie nadzorujê tego zwi¹zku. Nie
wiem, kto jest prezesem Polskiego Zwi¹zku
¯eglarskiego.

Senator
Dorota Arciszewska-Mielewczyk:
Chcia³abym pana zapytaæ, dlaczego na
posiedzeniu komisji powiedzieli pañstwo, ¿e jest
to stanowisko rz¹du, skoro w rzeczywistoœci go
w ogóle nie ma. Dlaczego optowaliœcie za
odrzuceniem ustawy, która podobno na
pocz¹tku przybiera³a dobry kszta³t, a potem siê
pañstwu nie spodoba³a? Je¿eli to jest tylko
opinia ministra transportu, to warto by³oby to
zaznaczyæ. Ma³o tego, powiedzia³ pan dzisiaj, ¿e
chce pan wyjœæ naprzeciw wolnoœci, naprzeciw
¿eglarzom; to mnie bardzo cieszy, dlatego ¿e
musimy dochodziæ do standardów europejskich.
Poza tym chcia³abym pana zapytaæ, czy nie
warto wzi¹æ pod uwagê tego, i¿ nie ma zwi¹zku,
o tym rozmawiamy, miêdzy rejestracj¹ a bezpieczeñstwem. Nie ma standardów. Ocena danego
jachtu przez Polski Zwi¹zek ¯eglarski jest czysto
uznaniowa, tak¿e to, pod jakim k¹tem siê go
obejrzy. Ju¿ nie mówiê o fizycznej niemo¿liwoœci
przeprowadzenia kontroli na odpowiednim
poziomie tych tysiêcy jachtów, które mieszcz¹ siê
w kategorii 12 m. Sprawy bezpieczeñstwa s¹
oczywiœcie bardzo wa¿ne, ale czy pan nie widzi, ¿e
powinni pañstwo wspó³pracowaæ z ministerstwem gospodarki morskiej, które wypracowa³o
z zespo³em roboczym w³aœnie to, i¿ jachty do
15 m podlegaj¹ odpowiednim przepisom?
Absurdem jest, ¿eby te jachty po wp³yniêciu na
œródl¹dzie musia³y podlegaæ restrykcjom, które ograniczaj¹ do 5 czy 8 m. Czy zapozna³ siê
pan z materia³ami, które œwiadcz¹ o tym, i¿ Senat poprzedniej kadencji równie¿ proponowa³
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obni¿yæ d³ugoœæ jachtów do 7,5 m, co Sejm
oczywiœcie odrzuci³?
W ostatnich dniach poprzedniej kadencji
Sejmu wprowadzono op³aty rejestracyjne
i rejestracjê obowi¹zkow¹, która tylko nabija
kasê, przepraszam, dodaje pieni¹dze do kasy
Polskiego Zwi¹zku ¯eglarskiego. To nie
gwarantuje bezpieczeñstwa. Ekscesy, o których
pan mówi³ – niezale¿nie od tego, czy bêdzie wpis,
czy jacht bêdzie zarejestrowany, czy nie – nie
maj¹ zwi¹zku z t¹ spraw¹. Wydaje mi siê, ¿e
powinien pan równie¿ to wzi¹æ pod uwagê.
Jeszcze jedno pytanie. Czy pan rzeczywiœcie
mówi o szerszym spojrzeniu? Wydaje mi siê, ¿e
oczywiœcie powinien byæ czas na dyskusjê, ale
czy przygotowuj¹ pañstwo tak¹ nowelê, która
obejmowa³aby jachting, czyli generalnie problem
zwi¹zany z ¿eglarstwem w Polsce? Chodzi o now¹
ustawê, która regulowa³aby to na takim
poziomie, jaki jest we wszystkich krajach
europejskich. Stara ustawa jest raczej spadkiem
po PRL, który na jachting patrzy³ tak a nie inaczej. Rozwinê ten temat w swoim wyst¹pieniu.
Dziêkujê bardzo.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Transportu
Bogus³aw Kowalski: Dziêkujê.)
Aha, jeszcze jedno pytanie. Czy nie uwa¿a
pan, ¿e powinien pan zwróciæ na to uwagê, i ¿e
pañstwu, jako ministerstwu, powinno zale¿eæ
na rozbiciu pewnego monopolu? Polski
Zwi¹zek ¯eglarski w ¿adnym stopniu nie wp³ywa na bezpieczeñstwo jachtingu, w zwi¹zku
z tym to jest istny monopol, li tylko zbieranie
pieniêdzy od ¿eglarzy, u których przeprowadzane s¹ te czysto uznaniowe kontrole.
Dziêkujê bardzo.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Transportu
Bogus³aw Kowalski:
Dziêkujê.
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie! Pani senator zada³a bardzo du¿o pytañ, które, jak myœlê, w
du¿ej mierze s¹ skierowane raczej do ministra
sportu. Proszê pamiêtaæ, ¿e ja reprezentujê
Ministerstwo T ransportu i nie czujê siê w
obowi¹zku roztaczaæ nadzór nad
stowarzyszeniami ¿eglarskimi, rozbijaæ czy
utrzymywaæ monopol. To naprawdê nie le¿y
w naszych kompetencjach. To le¿y w kompetencjach Ministerstwa Sportu.
(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk: Ale
pañstwo powiedzieliœcie, ¿e jesteœcie przeciwko
uchwaleniu tego.)
Odpowiem po kolei, ¿eby wyjaœniæ wszystkie
w¹tpliwoœci. Myœmy nigdy nie twierdzili, ¿e
reprezentujemy stanowisko rz¹du. Myœlê, ¿e
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w formie pewnego skrótu myœlowego by³o to
u¿yte przez senatorów sprawozdawców. My po
prostu, jako Ministerstwo Transportu, zgodnie z
ustaw¹ o dzia³ach administracji publicznej
jesteœmy odpowiedzialni za tê ustawê, ale ona w
du¿ej mierze dotyczy zagadnieñ bêd¹cych w merytorycznym nadzorze ministra sportu. W ogóle
uwa¿am, tak na marginesie, ¿e rejestr statków
u¿ywanych do sportu, rekreacji i turystyki nie
powinien podlegaæ tej ustawie i nie powinien byæ
pod poœrednim nadzorem ministra transportu,
ale wy³¹cznie ministra sportu, bo nasza optyka
jest zupe³nie inna, kierujemy siê zupe³nie innymi
kryteriami.
Kwestia bezpieczeñstwa i rejestracji. Bêdê siê
jednak upiera³, ¿e jest pewien zwi¹zek. To, ¿e pojazd, który doprowadza do wypadku, jest
anonimowy, sprawcy uciekli, rodzi pewn¹
nonszalancjê, nieodpowiedzialnoœæ, bezkarnoœæ.
W sytuacji, kiedy jest okreœlony w³aœciciel, to on
ponosi wszystkie konsekwencje zwi¹zane z tym,
¿e statek czy jednostka zosta³y mu na przyk³ad
skradzione czy w inny sposób u¿yte. Nie
chcia³bym zbyt g³êboko wchodziæ w tê dyskusjê z
pañstwem, bo nie czujê siê kompetentny. Nie chcê
siê wypowiadaæ za Policjê, ja nie prowadzê
postêpowañ, dochodzeñ w tym zakresie.
Powiedzia³em, jakie jest stanowisko Policji,
powo³a³em siê na nie i tyle. Nasz¹ dyskusj¹ go nie
zmienimy, bo policjanci w niej nie uczestnicz¹.
Tak jak powiedzia³em, jestem w trudnej
sytuacji, poniewa¿ zgodnie z ustaw¹ o dzia³ach administracji to my nadzorujemy tê
ustawê, ale ona jest tak wielotematyczna,
zahacza o tak wiele dziedzin, ¿e tutaj powinni
byæ i minister sportu, i przedstawiciel Policji
czy MSWiA, aby na wszystkie pañstwa
pytania dog³êbnie i wyczerpuj¹co odpowiedzieæ. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Maciej P³a¿yñski:
Jeszcze uzupe³nienie, tak?
(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk:
Jeszcze uzupe³nienie.)
Ju¿, zaraz.

Senator
Dorota Arciszewska-Mielewczyk:
Á propos Policji. Zwracam pañstwa uwagê,
szanuj¹c pracê Policji, i¿ ¿eglarze sami czêsto
zg³aszaj¹, kto, gdzie i co zrobi³. Czêsto bywa
niestety tak, ¿e r eakcji zwr otnej nie ma.
Radzi³abym siê przyjrzeæ obydwu stronom. Nie
da siê jachtu wzi¹æ pod pachê, wyjœæ na brzeg i
uciec albo wp³yn¹æ w szuwary tak, ¿eby nie da³o
siê jachtu znaleŸæ. Mo¿emy przerzucaæ siê
argumentami, ale wydaje mi siê, ¿e nale¿y
z praktycznego punktu widzenia rozpatrzyæ to, ¿e
takie sytuacje maj¹ miejsce. Dziêkujê.
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Wicemarsza³ek Maciej P³a¿yñski:
Pani senator Rafalska.

sugeruj¹c, ¿e od takiej wielkoœci kad³uba b¹dŸ od
takiej mocy silnika nale¿y statki rejestrowaæ, a
do takiej wielkoœci nie jest to konieczne? Czy by³y
takie opinie urzêdu ¿eglugi œródl¹dowej?

Senator El¿bieta Rafalska:
Panie Ministrze, mam takie osobiste
przekonanie, ¿e to poczucie bezkarnoœci na
szlakach wodnych w Polsce jednak jest.
Anonimowoœæ absolutnie nie bêdzie tej sytuacji
dobrze s³u¿y³a , to wydaje mi siê dosyæ oczywiste.
Ale czy na poparcie czegoœ, co czêœci z nas mo¿e
siê wydawaæ oczywiste, jest konkretna
statystyka dotycz¹ca, nie wiem, badania
dynamiki tego zjawiska? Tak jak pan powiedzia³,
mo¿emy spodziewaæ siê, ¿e rekreacja, ¿eglarstwo
bêd¹ siê rozwija³y. Jest wzrost gospodarczy,
ludzie maj¹ zasobniejsze portfele, pewne sporty
staj¹ siê bardzo modne. ¯eglarstwo jest sportem
elitarnym. Czy mamy tu jak¹œ statystykê?
Proszê mi te¿ powiedzieæ, czy Policja ma
statystykê zwi¹zan¹ z kradzie¿ami jachtów? Czy
te rejestry s¹ w jakiœ sposób pomocne, czy one
ca³kowicie rozmijaj¹ siê z celem i niczemu
konkretnemu nie s³u¿¹? Czy w Polsce zjawisko
kradzie¿y jachtów istnieje?

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Transportu
Bogus³aw Kowalski:
Dziêkujê bardzo.
Ja niestety nie dysponujê takimi danymi
statystycznymi, wiêc nie jestem w stanie pani
senator dok³adnie odpowiedzieæ. Przypuszczam,
¿e bardziej szczegó³ow¹ wiedz¹ w dziedzinie
prognoz rozwoju tego sportu bêdzie dysponowa³o
Ministerstwo Sportu. Mo¿emy oczywiœcie
zwróciæ siê do nich o statystykê i pani senator j¹
udostêpniæ.
Co do kradzie¿y jachtów jest podobnie. Nie
pog³êbialiœmy a¿ tak bardzo tych kwestii,
poniewa¿, na co jeszcze raz chcia³bym zwróciæ
uwagê, my jesteœmy jakimœ regulatorem.
Poprzez urzêdy ¿eglugi œródl¹dowej nadzorujemy
przestrzeganie prawa w tym zakresie. A to s¹
zagadnienia rozbite ju¿ na inne resorty i takiej
szczegó³owej wiedzy po prostu nie mam.

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

Senator
Przemys³aw Alexandrowicz:
Panie Ministrze, czy specjaliœci z urzêdu
¿eglugi œródl¹dowej wypowiadali siê co do
wielkoœci statków b¹dŸ mocy silników,

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Transportu
Bogus³aw Kowalski:
Tak, mogê odpowiedzieæ na to pytanie bardzo
konkretnie. By³y takie opinie, s¹ takie opinie.
Stwierdza siê w nich, ¿e najbardziej
merytorycznie uzasadnione – je¿eli tak mo¿na
powiedzieæ – kryterium to jest 5 m i 5 KM. To jest
przedzia³, który powoduje, ¿e mamy do czynienia
z pojedynczymi ³odziami ju¿ o wy¿szej kategorii.
To jest opinia urzêdów ¿eglugi œródl¹dowej. Mo¿na powiedzieæ, ¿e albo utrzymujemy ten zapis w
dotychczasowym brzmieniu, albo dokonujemy
pe³nego otwarcia. Wydaje siê, ¿e tworzenie
sztucznego podzia³u – dwanaœcie, dziesiêæ,
jedenaœcie – bêdzie zawsze bardzo umowne, ¿eby
nie powiedzieæ: przypadkowe. Bêdzie bardzo
trudno zbudowaæ argumenty, które by w sposób
przekonuj¹cy stwierdza³y, ¿e tak, rzeczywiœcie,
od takiego wskaŸnika zaczyna siê ju¿ inna grupa
pojazdów.

Wicemarsza³ek Maciej P³a¿yñski:
Dziêkujê.
Pan senator Ciecierski, proszê bardzo.
(Senator Ryszard Ciecierski: Ja ju¿ dziêkujê,
Panie Marsza³ku.)
Dziêkujê bardzo. Nie ma pytañ.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Transportu
Bogus³aw Kowalski: Dziêkujê bardzo.)
Dziêkujê, Panie Ministrze.
Otwieram dyskusjê.
Pierwszy g³os zabierze pan senator Andrzej
Person. Proszê bardzo.

Senator Andrzej Person:
Dziêkujê bardzo.
Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
O ile dobrze pamiêtam, Pompejusz mówi³:
navigare necesse est, a nawet doda³, ¿e vivere non
est necesse, czyli ¿ycie nie jest konieczne, ale
¿eglowanie tak, i apelowa³ czy krzycza³ na swoich
¿eglarzy, ¿eby siê nie bali, ¿eby ¿eglowali.
Jak wa¿ny to temat, widzimy te¿ na tej sali. Ja,
podobnie jak pan senator profesor Rocki, te¿
otrzyma³em setki maili. Czêœæ z nich by³a
w obronie tej ustawy, a czêœæ nie, tak niejednostronnie. Powiem od razu, ¿e jestem
wielkim sympatykiem ¿eglarstwa i panów, którzy
tak dopingowali naszego profesora, równie¿.
Patent ¿eglarski na Jeziorze Charzykowskim
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uzyska³em piêædziesi¹t lat temu. Nie mogê
jednak nie podzielaæ w¹tpliwoœci pana ministra
Kowalskiego w sprawie stanowienia przez nas
prawa. Powiem szczerze, ¿e ta dyskusja na temat
prawa uchwalonego przez nas przed rokiem, która szczêœliwie toczy siê od d³u¿szego czasu –
i w mediach, ale i w naszym parlamencie – musi
byæ kontynuowana. Jak dobrze pamiêtam, o tym
rejestrze rozmawialiœmy w tej sali przed rokiem.
Wtedy okaza³o siê, ¿e to jest znakomite rozwi¹zanie. Dzisiaj bêdziemy je nowelizowaæ w sposób mo¿e nie ¿artobliwy, bo to nieeleganckie
stwierdzenie w stosunku do stanowionego
prawa, ale co najmniej dyskusyjny, jeœli tych
ponaddwunastometrowych ³odzi mamy trzy czy
piêæ. Mamy zatem nowelizowaæ ustawê, ¿eby za
rok znów przymierzyæ siê do jakiejœ nowelizacji,
bo to prawo jest u³omne.
Jestem, jak powiedzia³em, ca³ym sercem za
¿eglarstwem. Szczêœliwie nie jestem dzia³aczem
¿eglarskim, bo musia³bym siê tutaj t³umaczyæ za
Polski Zwi¹zek ¯eglarski. Za to by³em œwiadkiem
wielu osi¹gniêæ tego sportu, ze z³otym medalem
pana Mateusza Kusznierewicza w Savannah na
czele. By³em, tak jak wszyscy, wzruszony, kiedy
polscy ¿eglarze osi¹gali sukcesy. Szczerze
powiem: ciê¿ko mi jest zaj¹æ miêdzy jedn¹ a
drug¹ stron¹ jakieœ jednoznaczne stanowisko.
Wszyscy jesteœmy za wolnoœci¹ i ca³ym sercem
czujê siê w sprawach rekreacji i sportu libera³em,
bez w¹tpienia jednak ta nowelizacja do takiego
miana nie pretenduje. Ró¿ne w¹tpliwoœci –
wymieni³ je ju¿ pan minister, nie bêdê ich
powtarza³ – powoduj¹, ¿e za chwilê albo bêdzie
znowelizowana, albo po prostu zwrócimy siê
o stworzenie nowego prawa, które by sprawy
¿eglarstwa, tak dziœ popular nego sportu
i rekreacji, wreszcie raz na zawsze unormowa³o
czy przynajmniej da³o szansê na to, ¿ebyœmy
przez kilka lat nie dyskutowali na ten temat.
Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Maciej P³a¿yñski:
Dziêkujê.
Pani senator Dorota Arciszewska.

Senator
Dorota Arciszewska-Mielewczyk:
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Dotychczas obowi¹zuj¹ce w polskim systemie
prawnym przepisy dotycz¹ce uprawiania
turystyki oraz rekreacji ¿eglarskiej i motorowodnej maj¹ peerelowski rodowód i s¹ realizacj¹
idei pañstwa totalitarnego, którego celem by³o
zamkniêcie dostêpu do tej dziedziny dla
szerokich rzesz spo³eczeñstwa w obawie przed
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ucieczk¹ i kontaktem ze œwiatem zachodnim.
Nale¿y uwolniæ Polaków uprawiaj¹cych
turystykê ¿eglarsk¹ i motorowodn¹ od zbêdnych
restrykcji, co zachêci wielu armatorów do
powrotu pod bia³o-czerwon¹ banderê. Tote¿ minister gospodarki morskiej w pracach zespo³u
roboczego, prowadzonych równie¿ z braci¹
¿eglarsk¹, to uczyni³. Dlatego proszê Wysok¹
Izbê o przyjêcie ustawy w kszta³cie uchwalonym
przez Sejm lub uwzglêdnienie poprawek Komisji
Nauki, Edukacji i Sportu.
Chcia³abym pos³u¿yæ siê w tym miejscu
opiniami œrodowiska ¿eglarskiego. Mianowicie:
proszê nie dopuœciæ do utrzymania stanu, w którym swobodny rozwój ¿eglarstwa – poœrednio
ca³ej ga³êzi gospodarki zwi¹zanej z turystyk¹,
rekreacj¹, wypoczynkiem na wodzie – jest
hamowany przez absurdalne regulacje prawne,
których jedynym beneficjentem s¹ organizacje
czerpi¹ce zyski z op³at za przegl¹dy i rejestracjê
statków. Nastêpna opinia: mam nadziejê, ¿e równie¿ senatorzy przyczyni¹ siê do tego, ¿e
nareszcie zostanie obalona ¿elazna kurtyna
oddzielaj¹ca polskie ¿eglarstwo od Europy. Mam
te¿ nadziejê, ¿e interes ¿eglarzy i gospodarki
narodowej przewa¿y nad partykular nymi
interesami ma³ej grupki osób marz¹cych o
zrobieniu du¿ej kasy na przegl¹dach
technicznych jachtów, co jest nieznane w innych
krajach Unii Europejskiej.
Nowelizacja ta zmniejsza obci¹¿enia
finansowe ¿eglarzy i upraszcza lub wrêcz znosi
procedury rejestracyjne jachtów. Jedna z osób
pragnie zauwa¿yæ, ¿e do zesz³ego roku przez
kilkanaœcie lat rejestracja jachtów w Polsce nie
by³a obowi¹zkowa, nie by³o te¿ obowi¹zkowych
przegl¹dów technicznych jachtów, poniewa¿ nie
istnia³y stosowne rozporz¹dzenia. Sytuacja ta
nie spowodowa³a zwiêkszenia wypadkowoœci w
¿eglarstwie œródl¹dowym. W tym czasie nast¹pi³
gwa³towny, wrêcz burzliwy wzrost liczby jachtów
œródl¹dowych, przez co rozwinê³a siê turystyka
i przemys³ oko³o¿eglarski. Wskazuje to na brak
potrzeby istnienia takich uregulowañ. Prywatni
armatorzy w trosce o w³asne bezpieczeñstwo
dbaj¹ o stan swojego jachtu, a konkurencja na
rynku jachtów wypo¿yczanych wymusza
najwy¿sz¹ ich jakoœæ oraz bogactwo
wyposa¿enia. Nikt nie postuluje wprowadzenia
przegl¹dów i rejestracji na przyk³ad rowerów, a te
pojazdy s¹ w podobnym stopniu skomplikowane
technicznie oraz maj¹ podobn¹ do jachtów
energiê. Byæ mo¿e swój udzia³ w kreowaniu
nieprawdziwego obrazu masowych katastrof
jachtów bez przegl¹dów ma Polski Zwi¹zek
¯eglarski, który niema³e op³aty z tytu³u
rejestracji i przegl¹dów pobiera.
Nastêpna opinia: dotychczas obowi¹zuj¹ca
ustawa, znowelizowana pod koniec ubieg³ej
kadencji zdominowanej przez… – nie bêdê mówiæ
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– na³o¿y³a na armatorów niesprawiedliwy
obowi¹zek œwiadczenia danin pieniê¿nych na
rzecz prywatnej instytucji, Polskiego Zwi¹zku
¯eglarskiego. Daniny te, okreœlane mianem op³at
za rejestracjê i przegl¹dy techniczne jachtów
¿aglowych, nie maj¹ odpowiednika w demokratycznym œwiecie. Ju¿ sama wysokoœæ op³aty
rejestracyjnej, wynosz¹cej w zale¿noœci od
wielkoœci jachtu od kilkudziesiêciu do przesz³o
s t u i t y s i ¹ c a z ³ o t y c h , o d b i e g a o d k i l k unastoz³otowych jednorazowych op³at za
rejestracjê w starostwach powiatowych podobnych jednostek s³u¿¹cych do amatorskiego
po³owu ryb. Wymóg zaœ tak zwanych przegl¹dów
technicznych wobec jednostek skomplikowanych
i stwarzaj¹cych zagro¿enie dla osób trzecich
w stopniu porównywalnym z rowerami jest
ordynarn¹ prób¹ wy³udzania pieniêdzy od
obywateli przez nieumocowanych prawnie inspektorów technicznych PZ¯.
Chcia³abym równie¿ powiedzieæ, ¿e o z³ym stanie prawa zwi¹zanego z uprawianiem ¿eglarstwa
œwiadczy równie¿ korespondencja wychodz¹ca
miêdzy innymi z Ministerstwa Sportu, w której
stwierdza siê, i¿ dotychczasowe przepisy budz¹
sprzeciw i rodz¹ konflikty miêdzy Polskim Zwi¹zkiem ¯eglarskim a wieloma tysi¹cami ¿eglarzy.
Jest równie¿ pismo rzecznika praw obywatelskich z 4 maja 2007 r. i w piœmie tym potwierdza
on, ¿e w zakresie dotychczasowych regulacji prawnych w dziedzinie ¿eglarstwa naruszone s¹ prawa i wolnoœci cz³owieka i obywatela.
Od 1997 r. do roku ubieg³ego nie by³o obowi¹zku rejestrowania jachtów œródl¹dowych, nie by³o
te¿ obowi¹zku poddawania ich przegl¹dom technicznym. Zaowocowa³o to, jak ju¿ wczeœniej
powiedzia³am, rozwojem ¿eglarstwa na œródl¹dziu, równie¿ rozwojem firm czarterowych
i wzrostem liczby armatorów prywatnych. Wskutek zmian ustawy o ¿egludze œródl¹dowej i wprowadzanych w ubieg³ym roku rozporz¹dzeñ ponownie powsta³ obowi¹zek rejestracji jachtów œródl¹dowych i poddawania ich badaniom technicznym. Beneficjentem op³at z tytu³u tych czynnoœci
zosta³ Polski Zwi¹zek ¯eglarski.
Je¿eli chodzi o kwestiê rejestracji, to obowi¹zkowa rejestracja ¿aglowych jachtów œródl¹dowych jest zbêdna, podobnie jak rejestracja rowerów, pralek czy maszyn do pisania. Jachty nie
stanowi¹ powa¿nego zagro¿enia dla osób trzecich. Dotychczasowa dziesiêcioletnia praktyka
pokazuje, ¿e nie ma ¿adnego powodu wprowadzania takiego obowi¹zku. Przegl¹dy techniczne
s¹ obecnie stosowane w przypadku jachtów morskich i stanowi¹, niestety, absurdalny, choæ kosztowny obowi¹zek. S¹ one dokonywane powierzchownie, bez niezbêdnej fachowoœci, bez absolutnie ¿adnej odpowiedzialnoœci za skutki wyda-

nego orzeczenia. Wczeœniej mówi³am, ¿e nie by³o
przepisów dotycz¹cych tego, co ma byæ kontrolowane i jak ma byæ kontrolowane.
Chcia³abym równie¿ powiedzieæ, ¿e w momencie, gdy przegl¹dowi mia³oby podlegaæ oko³o
piêædziesiêciu tysiêcy jachtów, to oczywiste jest,
¿e organizacyjnie inspektorzy PZ¯ nie zdo³aj¹ ich
skontrolowaæ, choæby pobie¿nie. Wskutek tego
zwiêksz¹ siê czas oczekiwania, kolejki, koszty,
w tym koszty dojazdu. Dziœ przegl¹d dziewiêciometrowego jachtu morskiego kosztuje do 1 tysi¹ca z³. Koszty te nie maj¹ ¿adnego innego uzasadnienia ni¿ decyzja inspektora. Gros ¿eglarzy
uwa¿a przegl¹dy techniczne za zbêdne. Narzucenie im takiego obowi¹zku bez uzasadnienia go
w jakikolwiek sposób bardzo wzburzy³o œrodowisko.
Panie Ministrze, nie jest tak, ¿e mówi¹c, ¿e jesteœcie przeciwni i chcecie ³agodziæ spór miêdzy
Polskim Zwi¹zkiem ¯eglarskim… Bo nie chodzi
o to, ¿eby przeciwstawiaæ siê jakimœ konfliktom
w œrodowisku, bo ¿eglarze maj¹ jasne stanowisko. ¯eglarze maj¹ jasne stanowisko i jest ono odmienne od stanowiska Polskiego Zwi¹zku ¯eglarskiego, który li tylko zbiera op³aty. To jest
zwyk³y monopol. Dyskutowaliœmy tu o rzemioœle, o ró¿nych innych organizacjach, w przypadku
których dopatrywano siê korporacyjnoœci, monopolu, wiêc dziwiê siê, ¿e pan tutaj tego nie widzi. A w tej kwestii akurat œrodowisko ¿eglarskie
jest zgodne. S¹ to bardzo du¿e pieni¹dze i nie ma
zwi¹zku miêdzy bezpieczeñstwem a rejestracj¹
i niektórymi, ¿e tak powiem, op³atami i wnioskami czy te¿ decyzjami inspektorów, które s¹ uznaniowe.
Chcia³abym zwróciæ uwagê, ¿e ustawa, która
zosta³a przyjêta przez Sejm, zbli¿a krajowe rozwi¹zania do standardów stosowanych w innych
krajach Unii Europejskiej i wprowadza znacz¹ce
uproszczenia procedur oraz zmniejszenie obci¹¿eñ finansowych ponoszonych przez osoby
uprawiaj¹ce ¿eglarstwo. Jest tu równie¿ bardzo
s³uszne zdanie z jednego z maili, który pañstwo
na pewno dostaliœcie. I ja, Panie Senatorze –
oczywiœcie ka¿dy ma prawo do swojego zdania i ja
je uszanujê – ja akurat nie dosta³am ¿adnych innych opinii, jak równie¿ pan senator Rocki, oprócz tych, które by³y zgodne, ¿e ten projekt, który
Sejm uchwali³, nale¿y przyj¹æ.
(Senator Andrzej Person: Ale to nie moja wina.)
Oczywiœcie, ja tylko dzielê siê z panem t¹ refleksj¹, chcia³am pana o tym tylko poinformowaæ.
Naprawdê, prosi³abym o spojrzenie szersze,
równie¿ naszych ministrów, i sportu, i transportu. Prosi³abym o to, ¿eby rzeczywiœcie wzi¹æ pod
uwagê wszystkie ustawy, w których zawieraj¹ siê
przepisy dotycz¹ce ¿eglarstwa, tak, ¿eby w koñcu
by³y w jednym porz¹dnym projekcie ujête, w jednej ustawie. My od tego nie uciekniemy. Oczywi-
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œcie, jest to sport elitarny i on siê bêdzie rozwija³.
Ale proszê wzi¹æ pod uwagê, ¿e problemy wi¹¿¹
siê równie¿ z tym, ¿e na przyk³ad jachty morskie,
które w tej chwili do 15 m nie podlegaj¹ rejestracji, s¹ pod obcymi banderami. Dlaczego? Poniewa¿ tych wymogów nie ma w innych krajach. Te
jachty wiêc s¹ pod bander¹ szwedzk¹, niemieck¹. Proszê zobaczyæ, jaki tam jest rozwój jachtingu. Przecie¿ pan nie mo¿e, my nie mo¿emy mówiæ
tylko o tych trzech czy czterech ³odziach. Mówmy
o tych piêædziesiêciu czy osiemdziesiêciu tysi¹cach poni¿ej 12 m. To jest temat do dyskusji.
Tak ¿e ja jeszcze raz, mimo ¿e posiedzenie komisji gospodarki bêdzie siê jeszcze odbywa³o,
bardzo proszê Wysok¹ Izbê o przyjêcie, mimo
wszystko, ustawy w kszta³cie sejmowym i odrzucenie wniosku Komisji Gospodarki Narodowej
o odrzucenie tej ustawy. Dziêkujê œlicznie.

Wicemarsza³ek Maciej P³a¿yñski:
Dziêkujê, Pani Senator.
Pan senator Lasecki.

Senator Jaros³aw Lasecki:
Szanowny Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Muszê powiedzieæ, ¿e nie spodziewa³em siê, ¿e
ustawa ta bêdzie wzbudzaæ takie kontrowersje
i spowoduje tak gor¹c¹ dyskusjê. Aczkolwiek nie
jestem ¿eglarzem uprawiaj¹cym ten sport bardzo
intensywnie, muszê powiedzieæ, ¿e w toku dyskusji pojawi³y siê dwie rzeczy, które wzbudzi³y
moje zdziwienie.
Po pierwsze, dziwiê siê bardzo, ¿e nie ma dzisiaj z nami przedstawiciela Ministerstwa Sportu.
Dziwiê siê, ¿e mimo tego, ¿e sprawozdanie z tej
ustawy zosta³o przygotowane przez Komisjê Nauki, Edukacji i Sportu, to nie ma tutaj ministra
sportu, a byæ mo¿e odpowiedzia³by na wiele pytañ, które tutaj dzisiaj zosta³y zadane.
I druga rzecz, która budzi moje zdziwienie, to
to, ¿e tak wielkie emocje wzbudza kwestia pobierania op³at czy te¿ kwestia samego faktu, ¿e jest
jeden zwi¹zek, który w sposób monopolistyczny
reprezentuje wszystkich ¿eglarzy w Polsce.
Wysoka Izbo, ja te¿ dosta³em dziesi¹tki maili
od ¿eglarzy, którzy chc¹, aby wreszcie, jeszcze
przed rozpoczêciem sezonu za³atwiæ sprawê rejestracji i pobierania op³at. W zwi¹zku z tym pozwolê sobie z³o¿yæ wniosek, z jedn¹ w³aœciwie tylko istotn¹ poprawk¹, mówi¹c¹ o tym, aby
w art. 18 dodaæ pkt 2, który brzmia³by w ten sposób: w³aœciwy polski zwi¹zek sportowy, o którym
mowa w art. 19 ust. 2, na wniosek armatora statku u¿ywanego wy³¹cznie do uprawiania sportu
lub rekreacji przed wpisaniem statku do rejestru
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przeprowadza nieodp³atnie przegl¹d techniczny
statku potwierdzaj¹cy jego zdolnoœæ do ¿eglugi.
W ten oto sposób za³atwimy sprawê i rejestracji,
i pobierania op³at, a ¿eglarze bêd¹ wreszcie mogli
spokojnie rozpocz¹æ sezon ¿eglarski. Dziêkujê
bardzo.

Wicemarsza³ek Maciej P³a¿yñski:
Pan senator Rocki.

Senator Marek Rocki:
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Jak ju¿ mówi³a pani senator, przez te kilkanaœcie lat nie by³o obowi¹zku rejestracji i dziêki temu rozwinê³o siê ¿eglarstwo. Mo¿e dodam, ¿e podawana liczba jachtów nie jest jednoznaczna; ja
otrzyma³em dane o liczbie pomiêdzy szeœædziesi¹t a osiemdziesi¹t tysiêcy. Myœlê, ¿e warto te¿
dodaæ, ¿e liczba patentów ¿eglarskich wynosi ponad dwa miliony, czyli tylu jest potencjalnych
u¿ytkowników polskich wód œródl¹dowych.
Argumenty, które przetacza³y siê przez dyskusjê, zasadniczo dotyczy³y bezpieczeñstwa. Mam
akurat jakieœ dane z tym zwi¹zane, oczywiœcie
otrzymane od ¿eglarzy internautów, miêdzy innymi statystyki policyjne. Ciekawe jest to, ¿e Policja nie notuje wypadków zwi¹zanych z tym, co
siê dzieje na wodzie, czyli nie uwa¿a tego za coœ
istotnego. Policjanci notuj¹ zaœ utoniêcia. Wœród
utoniêæ s¹ utoniêcia spowodowane wywróceniem siê jednostki p³ywaj¹cej albo wypadniêciem
cz³owieka za burtê. Takie utoniêcia s¹ notowane,
ale w ostatnich czterech latach jest ich 1% spoœród wszystkich utoniêæ. To wskazuje na to, ¿e de
facto nie istnieje problem – znaczy oczywiœcie
1%, czyli oko³o stu osób, które utonê³y, to jest
dramat tych, którzy utonêli, i ich rodzin, ale to
nie jest problem znacz¹cy w kontekœcie stanu
bezpieczeñstwa. Dodam jeszcze, ¿e liczba wypadków œmiertelnych, których sprawcami byli
rowerzyœci, wynosi³a oko³o trzystu, przy trzech
tysi¹cach wypadków w ogóle, z czego by wynika³o, ¿e rowerzyœci powoduj¹ trzy razy wiêcej wypadków œmiertelnych ni¿ jest utoniêæ zwi¹zanych z jachtami.
Z informacji, które otrzyma³em, wiem, ¿e by³
jeden wypadek œmiertelny zwi¹zany z ewidentnie
b³êdn¹ konstrukcj¹ jachtu, co wskazuje na to, ¿e
badania techniczne nie s¹ istotnym elementem
bezpieczeñstwa.
Z obliczeñ, które otrzyma³em, wynika, ¿e trzeba tu stosowaæ porównanie z rowerem, a nie, jak
pan minister mówi³, z motocyklem. W przypadku
jachtu o masie rzêdu 2 t i prêdkoœci oko³o 7 km
na godzinê jego energia kinetyczna jest porównywalna z energi¹ wytwarzan¹ podczas jazdy rowerzysty, który wa¿y 90 kg i jedzie z szybkoœci¹
25 km na godzinê. To jest porównywalne i wyni-
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ka³oby z tego, ¿e zestawianie jachtów z rowerami
ma sens. Z tego wynika, ¿e rowery s¹ bardziej niebezpieczne, a nie proponujemy rejestracji rowerów przez Polski Zwi¹zek Kolarstwa w celu powiêkszenia bezpieczeñstwa.
W argumentach znajduj¹cych siê w liœcie, który otrzyma³em z Polskiego Zwi¹zku ¯eglarskiego,
mówiono te¿ o tym, ¿e rejestracja jachtów pos³u¿y do racjonalnego planowania zagospodarowania terenów turystycznych. Myœlê, ¿e równie dobrze mo¿na by rejestrowaæ rowery w celu planowania œcie¿ek rowerowych albo rejestrowaæ szachownice w Polskim Zwi¹zku Szachowym w celu
racjonalnego zalesiania kraju, bo w koñcu szachownice s¹ drewniane i pewnie by to siê przyczyni³o do racjonalnego zalesiania.
W zwi¹zku z tym zg³aszam poprawkê mówi¹c¹ o tym, aby w tym w³aœnie art. 18, który
zwi¹zany jest z obowi¹zkiem rejestracji… Dok³adnie ten artyku³ brzmi tak: statek polski
podlega obowi¹zkowi wpisu do rejestru administracyjnego polskich statków ¿eglugi œródl¹dowej, zwanego dalej rejestrem, z zastrze¿eniem ust. 2–5. I proponujê inny zapis ust. 2:
statek polski u¿ywany wy³¹czenie do uprawiania sportu lub rekreacji, o napêdzie mechanicznym o mocy silników wiêkszej ni¿ 20 kW,
podlega obowi¹zkowi wpisu do rejestru statków u¿ywanych wy³¹cznie do celów sportowych
lub rekreacyjnych. Statki zwolnione z obowi¹zku wpisu do rejestru mog¹ byæ do niego wpisane na wniosek armatora. To znaczy, ¿e proponujê wy³¹czenie w ogóle wszystkich statków
napêdzanych si³¹ ludzkich miêœni, statków
¿aglowych, chyba ¿e mia³yby silnik wiêkszy ni¿
20 kW. Te 20 kW wynika st¹d, ¿e w kolejnym
ust. 3 taka w³aœnie moc silnika odniesiona jest
do statków u¿ywanych do po³owu ryb. Czyli jest
podana taka sama moc silnika w tych dwóch
przypadkach.
Proponujê te¿ kolejn¹ poprawkê, zwi¹zan¹
z art. 4 ustawy o ¿egludze œródl¹dowej. Kiedy referowa³em nowelizacjê zaproponowan¹ przez
Sejm, mówi³em o tym, ¿e do³o¿ono do ustawy
statki stra¿y po¿arnej. Proponujê, ¿eby w tej liœcie wy³¹czeñ z obowi¹zkowej rejestracji uwzglêdniæ Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe,
które tak¿e wykonuje swoje specyficzne zadania
na wodach œródl¹dowych i które od czterdziestu
piêciu lat prowadzi w³asny rejestr, odrêbny
i spe³niaj¹cy swoje zadania.
Proszê Wysok¹ Izbê o poparcie tych poprawek.
Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Maciej P³a¿yñski:
Dziêkujê bardzo.
Pani senator Kurska.

Senator Anna Kurska.
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Ja chcia³abym zwróciæ uwagê na coœ innego.
Porównanie z rowerem nie wydaje mi siê szczêœliwe. Jeœli siê mówi o tym, ¿e du¿o mniej samolotów siê rozbija ni¿ samochodów i ci¹gle jest najwiêcej katastrof drogowych, to tak mo¿e w tej
skali mo¿na by te¿ porównaæ… Chcia³abym powiedzieæ pañstwu, co dla mnie, jako dla ¿eglarki,
stanowi najwiêksze niebezpieczeñstwo. W latach
szeœædziesi¹tych mo¿na by³o wszêdzie zacumowaæ, by³a wielka kultura turystyki i rzeczywiœcie
to by³ sport elitarny. W tej chwili zmieni³ siê tak
dalece, ¿e jak by³am mniej wiêcej kilka lat temu
w Miko³ajkach, to przy nabrze¿u by³ tak straszny
t³ok i by³ taki brak kultury przy cumowaniu –
skakanie przez inne jachty, niektóre luksusowe,
du¿e, zachodnie… Wydaje mi siê, ¿e w³aœnie
w tym jest jakieœ niebezpieczeñstwo, bo nie zawsze ludzie, którzy maj¹ piêkne jachty, s¹ majêtni, maj¹ tê podstawow¹ kulturê, która w turystyce jest niezbêdna.
Proponowa³abym, ¿eby rzeczywiœcie ma³e ¿aglowce by³y wolne od op³at, a powy¿ej 12 m wskazane by³oby, ¿eby jednak by³y rejestrowane.
Z tym ¿e jest to sprawa mocno dyskusyjna, tutaj
ró¿ne mog¹ byæ pogl¹dy. Wydaje mi siê, ¿e g³ównie trzeba by zwróciæ uwagê w³aœnie na ten
brak kultury, jakiegoœ podejœcia, które by³o takie
cenne przy uprawianiu tego sportu, bo jest to
piêkny sport, nie da siê ukryæ. Dziêkujê.
(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza³ek Krzysztof Putra)

Wicemarsza³ek Krzysztof Putra:
Dziêkujê bardzo, Pani Senator.
Bardzo proszê o zabranie g³osu pana senatora
Piotra Wacha.

Senator Piotr Wach:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Chcê siê odnieœæ do tego, o czym dyskutujemy,
do tej ustawy, z pewnego dystansu. I nie chcê
mówiæ o op³atach, nie chcê mówiæ o monopolach,
du¿o takich s³ów tutaj pad³o. Chcia³bym coœ powiedzieæ o wolnoœci. Otó¿ jako potencjalny nabywca i u¿ytkownik kajaku dwuosobowego, który zapewne ma 6 m, chcia³bym mieæ ten komfort
nierejestrowania go i u¿ywania tak, jak chcê,
oczywiœcie w sposób kulturalny. I to jest jeden
z powodów, dla którego chcia³bym siê opowiedzieæ za nowelizacj¹.
Jednak na drugim biegunie jest bezpieczeñstwo. Na temat bezpieczeñstwa pañstwo siê wypowiadali i wiele by³o tu opinii trafnych. Szczególnie zgadzam siê z g³osem pana profesora Rockiego i przemawiaj¹ do mnie dane przez niego
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przedstawione. W wypadkach drogowych w Polsce rocznie ginie oko³o szeœciu tysiêcy osób.
W wodzie na skutek utoniêæ – tutaj rz¹d wielkoœci
to jest tysi¹c osób. W górach na skutek wypadków podczas uprawiania turystyki i sportów górskich – oko³o dwudziestu osób. Ka¿dej z tych
osób szkoda, ka¿dej takiej tragedii nale¿y siê indywidualnie staraæ zapobiegaæ. Ale statystyki
mówi¹ co roku te¿, ile osób ginie w Alpach – w³aœciwie pomimo wielkich starañ i pomimo polepszenia jakoœci sprzêtu statystki mniej wiêcej
ci¹gle siê powtarzaj¹.
Powodem utoniêæ i tego, ¿e tyle osób ginie
w wodzie, jest przede wszystkim nieodpowiedzialnoœæ i brak wyszkolenia. To s¹ g³ówne powody. Je¿eli chodzi o nieodpowiedzialnoœæ, powodem jest u¿ycie alkoholu. I tutaj ¿adne rejestracje na to nie wp³yn¹. To jest powód, dla którego
ludzie podejmuj¹ kroki nierozs¹dne, czy s¹ tylko
w majtkach k¹pielowych, czy te¿ u¿ywaj¹ jakiegoœ sprzêtu. Wœród ludzi, którzy u¿ywaj¹ sprzêtu, najgroŸniejsze chyba… Nie, dwie rzeczy trzeba by rozpatrzyæ. Jedn¹ z nich jest u¿ywanie materacy wodnych w nieodpowiedzialny sposób. To
jest nieodpowiedzialnoœæ. S³yszymy tak¿e o utoniêciach zwi¹zanych z tym, ¿e u¿ywa siê materaca wodnego przez osoby nieumiej¹ce p³ywaæ
i w warunkach, które zagra¿aj¹ ¿yciu. Mia³em pewne w¹tpliwoœci co do tego, czy tê ustawê poprzeæ ze wzglêdu na szybkie ³odzie motorowe,
które przep³ywaj¹ w sezonie stosunkowo blisko
k¹pi¹cych siê ludzi. Tu mia³em w¹tpliwoœci, ale
te w¹tpliwoœci zosta³y rozwiane, bo, jak siê dowiedzia³em, s¹ to ³odzie o wiêkszej mocy ni¿ ta,
o której mówimy. Dlatego te¿ nie mam w¹tpliwoœci, ¿e z pewnego dystansu, nie wchodz¹c tutaj
w konflikty miêdzy zwi¹zkiem a ¿eglarzami, nale¿y tê ustawê poprzeæ.
Chcê równie¿ powiedzieæ, ¿e u mnie w biurze
senatorskim ¿eglarze byli osobiœcie i oczywiœcie
prezentowali takie stanowisko, ¿e nale¿y poprzeæ tê ustawê. Ale co mnie zdumia³o, oni dok³adnie wiedzieli, jaki jest stan prac legislacyjnych, œledzili go dok³adnie, wiedzieli, która komisja wypowiedzia³a siê negatywnie, oraz znali
poprawkê Komisji Nauki, Edukacji i Sportu.
Tym mnie w³aœciwie bardzo ujêli, bo mia³em
wra¿enie, ¿e mam do czynienia z ludŸmi bardzo
kompetentnymi i z takimi, którzy wiedz¹, czego
chc¹.
Dlatego popieram wprowadzenie tej ustawy
i jednoczeœnie ca³kowicie popieram poprawki,
które pan senator Rocki zg³osi³, bo ja myœlê, ¿e
one poprawiaj¹ jakoœæ tej ustawy.
Nasza komisja wprowadzi³a tê g³ówn¹ poprawkê typu redakcyjnego, ale to jest te¿ redakcja lepsza ni¿ w pierwotnej wersji. Dlatego za tym siê
opowiadam. I dziêkujê za uwagê.
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Wicemarsza³ek Krzysztof Putra:
Dziêkujê bardzo panu senatorowi.
Bardzo proszê, pan senator Ryszard Bender
na temat kajaków.

Senator Ryszard Bender:
Panie Marsza³ku!
Bardzo mi przyjemnie, ¿e bêdê móg³ siê zgodziæ
z panem senatorem Wachem. Bo kilka godzin temu mieliœmy sprzeczne spojrzenia w istotnych
sprawach, które ja nazywa³em lapsus linguae,
a pan senator Wach twierdzi³, ¿e to by³o œwiadome mówienie. Jeœli œwiadome, tym bardziej mi
jakoœ przykro. Ale zostawmy tê sprawê na boku.
A gdy teraz przeszliœmy do materii ¿eglugowej
czy tak zwanej ¿eglugowej, bo trudno kajak nazwaæ jakimœ obiektem ¿eglugi wielkiej, to rzeczywiœcie zgadzam siê, ¿eby daæ spokój rejestracji
kajaków. Wiecie pañstwo, tak samo jak ju¿ nie
ma rejestracji rowerów. Nie wiem, czy tutaj niektórzy z mniej wiêcej mojego pokolenia pamiêtaj¹, jak siê rowery rejestrowa³o – trzeba by³o mieæ
numerek. Co prawda, geneza tego by³a swoista…
Przed wojn¹ by³a taka piosenka „Mam ch³opczyka na Kopernika”. Tam w policji chyba by³ Kozielecki, brat pana Karskiego, który by³ szefem Policji, i on wprowadzi³ to po to, a¿eby utrudniæ ojcom franciszkanom z Niepokalanowa rozsy³anie
„Rycerza Niepokalanej” za pomoc¹ rowerów.
Stworzy³ nawet dwie rejestracje: inne by³y numerki dla roweru towarowego, inne dla rowerów
nietowarowych. Takie by³y ró¿ne tego przyczyny.
Co do kajaków dzisiaj ju¿ takich ideowych powodów chyba nie mamy i obyœmy nie mieli – dajmy temu spokój. Ale rzeczywiœcie trzeba coœ
uczyniæ z tym, ¿eby jakoœ ograniczyæ docieranie
tych wielkich, potê¿nych maszyn motorowych
w pobli¿e brzegu, bo to i ha³as wielki, i niebezpieczeñstwo ogromne dla k¹pi¹cych siê. Skoñczy³em. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Krzysztof Putra:
Dziêkujê bardzo.
Pan senator Szaleniec, bardzo proszê.

Senator Zbigniew Szaleniec:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
W³aœciwie gdybym wiedzia³, jakie bêd¹ treœæ
i sposób wyst¹pienia pana senatora, to ju¿ bym
nie wystêpowa³, bo w³aœciwie chodzi³o mi o to, ¿eby trochê obni¿yæ atmosferê tej dyskusji. Tê atmosferê pani senator Mielewczyk tutaj wprowadzi³a, takiej troszkê agresji.
A skoro ju¿ wystêpujê, to chcê, jako opozycjonista wobec tego rz¹du, obroniæ pana ministra,
bo nie doœæ, ¿e przyszed³ do nas, to jeszcze mu siê
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dosta³o… (oklaski) …a jak to resort tego typu –
wola³by mieæ wszystko…
(Senator Ryszard Bender: Przyzwoity cz³owiek.)
…zarejestrowane, wszystko zapisane. £atwiej
by³oby Policji… Tak ¿e ja akurat rozumiem…
Gdyby by³ na przyk³ad wniosek o rejestracjê rowerów, to pewno by pan te¿ powiedzia³, ¿e jest
ca³kiem dobry, bo u³atwi³oby to ¿ycie Policji. Tak
¿e ja w tym kontekœcie…
I równie¿ pani senator Kurska mnie troszeczkê
zmobilizowa³a do wyst¹pienia, bo pani senator
z takim ¿alem stwierdzi³a, ¿e teraz tyle jest tych
³odzi, a dawniej by³o tak ma³o, taki elitarny sport
to by³.
Ja jestem za t¹ ustaw¹ dlatego, ¿e nie
chcia³bym, ¿eby to by³ elitarny sport, ale ¿eby to
by³ sport popularny, ¿eby wszyscy chêtni mogli
korzystaæ z tego sportu, a¿eby rozbudowa³a siê
baza, ¿eby tych przystani by³o wiêcej, ¿eby ³atwiej
by³o tam dokowaæ i ¿eby ten sport siê rozwija³, ¿eby by³o wiêcej medali, o których wspomnia³ pan
senator Person. Tak ¿e jestem ca³kowicie za t¹
ustaw¹ i popieram wnioski pana senatora Rockiego. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Krzysztof Putra:
¯eglujmy, nie dryfujmy.
Pani El¿bieta Rafalska.

Senator El¿bieta Rafalska:
Ja te¿ krótko, Panie Marsza³ku, i w obronie pana ministra, bo zwykle tak bywa, ¿e nawet gdy
projekt jest z pogranicza kilku resortów, to jednak jeden z ministrów jest upowa¿niony do reprezentowania rz¹du i nie przychodz¹ wtedy ministrowie z kilku resortów, tylko jeden przedstawiciel. I st¹d obecnoœæ pana ministra transportu.
A sama chêtnie bym zada³a panu ministrowi Lipcowi kilka pytañ.
Ale chcia³am odnieœæ siê do elementu zwi¹zanego z bezpieczeñstwem, o którym tu by³a mowa,
a wiêc do utoniêæ. Otó¿ zwi¹zek przyczynowo-skutkowy miêdzy utoniêciami a rejestracj¹ chyba jest niewielki. Te utoniêcia maj¹ zupe³nie inne
przyczyny i o tych zagro¿eniach patologiami na
wodzie nie mówiliœmy, bo tu chodzi³o raczej o jakieœ zak³ócenia ciszy, spokoju, te pijackie ekscesy. A te elementy bezpieczeñstwa, które trzeba
zachowaæ ¿agluj¹c, tak czy owak, trzeba zachowaæ, niezale¿nie od tego, czy to jest zarejestrowana ¿aglówka, czy nie.
I myœlê, ¿e tu ten apel pani senator Kurskiej…
S¹dzê, Panie Senatorze, ¿e ¿eglarstwo mimo
wszystko zostanie sportem elitarnym, bo – nie
czarujmy siê – w³aœcicielem jachtu nie zostanie

ktoœ, kto dostaje minimalne wynagrodzenie, co
najwy¿ej mo¿emy sobie na godzinê wynaj¹æ ³ódŸ
i po¿eglowaæ, pop³ywaæ. Jednak s¹ pewne sporty,
które zostan¹ elitarne, mimo ¿e grupa osób uprawiaj¹cych je na pewno bêdzie coraz wiêksza.
Chcia³abym, ¿eby niezale¿nie od tego, czy jest to
sport elitarny, czy nie, kultura uprawiania tego
sportu rekreacyjnego gwarantowa³a nam wszystkim w³aœnie takie warunki, ale na to chyba ¿adnej ustawy, niestety, nie znajdziemy. (Oklaski)

Wicemarsza³ek Krzysztof Putra:
Dziêkujê bardzo.
Pani senator Arciszewska-Mielewczyk chyba
po raz drugi, czyli bardzo krótko.

Senator
Dorota Arciszewska-Mielewczyk:
Panie Marsza³ku, Wysoka Izbo, ja naprawdê
bardzo krótko. Proszê mi nie mieæ za z³e, ¿e ja
emocjonalnie podchodzê do tych tematów. Ja jestem dziewczyn¹ gospodarki morskiej, ¿eglarzy,
marynarzy…
(Weso³oœæ na sali) (Oklaski)
Jestem sercem i dusz¹ za rozwojem ¿eglarstwa
i szeroko pojêtej gospodarki morskiej. I ja podchodzê do tego emocjonalnie. Moim celem nie by³o zrobienie przykroœci panu ministrowi, ale podpowiedzenie, byæ mo¿e w zbyt emocjonalny sposób, pewnych rozwi¹zañ, jak i wyst¹pienie w obronie ¿eglarzy i tych zasad, które s¹ w Unii Europejskiej i w ogóle na œwiecie.
Wydaje mi siê, ¿e mamy tutaj wspólny cel i rzeczywiœcie chcemy, ¿eby to œrodowisko w odpowiednich warunkach funkcjonowa³o. Tak ¿e ja
przepraszam, je¿eli tak to zabrzmia³o, ale ja do
tych tematów zawsze emocjonalnie podchodzê.
Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Krzysztof Putra:
Dziêkujê bardzo.
Informujê, ¿e lista mówców zosta³a wyczerpana.
W trakcie dyskusji zosta³y zg³oszone wnioski
o charakterze legislacyjnym, wiêc zgodnie
z art. 52 ust. 2 Regulaminu Senatu proszê Komisjê Nauki, Edukacji i Sportu oraz Komisjê Gospodarki Narodowej o ustosunkowanie siê do przedstawionych w toku debaty nad tym punktem
wniosków i przygotowanie wspólnego sprawozdania w tej sprawie.
Informujê, ¿e g³osowanie w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o ¿egludze œródl¹dowej zostanie przeprowadzone pod koniec posiedzenia.
Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
czternastego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o fundacji – Zak³ad Narodowy imienia Ossoliñskich.
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Przypominam, ¿e rozpatrywana ustawa zosta³a uchwalona przez Sejm na czterdziestym
pierwszym posiedzeniu w dniu 11 maja 2007 r.
Do Senatu zosta³a przekazana w dniu 14 maja
2007 r. Marsza³ek Senatu w dniu 16 maja
2007 r., zgodnie z art. 68 ust. 1 Regulaminu
Senatu, skier owa³ j¹ do Komisji Kultury
i Œrodków Przekazu. Komisja po rozpatrzeniu
ustawy przygotowa³a swoje sprawozdanie
w tej sprawie.
Przypominam ponadto, ¿e tekst ustawy zawarty jest w druku nr 445, a sprawozdanie komisji w druku nr 445A.
Proszê sprawozdawcê Komisji Kultury i Œrodków Przekazu, pana senatora Jacka Sauka, o zabranie g³osu i przedstawienie sprawozdania komisji w sprawie rozpatrywanej ustawy.

Senator Jacek Sauk:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Otó¿ dnia 29 maja 2007 r. komisja rozpatrzy³a
wspomnian¹ przez pana marsza³ka ustawê i proponuje przyj¹æ j¹ bez poprawek. Jednak¿e nale¿a³oby mo¿e kilka s³ów o tej nowelizacji powiedzieæ. Mianowicie to, ¿e w tej nowelizacji s¹ trzy
istotne kwestie.
Pierwsz¹ jest to, ¿e ustawa nowelizuj¹ca uwzglêdnia w strukturze Zak³adu Narodowego
imienia Ossoliñskich Muzeum Ksi¹¿¹t Lubomirskich. W art. 5 pkt 2 w nowym brzmieniu stanowi, ¿e utrzymywanie Muzeum Ksi¹¿¹t Lubomirskich, pomna¿anie jego zbiorów oraz ich opracowywanie, upowszechnianie bêd¹ celem zak³adu.
Konsekwencj¹ tej zmiany jest zmiana w art. 11
pkt 2, zgodnie z któr¹ na realizacjê zadañ pañstwowych w zakresie utrzymywania i pomna¿ania zbiorów muzeum zak³ad bêdzie otrzymywa³
dotacje z bud¿etu pañstwa. To jest jedna istotna
kwestia w tej nowelizacji.
Druga, w art. 8, polega na wskazaniu, ¿e zak³ad jest nastêpc¹ prawnym fundacji ustanowionej przez Józefa Maksymiliana Ossoliñskiego.
Tutaj by³y pewne ró¿nice zdañ, ale ta zmiana jednoznacznie to okreœla.
I trzecia zmiana, a mianowicie ta, ¿e od dnia
wejœcia w ¿ycie ustawy nadzór nad zak³adem
bêdzie sprawowa³ minister w³aœciwy do spraw
kultury i dziedzictwa narodowego, a nie, jak by³o dotychczas, minister edukacji narodowej,
zakres dzia³ania zak³adu mieœci siê bowiem
w zakresie podmiotowym dzia³u administracji
rz¹dowej „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”. Tu chcia³bym od razu uprzedziæ
ewentualne pytania – nie by³o ¿adnych nieporozumieñ miêdzy jednym a drugim ministerstwem.
I to s¹ trzy zasadnicze zmiany tej ustawy.
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Jak mówiê, po dyskusji, po wys³uchaniu g³osu
pana ministra Merty, po wys³uchaniu pos³a
sprawozdawcy, po dyskusji senatorów komisja
uzna³a, ¿e zaproponujemy Wysokiej Izbie przyjêcie tej ustawy bez 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 ni¿
minutê zapytania do senatora sprawozdawcy.
Czy ktoœ z pañ i panów senatorów pragnie zadaæ takie pytanie? Nie.
Przypominam, ¿e rozpatrywana ustawa by³a
rz¹dowym projektem ustawy. Do reprezentowania stanowiska rz¹du w toku prac parlamentarnych zosta³ upowa¿niony minister kultury i dziedzictwa narodowego.
W tym miejscu chcia³bym przywitaæ pana ministra kultury, pana Mertê.
Czy pan minister pragnie zabraæ g³os?

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Tomasz Merta:
Dziêkujê bardzo.
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Tylko jedno zdanie. Chcê powiedzieæ, ¿e ta nowelizacja, naszym zdaniem, porz¹dkuje k³opotliw¹ sytuacjê Ossolineum, dlatego ¿e obecnie pozostaje ono w gestii dwóch resortów: ministra nauki i szkolnictwa wy¿szego i ministra edukacji
narodowej, tymczasem wszystkie zadania fundacji tak naprawdê nale¿¹, o czym mówi³ pan senator sprawozdawca, do dzia³u „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”. I w tym sensie bardzo proszê Izbê o ¿yczliwe przyjêcie tej inicjatywy.

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 ministra.
Pan senator Alexandrowicz, bardzo proszê.

Senator
Przemys³aw Alexandrowicz:
Panie Ministrze, czy ¿yj¹ jacyœ spadkobiercy
Józefa Maksymiliana Ossoliñskiego? A je¿eli ¿yj¹, to mam nastêpne pytanie: czy by³ konsultowany z nimi zapis, ¿e zak³ad jest nastêpc¹ prawnym fundacji ustanowionej przez ich przodka,
i czy oni ten zapis akceptuj¹?
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Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Tomasz Merta:
Panie Marsza³ku, Panie Senatorze, ja chcê powiedzieæ, ¿e fundacja – Zak³ad Narodowy imienia
Ossoliñskich od momentu swojego powo³ania
utrzymuje kontakty ze spadkobiercami Ossoliñskich, jak i spadkobiercami dawnej w³asnoœci
Muzeum Lubomirskich, ¿e s¹ w tym celu podpisywane stosowne umowy.
I chcê te¿ powiedzieæ, ¿e ta zmiana, która jest
w nowelizacji, nie oznacza ustanowienia fundacji
– Zak³ad Narodowy imienia Ossoliñskich nastêpc¹ prawnym, tylko tak naprawdê oznacza usuniêcie z dotychczas obowi¹zuj¹cego brzmienia
ustawy zapisu, naszym zdaniem, zbytecznego
i w istocie rzeczy trudnego do utrzymania, który
zak³ada³ ograniczenie owego prawa nastêpstwa
prawnego fundacji – Zak³ad Narodowy imienia
Ossoliñskich. Ja mo¿e przeczytam, jak to brzmi
obecnie: Art. 8. Zak³ad jest nastêpc¹ prawnym
Fundacji – Zak³adu Narodowego imienia Ossoliñskich w zakresie nieobjêtym przepisami dekretu z dnia 24 kwietnia 1952 r. o zniesieniu fundacji oraz dekretu z dnia 31 grudnia 1956 r.
o uzupe³nieniu przepisów o zniesieniu fundacji.
Inaczej mówi¹c, to jest tylko stworzenie jasnej
i klarownej sytuacji prawnej, usuniêcie tego
ograniczenia dekretowego, które prawdopodobnie i tak nie mia³o realnego znaczenia prawnego,
dlatego ¿e ta ustawa o zniesieniu fundacji nie
obejmowa³a fundacji, które mia³y maj¹tek za
granic¹.
Chcê te¿ powiedzieæ, ¿e ta fundacja, za³o¿ona przecie¿ w wieku XIX, od samego pocz¹tku
mia³a byæ darem dla narodu polskiego i w tym
sensie te¿ nigdy nie powstawa³a w¹tpliwoœæ
dotycz¹ca tego, i¿ powinna to byæ fundacja
o charakterze publicznym. No i tak w³aœnie
jest.

Wicemarsza³ek Krzysztof Putra:
Pani senator Kurska, bardzo proszê.

Senator Anna Kurska:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, mam takie pytanie: czy
zbiory, które znajdowa³y siê we Lwowie, zosta³y
przejête, czy s¹ jakieœ trudnoœci? Bo wiem, ¿e
w dalszym ci¹gu we Lwowie znajduj¹ siê i biblioteka, i galeria Ossoliñskich, tylko ¿e by³a zamkniêta, jak by³am ostatnio, tak ¿e nie mog³am
zobaczyæ, co tam zosta³o. Bardzo proszê o informacjê.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Tomasz Merta:
Panie Marsza³ku, Pani Senator, tak, czêœæ
zbiorów Ossoliñskich po wojnie zosta³a przekazana Polsce i obecnie znajduje siê w siedzibie
fundacji we Wroc³awiu, ale znacz¹ca czêœæ zbiorów tej fundacji, bardzo dla nas wa¿nych, w dalszym ci¹gu pozostaje we Lwowie.
To jest tak, ¿e Polska od wielu lat prowadzi w tej
sprawie rozmowy ze stron¹ ukraiñsk¹. To s¹ rozmowy o tyle trudne, ¿e obie strony maj¹ inny pogl¹d na temat faktycznego stanu prawnego. To
znaczy my uwa¿amy, ¿e dar by³ darem dla narodu
polskiego, w zwi¹zku z czym, ¿e to Polska ma pe³ne
prawa do zbiorów zgromadzonych przez fundacjê
czy ofiarowanych przez fundatora, natomiast strona ukraiñska utrzymuje, i¿ s¹ to prawa przynale¿ne miastu Lwów. Te rozmowy trwaj¹ i one nie wydaj¹ siê zmierzaæ do szczêœliwego zakoñczenia.
Ale chcê te¿ powiedzieæ, ¿e równoczeœnie
w porozumieniu ze stron¹ ukraiñsk¹ staramy siê
opiekowaæ tymi zbiorami, które pozosta³y we
Lwowie. Od zesz³ego roku jest, mo¿na powiedzieæ, taka filia, przedstawiciel Ossolineum, naszej fundacji, który pozostaje tam na miejscu,
w Bibliotece Ossoliñskich. On dysponuje sal¹,
gdzie mo¿e prowadziæ ró¿n¹ dzia³alnoœæ kulturalno-naukow¹, jak i bezpoœrednio pomagaæ
przy tych zbiorach czy wp³ywaæ na ich stan.
I chcê te¿ powiedzieæ, ¿e od kilku ju¿ lat trwa systematyczna akcja digitalizacji tych zbiorów, bo
widz¹c niemo¿noœæ osi¹gniêcia porozumienia
prawnego, staramy siê przynajmniej, na ile mo¿emy, mieæ kopie elektroniczne tych zbiorów,
które pozostaj¹ we Lwowie. To dzia³anie postêpuje i coraz wiêcej rzeczy, nawet jeœli nie orygina³ów, pozostaje w dyspozycji fundacji Ossoliñskich. Tak ¿e staramy siê czyniæ to, co mo¿liwe,
w ramach zasadniczego sporu, którego nie daje
siê tak prosto rozwi¹zaæ.
(Senator Anna Kurska: Krótko mówi¹c, jest
tam anio³ stró¿, który czuwa nad tym.)
Tak jest, taki anio³ stró¿, który stara siê przychylnie i w przyjaŸni pomagaæ stronie ukraiñskiej.

Wicemarsza³ek Krzysztof Putra:
Dziêkujê bardzo panu ministrowi.
Otwieram dyskusjê.
Przypominam o wymogach regulaminowych
dotycz¹cych czasu przemawiania senatorów,
o koniecznoœci zapisywania siê do g³osu u senatora prowadz¹cego listê mówców, a przede wszystkim o obowi¹zku sk³adania podpisanych
wniosków o charakterze legislacyjnym do marsza³ka Senatu do czasu zamkniêcia dyskusji.
Pan senator Piotr Andrzejewski, bardzo proszê.
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Senator Piotr Andrzejewski:
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Z ca³ym naciskiem opowiadam siê za przyjêciem
tej ustawy bez poprawek, a to dlatego, ¿e realizuje
ona w zakresie podstawowym to, o co bezskutecznie, jak siê okaza³o, wnosi³em wtedy, kiedy by³a
uchwalana ustawa z 5 stycznia 1995 r. Wówczas,
Panie Ministrze, stara³em siê uzmys³owiæ legislacji, ministrowi kultury i Senatowi to, jak wa¿ne jest
stwierdzenie nastêpstwa prawnego, i to w ustawie,
bo nie mo¿na by³o tego stwierdziæ w zakresie prawa
spadkowego po tym nieszczêsnym dekrecie bierutowskim z kwietnia 1952 r. o zniesieniu fundacji,
który to dekret przerywa³ ci¹g³oœæ prawn¹. Myœlê,
¿e jest to bardzo istotne dla innych regulacji, w wypadku których bêdziemy chcieli zachowaæ ci¹g³oœæ
prawn¹, regulacji dotycz¹cych fundacji, ordynacji
i instytucji, których byt i podmiotowoœæ prawna zosta³y przerwane.
Podobnie jest, je¿eli chodzi o nierozstrzygniêt¹
przez ministra kwestiê Biblioteki Polskiej w Pary¿u i sukcesji jej podmiotowoœci prawnej. Tu mieliœmy bardziej dramatyczn¹ sytuacjê, dlatego ¿e
³¹czy³o siê to z tym, czy mo¿e wystêpowaæ ustanowiony od nowa Zak³ad Narodowy imienia Ossoliñskich jako sukcesor tego wszystkiego, co zosta³o we Lwowie, i czy mo¿e dochodziæ rewindykacji, czy ma legitymacjê procesow¹, ¿eby tego
dochodziæ, bo to mienie w wyniku II wojny œwiatowej znalaz³o siê przecie¿ poza granicami zarówno z jednej, jak i z drugiej, a mo¿e i z trzeciej
strony, czêœæ mo¿e byæ zaœ odnajdywana jeszcze
w ró¿nych prywatnych rêkach. W zwi¹zku z tym
jest to tytu³ do rewindykacji.
Trzeba by³o a¿ siedmiu lat na to, ¿eby polski
ustawodawca oraz w³adze wykonawcza i ustawodawcza wreszcie stwierdzi³y, ¿e musimy ustaw¹
uregulowaæ pewny tytu³ nastêpstwa prawnego,
w jednoznacznym zapisie, a nie takim, jak dotychczasowy art. 8. Trwa³o to dosyæ d³ugo, ale
z satysfakcj¹ to odnotowujê. W tej sytuacji mamy
do czynienia ju¿ ze stwierdzeniem ustawowym
jednolitej, nieprzerwanej ci¹g³oœci prawnej podmiotowoœci Zak³adu Narodowego imienia Ossoliñskich i mo¿emy przed s¹dami polskimi i zagranicznymi mówiæ, ¿e jest to podmiot, który przej¹³
prawa do rewindykacji dawnego Zak³adu Narodowego imienia Ossoliñskich. I myœlê, ¿e powinniœmy to bardzo œwiadomie zrobiæ i zastanowiæ
siê, jak rozwi¹zaæ w tym samym aspekcie problem Biblioteki Polskiej w Pary¿u, gdzie jest pokaŸny maj¹tek, który w³aœnie przechodzi na
rzecz pañstwa francuskiego. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Krzysztof Putra:
Dziêkujê bardzo panu senatorowi.
Zgodnie z art. 52 ust. 2 Regulaminu Senatu
zamykam dyskusjê.
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Informujê, ¿e g³osowanie w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o fundacji – Zak³ad Narodowy
imienia Ossoliñskich zostanie przeprowadzone
pod koniec posiedzenia Senatu.
Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
piêtnastego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowi¹zkowych, Ubezpieczeniowym
Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze
Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz ustawy
o dzia³alnoœci ubezpieczeniowej.
Przypominam, ¿e rozpatrywana ustawa zosta³a uchwalona przez Sejm na czterdziestym drugim posiedzeniu w dniu 24 maja 2007 r. Do Senatu zosta³a przekazana w dniu 25 maja 2007 r.
Marsza³ek Senatu w dniu 25 maja 2007 r., zgodnie z art. 68 ust. 1 Regulaminu Senatu, skierowa³ j¹ do Komisji Gospodarki Narodowej. Komisja po rozpatrzeniu ustawy przygotowa³a swoje
sprawozdanie w tej sprawie.
Przypominam ponadto, ¿e tekst ustawy zawarty jest w druku nr 455, a sprawozdanie komisji w druku nr 455A.
Proszê sprawozdawcê Komisji Gospodarki Narodowej, pana senatora Bogdana Lisieckiego,
o zabranie g³osu i przedstawienie sprawozdania
komisji w sprawie rozpatrywanej ustawy.

Senator Bogdan Lisiecki:
Dziêkujê bardzo.
Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
W imieniu Komisji Gospodarki Narodowej
pragnê przedstawiæ stanowisko w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowi¹zkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz o dzia³alnoœci ubezpieczeniowej.
Celem wprowadzenia ustawy jest dostosowanie polskiego prawa do postanowieñ tak zwanej
pi¹tej dyrektywy komunikacyjnej Unii Europejskiej dotycz¹cej ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialnoœci cywilnej za szkody powsta³e
w zwi¹zku z ruchem pojazdów mechanicznych.
Na jej implementacjê, czyli wdro¿enie do krajowego porz¹dku prawnego, mamy czas do 11 czerwca 2007 r.
Najwa¿niejsze zmiany, które przynosi nam ta
regulacja s¹ nastêpuj¹ce.
Po pierwsze, nastêpuje zwiêkszenie ochrony
osób poszkodowanych w zdarzeniach powsta³ych
w zwi¹zku z ruchem pojazdów mechanicznych
przez podwy¿szenie w okreœlonym terminie wysokoœci minimalnej sumy gwarancyjnej, w przypadku szkód na osobie to jest 5 milionów euro,
a w przypadku szkód na mieniu – 1 milion euro.
Druga regulacja umo¿liwia uzyskanie
w okreœlonych przypadkach odszkodowania za
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(senator B. Lisiecki)
szkody w mieniu wyrz¹dzone w zwi¹zku z ruchem pojazdów mechanicznych przez nieznanego sprawcê.
Kolejna regulacja to uprawnienie posiadaczy
pojazdów mechanicznych do uzyskania informacji o dotychczasowym przebiegu ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej i ubezpieczenia komunikacyjnego – jest to zmiana
w art. 104.
Nastêpna zmiana odnosi siê do zasady dotycz¹cej pañstwa umiejscowienia ryzyka w przypadku importu pojazdu mechanicznego nabytego w innym kraju Unii Europejskiej. Osi¹gamy
w tym przypadku zmniejszenie kosztów ubezpieczenia – ta zmiana dotyczy art. 90.
Kolejn¹ istotn¹ zmian¹ jest zmiana, która dotyczy zrównania praw, jakie przys³uguj¹ poszkodowanym w obcym kraju, z prawami tych, którzy
s¹ poszkodowani wskutek wypadku w kraju
swojego zamieszkania, w zakresie tak zwanej
procedury uzasadnionej oferty sk³adanej zarówno przez zak³ady ubezpieczeñ, jak i Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.
Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie! Reasumuj¹c, powiem, ¿e zmiana ustawy
o ubezpieczeniach obowi¹zkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim
Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz
o dzia³alnoœci ubezpieczeniowej w pe³ni implementuje prawo unijne do polskiego porz¹dku
prawnego z korzyœci¹ dla milionów u¿ytkowników pojazdów, zwiêkszaj¹c ich prawa i zabezpieczaj¹c przed negatywnymi skutkami.
Komisja Gospodarki Narodowej nie wnios³a
¿adnych zastrze¿eñ oraz poprawek do tej ustawy.
W imieniu komisji wnoszê o przyjêcie ustawy 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 z miejsca trwaj¹ce nie d³u¿ej ni¿
minutê zapytania do senatora sprawozdawcy.
Czy ktoœ z pañstwa senatorów pragnie zadaæ
pytanie? Nie widzê chêtnych. Dziêkujê.
Przypominam, ¿e rozpatrywana ustawa by³a
rz¹dowym projektem ustawy. Do reprezentowania stanowiska rz¹du w toku prac parlamentarnych zosta³ upowa¿niony minister finansów.
W tym miejscu chcia³bym przywitaæ pana Arkadiusza Huzarka, podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów.
Czy pan minister pragnie zabraæ g³os w tej
sprawie?
Zapraszam.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Finansów
Arkadiusz Huzarek:
Dziêkujê bardzo.
Szanowny Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Widz¹c, jak pañstwo macie dzisiaj potê¿ny porz¹dek obrad, nie bêdê przed³u¿a³. Pan senator
sprawozdawca doskonale omówi³ za³o¿enia
pi¹tej dyrektywy komunikacyjnej i zasady jej implementacji do porz¹dku krajowego.
Chcia³bym tylko zwróciæ uwagê na jeszcze jedn¹ sprawê. Ca³a ta regulacja, mimo ¿e mamy
czas na jej wdro¿enie do 11 czerwca 2007 r., nie
jest zaskoczeniem dla rynku ubezpieczeniowego.
Regulacja, mimo ¿e jest to implementacja dyrektywy Unii Europejskiej, nie jest po prostu przepisaniem dokumentu unijnego do porz¹dku krajowego. Implementacja by³a uzgadniana, konsultowana przez wiele miesiêcy miêdzy innymi z Komisj¹ Nadzoru Finansowego, Polsk¹ Izb¹ Ubezpieczeñ, rzecznikiem ubezpieczonych, Ubezpieczeniowym Funduszem Gwarancyjnym, Polskim
Biurem Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, Stowarzyszeniem Polskich Brokerów, Izb¹ Gospodarcz¹ Ubezpieczeñ i Obs³ugi Ryzyka, Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Poœredników Ubezpieczeniowych i Finansowych, Polsk¹ Izb¹ Poœredników Ubezpieczeniowych i Finansowych.
Tak ¿e wszyscy, którzy tê ustawê bêd¹ wykonywaæ, s¹ do tej ustawy w odpowiedni sposób przygotowani i o niej poinformowani. Okresy przejœciowe na wprowadzenie minimalnych sum
gwarancyjnych zosta³y zapewnione maksymalnie na piêæ lat.
Tak jak mówi³ o tym ju¿ pan senator sprawozdawca, jest to ustawa, która zdecydowanie ma charakter prokonsumencki. Dlatego
wnoszê o przychylne stanowisko Izby. 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 ministra.
Czy ktoœ z pañstwa senatorów… Nie widzê
chêtnych.
Otwieram dyskusjê.
Nikt siê nie zg³osi³ do zabrania g³osu.
Zgodnie z art. 52 ust. 2 Regulaminu Senatu
zamykam dyskusjê.
Informujê, ¿e g³osowanie w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowi¹zkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz ustawy o dzia³alnoœci ubezpieczeniowej zostanie przeprowadzone pod koniec posiedzenia Senatu.
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Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
szesnastego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach.
Przypominam, ¿e rozpatrywana ustawa zosta³a uchwalona przez Sejm na czterdziestym drugim posiedzeniu w dniu 24 maja 2007 r. Do Senatu zosta³a przekazana w dniu 25 maja 2007 r.
Marsza³ek Senatu w dniu 25 maja 2007 r., zgodnie z art. 68 ust. 1 Regulaminu Senatu, skierowa³ j¹ do Komisji Obrony Narodowej. Komisja po
rozpatrzeniu ustawy przygotowa³a swoje sprawozdanie w tej sprawie.
Przypominam ponadto, ¿e tekst ustawy zawarty jest w druku nr 453, a sprawozdanie komisji w druku nr 453A.
Proszê sprawozdawcê Komisji Obrony Narodowej, pana senatora Czes³awa Rybkê, o zabranie g³osu i przedstawienie sprawozdania komisji
w sprawie rozpatrywanej ustawy.

Senator Czes³aw Rybka:
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Podstawowym celem tej nowelizacji, ustawy
o zmianie ustawy o orderach i oznaczeniach jest
ustanowienie nowych odznaczeñ wojskowych,
nadawanych w czasie pokoju. Zgodnie z ustaw¹
z 18 paŸdziernika 2006 r. o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach wprowadzony zosta³ Order Krzy¿a Wojskowego, bêd¹cy nagrod¹ za wybitne czyny bojowe przeciwko aktom terroryzmu
na terenie Polski lub podczas u¿ycia Si³ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w miêdzynarodowych koalicyjnych operacjach stabilizacyjnych
i wojskowych. Dotychczas jest to jedyna nagroda
za wybitne czyny bojowe.
Chc¹c miêdzy innymi unikn¹æ dewaluacji Orderu Krzy¿a Wojskowego, zachowaæ jego elitarny
charakter, prezydent Rzeczypospolitej Polskiej,
bêd¹cy autorem nowelizacji ustawy, proponuje
wprowadzenie grupy odznaczeñ wojskowych nadawanych w czasie pokoju, w tym za czyny dokonane podczas dzia³añ bojowych przeciwko aktom
terroryzmu w kraju lub podczas u¿ycia Si³ Zbrojnych Rzeczypospolitej poza jej granicami. I s¹ to
nastêpuj¹ce odznaczenia: Krzy¿ Wojskowy nadawany w czasie pokoju za czyny mêstwa i odwagi
dokonane podczas dzia³añ bojowych przeciwko
aktom terroryzmu w kraju lub podczas u¿ycia Si³
Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami, Wojskowy Krzy¿ Zas³ugi z Mieczami, Morski Krzy¿ Zas³ugi z Mieczami oraz Lotniczy Krzy¿
Zas³ugi z Mieczami, nadawane jako nagroda za
rzeteln¹ i sumienn¹ s³u¿bê w czasie dzia³añ bojowych przeciwko aktom terroryzmu w kraju lub
podczas u¿ycia Si³ Zbrojnych RP… podobnie jak
w przypadku – skrócê to – Krzy¿a Wojskowego;
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Wojskowy Krzy¿ Zas³ugi, Morski Krzy¿ Zas³ugi
i Lotniczy Krzy¿ Zas³ugi nadawane jako nagroda za
dokonany w czasie s³u¿by czyn przynosz¹cy szczególn¹ korzyœæ poszczególnym rodzajom Si³ Zbrojnych, a wykraczaj¹cy poza normalny obowi¹zek.
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Komisja Obrony Narodowej podczas posiedzenia 30 maja bie¿¹cego roku wprowadzi³a piêæ poprawek do proponowanej nowelizacji ustawy.
Pierwsza poprawka dotyczy wczeœniejszych
zapisów ustawy. W art. 1 w pkcie 9, w art. 19a
w ust. 2 uzupe³nia siê katalog funkcjonariuszy
uprawnionych do odznaczenia o policjantów
i funkcjonariuszy Stra¿y Granicznej oraz Stra¿y
Po¿arnej.
Poprawka druga wprowadza nowy rodzaj odznaczenia, to jest Wojskow¹ Odznakê Honorow¹ za
Rany i Kontuzje. Odznaczenie to jest wzorowane
na Odznace Honorowej za Rany i Kontuzje ustanowionej w 1920 r., a nadawanej wy³¹cznie podczas
wojen – tak by³o dotychczas. Jak wszyscy doskonale wiemy, polscy ¿o³nierze podczas pe³nienia ró¿nych misji poza granicami kraju, jak i dzia³añ,
o których by³a mowa wczeœniej, na terenie kraju
odnosz¹ rany i kontuzje nie tylko podczas wojen
i dlatego ta inicjatywa wychodzi naprzeciw oczekiwaniom ¿o³nierzy Wojska Polskiego.
Warto dodaæ, ¿e tego odznaczenia nie mo¿na
pozbawiæ odznaczonego w jakichkolwiek okolicznoœciach i tê kwestiê reguluje poprawka pi¹ta
przedstawiona Wysokiej Izbie.
Jeœli chodzi o poprawkê trzeci¹, to odrzuca
ona nowelizacjê wprowadzon¹ przez pos³ów,
a polegaj¹c¹ na tym, ¿e w imieniu prezydenta odznaczenia mogliby wrêczaæ pos³owie lub senatorowie. Zdaniem komisji jest to zapis, który mo¿e
powodowaæ wiele niezrêcznych sytuacji i problemów, tak je okreœlmy, natury politycznej.
Poprawka czwarta ma charakter stricte legislacyjny. Poprawka ta mówi o tym, ¿e zbêdne jest odes³anie do art. 31 ust. 2 i 3, poniewa¿ ustawa nadaje
temu przepisowi nowe brzmienie. Dlatego w art. 1
w pkcie 12 skreœla siê wyrazy „art. 31 ust. 2 i 3”.
Wysoka Izbo! Wszystkie poprawki komisja zaopiniowa³a jednog³oœnie pozytywnie. W zwi¹zku
z tym w imieniu senackiej Komisji Obrony Narodowej proszê o przyjêcie omawianego projektu
ustawy wraz z za³¹czonymi, przedstawionymi
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 senatora sprawozdawcy.
Czy ktoœ z pañstwa senatorów pragnie zadaæ
takie pytanie?
Pani senator Ewa Tomaszewska, bardzo proszê.
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Senator Ewa Tomaszewska:
Dziêkujê bardzo.
Panie Senatorze, ja bardzo siê cieszê z tego optymizmu zwi¹zanego ze zmian¹ w tej ustawie, ale
mo¿e jednak lepiej by³oby nie usuwaæ zapisu
ustawy, ¿e dotyczy to równie¿ tych, którzy zostali
ranni na przyk³ad w czasie wojny. Bo ten zapis
wyskakuje z przepisu. Nie jest tylko dodane…
(Senator Czes³aw Rybka: W którym momencie?)
…¿e dotyczy to walki z terroryzmem i walki poza granicami Polski, ale jest zast¹piony poprzedni zapis. W zwi¹zku z tym to, ¿e ktoœ móg³by byæ
odznaczony za zas³ugi w okresie wojny na terytorium kraju, ca³kiem wypada.
(Senator Czes³aw Rybka: Pani Senator…)
Mo¿e ja to Ÿle zrozumia³am…
(Senator Czes³aw Rybka: …czy chodzi o poprawkê drug¹, dotycz¹c¹ Wojskowej Odznaki
Honorowej za Rany i Kontuzje?)
Nie. Przepraszam bardzo, to, o co mi chodzi,
dotyczy tego tekstu ustawy, który dostaliœmy
z Sejmu. Tam jest taka zmiana. Mam nadziejê,
¿e nigdy nie bêdzie takiej kolizji, ale trochê siê
obawiam…

Senator Czes³aw Rybka:
Nie widzê tego problemu.
(Senator Ewa Tomaszewska: Dziêkujê.)

Wicemarsza³ek Krzysztof Putra:
Dziêkujê bardzo pani senator i panu senatorowi sprawozdawcy.
Przypominam, ¿e rozpatrywana ustawa by³a
prezydenckim projektem ustawy. Do reprezentowania stanowiska prezydenta w toku prac
parlamentarnych zosta³ upowa¿niony zastêpca szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
W tym momencie chcia³bym przywitaæ pana
Krzysztofa Kondrata, dyrektora Biura Prawa
i Ustroju.
Czy pan dyrektor pragnie zabraæ g³os w sprawie omawianej ustawy?

Pe³ni¹cy Obowi¹zki Dyrektora
w Kancelarii Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej
Krzysztof Kondrat:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Chcia³bym tylko powiedzieæ, ¿e te poprawki,
które na posiedzeniu komisji zosta³y wypracowane, s¹ zgodne z duchem projektu i my w pe³ni je
akceptujemy. To tylko tyle. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Krzysztof Putra:
Dziêkujê bardzo.
Zgodnie z art. 50 Regulaminu Senatu g³os mo¿e teraz zabraæ obecny na posiedzeniu przedstawiciel rz¹du.
Tym samym zwracam siê do przedstawicieli
Ministerstwa Obrony Narodowej…

Zastêpca Dyrektora
w Ministerstwie Obrony Narodowej
Jerzy Gutowski:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Pan minister Winid, który mia³ reprezentowaæ
Ministerstwo Obrony Narodowej i rz¹d, jest nieobecny – jest w tej chwili na posiedzeniu Komitetu
Rady Ministrów. A dok³adniej: w tej chwili ju¿ wyjecha³ i dojedzie tu za chwilê. A pan minister
Szczyg³o i pan minister Kotas przebywaj¹ na poligonie w Wicku.
Je¿eli zaœ chodzi o stanowisko ministerstwa,
to my popieramy te poprawki.

Wicemarsza³ek Krzysztof Putra:
Dziêkujê bardzo.
Zgodnie z art. 44 ust. 6 Regulaminu Senatu
senatorowie mog¹ zg³aszaæ z miejsca trwaj¹ce
nie d³u¿ej ni¿ minutê zapytania do obecnych na
posiedzeniu przedstawicieli prezydenta i rz¹du.
Czy ktoœ z pañstwa senatorów pragnie zadaæ
pytanie? Nie widzê zg³oszeñ. Bardzo dziêkujê.
Otwieram dyskusjê.
Przypominam o wymogach regulaminowych dotycz¹cych czasu przemawiania senatorów, o koniecznoœci zapisywania siê do g³osu u senatora prowadz¹cego listê mówców,
a przede wszystkim o obowi¹zku sk³adania
podpisanych wniosków o charakterze legislacyjnym do marsza³ka Senatu do czasu zamkniêcia dyskusji.
Proszê o zabranie g³osu pana senatora Franciszka Adamczyka.

Senator Franciszek Adamczyk:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Ja w swoim wyst¹pieniu chcia³bym podziêkowaæ obecnym tutaj na posiedzeniu przedstawicielom Kancelarii Prezydenta RP, jak równie¿ panu prezydentowi, za tê inicjatywê.
W gronie komisji, jak wspomnia³ pan senator
Rybka, sprawozdawca, nie by³o kontrowersji
i zastrze¿eñ co do tej ustawy, a poprawki, które
porz¹dkowa³y tê ustawê, by³y przyjmowane jednog³oœnie.
Chcia³bym przy tej okazji, dziêkuj¹c za tê inicjatywê, wspomnieæ o naszych dzielnych ¿o³nierzach, którzy w tej nowej sytuacji, w œwietle no-
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wych zagro¿eñ, terroryzmu na œwiecie, s³u¿¹ w³aœnie w Iraku i Afganistanie. Myœlê, ¿e co do tych
odznaczeñ, to lepiej by by³o, ¿eby szczególnie
tych odznaczeñ za odniesione rany i odznaczeñ
poœmiertnych nie musieli otrzymywaæ, ale za to
tych innych, za dzielnoœæ, jak najwiêcej.
Mam nadziejê, ¿e dziêki tej ustawie i tym nowym
odznaczeniom dorównujemy innym krajom i bêdziemy mogli odznaczaæ naszymi odznaczeniami
równie¿ przedstawicieli innych armii. Liczê równie¿,
¿e chocia¿by w taki sposób bêdziemy mogli wyraziæ
wdziêcznoœæ za bohaterstwo i za czyny naszym
¿o³nierzom, którzy z nara¿eniem ¿ycia s³u¿¹ daleko
od kraju, broni¹c nas przed terroryzmem i innymi
zagro¿eniami, jakie niesie wspó³czesny œwiat.
Chcia³bym tylko tutaj zaapelowaæ i prosiæ panów senatorów o poparcie tej poprawki dotycz¹cej
wniesionego do tej ustawy przez pos³ów zapisu,
który nie by³ proponowany przez projektodawcê.
Chodzi w niej mianowicie o to, ¿eby pos³owie i senatorowie nie byli jakoby z urzêdu w³¹czeni do grona osób, które by mog³y wrêczaæ te ordery, odznaczenia. Wed³ug dotychczasowego przepisu, art. 33
dotychczasowej ustawy, jest tak, ¿e prezydent mo¿e upowa¿niæ inne osoby do wrêczenia orderów
i odznaczeñ w jego imieniu. Czyli nie wyklucza siê
tutaj, ¿e senator, pose³, który bêdzie w danym miejscu, na przyk³ad za granic¹, bêdzie móg³ z upowa¿nienia pana prezydenta wrêczyæ takie odznaczenie. Chodzi o to, ¿e wed³ug dotychczasowego przepisu z urzêdu wrêcza³ je prezydent i ci, którzy mieli
prawo wystêpowaæ o te odznaczenia. No a po tej
zmianie w sytuacji, gdyby wojewoda wystêpowa³
o odznaczenie, a na uroczystoœci wrêczenia znajdowa³oby siê kilku pos³ów i senator, powsta³aby
taka niezrêcznoœæ: kto ma to odznaczenie wrêczyæ?
Myœmy nawet ¿artowali, czy aby nie trzeba by by³o
tu ustaliæ jakiejœ rangi pos³ów i senatorów, czy
mia³oby to byæ wed³ug alfabetu, czy wed³ug wieku
itd. Dlatego jednog³oœnie poparliœmy tê poprawkê,
¿eby takiego dyskomfortu i takiego, powiedzmy,
zamieszania w danej sytuacji uroczystej nie powodowaæ. I dlatego te¿ chcia³bym prosiæ panów senatorów, ¿eby tê poprawkê przyj¹æ, a tym samym odrzuciæ dodatkowy zapis, jaki przyj¹³ Sejm do projektowanej ustawy. Dziêkujê jeszcze raz.
Przy okazji chcia³bym przedstawicielom wojska podziêkowaæ za wk³ad i za poœwiêcenie naszych ¿o³nierzy, którzy s³u¿¹ w Iraku, Afganistanie, w Iranie i gdziekolwiek indziej na œwiecie.
Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Krzysztof Putra:
Dziêkujê bardzo panu senatorowi.
Informujê, ¿e lista mówców zosta³a wyczerpana.
Zgodnie z art. 52 ust. 2 Regulaminu Senatu
zamykam dyskusjê.
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Informujê, ¿e g³osowanie w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach zostanie przeprowadzone pod koniec posiedzenia
Senatu.
Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
dwudziestego porz¹dku obrad: drugie czytanie
projektu ustawy o zmianie ustawy o œwiadczeniach rodzinnych.
Przypominam, ¿e projekt ten zosta³ wniesiony
przez Komisjê Rodziny i Polityki Spo³ecznej i zawarty jest w druku nr 313. Marsza³ek Senatu
w dniu 8 grudnia 2006 r., zgodnie z art. 79 ust. 1
Regulaminu Senatu, skierowa³ projekt do rozpatrzenia w pierwszym czytaniu do Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Rodziny i Polityki Spo³ecznej.
Pierwsze czytanie projektu ustawy zosta³o przeprowadzone, zgodnie z art. 80 ust. 1, 2 i 3 Regulaminu Senatu, na wspólnych posiedzeniach komisji w dniach 24 stycznia oraz 13 marca 2007 r. Komisje po rozpatrzeniu projektu ustawy przygotowa³y wspólne sprawozdanie w tej sprawie.
Sprawozdanie to zawarte jest w druku
nr 313S.
Przypominam te¿, ¿e zgodnie z art. 81 ust. 1
Regulaminu Senatu drugie czytanie projektu
ustawy obejmuje przedstawienie Senatowi sprawozdania komisji o projekcie ustawy, przeprowadzenie dyskusji oraz zg³aszanie wniosków.
Proszê sprawozdawcê Komisji Ustawodawczej
oraz Komisji Rodziny i Polityki Spo³ecznej, pana
senatora Antoniego Szymañskiego, o zabranie
g³osu i przedstawienie wspólnego sprawozdania
komisji o projekcie ustawy.

Senator Antoni Szymañski:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Mam zaszczyt przedstawiæ w imieniu po³¹czonych komisji, Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Rodziny i Polityki Spo³ecznej, nasz¹ opiniê
w sprawie nowelizacji ustawy o œwiadczeniach
rodzinnych.
Nowelizacja ma na celu wzmocnienie materialnego wsparcia dla rodzin wielodzietnych oraz
wprowadzenie do ustawy nowego œwiadczenia –
œwiadczenia z tytu³u ci¹¿y i po³ogu.
W uzasadnieniu senatorowie Komisji Rodziny
i Polityki Spo³ecznej oraz Komisji Ustawodawczej
podkreœlaj¹, ¿e rodziny wielodzietne, maj¹ce troje i wiêcej dzieci, s¹ w porównaniu z rodzinami
z mniejsz¹ liczb¹ dzieci w zdecydowanie trudniejszej sytuacji ekonomicznej, na co wskazuj¹
obiektywne badania bud¿etów gospodarstw domowych prowadzone przez GUS. Powoduje to
trudnoœci w zaspokajaniu potrzeb materialnych,
edukacyjnych i zdrowotnych dzieci, utrudnia
tak¿e ich dostêp do dóbr kultury. Poprawie tej sytuacji ma s³u¿yæ podwy¿szenie dodatku z tytu³u
wychowania dzieci w rodzinie wielodzietnej z 80
do 100 z³ od 1 wrzeœnia bie¿¹cego roku.
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Liczba dzieci, co podkreœlano podczas obrad
Komisji Rodziny i Polityki Spo³ecznej, a tak¿e
podczas obrad wspólnych z Komisj¹ Ustawodawcz¹, stanowi powa¿n¹ przyczynê ekonomiczno-socjalnej nierównoœci. Stopa ¿yciowa rodziny
z dzieæmi zdecydowanie maleje w porównaniu
z dochodami ma³¿eñstw bezdzietnych. Urodzenie dziecka i wychowanie nie jest wiêc nagradzane, ale ekonomicznie karane. Dlatego polityka
spo³eczna pañstwa, z punktu widzenia kapita³u
spo³ecznego i zasobów ludzkich, powinna promowaæ rozwi¹zania wspieraj¹ce kondycjê rodzin
z dzieæmi. Dotyczy to szczególnie rodzin wielodzietnych.
Rodziny wielodzietne z perspektywy spo³eczno-ekonomicznej to rodziny z co najmniej trojgiem dzieci. Z badañ spo³ecznych wynika, ¿e sytuacja rodzin wielodzietnych pod wzglêdem ekonomicznym, zdrowotnym i edukacyjnym jest
trudna, a to w³aœnie one s¹ istotnym Ÿród³em demograficznego potencja³u kraju. Rodziny wielodzietne stanowi¹ wprawdzie 17% ogó³u rodzin
w Polsce, ale wychowuje siê w nich a¿ 33% wszystkich dzieci w wieku do dwudziestu czterech lat.
Analiza bud¿etu gospodarstw domowych potwierdza, ¿e powiêkszenie rodziny o trzecie i nastêpne dziecko znacz¹co wp³ywa na obni¿enie jej
dochodów w porównaniu z rodzinami o mniejszej
liczbie dzieci. Co wiêcej, w takich rodzinach maleje znaczenie dochodów z pracy na rzecz dochodów z pomocy spo³ecznej oraz dochodów z innych
Ÿróde³, na przyk³ad darowizn.
Ni¿sze dochody rodzin i wzrost liczby dzieci determinuj¹ niski poziom zaspokajania rzeczywistych potrzeb rodziny. Rz¹dowa Rada Ludnoœciowa w raporcie „Sytuacja demograficzna Polski” wydanym w 2004 r. podaje: „W 2002 r. przeciêtny miesiêczny dochód rozporz¹dzalny na jedn¹ osobê miesiêcznie w rodzinach z trójk¹ dzieci
by³ o oko³o 30% ni¿szy ni¿ w rodzinach z dwojgiem dzieci. W przypadku rodzin z czworgiem
i wiêcej dzieci dochód by³ ni¿szy o blisko po³owê
(47%). Wynika to z wiêkszej liczebnoœci tworzonych przez nie gospodarstw domowych, ale równie¿ jest nastêpstwem liczby i charakteru Ÿróde³
utrzymania. Rodziny wielodzietne to czêœciej te,
w których ¿ywicielem jest jedna osoba (40%),
oraz te, w których nie pracuje ¿adne z rodziców
(11%)”. S¹ to dane, jak powiedzia³em, z 2002 r.
Rodziny wielodzietne stanowi¹ grupê najbardziej zagro¿on¹ ubóstwem. W 2002 r. poni¿ej relatywnej granicy ubóstwa, czyli 50% przeciêtnych
wydatków gospodarstw domowych, ¿y³o 18,4%
ogó³u ludnoœci, przy czym w rodzinach z trójk¹
dzieci – 28,9%, a z czwórk¹ dzieci – a¿ 50%. Poni¿ej
ustawowej granicy ubóstwa, czyli kwoty uprawniaj¹cej do ubiegania siê o œwiadczenie pieniê¿ne z pomocy spo³ecznej, ¿y³o 18,5% ogó³u ludno-

œci, przy czym niemal 29% w rodzinach z trójk¹
dzieci i niemal 50% z czwórk¹ dzieci. Poni¿ej minimum egzystencji ¿y³o 11% ogó³u ludnoœci, przy
czym 17,5% osób w rodzinach z trójk¹ dzieci i 37%
w rodzinach z czwórk¹ dzieci.
Co dziesi¹ta rodzina wielodzietna mieszka
w jedno- lub dwulokalowym mieszkaniu o powierzchni znacznie mniejszej od przyjêtych norm
wielkoœci mieszkañ i zaludnienia. W warunkach
niespe³niaj¹cych minimum mieszka³o w 2002 r.
32% rodzin z trójk¹ dzieci i oko³o 74% rodzin
z czwórk¹ i wiêcej dzieci.
Raport podaje dalej: „Niedostatki materialne
powoduj¹, ¿e rodziny wielodzietne ograniczaj¹
kszta³cenie dzieci z powodu trudnoœci finansowych i wysokich kosztów. Oznacza to powielanie
przez dzieci poziomu wykszta³cenia i statusu zawodowego i materialnego rodziców. Nawet tam,
gdzie aspiracje rodziców s¹ wy¿sze od przeciêtnych, barier¹ kszta³cenia dzieci s¹ w³aœnie niskie
dochody rodziny”.
Z tych powodów Rz¹dowa Rada Ludnoœciowa
proponuje miêdzy innymi tworzenie warunków
na rzecz rozwoju dzieci i m³odzie¿y na równych
zasadach i w tym celu proponuje: zwiêkszenie
dostêpu do edukacji przedszkolnej, zwiêkszenie
nak³adów na stypendia socjalne dla dzieci i m³odzie¿y oraz tworzenie zachêt do organizowania
programów stypendialnych dla dzieci i m³odzie¿y
z rodzin o niskich dochodach – w tym w szczególnoœci wiejskich oraz wielodzietnych – zahamowanie procesu likwidacji burs i internatów oraz
dofinansowanie kosztów zakwaterowania uczniów poza miejscem zamieszkania. W tym katalogu oczywiœcie mieœci siê, jak mo¿na domniemywaæ – choæ jest niewymieniony – równie¿ ten projekt, który zmierza do tego, aby w ramach ustawy
o œwiadczeniach rodzinnych zwiêkszyæ dodatek
na dzieci wychowuj¹ce siê w rodzinach wielodzietnych o 20 z³.
Mo¿na powiedzieæ na tej sali, ¿e 20 z³ miesiêcznie to jest kwota niska. I jest to prawda. Ale kiedy
porównamy tê kwotê – a bêdzie to w ci¹gu roku
240 z³ – z kwot¹ odpisów na dziecko, któr¹ wprowadziliœmy, to oka¿e siê, ¿e jest ona dwukrotnie
wiêksza. Warto o tym w tej dyskusji pamiêtaæ.
Jak projekt podwy¿szenia kwoty dodatku na
dziecko w rodzinie wielodzietnej ma siê do projektu polityki rodzinnej pañstwa, który by³ prezentowany na tej sali przez pani¹ minister Joannê Kluzik-Rostkowsk¹? Mianowicie w tym projekcie bardzo wyraŸnie mówi siê, analizuj¹c sytuacjê rodziny polskiej, ¿e w najtrudniejszej sytuacji oraz najbardziej wymagaj¹cymi zainteresowania, opieki i pomocy ze strony pañstwa s¹
rodziny wiejskie i rodziny wielodzietne. Jednoczeœnie w dokumencie tym, o czym mówiliœmy na
tej sali – chwal¹c ten dokument za wiele aspektów, za wiele rozwi¹zañ, które przynosi i które s¹
bardzo korzystne pod wzglêdem rozwi¹zywania

34. posiedzenie Senatu w dniu 31 maja 2007 r.
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o œwiadczeniach rodzinnych

(senator A. Szymañski)
ró¿nych problemów rodzin i dobrego ich funkcjonowania – niewiele jest rozwi¹zañ kierowanych
wprost do rodzin wielodzietnych. St¹d mo¿na powiedzieæ, ¿e to rozwi¹zanie zwiêkszaj¹ce œwiadczenie, które nazywa siê dodatkiem z tytu³u wychowania w rodzinie wielodzietnej, jest dobrym
uzupe³nieniem tego programu i wpisuje siê w ten
program, bardzo mocno eksponuj¹cy sytuacjê
dzieci w rodzinach wielodzietnych.
Jakie s¹ koszty roczne wprowadzenia dodatku? Mianowicie Ministerstwo Pracy i Polityki
Spo³ecznej oszacowa³o, ¿e koszty te w ci¹gu roku
wynosi³yby oko³o 233 milionów z³, co oznacza, ¿e
gdyby to zosta³o wprowadzone wraz z systemem
zasi³kowym – dokumentowanym zawsze od
1 wrzeœnia do 1 wrzeœnia nastêpnego roku – to
oznacza³oby to 1/4 czêœæ kwoty, któr¹ wymieni³em.
Projekt mówi równie¿ o nowym œwiadczeniu
dla ubogich kobiet w ci¹¿y i w po³ogu. W przypadku spe³niania przez nie kryterium z ustawy
o œwiadczeniach rodzinnych – czyli kryterium
wysokoœci dochodu uprawniaj¹cej do wsparcia,
poni¿ej 504 z³ miesiêcznie – uzyskiwa³yby od
trzeciego miesi¹ca ci¹¿y do trzeciego miesi¹ca po
urodzeniu dziecka œwiadczenie w wysokoœci
100 z³ miesiêcznie. Œwiadczenie to by³oby powi¹zane z obowi¹zkiem kobiety ciê¿arnej do pozostawania pod opiek¹ lekarza.
Projekt wprowadzenia tego œwiadczenia wynika z przekonania, ¿e konieczne jest wsparcie kobiety ciê¿arnej ¿yj¹cej w trudnych warunkach
materialnych w okresie ci¹¿y i po³ogu. Do udzielania takiego wsparcia zobowi¹zuje ustawa o planowaniu rodziny, ochronie p³odu ludzkiego i warunkach dopuszczalnoœci przerywania ci¹¿y,
a tak¿e Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej.
Pozwolê sobie zacytowaæ dwa artyku³y konstytucji, na któr¹ siê powo³a³em. Mianowicie art. 71
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej mówi:
„Pañstwo w swojej polityce spo³ecznej i gospodarczej uwzglêdnia dobro rodziny. Rodziny znajduj¹ce siê w trudnej sytuacji materialnej i spo³ecznej, zw³aszcza wielodzietne i niepe³ne, maj¹
prawo do szczególnej pomocy ze strony w³adz
publicznych”. I ust 2: „Matka przed i po urodzeniu dziecka ma prawo do szczególnej pomocy
w³adz publicznych, której zakres okreœla ustawa”. Podkreœlam: matka przed urodzeniem i po
urodzeniu dziecka.
Otó¿ w tej chwili dla matki przed urodzeniem
dziecka nie mamy ¿adnego szczególnego œwiadczenia. To, co proponuj¹ Komisja Rodziny i Polityki Spo³ecznej oraz Komisja Ustawodawcza, nie
jest rozwi¹zaniem zupe³nie nowym. Takie rozwi¹zanie dotycz¹ce wspierania kobiet w trudnej
sytuacji w okresie ci¹¿y i w okresie po³ogu zaproponowano natychmiast po uchwaleniu ustawy
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o planowaniu rodziny, ochronie p³odu ludzkiego
i warunkach dopuszczalnoœci przerywania ci¹¿y,
czyli w 1993 r. To œwiadczenie by³o najbardziej
rozbudowane wówczas, kiedy ministrem pracy
i polityki spo³ecznej by³ Jacek Kuroñ. Nastêpnie
ró¿ne by³y losy tego œwiadczenia, a¿ do uchylenia
tej pomocy, kiedy rz¹dy w Polsce sprawowa³ Sojusz Lewicy Demokratycznej. Mniej wiêcej piêæ
lat temu… Wtedy, na pocz¹tku kadencji, to
œwiadczenie, tak potrzebne i nie poch³aniaj¹ce
du¿ych œrodków z bud¿etu pañstwa, zosta³o
uchylone. To, co projektujemy teraz, jest zatem
przywróceniem pomocy, do której zobowi¹zuje
nas ustawa o planowaniu rodziny, a tak¿e konstytucja.
Jakie s¹ koszty, które zosta³y wyliczone przez
Ministerstwo Pracy i Polityki Spo³ecznej? Jeœli
chodzi o to drugie œwiadczenie, to koszty zosta³y
wyliczone na poziomie 198 milionów z³, ³¹cznie
z kosztami obs³ugi. Jeœli zostanie wprowadzone
w ostatnim kwartale bie¿¹cego roku, bêdzie to
oznacza³o czêœæ z tych rocznych kosztów, które
wymieni³em.
Jakie by³o stanowisko Komisji Rodziny i Polityki Spo³ecznej, a potem obu po³¹czonych komisji?
Po dyskusjach, które prowadziliœmy w tej sprawie,
zreszt¹ kilkakrotnie… Bo najpierw zwracaliœmy siê
do rz¹du, ¿eby to on wyst¹pi³ z inicjatyw¹, otrzymywaliœmy pochlebne opinie w tej sprawie, ¿e powinno to nast¹piæ, a nastêpnie projekt nie wp³ywa³,
w zwi¹zku z tym podjêliœmy tê inicjatywê samodzielnie. A wiêc tutaj poparcie ze strony senatorów
Komisji Rodziny i Polityki Spo³ecznej by³o jednoznaczne, wszyscy senatorowie popierali te zmiany.
Spotka³o siê to równie¿ z poparciem na wspólnym
posiedzeniu Komisji Rodziny i Polityki Spo³ecznej
oraz Komisji Ustawodawczej. A wiêc projekt uzyska³ takie poparcie. Koszty wymieni³em. Zasady,
którymi proponujemy, aby ta nowelizacja siê kierowa³a, równie¿, zatem dziêkujê pañstwu senatorom i panu marsza³kowi za uwagê.

Wicemarsza³ek Krzysztof Putra:
Dziêkujê bardzo panu senatorowi.
Zgodnie z art. 81 ust. 2 Regulaminu Senatu senatorowie mog¹ zg³aszaæ w zwi¹zku z przedstawionym sprawozdaniem trwaj¹ce nie d³u¿ej ni¿ minutê zapytania do sprawozdawcy komisji oraz do
upowa¿nionego przedstawiciela wnioskodawców.
Przypominam, ¿e wnioskodawcy upowa¿nili
do ich reprezentowania równie¿ pana senatora
Antoniego Szymañskiego.
Czy ktoœ z pañstwa senatorów pragnie zadaæ
pytanie? Nie widzê chêtnych.
Zgodnie z art. 50 Regulaminu Senatu g³os mo¿e te¿ zabraæ obecny na posiedzeniu przedstawiciel rz¹du lub zaproszeni goœcie.
W tym miejscu chcia³em przywitaæ pani¹ minister Kluzik, minister pracy i polityki spo³ecznej.
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Czy pani minister pragnie zabraæ g³os?
Przepraszam, ¿e tak od razu na wejœciu. Pani
minister dopiero wbieg³a.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Spo³ecznej Joanna Kluzik-Rostkowska: To ja
przepraszam. Po prostu od czasu do czasu muszê
byæ mam¹ i w³aœnie dzisiaj ni¹ by³am, to dlatego…)
A, to jest nam niezmiernie mi³o. (Oklaski)
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy
i Polityki Spo³ecznej Joanna Kluzik-Rostkowska:
Je¿eli mogê, to w tej chwili nie bêdê zabiera³a g³osu. Zobaczymy, jak siê potoczy dyskusja.)
Dziêkujê bardzo.
Zgodnie z art. 44 ust. 6 Regulaminu Senatu
senatorowie mog¹ zg³aszaæ z miejsca trwaj¹ce
nie d³u¿ej ni¿ minutê zapytania do pani minister,
dotycz¹ce omawianego punktu porz¹dku obrad.
Czy ktoœ z pañ i panów senatorów pragnie zadaæ pytanie?
(Senator Ewa Rafalska: Tak.)
Pani senator El¿bieta Rafalska.
Zapraszamy pani¹ minister na mównicê.
(Senator El¿bieta Rafalska: Mo¿e z tamtego
miejsca…)
Ale chcemy zobaczyæ pani¹ minister tutaj,
przy mównicy.

Senator El¿bieta Rafalska:
Aha, to dobrze.
Jeszcze raz wyra¿ê radoœæ, ¿e pani minister
mówi, i¿ bywa mam¹. Wyra¿ê te¿ swoje zmartwienie, ¿e mówi, i¿ tylko czasami. A wiêc, Pani Minister, oby czêœciej ni¿ czasami.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy
i Polityki Spo³ecznej Joanna Kluzik-Rostkowska:
Z przyjemnoœci¹.)
Pani Minister, rozumiem, ¿e stanowisko rz¹du
nie jest gotowe, bo projekt jest inicjatyw¹ i na pewno na tym etapie jeszcze nie jest gotowy. W takim razie jaki jest pogl¹d resortu na ten temat?

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Pracy i Polityki Spo³ecznej
Joanna Kluzik-Rostkowska:
Jest tak, ¿e my w czasie… Uczestniczy³am, oczywiœcie, w posiedzeniach komisji, wiêc wiem, ¿e mamy tutaj do rozstrzygniêcia kilka kwestii. I w zasadzie ze wszystkimi kwestiami, o których rozmawialiœmy na posiedzeniu komisji, mam pewien k³opot.
Po pierwsze, kwestia specjalnych dni wolnych dla
taty. Czy tutaj ju¿ by³a o tym mowa, czy nie?
(Senator Ewa Tomaszewska: To nie ta ustawa.)
Nie ta ustawa? Przepraszam…

Senator Antoni Szymañski:
Jesteœmy nie przy ustawie – Kodeks pracy, tylko przy tej o œwiadczeniach rodzinnych, czyli
chodzi o specjalne œwiadczenie dla kobiety
w trudnej sytuacji, która jest w okresie ci¹¿y i po³ogu. Chcemy te¿ wzmocniæ wsparcie dla rodzin
wielodzietnych poprzez podwy¿szenie dodatku
na dzieci z rodzin wielodzietnych.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Pracy
i Polityki Spo³ecznej
Joanna Kluzik-Rostkowska:
Tak, przepraszam… Pomyli³am siê, poniewa¿
pracujemy nad kilkoma sprawami zwi¹zanymi
z tym samym tematem, przepraszam.
A wiêc, je¿eli chodzi o kwestiê wzmocnienia sytuacji kobiet w ci¹¿y,to oczywiœcie jesteœmy za
tym, ¿eby j¹ wzmacniaæ. To znaczy jest dosyæ
oczywiste, ¿e je¿eli jest jakaœ niezasobna rodzina
i niezasobna kobieta, której, jak uwa¿amy, powinniœmy pomóc w momencie, kiedy urodzi
dziecko, to powinniœmy równie¿ zrobiæ wszystko,
¿eby ona potrafi³a sobie lepiej radziæ ju¿ w czasie
ci¹¿y. I pojawi³ siê taki pomys³, którego ja jestem
wielk¹ zwolenniczk¹, ¿eby kobiety mog³y wybieraæ, czy chc¹ mieæ tak zwane becikowe rz¹dowe
i dostaæ je jednorazowo po urodzeniu dziecka,
czy te¿ zamieniæ je w³aœnie na œwiadczenie wydawane w ratach, pocz¹wszy od czwartego czy od
pi¹tego miesi¹ca ci¹¿y. Bior¹c pod uwagê to, ¿e
mamy jeszcze drugie becikowe, które dostaj¹
wszyscy, to myœlê, ¿e jest to bardzo dobry pomys³.
Mamy za to k³opot z podwy¿szaniem œwiadczenia dla rodzin wielodzietnych, dlatego ¿e rok temu podnosiliœmy te œwiadczenia i podwy¿szanie
ich teraz… Oczywiœcie, dla rodzin, które s¹
w trudnej sytuacji materialnej, ka¿da suma, ka¿de kilka czy kilkanaœcie, choæby 20 z³, jak myœlê,
jest wa¿ne.
Rozmawia³am z premierem Kaczyñskim dwa
dni temu i uzgodniliœmy dwie rzeczy. Przede
wszystkim premier obieca³, ¿e da pieni¹dze na
badania rodzin wielodzietnych. My tak naprawdê za du¿o nie wiemy na temat tych rodzin wielodzietnych. Mamy nawet bardzo du¿y k³opot, ¿eby
siê dowiedzieæ, ile mamy rodzin z dziesiêciorgiem, jedenaœciorgiem i wiêksz¹ liczb¹ dzieci.
Z rodzinami wielodzietnymi jest te¿ taki k³opot,
¿e mamy rodziny wielodzietne w relatywnie dobrej sytuacji finansowej, ale oczywiœcie trzeba jakoœ to stymulowaæ, trzeba im pomagaæ. I mamy
rodziny, które s¹ w niedobrej sytuacji finansowej. Rozmawiano o tym, ¿eby uhonorowaæ to
w podatkach, zapominaj¹c o czymœ takim, ¿e na
przyk³ad rodziny wiejskie podatków nie p³ac¹.
A znaczna czêœæ tych rodzin, które korzystaj¹
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z pomocy pañstwa, to s¹ w³aœnie rodziny wielodzietne. Od samego pocz¹tku, od kiedy tylko pracujê w ministerstwie pracy, zbieram informacje
na temat sytuacji rodzin wielodzietnych, ale ci¹gle mam k³opot z tak¹ kompleksow¹ informacj¹.
Ale umówi³am siê z premierem tak, ¿e zrobimy
szybko badania dotycz¹ce kondycji rodzin wielodzietnych i przygotujemy ustawy dotycz¹ce w³aœnie rodzin wielodzietnych, a premier obieca³, ¿e
bêd¹ pieni¹dze na te ustawy. A wiêc, je¿eli ju¿
mamy rozmawiaæ powa¿nie na temat rodzin wielodzietnych i mamy im pomóc w konkretny sposób, to ja wola³abym nie dodawaæ w tej chwili kolejnych 20 z³, które byæ mo¿e bêd¹ zauwa¿one,
ale na pewno nie oka¿¹ siê jak¹œ bardzo znacz¹c¹
kwot¹. Wola³abym za to porz¹dnie przygotowaæ
siê do tego, ¿eby pomóc ró¿nym rodzajom rodzin
wielodzietnych, które mamy w Polsce. Co prawda
jest to grupa szeœciuset tysiêcy rodzin i w zestawieniu ze wszystkimi rodzinami, które mamy
w Polsce, nie jest to bardzo du¿a liczba, natomiast w tej grupie wychowuje siê 34% wszystkich
polskich dzieci. I to ju¿ jest du¿a liczba, bo okazuje siê, ¿e 1/3 dzieci w Polsce wychowuje siê w rodzinach wielodzietnych. Nie wiem, czy pañstwo
przystalibyœcie na tak¹ propozycje, ¿eby to za³atwiæ kompleksowo. Ja ju¿ o tym rozmawia³am.
Jest przygotowany zespó³ badawczy, który takie
badania by szybko przeprowadzi³. Po prostu na
bazie bardzo konkretnych informacji moglibyœmy zbudowaæ coœ, co bêdzie mia³o, mam nadziejê, wiêkszy sens. I oczywiœcie trzeba bêdzie budowaæ tê ustawê równie¿ patrz¹c na to, jak w tej
chwili te pieni¹dze pracuj¹ i w œwiadczeniach rodzinnych, i w pomocy spo³ecznej, dlatego ¿e w tej
chwili jest tak, ¿e 85% rodzin wielodzietnych musi
korzystaæ z pomocy pañstwa. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Krzysztof Putra:
Dziêkujê bardzo.
Pan senator Zbigniew Rau.
Pani Minister, proszê jeszcze zaczekaæ.

Senator Zbigniew Rau:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Jeszcze chwilê, Pani Minister. Chcia³em zadaæ
kilka pytañ dotycz¹cych tych rodzin wielodzietnych.
Pierwsze. Rozumiem, ¿e wielodzietnoœæ siê zaczyna od czwartego dziecka…
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy
i Polityki Spo³ecznej Joanna Kluzik-Rostkowska:
Ju¿ od trzeciego.)
Od trzeciego ju¿?
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Spo³ecznej Joanna Kluzik-Rostkowska: Tak,
od lat siedemdziesi¹tych zaczyna siê od trzeciego.)
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Aha, to w takim razie sam pochodzê z rodziny
wielodzietnej. Teraz siê o tym dowiedzia³em.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy
i Polityki Spo³ecznej Joanna Kluzik-Rostkowska:
Ja te¿. To znaczy nie teraz…)
Pani Minister, pani mówi, ¿e 85% rodzin wielodzietnych, czyli takich, które maj¹ wiêcej dzieci
ni¿ dwójkê…
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Spo³ecznej Joanna Kluzik-Rostkowska:
Tak.)
Ale najwiêcej jest chyba wielodzietnych rodzin
z trójk¹ dzieci, tak?
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy
i Polityki Spo³ecznej Joanna Kluzik-Rostkowska:
Tak, tak.)
To tak intuicyjnie: te 85% wymaga pomocy
pañstwa wed³ug obecnego stanu prawnego, czyli
korzysta z tej pomocy…
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy
i Polityki Spo³ecznej Joanna Kluzik-Rostkowska:
To znaczy tak…)
…czy wymaga jej tak potencjalnie?

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Pracy i Polityki Spo³ecznej
Joanna Kluzik-Rostkowska:
Korzysta…
(Senator Zbigniew Rau: Dzisiaj korzysta.)
To znaczy, ze œwiadczeñ rodzinnych korzysta
ponad 50% polskich rodzin, ale z tych 50%, które
korzystaj¹ z tych œwiadczeñ, a¿ 85% s¹ to rodziny
wielodzietne. Czyli ze 100% rodzin wielodzietnych
a¿ 85% musi korzystaæ i korzysta zarówno ze
œwiadczeñ rodzinnych, jak i z pomocy spo³ecznej.

Senator Zbigniew Rau:
Rozumiem.
Pani Minister, czy w takim razie mog³aby pani
przedstawiæ rzecz pogl¹dowo i powiedzieæ, z jakich œwiadczeñ korzysta dzisiaj rodzina wielodzietna? I na jakie ewentualnie mo¿e liczyæ w nowym stanie prawnym, w perspektywie tego projektu ustawodawczego, o którym by³a pani uprzejma mówiæ? Dziêkujê.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Pracy i Polityki Spo³ecznej
Joanna Kluzik-Rostkowska:
Przede wszystkim, poniewa¿ chodzi o moj¹
rozmowê z premierem sprzed dwóch dni, nie bêdê tutaj mówiæ, co sobie wyobra¿am, bo to s¹ bardzo wstêpne wyobra¿enia. To dlatego s¹ mi potrzebne te badania. Bo na przyk³ad my znamy informacje o tym, ile mamy rodzin z jednym dziec-
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kiem, ile mamy rodzin z dwójk¹ dzieci, ile mamy
rodzin z trójk¹ dzieci, z czwórk¹ i wiêcej, ale ja nie
jestem w stanie panu powiedzieæ, tylko siê tego
domyœlam, ¿e du¿a czêœæ rodzin, które maj¹, nie
wiem, siódemkê, ósemkê, dziewi¹tkê czy dwunastkê dzieci, prawdopodobnie s¹ to ludzie, którzy
mieszkaj¹ na wsi. Ale ja tego nie wiem. Wiem za to,
¿e sytuacja jest taka, ¿e je¿eli mamy… Chcê tutaj
powiedzieæ o systemie podatkowym. Tylko on rzeczywiœcie nie bêdzie dobry dla wszystkich rodzin,
bo te rodziny wiejskie, które tego podatku nie p³ac¹, nie bêd¹ w stanie z tego skorzystaæ. Ale by³a
u mnie kilka dni temu przedstawicielka rodzin
wielodzietnych, z rodziny wielodzietnej, która sobie radzi bardzo dobrze. I ta kobieta mówi tak:
musieliœmy odprowadziæ do Skarbu Pañstwa
90 tysiêcy z³ podatku, bo p³acimy dok³adnie tyle
samo podatku, jak ci, którzy nie mj¹ ¿adnego
dziecka, a my mamy dzieci oœmioro. A wiêc zupe³nie inna by³aby sytuacja tej rodziny, gdyby system podatkowy te dzieci wzi¹³ pod uwagê. W zesz³ym roku wyszed³ od rz¹du projekt, który mówi³
o tym, ¿eby by³a kwota wolna od podatku na ka¿de dziecko w rodzinie, poczynaj¹c od trzeciego
dziecka w górê. Od 2007 r. to mia³o byæ od trzeciego dziecka w górê, od 2008 r. mia³o to byæ od drugiego dziecka w górê, a w 2009 r. mia³y ju¿ byæ
tym objête wszystkie dzieci. To przesz³o przez
parlament i zamieni³o siê na kwotê 120 z³ na ka¿de dziecko w rodzinie. K³opot jest taki, ¿e oczywiœcie to sformu³owanie „od trzeciego dziecka w górê” brzmi dobrze i jest jakby uhonorowaniem tego, ¿e siê ma wiêcej dzieci, ale kiedy siê przygl¹daliœmy temu, jaki procent rodzin wielodzietnych naprawdê skorzysta³by z tego, a rodzina
musi mieæ wystarczaj¹co wysoki podatek do zap³acenia, ¿eby mia³a sobie z czego odliczyæ, to ju¿
nie by³a ta ca³a pula rodzin wielodzietnych. Ja
sobie tak g³oœno myœlê: zobaczymy, co nam wyjdzie z tych badañ, ale byæ mo¿e tak¹ pomoc trzeba
tu puœciæ dwoma torami. Trzeba by stymulowaæ
i pomagaæ tym rodzinom wielodzietnym, które sobie dobrze radz¹, dzia³aj¹c na przyk³ad za pomoc¹
systemu podatkowego, i prowokowaæ sytuacje,
w których pieni¹dze nie bêd¹ wyci¹gane z rodziny
po to, ¿eby potem do nich wróciæ. To dotyczy³oby
tych lepiej sytuowanych rodzin. Ale byæ mo¿e trzeba te¿ stworzyæ specjalne mechanizmy dla rodzin,
niekoniecznie od trójki dzieci w górê, byæ mo¿e od
pi¹tki czy od szóstki. Po prostu trzeba zobaczyæ,
gdzie siê zaczyna ten bardzo powa¿ny k³opot. Ja
sama mam trójkê dzieci, moi znajomi te¿ maj¹
trójkê i wiem, ¿e jest du¿a ró¿nica pomiêdzy tym,
czy siê ma trójkê dzieci, czy szóstkê. I byæ mo¿e te
rodziny z trójk¹ dzieci powinny siê znaleŸæ w tej
czêœci, gdzie siê stymuluje, chodzi po prostu o to,
¿eby nie wyci¹gaæ pieniêdzy od tych rodzin. Ja siê
bardzo ucieszy³am, ¿e premier chce daæ pieni¹dze

na rodziny wielodzietne, ale je¿eli ju¿ mamy je
dawaæ, je¿eli ju¿ mamy stworzyæ taki system, to
miejmy dobr¹ bazê i dowiedzmy siê na temat rodzin wielodzietnych wiêcej, ni¿ wiemy w tej
chwili.
Jeszcze jedno zdanie. W przypadku pieni¹dza
utrata „ciep³a” jest tak du¿a, ¿e je¿eli siê zabiera
rodzinie 100 z³, a potem za pomoc¹ jakiegokolwiek œwiadczenia rodzinnego chce siê te 100 z³
rodzinie zwróciæ, to pañstwo potrzebuje ju¿ na to
140 z³. A wiêc naprawdê op³aca siê stwarzanie takich mechanizmów i takiej sytuacji, ¿eby tych
pieniêdzy od rodziny nie wyci¹gaæ.

Wicemarsza³ek Krzysztof Putra:
Dziêkujê bardzo.
Pan senator Ciecierski.
Czy jeszcze ktoœ bêdzie chcia³ zadaæ pytanie?
A, i pani senator Gacek.
Bardzo proszê.
(Senator Ryszard Ciecierski: Dziêkujê, Panie
Marsza³ku. Pani Minister wyjaœni³a moje problemy w miêdzyczasie, tak ¿e dziêkujê.)
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy
i Polityki Spo³ecznej Joanna Kluzik-Rostkowska:
Ju¿? Dziêkujê…)
Nie, jeszcze pani senator Gacek.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy
i Polityki Spo³ecznej Joanna Kluzik-Rostkowska:
A, przepraszam, nie zauwa¿y³am.)

Senator Urszula Gacek:
Pani Minister, pani mówi³a, ¿e to œwiadczenie
bêdzie wyp³acane od czwartego, pi¹tego miesi¹ca
ci¹¿y, ale patrz¹c na dokumenty widzê, ¿e to jest
od dwunastego tygodnia. Ale czy pani minister
nie uwa¿a, ¿e to trochê za póŸno? Je¿eli zaleceniem lekarzy jest za¿ywanie odpowiednich dawek kwasu foliowego, to trzeba to robiæ w pierwszym trymestrze, póŸniej za¿ywanie kwasu foliowego nie ma ju¿ sensu. Ja wiem, ¿e mo¿e to jest
takie praktyczne podejœcie, bo najwiêcej poronieñ jest w tym pierwszym okresie, w tych pierwszych dwunastu tygodniach, ale chyba tego
chcemy unikn¹æ wœród tych kobiet. Mam pytanie, czy nie powinniœmy przesun¹æ tego œwiadczenia na czas stwierdzenia ci¹¿y i ewentualnie
wszystko przesun¹æ o te, powiedzmy, dwa miesi¹ce? Tak naprawdê kobieta dopiero w szóstym
tygodniu ci¹¿y wie, ¿e coœ dzieje.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Pracy i Polityki Spo³ecznej
Joanna Kluzik-Rostkowska:
Zwykle kobieta dopiero w szóstym czy siódmym tygodniu wie, ¿e jest w ci¹¿y. Akurat kwas
foliowy na ca³e szczêœcie kosztuje trzy z³ote, wiêc
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jest to, jak rozumiem, jeden z mniejszych wydatków, który kobieta bêdzie ponosi³a w czasie ci¹¿y.
Myœlê, ¿e tutaj wa¿niejsze s¹ rozmowy z lekarzami
ni¿ z nami. My opieraliœmy siê na doœwiadczeniach francuskich. I tam zapisy s¹ takie, ¿e naprawdê ma siê dostêp do tego œwiadczenia od pocz¹tku pi¹tego miesi¹ca ci¹¿y. St¹d takie rozwi¹zania, my nie bêdziemy pierwsi. Tutaj uznano,
¿e zwykle dopiero w siódmym, ósmym tygodniu
siê wie, ¿e jest siê w ci¹¿y… I rzeczywiœcie, niestety, z tymi pierwszymi trzema miesi¹cami ci¹¿y jest
tak – i myœlê, ¿e lekarze tutaj to potwierdz¹ – ¿e
czêœæ ci¹¿, wcale niema³a, siê nie utrzymuje. To
wszystko razem, tak¿e doœwiadczenia Zachodu
zdecydowa³y o tym, ¿e jest to przyjête od czwartego miesi¹ca. Ale myœlê, ¿e mo¿na zapytaæ lekarzy
ginekologów, jak oni to widz¹.

Wicemarsza³ek Krzysztof Putra:
Jeszcze dodatkowe pytanie pani senator Gacek.

Senator Urszula Gacek:
Jeszcze dodatkowe pytanie.
Mam œwiadomoœæ, ¿e s¹ kobiety, które naprawdê maj¹ bardzo trudn¹ sytuacjê finansow¹.
W momencie, kiedy podejrzewaj¹ ci¹¿ê i jest ona
stwierdzona, one bardzo chêtnie by siêgnê³yby
po tê pierwsz¹ pulê pieniêdzy. I wtedy trafi³by do
lekarza, do ginekologa. I to jest miejsce, gdzie zostan¹ im przekazane niezbêdne informacje, jak
dbaæ o siebie ju¿ na samym pocz¹tku. Wiadomo,
¿e kwas foliowy nie jest drogi, ale one po prostu
nie wiedz¹, ¿e powinny go za¿ywaæ.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Pracy i Polityki Spo³ecznej
Joanna Kluzik-Rostkowska:
Ale wie pani, Pani Senator… Tak naprawdê,
gdybyœmy mieli bardzo dobrze dbaæ o kobiety
w ci¹¿y, to powinniœmy o nie zacz¹æ dbaæ jakiœ
rok przed ci¹¿¹, dlatego ¿e kobieta, która ma zamiar zajœæ w ci¹¿ê, powinna dbaæ o siebie w sposób szczególny wiele miesiêcy przedtem, zanim
siê na to zdecyduje. Ja bym nie chcia³a tego rozstrzygaæ, naprawdê.
(Senator El¿bieta Rafalska: To jest bez sensu,
to nasze rozwi¹zanie…)
S³ucham?
To pañstwo proponujecie to rozwi¹zanie. Rozumiem, ¿e mo¿ecie tutaj zdecydowaæ bardzo
ró¿nie, natomiast praktyka pokazuje, ¿e czwarty
miesi¹c to jest na pewno ten w³aœciwy.
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Wicemarsza³ek Krzysztof Putra:
Bardzo dziêkujê, Pani Minister.
Na tym wyczerpaliœmy listê pytañ.
Otwieram dyskusjê.
Przypominam o wymogach regulaminowych
dotycz¹cych czasu przemawiania senatorów
w dyskusji, o koniecznoœci zapisywania siê do
g³osu u senatora prowadz¹cego listê mówców,
a przede wszystkim o obowi¹zku sk³adania podpisanych wniosków o charakterze legislacyjnym
do marsza³ka Senatu.
Proszê o zabranie g³osu pana…
(G³os z sali: Pani¹.)
Przepraszam, pani¹ senator Ewê Tomaszewsk¹.

Senator Ewa Tomaszewska:
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Pierwsza kwestia, do jakiej chcia³abym siê odnieœæ, to problem dochodów i wielodzietnoœci.
Otó¿ mój zwi¹zek zawodowy, „Solidarnoœæ”, ju¿
w 1990 r. zwraca³ uwagê na to, ¿e skoro jest tak
wielka korelacja miêdzy dzietnoœci¹ w rodzinach
a œrodkami dyspozycyjnymi, dochodem, na
osobê w rodzinie, to zdecydowanie lepiej by³oby
uzale¿niaæ œwiadczenia od liczby dzieci w rodzinach. Jeœli je uzale¿niamy od dochodów, mamy
ca³¹ procedurê udowadniania, ¿e te dochody s¹
takie a nie inne, zbierania papierków, procedurê aparatu administracyjnego. To wszystko kosztuje. Du¿o taniej by³oby przejœæ na proste
udowodnienie poprzez wskazanie liczby dzieci.
Oczywiœcie, jak nierzadko wskazywali niektórzy bardzo zatroskani o to, ¿eby rodziny zamo¿niejsze nie dosta³y paru z³otych, te osoby dosta³yby wtedy takie pieni¹dze. Niemniej œrodki zu¿yte na ten cel by³yby zdecydowanie ni¿sze ni¿
te, które siê zu¿ywa na op³acenie administracji.
A wiêc spo³ecznie by³oby to korzystniejsze. To
jest jedna kwestia.
Druga: pozwolê sobie przypomnieæ, ¿e w sierpniu 1992 r. „Solidarnoœæ” rozpoczê³a spór
z rz¹dem, zwi¹zany ze wzrostem kosztów utrzymania. Ten spór zakoñczy³ siê podpisaniem porozumienia w dniu 5 stycznia 1993 r. i to w³aœnie w tym porozumieniu zawarte by³o wymaganie wprowadzenia specjalnych œwiadczeñ rodzinnych dla najubo¿szych matek. To z tego porozumienia wynik³a póŸniejsza ustawa, która
te œwiadczenia zapewni³a. Przys³ugiwa³y one,
nie pamiêtam ju¿, od którego miesi¹ca ci¹¿y,
w ka¿dym razie najpierw chyba do pó³ roku ¿ycia dziecka, a potem skrócono je do czwartego
miesi¹ca ¿ycia dziecka. W rezultacie rz¹dy SLD
ca³kowicie zlikwidowa³y te œwiadczenia, uznawszy, ¿e nie ma ¿adnej potrzeby wspierania
finansowego najubo¿szych matek. Wydaje mi
siê, ¿e to dobrze, ¿e do tej kwestii wracamy.
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Trzeba tê sprawê uregulowaæ i daæ szansê dofinansowania tych matek wczeœniej, zanim
dziecko siê urodzi, i póŸniej, przez pewien czas
po urodzeniu siê dziecka. Tamta ustawa zawiera³a œwiadczenie nie tylko dla matki, ale i dla
dziecka w pierwszym okresie jego ¿ycia. To takie dwie kwestie.
Kolejna sprawa, któr¹ tu kiedyœ rozwa¿aliœmy:
becikowe. Becikowe – tak, ale s¹ potrzebne nastêpne kroki. Ja przyznajê, ¿e bardzo Ÿle przyjmujê takie wypowiedzi, ¿e becikowe jest za urodzenie dziecka. Nie. Becikowe jest na to, ¿eby pomóc dziecku i rodzinie w pierwszym okresie jego
¿ycia. To nie jest kupno dziecka, a z takimi
stwierdzeniami siê spotykamy, tak bywa. Oczywiœcie bardzo dobrze, ¿e ono jest, ale musz¹ byæ
dalsze kroki. Dziecko ma potrzeby nie tylko
w tym pierwszym okresie, ono ma potrzeby przez
ca³e ¿ycie, wobec tego potrzebne jest wspieranie
rodziny i dzieci w dalszym ci¹gu ich ¿ycia. Mówimy o wprowadzeniu ulgi podatkowej, która spowoduje, ¿e bêdzie odliczone od podatku 120 z³ rocznie na dziecko. Bardzo dobrze, ¿e wreszcie
wmontowuje siê w system podatkowy rozwi¹zania prorodzinne. Przypominam, ¿e w tej sprawie
zosta³a przyjêta w Sejmie ustawa, parlament
uchwali³ j¹ w trzeciej kadencji. Niestety, prezydent Kwaœniewski j¹ zawetowa³ i dlatego nasz system nadal nie jest systemem prorodzinnym.
Niestety, wysokoœæ kwoty jest jeszcze ma³a.
Warto iœæ ma³ymi krokami, ¿eby dojœæ do rozs¹dnych rozwi¹zañ, niemniej krok, który ma wymiar 10 z³ miesiêcznie na dziecko, jest bardzo
ma³y, dlatego ka¿dy nastêpny jest bardzo cenny.
Jeœli chodzi o informacje o rodzinach, wydaje
mi siê, ¿e mo¿na by spojrzeæ w to, co zebra³ GUS
podczas spisu ludnoœci. Na pewno nie ma tam
wystarczaj¹cej liczby zebranych danych, ale zawsze coœ siê znajdzie. Mam tak¹ obawê, ¿e jeœli
rozpocznie siê badania teraz, to ich efekt mo¿e
byæ zdecydowanie póŸniej. A wiêc mo¿e do³o¿yæ
rodzinom wielodzietnym chocia¿ tê œladow¹ kwotê 20 z³, aby ten okres czekania na wyniki badañ
nie okaza³ siê za d³ugi.
Mia³abym chyba jeszcze jedn¹ kwestiê… Aha,
sprawa rodzin wiejskich. Oczywiœcie nie da siê tego zrobiæ przez podatek dochodowy, bo takiego
podatku nie p³ac¹, mo¿na to jednak regulowaæ albo poprzez podatek ujemny, ale to by³aby doœæ
trudna konstrukcja, albo poprzez KRUS, który
wyp³aca zasi³ki rodzinne, i to jest oczywiœcie wykonalne.
Jeszcze stwierdzenie pani minister o podatku,
jaki musia³a zap³aciæ rodzina wielodzietna, 90 tysiêcy z³, stwierdzenie, ¿e podatek nie dostrzega
dzieci. Otó¿ ten podatek dostrzega dzieci, tylko ¿e
to jest karanie. Pani mówi³a, tak przypuszczam,
o podatku dochodowym od osób fizycznych, a do-

chodzi jeszcze VAT. Ci rodzice zap³acili du¿o wy¿szy VAT ni¿ kto inny, poniewa¿ musieli zap³aciæ za
wszystkie produkty, których potrzebowa³y ich
dzieci i na które starali siê zarobiæ. A wiêc w sumie, jeœli skomasowa³yby siê efekty obu systemów
podatkowych, VAT i PIT, okaza³oby siê, ¿e nie jest
tak, ¿e ten system nie zauwa¿y³, i¿ oni maj¹ dzieci,
i pobra³ pieni¹dze tak, jakby w tej rodzinie byli tylko doroœli. Nie, ten system pobra³ od nich wiêcej
ni¿ tylko od doros³ych. I to jest dla nas wspólne zadanie: zastanowiæ siê, jak z tego wyjœæ. Musi byæ
kompensacja w systemie podatku od osób fizycznych, jeœli ze wzglêdu na przepisy unijne nie mo¿emy zmieniæ VAT. Przypomnê tylko sprawê wysokoœci VAT na ubranka dzieciêce. To s¹ wszystko
bardzo istotne kwestie, jeœli chodzi o problemy rodzin wielodzietnych, i choæ bardzo bym chcia³a,
¿eby ta ustawa zawiera³a wy¿sze œwiadczenia, to
rozumiem, ¿e nie ryzykujemy jej zablokowania
z przyczyn finansowych i dlatego podwy¿szamy
ten dodatek tylko o 20 z³. Dziêkujê bardzo.
(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza³ek Marek Zió³kowski)

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

Senator Mieczys³aw Augustyn:
Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie! Pani Minister!
Mówimy dzisiaj, przy okazji tej ustawy, o polskim wstydzie, o rozleg³ej polskiej biedzie. To
jest szokuj¹ce, ale tam, gdzie przychodz¹ na
œwiat dzieci, gdzie jest ich wiêcej, ta bieda bywa
rzeczywiœcie nies³ychanie dotkliwa. Proszê do
tych danych, które tutaj by³y cytowane, do³o¿yæ
nastêpne, takie, ¿e tam, gdzie jest czworo lub
wiêcej dzieci, a¿ 20% tych rodzin ¿yje poni¿ej minimum egzystencji, gdzie nie wystarcza ju¿ nawet na podstawowe potrzeby, a 56% – poni¿ej relatywnej granicy ubóstwa, a wiêc w warunkach,
w których maj¹ 50% œrednich miesiêcznych wydatków w Polsce.
To jest dramatyczna sytuacja, ona rzeczywiœcie w du¿o wiêkszym stopniu dotyczy rodzin na
wsi. Dane, które mam tutaj przed sob¹, pokazuj¹, ¿e na wsi w skrajnym ubóstwie ¿yje 18% mieszkañców, w mieœcie zaœ – 7,5%. Nale¿y siê domyœlaæ, ¿e na rodziny wielodzietne przek³ada siê
to w takim samym stopniu, jeœli nie w jeszcze
wiêkszym. A wiêc sytuacja jest dramatyczna.
Szukaj¹c wyjœcia, powinniœmy szukaæ go tam,
gdzie ono naprawdê jest. Na pewno nie jest wyjœciem trwa³ym i dobrym, aby najubo¿sze rodziny wielodzietne wychodzi³y z tego stanu z pomo-
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c¹ zasi³ków. To nie jest dobre rozwi¹zanie, to nie
jest rozwi¹zanie skuteczne. Dlaczego? A dlatego,
¿e chocia¿ 85% tych rodzin korzysta dzisiaj z jakiejœ formy pomocy, to pamiêtajmy, ¿e w grupie
osób ¿yj¹cych poni¿ej minimum egzystencji a¿
po³owa ¿y³a w ten sposób d³ugotrwale, powy¿ej
dwóch lat. Tak¹ biedê, w cudzys³owie wspieran¹
przez pañstwo, któr¹ my chcemy tylko za³agodziæ
kilkudziesiêcioma z³otymi, tak¹ biedê siê dziedziczy, przede wszystkim dlatego, ¿e w tych rodzinach nie ma pracy. Okazuje siê, wed³ug tych samych badañ, ¿e tam, gdzie nie ma pracy, bezrobocie jest wielokrotnie wy¿sze. I rzeczywiœcie to,
co by³o cenne w programie polityki prorodzinnej,
to szukanie takich rozwi¹zañ, które pozwala³yby
kobietom, tak¿e tym maj¹cym wiêcej dzieci,
uczestniczyæ w dobrodziejstwie rynku pracy, staraæ siê dopomóc, zw³aszcza kiedy nie pracuje
mê¿czyzna, a to czêste, szukanie rozwi¹zañ, aby
te osoby mog³y pracowaæ. Stopa skrajnego ubóstwa w rodzinach, gdzie choæ jedna osoba by³a
bezrobotna, wynosi a¿ 24%, podczas gdy w rodzinach bez osób bezrobotnych tylko 8%, a¿ trzykrotnie mniej. I to jest problem, jak pozwoliæ tym
rodzinom wielodzietnym przede wszystkim zarobiæ na utrzymanie swoich dzieci. Tutaj trzeba
chyba rzeczywiœcie dobrych instrumentów podatkowych dla tych, którzy zarabiaj¹, ¿eby mo¿na by³o utrzymywaæ te rodziny wielodzietne.
Dziedziczenie biedy jest naprawdê bardzo dojmuj¹ce. Te same badania, na których siê opieram, mówi¹, ¿e zaczyna siê od rezygnacji z zakupów niezbêdnych dóbr, potem czêsto pojawia siê
alkoholizm, nastêpnie przemoc, a niejednokrotnie przestêpczoœæ. To wynika z badañ, to nie jest
literatura. Nastêpuje deprywacja w obszarze
edukacji, trudniejszy dostêp do wielu us³ug, do
przedszkola, kszta³cenia, deprywacja w zakresie
zdrowia, zagro¿enie wieloma chorobami, w tym
tak¿e zagro¿enie dzieci, i deprywacja w zakresie
mieszkalnictwa. Bardzo czêsto te osoby, które
korzystaj¹ z innych form pomocy, korzystaj¹
tak¿e z dodatku mieszkaniowego, nie s¹ w stanie
ani sobie tego op³aciæ, ani siê go doczekaæ. Ja tutaj mówi³em, ¿e to jest jeden z wa¿nych elementów polityki prorodzinnej: stworzenie rodzinom
warunków do godziwego zamieszkania. Ci, którzy pracowali w samorz¹dach, tak jak ja, albo pedagodzy, mieli okazjê chodziæ do takich rodzin.
Ci, którzy siê tam udawali, wiedz¹, jak naprawdê
mo¿e wygl¹daæ codziennoœæ w polskiej biednej
wielodzietnej rodzinie.
Oczywiœcie ta ustawa jest jedynie niewielkim
kroczkiem, próbuje coœ tymczasowo za³agodziæ,
dlatego ja zawsze bêdê siê opowiada³ za tym, ¿eby
pierwszeñstwo przed rozwi¹zaniami incydentalnymi mia³y rozwi¹zania systemowe. Mówi³em
o tym na posiedzeniu komisji. Ja popieram tê
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ustawê równie¿ dlatego, ¿e wci¹¿ nie tracimy tej
nadziei, ¿e jeœli j¹ uchwalimy, do czego bym namawia³, to gdy ta ustawa spotka siê w pracach
sejmowych z propozycjami rz¹dowymi, byæ mo¿e
bêdzie mo¿na wybraæ albo ten instrument, który
my proponujemy, jako komisja, albo inny, który
oka¿e siê bardziej efektywny po badaniach, jakie
warto zrobiæ, i ja jednak bym siê przy tym upiera³.
Przy ograniczonych zasobach nie bêdzie nas
przecie¿ staæ na wszystko. Trzeba wybraæ. Trzeba wybraæ w sposób obiektywny, bo na to, ¿e my
potrafimy szybko wspomóc w jakimœ satysfakcjonuj¹cym stopniu rodziny wielodzietne, chyba
nie mo¿emy liczyæ.
Z drugiej strony, czy w najbli¿szym czasie bêdzie jeszcze tak dobry moment? Jeœli mo¿na jakoœ znacz¹co ograniczyæ zakres polskiej biedy,
zw³aszcza w tym wra¿liwym punkcie, zw³aszcza
w rodzinach wielodzietnych, ³¹cz¹c nasz¹ troskê
o demografiê z trosk¹ o przysz³oœæ tych dzieci, to
mo¿na by powiedzieæ: teraz albo nigdy. Dlatego,
Pani Minister, bardzo prosimy o jak najszybsze
decyzje. Deklaracje siê podobaj¹, kierunki wydaj¹ siê dobre, ale jak bêdzie naprawdê, poka¿¹
konkretne ustawy. Tymczasem, Panie i Panowie
Senatorowie, my, jako komisja rodziny, po konferencji, jak¹ specjalnie w tej kwestii odbyliœmy
z inicjatywy pana przewodnicz¹cego, proponujemy tê ustawê, i ja te¿ j¹ pañstwu proponujê, wierz¹c, ¿e w Sejmie spotka siê ona z rozwi¹zaniami
systemowymi.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Kolejnym mówc¹ jest pan senator Antoni Szymañski, który ju¿ zbli¿a siê do mównicy.
Proszê bardzo.

Senator Antoni Szymañski:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Pani Minister! Szanowni Pañstwo!
Bardzo mnie cieszy ta deklaracja, ¿e bêdziemy
posiadaæ jeszcze g³êbsz¹ wiedzê o rodzinach wielodzietnych, ¿e zostan¹ przeprowadzone bardzo
kompetentne badania. Mam te¿ jednak œwiadomoœæ, ¿e o rodzinach wielodzietnych wiemy ju¿
bardzo wiele, i to jest nie tylko wspomniane przeze mnie badanie gospodarstw domowych, gdzie
w liczbach jest pokazane, jak wygl¹da sytuacja,
nie tylko dochodowa, ale równie¿ mieszkaniowa
tych rodzin, jakie sprzêty one posiadaj¹ itd. To
nie tylko ten dokument z konferencji, o jakiej
wspomina³ pan senator Augustyn, dokument,
który jest obszerny, bardzo dobrze, myœlê, opracowany, jeœli chodzi o sytuacjê rodzin polskich,
i wydany w formie broszury. Mamy bardzo wiele
badañ, ale oczywiœcie jest tak, ¿e sytuacja zmienia siê, fluktuuje. To nie jest tak, ¿e sytuacja jest
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z roku na rok taka sama, ona siê nieco poprawia.
Takie badania s¹ na pewno potrzebne. My proponujemy, chcia³bym zauwa¿yæ, aby Senat podj¹³
w dniu jutrzejszym inicjatywê legislacyjn¹ w tej
sprawie. Ona zostanie skierowana do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Ja mam nadziejê, ¿e ta inicjatywa zbiegnie siê z przeprowadzonymi ju¿ badaniami i ¿e w ró¿ny sposób bêdzie mo¿na te rozwi¹zania uzupe³niaæ.
Chcia³bym równie¿ powiedzieæ, ¿e podczas obrad komisji, a rozmawialiœmy na ten temat kilkakrotnie, nie pojawi³ siê jakikolwiek g³os, który by
sugerowa³, ¿e to drobne rozwi¹zanie, które proponujemy, jest rozwi¹zaniem ca³oœciowym albo
dostatecznym czy daleko id¹cym. Nie, takiego
g³osu nie by³o. By³a pe³na œwiadomoœæ tego, ¿e
jest to pomoc niewielka, ale by³a te¿ œwiadomoœæ,
¿e mo¿liwoœci finansowe pañstwa s¹ skromne.
W zwi¹zku z tym bardzo ³atwo mo¿na by³o powiedzieæ: nie podwy¿szmy o 20 z³, a podwy¿szmy
o 100 z³, prawda? Nikt takiego rozwi¹zania nie
proponowa³, maj¹c w³aœnie na uwadze sytuacjê
bud¿etow¹. Zwróæmy uwagê chocia¿by na taki
fakt, ¿e pani premier Gilowska proponuje, ¿eby
sk³adka zosta³a zmniejszona o 3%. Oznacza to
brak wp³ywu do bud¿etu pañstwa oko³o 20 miliardów z³. Tu s¹ gigantyczne kwoty. My nigdy
o takich kwotach ani nie marzyliœmy, ani nie rozmawialiœmy. Zachowujemy siê bardzo realistycznie i proponujemy w obu rozwi¹zaniach bardzo
niewielkie kwoty. Jak powiedzia³em, zobowi¹zuje nas do tego i ta sytuacja, w której rodziny, kobiety w ci¹¿y siê znajduj¹, i zobowi¹zania konstytucyjne, które wymagaj¹ pewnego niezw³ocznego
dzia³ania. D³ugo oczekiwaliœmy na inicjatywy
w tej sprawie. Poniewa¿ ich nie by³o, sami je podjêliœmy. To pierwsza kwestia.
Druga kwestia. Chcia³bym z³o¿yæ w zasadzie
dwie poprawki, o których pozwólcie pañstwo, powiem kilka s³ów.
Pierwsza dotyczy innego rozwi¹zania problemu pomocy kobietom w ci¹¿y. Wynika z rozmów,
które na posiedzeniu komisji by³y przeprowadzane, z sugestii pani minister Joanny Kluzik-Rostkowskiej i tego, ¿eby przypatrywaæ siê dok³adnie bud¿etowi pañstwa. Mianowicie propozycja
idzie w tym kierunku, ¿eby uwzglêdniæ, ¿e mamy
dwa zasi³ki z tytu³u urodzenia dziecka. Jeden
z nich jest niezwi¹zany z sytuacj¹ ekonomiczn¹
rodzin i dostaje go ka¿da kobieta w zwi¹zku
z urodzeniem dziecka. Drugi jest zwi¹zany z kryterium dochodowym, takim samym kryterium
dochodowym, jakie jest w ustawie o œwiadczeniach rodzinnych. Otó¿ propozycja mojej poprawki zmierza w tym kierunku, ¿eby by³ pewien
wybór, ¿e kobieta, która chce otrzymaæ drugie
œwiadczenie z tytu³u urodzenia dziecka, pozostawa³aby w takiej samej sytuacji jak obecnie i mia-

³aby do tego niezmienione prawo. Jeœli zaœ zdecydowa³aby siê na to, ¿eby w okresie ci¹¿y i po³ogu
braæ œwiadczenie, to mog³aby je braæ, ale w podwy¿szonej wysokoœci, czyli 160 z³ miesiêcznie. To
oznacza³oby, ¿e ³¹cznie w ci¹gu dziewiêciu miesiêcy, czyli od trzeciego miesi¹ca ci¹¿y do trzeciego po urodzeniu, by³by to 1 tysi¹c 540 z³. Zysk
z tego drugiego rozwi¹zania by³by taki, ¿e uzyska³aby o 549 z³ wiêcej.
Oczywiœcie jest mi bli¿sze to rozwi¹zanie ustawowe, które prezentowa³em przed chwil¹ w imieniu komisji. Ale zwracaj¹c uwagê na argumenty
przedstawiciela rz¹du, pani minister, przygotowa³em to rozwi¹zanie po to, ¿eby komisja zastanowi³a siê, czy to rozwi¹zanie nie by³oby w³aœciwe, tym bardziej ¿e czêsto podnoszono, a szczególnie Senat jako ca³oœæ mia³ taki pogl¹d, ¿e jedno œwiadczenie z tytu³u urodzenia dziecka jest
wystarczaj¹ce. Wówczas, kiedy trwa³a debata na
ten temat, zajêliœmy takie stanowisko w wyniku
g³osowania. St¹d taka propozycja, zgodnie z któr¹ nic nie uleg³oby zmianie, ale kobieta mia³aby
wybór: albo otrzymuje dwa œwiadczenia z tytu³u
urodzenia dziecka albo te¿ to jedno, gdzie jest
kryterium, ¿e mo¿e je uzyskiwaæ od trzeciego
miesi¹ca, ale ono jest wy¿sze, bo wynosi 160 z³
miesiêcznie, i ³¹cznie zysk to 540 z³. To jedna poprawka.
Druga poprawka dotyczy tego, w jakim czasie trzeba sk³adaæ dokumenty uprawniaj¹ce do
œwiadczeñ rodzinnych. Otó¿ w tej chwili jest to
termin 1 wrzeœnia. 1 wrzeœnia to wyj¹tkowo
nieszczêœliwy termin, dlatego ¿e po to, ¿eby z³o¿yæ to do 1 wrzeœnia, trzeba zbieraæ te dokumenty w okresie wakacji. W okresie wakacji
zbiera siê dokumenty bardzo ciê¿ko z tego powodu, ¿e czêœæ instytucji pracuje nie z pe³n¹ intensywnoœci¹, ¿e równie¿ rodziny, które bior¹
œwiadczenia rodzinne – a to jest 50% polskich
rodzin – te¿ wyje¿d¿aj¹ na rozmaite wakacje.
Dlatego zebranie tych dokumentów, a jest ich
sporo, jest utrudnione.
W zwi¹zku z tym chcia³bym zaproponowaæ, ¿eby ju¿ od przysz³ego roku – bo w tym roku jest to
niemo¿liwe ze wzglêdu na cykl legislacyjny ustawy – termin zbierania dokumentów i przed³o¿enia odpowiedniemu urzêdowi to by³by nie
1 wrzeœnia, ale 1 paŸdziernika. Wtedy jest ju¿
rozpoczêty rok szkolny, wszystkie instytucje pracuj¹ pe³n¹ par¹, na ogó³ nie jesteœmy na wakacjach i ³atwiej nam te dokumenty zebraæ. By³oby
to równie¿ spójne z ustaw¹ o zaliczce alimentacyjnej, gdzie w³aœnie jest taki termin. To jest równie¿ wa¿ny powód, ¿eby to w ten sposób urz¹dziæ.
Koñcz¹c, chcia³bym powiedzieæ, ¿e jeœli chodzi
o z³otówki wydane na œwiadczenia na rzecz rodzin, to z³otówka z³otówce nierówna. W moim
przekonaniu 120 z³ wydawane jako odpis na wychowanie dziecka – wszystkim rodzinom, które
maj¹ w tej chwili w Polsce dzieci do pewnego wie-
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ku – równie¿ na dzieci rodziców czy rodzin bardzo
bogatych, jest czymœ zupe³nie innym ni¿ dawanie
tego jako skierowanego do rodzin biednych, a tak
jest w ustawie o œwiadczeniach rodzinnych. Ten
pieni¹dz jest lepiej lokowany, lepiej kierowany.
My w tej ustawie, w tych propozycjach w ogóle nie
mówimy, ¿eby dawaæ wszystkim, tylko mówimy –
i to bardzo wyraŸnie podkreœlam – ¿eby dawaæ ludziom, którzy s¹ obiektywnie w bardzo trudnej
sytuacji. To jest z pewnoœci¹ lepiej wydany pieni¹dz ni¿ tych 800 milionów z³, które posz³y na
odpisy w wysokoœci 120 z³. Du¿a czêœæ rodzin
w ¿aden sposób tego nie odczuwa, a czêœæ rodzin
siê uœmiecha i mówi: po co nam jeszcze taki k³opot, i nie bardzo to rozumie.
To jest mój g³os równie¿ w dyskusji na temat
odpisów podatkowych. Nie jest tak, ¿e one nie
budz¹ w¹tpliwoœci. Uwa¿am, ¿e gdyby tych
800 milionów z³ by³o skierowanych na przyk³ad
do rodzin wielodzietnych, to by wywo³a³o bardzo
powa¿ne skutki. Dobrze pokierowane pieni¹dze,
nie tylko w formie dodatku, jak tutaj dzisiaj proponujemy, ale równie¿ w innych formach, realnie
wp³ynê³yby na ¿ycie tych rodzin. Ale to, ¿e to zosta³o tak bardzo rozproszone, jest niew³aœciwe.
I ostatnia uwaga. Ustawa o œwiadczeniach rodzinnych jest generalnie ustaw¹, która dobrze lokuje pieni¹dze, jest dobrze przyjmowana i nie
s³ysza³em opinii, równie¿ na posiedzeniu Komisji
Rodziny i Polityki Spo³ecznej, ¿e trzeba krytykowaæ konstrukcjê tej ustawy. To jest dobra ustawa. To jest ustawa, która opiera siê na zasi³ku rodzinnym i rozmaitych dodatkach. Te dodatki
i œwiadczenia powiêkszamy dzisiaj o to œwiadczenie – tak to proponujemy – dla kobiet, które s¹
w trudnej sytuacji, s¹ w okresie ci¹¿y i po³ogu.
Troszkê chcemy powiêkszyæ ten dodatek w wypadku rodzin wielodzietnych. Myœlê, ¿e w tej
ustawie, która jest dobr¹ ustaw¹, jest to bardzo
zasadne. To bêdzie dobrze wydany pieni¹dz.
Dziêkujê za uwagê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Zapraszam do zabrania g³osu pana senatora
Przemys³awa Alexandrowicza.

Senator
Przemys³aw Alexandrowicz:
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Z jednej strony bardzo siê cieszê, ¿e cokolwiek
robimy, aby pomóc rodzinom wychowuj¹cym
wiêcej ni¿ dwoje dzieci, aby pomóc tym matkom,
które ponosz¹ trud wychowania wiêkszej liczby
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dzieci. Z drugiej jednak strony musimy sobie
zdaæ sprawê, ¿e jest to pomoc doœæ symboliczna.
Je¿eli mówiliœmy – na podstawie materia³ów
otrzymanych przy okazji poprzedniej dyskusji na
ten temat – ¿e ka¿de nastêpne dziecko oznacza
wzrost kosztów utrzymania rodziny o oko³o
200 z³, to w tej perspektywie widzimy, ¿e ten roczny upust w podatkach w kwocie 120 z³ za ka¿de
dziecko jest œmieszny i symboliczny. I w tym kontekœcie powinniœmy patrzeæ na te 100 z³ przys³uguj¹ce kobiecie, ale nie d³u¿ej ni¿ przez dziewiêæ
miesiêcy. Bo zapewne straszna rzecz by siê sta³a,
gdyby to by³o wsparcie d³u¿sze ni¿ dziewiêæ miesiêcy.
Wydajemy du¿e pieni¹dze na nasz¹ armiê. Ja
tego nie kwestionujê, to jest potrzebne. Czy grozi
nam wojna? Myœlimy, ¿e nie. Nie spotka³em siê
z ¿adn¹ opini¹, ¿e w najbli¿szym, przewidywalnym czasie grozi nam du¿a wojna, w której przydadz¹ nam siê nasze wspania³e myœliwce F-16.
Nie kwestionujemy jednak tych wydatków, bo
doœwiadczenie historyczne uczy, co ju¿ staro¿ytni Rzymianie ujêli w lapidarnym przys³owiu: si
vis pacem, para bellum – chcesz pokoju, przygotowuj siê do wojny. To zapewnia pañstwu bezpieczeñstwo w d³ugoletniej perspektywie.
Otó¿ w tej chwili mamy sytuacjê dramatyczn¹. Je¿eli te tendencje demograficzne, które
analizujemy obecnie, utrzymaj¹ siê, to za pó³
wieku ubêdzie nas kilka milionów, niektórzy
mówi¹, ¿e kilkanaœcie, a za wiek takiej Polski,
jak¹ znamy, nie bêdzie, o czym ju¿ wspomina³em w poprzedniej dyskusji na ten temat. Za sto
lat, przy tych tendencjach, bêdzie to tylko teren,
na którym le¿y dzisiaj pañstwo polskie, zamieszkany przez niewielk¹, bardzo podstarza³¹ spo³ecznoœæ polskiej narodowoœci. Nie ³udŸmy siê,
¿e bêdzie to teren pusty. ¯adne F-16, które dawno pójd¹ na z³om, nam nie pomog¹, tego terenu
nie utrzymamy. Wszystko wskazuje na to, ¿e za
sto lat Europa bêdzie Europ¹ islamu. Szanujê tê
wielk¹ monoteistyczn¹ religiê, ale powtórzê, ¿e
wolê koœcio³y i dŸwiêk dzwonów ni¿ minarety
i krzyk muezina.
I dlatego, wobec takiej sytuacji, jak¹ mamy, za
ma³oduszne, krótkowzroczne b¹dŸ g³upie uwa¿am twierdzenia, ¿e nas nie staæ w tej chwili na
forsowne wsparcie programu demograficznego.
Programu walcz¹cego z najwiêkszym zagro¿eniem dla Polski, takim narodowym, ludnoœciowym klopsem.
Polska zapada siê ludnoœciowo. To jest dramat! Je¿eli poprzednie pokolenia poœwiêci³y
w imiê obrony Polski, w imiê trwania jej kultury,
jej cywilizacji kilka milionów ludzkich istnieñ, to
mówienie, ¿e nas w tej chwili staæ na wsparcie
rzêdu 430 milionów z³, podczas gdy bud¿et pañstwa to oko³o 250 miliardów z³, to s¹ po prostu
¿arty. Niestety perspektywa demokratyczna,
perspektywa czteroletniej kadencji i takiego do-
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jutrkowania bardzo przeszkadza nam w podjêciu
tego problemu i podjêciu próby jego rozwi¹zania.
Niemniej nawet jeden krok w dobrym kierunku
jest wart uznania. Tysi¹cmilowy marsz zaczyna
siê od pierwszego kroku. Cieszmy siê, ¿e zosta³ on
postawiony, ale nie usypiajmy siê poczuciem, ¿e
cokolwiek istotnego zrobiliœmy. Zrobiliœmy tylko
i wy³¹cznie pierwszy krok. To tyle spraw generalnych.
Jeszcze jeden drobny szczegó³. Za co odpowiadamy jako Senat, jako wy¿sza izba polskiego parlamentu? Za prowadzenie pewnej polityki, czyli wprowadzanie racjonalnych, przemyœlanych rozwi¹zañ. Otó¿, je¿eli mamy myœleæ politycznie, to zarówno ulgi, jak i pewne dotacje
czy subwencje – tak¹ subwencj¹ jest ten dodatek – powinny charakteryzowaæ siê progresj¹.
To znaczy, ¿e w wypadku ka¿dego kolejnego
dziecka to wsparcie powinno byæ wiêksze
i w wypadku ka¿dego kolejnego dziecka upust
podatkowy powinien byæ wiêkszy. Byæ mo¿e,
skoro nas nie staæ na szerok¹ politykê prorodzinn¹, nie powinniœmy szczególnie wspieraæ
kogoœ, kto wychowuje jedno dziecko lub dwóje
dzieci, co jak wiadomo, w ¿aden sposób nie rozwi¹zuje problemu demograficznego Polski. Byæ
mo¿e nale¿y wspieraæ te rodziny, które wychowuj¹ troje, czworo, piêcioro czy szeœcioro dzieci, a nie udawaæ, ¿e tych dzieci nie ma. System
podatkowy dzia³a tak, ¿e bardziej op³aca siê odk³adaæ na samochód ni¿ wychowywaæ dzieci.
Tak po prostu byæ nie mo¿e! O tê progresjê zdecydowanie apelujê! Myœlê, ¿e to jest zadanie,
którego jeszcze nie podjêliœmy, a które musimy
wykonaæ.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Do mównicy zapraszam pani¹ senator Urszulê
Gacek.

Senator Urszula Gacek:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Uwa¿am, ¿e motywacja dla kobiet, szczególnie
tych najbiedniejszych, aby jak najwczeœniej posz³y do ginekologa, jak najwczeœniej zaczê³y dbaæ
o swoje zdrowie i o zdrowie swojego nienarodzonego jeszcze dziecka, jest jednym z bardzo wa¿nych elementów tej ustawy.
Wiemy niestety, ¿e biedzie czêsto towarzyszy
nieznajomoœæ podstawowych zasad medycznych, nie ukrywajmy tego. Byæ mo¿e wiêkszoœæ
kobiet wie, ¿e od samego pocz¹tku ci¹¿y powinny
siê odpowiednio od¿ywiaæ, absolutnie unikaæ tytoniu i alkoholu, przyjmowaæ leki tylko pod œcis³¹
kontrol¹ lekarza, rozpocz¹æ przyjmowanie nie-

zbêdnych witamin i minera³ów, wykonaæ konieczne badania, ale nie zawsze ta informacja do
nich trafia. Ja sobie wyobra¿am tak¹ realn¹ sytuacjê: kobieta z biednej rodziny, byæ mo¿e nieszczególnie dobrze wykszta³cona, ma prawdziw¹
motywacjê, ¿eby w momencie, kiedy podejrzewa,
¿e jest w ci¹¿y, pójœæ jednak do lekarza, który by
to potwierdzi³, i od tego momentu mieæ ju¿ prawa
do œwiadczenia. Nie proponujê, ¿eby przed³u¿aæ
okres, ale ¿eby te œwiadczenia przesun¹æ w czasie, wtedy ta poprawka nie ma ¿adnych skutków
finansowych. Bior¹c pod uwagê, ¿e najwiêcej poronieñ jest na samym pocz¹tku i najwiêcej ewentualnej szkody mo¿na wyrz¹dziæ swojemu dziecku w pierwszych trzech miesi¹cach, ¿e w pierwszych szeœciu tygodniach kobieta czêsto nawet
nie ma œwiadomoœci, ¿e jest w ci¹¿y, dbajmy o te
krytyczne tygodnie, bo póŸniej to naprawdê odbija siê na zdrowiu dziecka, zdrowiu matki i funkcjonowaniu ca³ej rodziny. Nieprzypadkowo s³yszeliœmy, ¿e najwiêcej dzieci niepe³nosprawnych
pochodzi z biednych, wiejskich rodzin. Dlaczego? Co siê przyczynia do tej statystyki?
Je¿eli ju¿ mamy dobry pomys³, to zróbmy to
tak, ¿eby by³ jak najbardziej skuteczny i ¿eby te
kobiety mia³y prawdziw¹ finansow¹ motywacjê,
aby zadbaæ o siebie jak najwczeœniej. Dziêkujê
bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê, Pani Senator.
Pani senator El¿bieta Rafalska, proszê bardzo.

Senator El¿bieta Rafalska:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Ja siê odniosê do propozycji pani senator Gacek. Na posiedzeniu komisji rodziny ta sprawa
te¿ by³a analizowana. Wydawa³o nam siê, ¿e ten
dwunasty tydzieñ to jest dobra propozycja i ¿e ta
kwota jest jak¹œ zachêt¹, szczególnie dla matek,
które s¹ s³abo sytuowane, do tego, ¿eby zadbaæ
o swoj¹ ci¹¿ê. Myœlê, ¿e nawet te rzadkie przypadki pomocy udzielanej na samym pocz¹tku
ci¹¿y – pani mówi³a o potrzebie brania kwasu foliowego – œwiadcz¹ o tym, ¿e osoby, które korzystaj¹ z pomocy spo³ecznej, z ca³¹ pewnoœci¹ zasi³ek celowy na taki lek dostan¹. Ja wiem, ¿e kobietom ciê¿arnym, znajduj¹cym siê w trudnej sytuacji finansowej, taka pomoc jest zawsze udzielana. To jest te¿ oferta i propozycja, ale oczywiœcie nic nie stoi na przeszkodzie, ¿ebyœmy to
zmieniali, bo to jest nasza propozycja.
Chcia³abym siê te¿ odnieœæ do stwierdzenia
pana senatora Augustyna, który mówi³ o tym, ¿e
rodziny wielodzietne s¹ jakoœ szczególnie nara¿one czy szczególnie patologiczne. Wydaje mi siê,
¿e to jest trochê taki mit. Proszê pañstwa, w Gorzowie zrobiliœmy takie szczególne badania, ¿eby
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odpowiedzieæ sobie na pytanie, czy patologia jest
czêstsza w rodzinie wielodzietnej, czy odpowiada
tej samej normie, któr¹ bierze siê pod uwagê
w przypadku rodziny z jednym dzieckiem. Okaza³o siê, ¿e jest zupe³nie odwrotnie. Gorzowskie
rodziny wielodzietne problemów z bezrobociem,
z alkoholizmem maj¹ znacznie mniej ni¿ rodziny
z dwojgiem dzieci albo z jednym dzieckiem. Okaza³o siê, ¿e czasami poczucie odpowiedzialnoœci,
koniecznoœci zarabiania na rodzinê, trudnego
zarabiania, jest wiêksze w rodzinie wielodzietnej,
co wcale nie znaczy, Panie Senatorze, ¿e ubóstwo
jest mniejsze w tych rodzinach. Absolutnie nie.
Bo wœród ró¿nych powodów korzystania ze
œwiadczeñ pomocy spo³ecznej g³ówne to ubóstwo,
bezrobocie i wielodzietnoœæ.
Ja myœlê, ¿e w tej ofercie pomocy rodzinom
wielodzietnym powinny znaleŸæ siê te¿ samorz¹dy. Ja to ca³y czas podkreœlam. Mówiê to na
przyk³adzie samorz¹du gorzowskiego. Tam radni
wymusili przygotowanie oferty pomocy rodzinom
wielodzietnym przez wielokierunkowe dzia³ania
nawet tymi instrumentami, które s¹ w tej chwili
w samorz¹dzie. Bo je¿eli mamy w du¿ym mieœcie
na przyk³ad jedn¹ rodzinê z czternaœciorgiem
dzieci, a taka rodzina by³a, nie w œrodowisku
wiejskim, mówiê o miejskim, to na pewno staæ
miasto i staæ samorz¹d, ¿eby, je¿eli w tej rodzinie
kszta³c¹ siê dzieci, ufundowaæ stypendium dla
dzieci, które studiuj¹, czy dla dzieci, które siê
ucz¹, czy udzieliæ odrêbnego wsparcia tak licznej
rodzinie. Tak wiêc z ca³¹ pewnoœci¹ te inicjatywy
oddolne te¿ powinny siê zdarzaæ.
Mo¿e nale¿a³oby pomyœleæ o tym, i to mog³aby
byæ propozycja dla ministerstwa, ¿eby przygotowaæ konkurs czy jak¹œ inn¹ ofertê, wyst¹piæ
z propozycj¹, ¿eby przedstawiaæ i prezentowaæ
lokalne uchwa³y mówi¹ce o pomocy rodzinom
wielodzietnym. Ja znam takie programy. Myœlê,
¿e to mog³oby byæ interesuj¹ce i samorz¹d
móg³by prezentowaæ swoje propozycje.
Ta propozycja to jest te¿ oferta. Mówimy tu
o rodzinach wielodzietnych wiejskich. Ubóstwo
na wsi, proszê pañstwa, jest zupe³nie odrêbnym,
innym ubóstwem ni¿ ubóstwo w mieœcie. Dlaczego jest inne? Dlatego, ¿e na wsi ci¹gle jest wiêksza akceptacja ubóstwa i wiêksze pogodzenie siê
z tym ubóstwem. Czêsto ludzie bardzo d³ugo próbuj¹ sobie z tym ubóstwem radziæ, zupe³nie inaczej ni¿ w mieœcie, gdzie jest przyzwyczajenie do
korzystania z pomocy spo³ecznej. Dlatego trzeba
zwracaæ szczególn¹ uwagê na te rodziny wiejskie.
I ta pomoc te¿ jest kierowana g³ównie do rodzin
wielodzietnych, bo te rodziny pochodz¹ g³ównie
ze œrodowiska wiejskiego.
Chcia³abym siê jeszcze odnieœæ do tego, co mówi³ pan senator Alexandrowicz. Ja ju¿ dawno
mówi³am o tym, ¿e je¿eli nie staæ nas na tak¹ po-
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moc, o której mówi³a pani minister Kluzik, kierowan¹ do wszystkich rodzin wielodzietnych, czyli
do tych z przynajmniej trojgiem dzieci, to przygotujmy tak¹ ofertê, która bêdzie ofert¹ pomocy dla
rodzin z piêciorgiem dzieci i wiêcej. Tych rodzin
jest znacznie mniej ni¿ tych z trojgiem, wiêc zaproponujmy im nie 20 z³ – mo¿e rodzina z trojgiem dzieci jeszcze sobie poradzi – ale dajmy tym
rodzinom 50 z³ wiêcej. I to jest ju¿ jakaœ tam oferta. Policzmy, zobaczmy, jak wygl¹da w Polsce
struktura rodzin wielodzietnych. Myœlê, ¿e to by³oby w³aœciwsze dzia³anie.
I jeszcze jedna sprawa. Pan senator Szymañski z³o¿y³ poprawki, które s¹ odpowiedzi¹ na
uwagi zg³aszane przez pracowników socjalnych,
przez ludzi, którzy pracuj¹ w pomocy spo³ecznej,
pracuj¹ na podstawie ustawy o œwiadczeniach
rodzinnych. Ja gor¹co popieram te poprawki,
których g³ównym celem jest przesuniêcie okresu
zasi³kowego i pocz¹tkowego terminu sk³adania
wniosków. Myœlê, ¿e jest absolutnie uzasadnienie dla tego, ¿eby te poprawki komisja popar³a
podczas swoich prac.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê, Pani Senator.
Proszê o zabranie g³osu pana senatora Trybu³ê.

Senator Zbigniew Trybu³a:
Panie Marsza³ku! Pani Minister! Panie i Panowie Senatorowie!
Ja równie¿ popieram nasz¹ inicjatywê dwóch
po³¹czonych komisji senackich. Ten projekt
ustawy o zmianie ustawy o œwiadczeniach rodzinnych wpisuje siê w dyskusjê dotycz¹c¹ programu rodzinnego czy prorodzinnego.
Rzeczywiœcie, mo¿e te zmiany, które proponujemy, nie s¹ zmianami rewolucyjnymi, te œwiadczenia nie s¹ du¿e. Ale co jest wa¿ne w tej naszej
inicjatywie? To, ¿e wpisujemy siê w tê dyskusjê
i prowokujemy dyskusjê na temat polityki rodzinnej, na temat demografii, na temat pomocy
tym, którzy tej pomocy rzeczywiœcie potrzebuj¹.
A skoro nie jesteœmy bogatym pañstwem, to ta
pomoc powinna trafiaæ rzeczywiœcie do tych, którzy jej najbardziej potrzebuj¹. Bo najproœciej by³oby – i to jest chyba najlepszy system – w systemie podatkowym zrobiæ tak¹ zmianê, ¿e uwzglêdnia siê liczbê osób na utrzymaniu, czyli rodziców i dzieci, dzieli siê dochody na wszystkich
cz³onków rodziny i p³aci siê podatek. Czyli ka¿dy
z obywateli p³aci³by równy podatek. Jest to system najbardziej sprawiedliwy, tylko jak zauwa¿a
Ministerstwo Finansów, dochody do bud¿etu
pañstwa by³yby znacz¹co mniejsze. Co to pokazuje? Pokazuje to, ¿e w³aœnie rodziny wielodzietne, rodziny z dzieæmi p³ac¹ bardzo du¿y podatek
do bud¿etu pañstwa. Myœlê, ¿e w przysz³oœci dojdziemy do tego, ¿e tak¹ zmianê w systemie po-
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datkowym zrobimy i zmniejszy siê liczba tych
œwiadczeñ, które bêd¹ przekazywane.
Jest tutaj problem z rodzinami wiejskimi, dlatego ¿e tam du¿a czêœæ rodzin nie ma takich dochodów. Nie mo¿e sobie zrobiæ odpisów podatkowych, takiego odpisu podatkowego, jaki teraz
jest, czyli 120 z³. I ten nasz projekt jest pewn¹ rekompensat¹, skierowan¹ szczególnie do rodzin
wiejskich. Tam, gdzie nie ma tych odpisów, te
œwiadczenia te rodziny mog¹ dostaæ.
Ja te¿ – nawi¹¿ê do tego, co mówi³ pan senator
Augustyn o rodzinach wielodzietnych – gdziekolwiek jestem, chcê obaliæ ten mit, ¿e rodziny wielodzietne to s¹ rodziny patologiczne. Ja jestem
z rodziny wielodzietnej, nas by³o szeœcioro, sam
te¿ mam szeœcioro dzieci i jestem z tego dumny.
Znam wiele takich rodzin, które rzeczywiœcie dobrze sobie radz¹, nie s¹ patologiczne i s¹ zadowolone, ¿e maj¹ te dzieci. (Oklaski) Bo ci¹g³e mówienie, ¿e rodziny wielodzietne to rodziny patologiczne jest pewnym b³êdem. Oczywiœcie, trzeba pomagaæ tym, którzy tej pomocy potrzebuj¹. Czasami zdarzy siê rodzina z jednym dzieckiem, która
rzeczywiœcie takiej pomocy potrzebuje. Jak ju¿
pani senator Rafalska mówi³a, z tych badañ wynika, ¿e ta patologia rozk³ada siê mniej wiêcej równomiernie. Tak ¿e trzeba byæ ostro¿nym z tym
mówieniem, ¿e jak rodzina wielodzietna, to patologiczna.
Na co jeszcze, o czym nie mówiono, chcia³bym
zwróciæ uwagê w tym naszym projekcie ustawy?
Otó¿ na to, ¿e œwiadczenia z tytu³u ci¹¿y i po³ogu
przys³uguj¹ce kobiecie, która spe³nia te wszystkie kryteria, czyli której dochód na osobê nie
przekracza odpowiedniej kwoty, przys³uguj¹
wtedy, kiedy kobieta jest pod opiek¹ lekarsk¹
i kiedy mo¿e okazaæ kartê przebiegu ci¹¿y. My to
zrobiliœmy z premedytacj¹. Dlaczego? Dlatego, ¿e
czêsto kobiety ubogie, te, które rzeczywiœcie maj¹
trudn¹ sytuacjê, bêd¹c w ci¹¿y, nie kontaktuj¹
siê z lekarzem. I nie jest to sytuacja dobra. Ten
nasz œwiadomy zabieg powoduje, ¿e kobieta, ¿eby
uzyskaæ te œwiadczenia, bêdzie mia³a regularny
kontakt z lekarzem, co wp³ynie niew¹tpliwie na
wiêksze bezpieczeñstwo ca³ego przebiegu ci¹¿y.
Myœlê, ¿e wtedy dziecko urodzi siê zdrowe. Tak ¿e
to nie jest te¿ kwestia materialna. Pan senator
Augustyn tak mówi³ o tych zmianach systemowych. I ta drobna rzecz, powi¹zanie tego œwiadczenia z ci¹g³¹ opiek¹ lekarsk¹, kontrol¹ lekarsk¹ jest ju¿ takim ma³ym krokiem naprzód, je¿eli
chodzi o rozwi¹zania systemowe i zmianê sposobu myœlenia o zdrowiu, o rodzinie i bardzo pozytywne myœlenie o rodzinie. Bo oczywiœcie œrodki
materialne s¹ wa¿ne dla ka¿dego, ale one nie s¹
w ¿yciu najwa¿niejsze. Najwa¿niejsze s¹ okazywana mi³oœæ i dobre serce. W wielu rodzinach
zdarza siê, ¿e choæ s¹ ubogie, to jednak na miarê

swoich mo¿liwoœci daj¹ sobie radê, ¿yj¹ bardzo
godnie, skromnie, schludnie i czysto. I trzeba
przeprowadziæ tak¹ przebudowê mentaln¹, a jednoczeœnie zachêciæ rodziny bogate do tego, ¿eby
dzieci mia³y wiêcej.
W latach osiemdziesi¹tych byliœmy w Belgii,
goœciliœmy u bardzo bogatych rodzin pochodz¹cych z rodzin wielodzietnych, które mia³y
piêkne domy, nawet swoje jachty i mia³y wiele
dzieci, bo rozumia³y, ¿e jest to przysz³oœæ. A u nas
nie ma takiego procesu. Raczej zauwa¿a siê, ¿e
im rodzina bogatsza, tym dzieci jest mniej. Te rodziny mog³yby sobie pozwoliæ na to, ¿eby mieæ
wiêcej dzieci, wychowaæ je, zapewniæ im godny
start. Bo dzieciom nie trzeba wszystkiego dawaæ,
ale trzeba je przygotowaæ do tego, ¿eby umia³y sobie same poradziæ w ¿yciu, trzymaæ, jak ja to mówiê, rêkê na pulsie, a one same musz¹ pewne rzeczy zdobywaæ. Jak rodziny s¹ bogate, to ³atwiej
im to przychodzi.
Dlatego myœlê, ¿e ca³a dyskusja i program rodzinny, który ministerstwo og³osi³o i da³o do
dyskusji, spowoduj¹ równie¿ zmianê mentaln¹
w wielu polskich rodzinach i te katastroficzne
prognozy demograficzne siê nie spe³ni¹. Byæ
mo¿e za jakiœ czas bêdziemy mieli bardzo prosty
system podatkowy, bêdzie nas staæ na prosty
system podatkowy, w³aœnie taki, o którym mówi³em, ¿e dochód bêdzie siê dzieliæ na wszystkie
osoby, które ¿yj¹ wspólnie w gospodarstwie domowym, i ka¿dy bêdzie p³aci³ odpowiedni podatek.
Tak ¿e jeszcze raz serdecznie zachêcam wszystkich – i proszê o to wszystkich, wszystkie panie
i wszystkich panów senatorów – do poparcia tej
naszej inicjatywy, która, jak mówiê, wpisuje siê
w ogóln¹ dyskusjê o polityce prorodzinnej.
Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Pan senator Jerzy Szmit, w tej chwili ostatni
mówca… A nie, ju¿ nastêpny siê zg³osi³. Ale to bêdzie tylko piêæ minut, Panie Senatorze.

Senator Jerzy Szmit:
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Poniewa¿ Senat jest nazywany izb¹ refleksji, ja
pozwolê sobie na wyra¿enie pewnych pogl¹dów,
które dla czêœci z pañstwa mo¿e wydadz¹ siê
mocno ekscentryczne. No ale kilka razy ju¿ na
ten temat mówi³em. Po pierwsze… Mo¿e w drugiej czêœci wypowiedzi bêd¹ te bardziej ekscentryczne pogl¹dy.
W pierwszej czêœci chcia³bym powiedzieæ, ¿e
rzeczywiœcie to jest wa¿ne, ¿e pañstwo polskie
wysy³a kolejny sygna³ do polskich rodzin, ¿e jest
zainteresowane tym, ¿eby polskie rodziny by³y li-
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czniejsze, ¿eby w polskich rodzinach rodzi³o siê
wiêcej dzieci.
Pada³y tutaj te¿ s³owa, ¿e… Pan senator Augustyn mówi³ o tym – powtarza to wielokrotnie –
o koniecznoœci stworzenia wielkiego systemu,
bardzo rozbudowanego, w który bêd¹ zaanga¿owane znacz¹ce œrodki, znacznie wiêksze ni¿ do
tej pory. W wielu wypowiedziach to siê pojawia³o, ¿e trzeba wiêcej pieniêdzy, ¿e jak bêdzie wiêcej pieniêdzy, to w polskich rodzinach bêdzie siê
rodzi³o wiêcej dzieci. Takie proste równanie zosta³o tutaj sformu³owane. Ja nie jestem co do tego przekonany, wrêcz przeciwnie. Jak pokazuj¹
dzisiejsze statystyki, to w³aœnie w tych ubogich
rodzinach, i ta bieda wynika nie z liczby dzieci,
tylko z zupe³nie innych wzglêdów, rodzi siê wiêcej dzieci, a mianowicie dlatego, ¿e liczba dzieci –
i tu siê zaczynaj¹ te najbardziej kontrowersyjne
pogl¹dy – tak naprawdê zale¿y nie od systemu
opieki spo³ecznej, od iloœci zasi³ków, jakie mo¿na dostaæ na dzieci, od wsparcia przez samorz¹d, przez pañstwo, tylko od systemu wartoœci,
jaki panuje w rodzinie, jaki panuje w œrodowisku, od nastawienia do ¿ycia, nastawienia do poœwiêcenia. Bo ka¿de dziecko, które przychodzi
na œwiat, wymaga opieki, przez kilka lat cz³owiek nie jest w stanie sam sobie poradziæ, po
prostu ktoœ musi nim siê opiekowaæ, ktoœ musi
siê dla niego poœwiêciæ. I tego nie da siê przeliczyæ na pieni¹dze. Tê rolê podejmuj¹ rodzice.
Ka¿dy ma œwiadomoœæ tego, ¿e jak przychodzi
na œwiat pierwsze czy kolejne dziecko, to bêdzie
mia³ jeszcze wiêcej obowi¹zków, jeszcze wiêcej
bêdzie musia³ siê poœwiêcaæ. Ma tê œwiadomoœæ.
I je¿eli jest gotów przyj¹æ na siebie ten ciê¿ar, to
dzieci po prostu bêdzie wiêcej.
A dowód na to? Mo¿na szukaæ prostego dowodu w Polsce. Rodziny romskie, cygañskie maj¹
znacznie wiêcej dzieci. Funkcjonuj¹ w tym samym spo³eczeñstwie, w tych samych warunkach
socjalnych, ale statystycznie dzieci rodzi siê tam
znacznie wiêcej. A ju¿ zupe³nie jaskrawo widaæ to
u naszych zachodnich s¹siadów, w Republice Federalnej Niemiec, gdzie inny jest model rodziny
niemieckiej, inny model rodziny tureckiej, inny
model rodziny arabskiej. Mimo ¿e jest to jedno
pañstwo, jeden system, to jest on ró¿nie odczytywany, ró¿nie wykorzystywany przez ludzi, którzy
po prostu maj¹ zupe³nie inn¹ œwiadomoœæ, inny
system wartoœci, bo to ostatecznie do tego siê
sprowadza.
Proszê pañstwa, to, ¿e dzisiaj powolutku
w Polsce to siê zmienia na korzyœæ, ¿e jednak
wzrasta dzietnoœæ w rodzinach, ¿e coraz wiêkszym szacunkiem s¹ otaczane matki, ¿e coraz
wiêkszym szacunkiem s¹ otaczane rodziny wielodzietne, to jest tak naprawdê jedyna nadzieja,
¿e uda nam siê tê z³¹ tendencjê i z³y stan obecny
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odwróciæ. I to jest ta najwa¿niejsza, g³ówna droga, która mo¿e nas doprowadziæ do trwa³ego rozwi¹zania tego problemu, do tego, ¿eby Polska jako naród rozrasta³a siê i zwiêksza³a liczbê obywateli, swoj¹ si³ê i to wszystko, co siê wi¹¿e ze
wzmocnieniem biologicznej si³y narodu. Te dzia³ania znacznie skuteczniej bêd¹ rozwi¹zywa³y
ten problem.
To, ¿e od kilkunastu lat, mo¿e jeszcze nie od
kilkunastu, ale na pewno od kilku, aborcja nie
jest prostym zabiegiem, tylko przed ka¿dym stawia pewien wybór moralny, przed ka¿d¹ tak¹
decyzj¹, powoduje ju¿ tê zmianê œwiadomoœci.
Je¿eli coraz czêœciej mówimy o wsparciu dla rodzin wielodzietnych, je¿eli coraz bardziej pokazujemy to, ¿e rodzina jest wartoœci¹, je¿eli ruchy prorodzinne s¹ coraz bardziej aktywne i coraz odwa¿niej mówi¹ o tym, chwal¹ siê tym, ¿e
maj¹ du¿o dzieci, to proszê pañstwa, to jest
droga, która mo¿e nas naprawdê doprowadziæ
do trwa³ego rozwi¹zania problemu demograficznego w Polsce.
Ja, broñ Bo¿e, i proszê tego tak nie traktowaæ, nie krytykujê tego rozwi¹zania w jakikolwiek sposób. To jest w³aœnie sygna³, który pañstwo wysy³a do obywateli. Tych sygna³ów powinno byæ wiêcej, tylko jak mówiê, naprawdê
istota le¿y w naszych sercach i w naszych g³owach, a nie w portfelu. I mo¿e takim wnioskiem
zakoñczê moj¹ wypowiedŸ. Dziêkujê bardzo.
(Oklaski)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Czy pani senator chce siê zapisaæ do dyskusji?
(Senator Anna Kurska: Tak.)
To najpierw pan senator Augustyn, a potem
pani senator Kurska i pan senator Romaszewski.
Proszê bardzo.

Senator Mieczys³aw Augustyn:
Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
Najpierw siê odniosê do tych wypowiedzi, które, wydaje mi siê, niew³aœciwie by³y adresowane
do mnie. Ja mówi³em za raportem o polskim ubóstwie z 2003 r., ale ten z 2005 r. we wnioskach powtarza to samo, ¿e ubóstwo, które towarzyszy
w wiêkszym stopniu, jak tutaj dowodz¹ szeregi
liczb, rodzinom wielodzietnym, sprzyja temu, ¿e
rodz¹ siê ró¿nego rodzaju patologie. I proszê nie
mówiæ, ¿e nie znacie pañstwo takich rodzin i ¿e
ich nie ma. Ja mówi³em, ¿e one s¹, co nie oznacza, ¿e dominuj¹, i co oznacza, ¿e czapki z g³ów
przed tymi rodzinami, które sobie fantastycznie
potrafi¹ poradziæ. Ale w³aœnie, Drogi Kolego Se-
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natorze, któremu równie¿ bi³em brawa, w³aœnie
tam, gdzie jest praca, gdzie s¹ zarobki, gdzie s¹
dochody, jest dobry przyk³ad, pojawiaj¹ siê normalne pieni¹dze, s¹ szanse w ka¿dej dziedzinie –
w edukacji, w zdrowiu itd. Wobec tego to jest ta
droga, s³usznie wskazywana jako jeden z priorytetów polityki prorodzinnej, a¿eby mo¿na by³o
w rodzinie mówiæ o w³asnych dochodach, a nie
o pañstwowej czy jakiejkolwiek innej ja³mu¿nie.
Dziêkuje za ten g³os pana senatora Szmita, bo ja
te¿ twierdzê, ¿e stanowczo system wartoœci decyduje o dzietnoœci. To szerz¹cy siê konsumizm,
który ogarn¹³ bardzo znaczn¹ czêœæ spo³eczeñstw zachodnich, jest winien temu, ¿e dzieci
jest coraz mniej. Inaczej nie potrafilibyœmy wyt³umaczyæ, dlaczego najmniej dzieci, znowu statystycznie – ¿eby ktoœ na mnie nie napad³ – rodzi
siê w³aœnie w rodzinach zamo¿nych. I statystycznie du¿o wiêcej ich przychodzi tam, gdzie wcale
siê nie przelewa, a czêsto tam, gdzie sytuacja materialna jest bardzo trudna.
I dlatego ja te¿ z satysfakcj¹ czyta³em takie,
wydawa³oby siê, drobne fragmenty programu polityki rodzinnej, w którym mówiono o symbolicznych momentach, kiedy wyra¿a siê szacunek dla
mamy w ci¹¿y, dla rodziny – widoczny tam, gdzie
jest kolejka, tam, gdzie jest przedzia³, tam, gdzie
jest miejsce do parkowania itd., itd. Wydaje siê,
¿e s¹ to niedu¿e rzeczy, ale one uprzytamniaj¹
nam na co dzieñ, ¿e jest to wartoœæ, i wzmacniaj¹
przemianê w systemie wartoœci, o któr¹ warto zabiegaæ. Oczywiœcie du¿e kampanie na ten temat
s¹ jeszcze skuteczniejsze.
Tak ¿e chcia³em siê wyt³umaczyæ przed tymi
wszystkimi, którym byæ mo¿e umkn¹³ wyraz
„czêsto” w mojej wypowiedzi, i przed tymi, którzy
mówili, ¿e to s¹ moje pogl¹dy, a nie cytat z badañ
naukowych.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Pani senator Kurska, proszê bardzo o zabranie
g³osu.

Senator Anna Kurska:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Mnie do zabrania g³osu pobudzi³ w³aœnie pan
senator Szmit, bo dos³ownie wyj¹³ mi z ust to, co
chcia³am powiedzieæ. Ale chcia³abym do tego dodaæ jeszcze rzecz, która te¿ jest wa¿na, w³aœnie
w aspekcie rodziny i wielodzietnoœci.
Wydaje mi siê, ¿e do nas dosz³y trendy Zachodu. W taki sposób niektóre kobiety zafascynowa³y siê tym, ¿e maj¹ robiæ kariery, ¿e maj¹ byæ feministkami, ¿e ka¿da po prostu myœli, ¿e jak urodzi dziecko, to bêdzie uziemiona – nie zrobi nic,

nie wykszta³ci siê i nie rozwinie. St¹d, powiedzmy, obawy i to odk³adanie decyzji o rodzeniu
dzieci na póŸniej. A niekiedy jest ju¿ za póŸno, bo
po trzydziestce albo pod czterdziestkê, to, niestety, czasem ju¿ nie wychodzi.
Ale chcia³abym pañstwu podaæ taki przyk³ad –
przepraszam za chrypê, ciê¿ko mi siê mówi. Zna³am rodziny wielodzietne. Byliœmy zaprzyjaŸnieni z rodzin¹, gdzie by³o dwanaœcioro dzieci. To
by³a rodzina mieszkaj¹ca pod Lwowem, taka zubo¿a³a szlachta zaœciankowa, mo¿na powiedzieæ.
Wszyscy wychodzili w pole i w tym polu pracowali. Tam naprawdê by³a taka atmosfera, ¿e tylko
opisaæ – przede wszystkim g³êboka i serdeczna
wiêŸ rodzinna, mi³oœæ nieudawana, nie jakaœ egzaltowana, tylko prawdziwa. W ka¿dym razie
wszystkie te kobiety – a by³o tam cztery córki
i chyba oœmiu synów – te¿ pozak³ada³y rodziny
i mia³y po szeœcioro, po piêcioro dzieci. Tak ¿e
póŸniej, jak by³ zjazd rodzinny, to by³o piêædziesi¹t czy szeœædziesi¹t osób. To ju¿ by³y zjazdy tego typu. Jedna z tych osób, która by³a przyjació³k¹ mojej siostry, kiedy by³a w ci¹¿y z siódmym dzieckiem, opowiedzia³a mi tak¹ rzecz. Jakaœ znajoma, taka zupe³nie przypadkowa, zapyta³a j¹: i znowu pani jest w ci¹¿y? Ona mówi: tak.
O Bo¿e, jak pani wspó³czujê! A na to przysz³a
matka mówi: ale przecie¿ to mo¿e byæ siódmy cud
œwiata!
I tak to siê skoñczy³o. Dziêkujê. (Oklaski)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Panie Senatorze Romaszewski, poprosimy
o ósmy cud œwiata.
(Weso³oœæ na sali)

Senator Zbigniew Romaszewski:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Niew¹tpliwie pan senator Szmit ma racjê, kiedy mówi, ¿e generalnie o dzietnoœci decyduje system wartoœci. Co do tego nie ma w¹tpliwoœci.
Równie¿ s³uszny jest program, który w pewien sposób wspiera rodziny wielodzietne. Muszê powiedzieæ, ¿e w gruncie rzeczy dla mnie
jest jak¹œ du¿¹ przykroœci¹, ¿e ten program zaczyna funkcjonowaæ dopiero dziœ. Przecie¿ ponadtrzydziestoprocentowy udzia³ rodzin wielodzietnych znajduj¹cych siê poni¿ej progu ubóstwa to jest fakt, który istnieje ju¿ w pañstwie
polskim przynajmniej od dziesiêciu lat. Ponad
30% rodzin wielodzietnych znajduje siê poni¿ej
progu ubóstwa, poni¿ej progu kompletnego
niedostatku. Myœlê, ¿e tego rodzaju zabiegi mog¹ ten stan zmieniæ i powinny ten stan zmieniæ.
Ale ja osobiœcie nie s¹dzê, ¿eby to mog³o stanowiæ zasadniczy prze³om w dzietnoœci i ¿eby
mog³o poprawiæ stan zwi¹zany z nasz¹ zapaœci¹
demograficzn¹.
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Ja, proszê pañstwa, nie wiem, czy ta kwestia
by³a omawiana, bo dosyæ póŸno przyszed³em. Ale
muszê powiedzieæ, ¿e to, co obserwujemy w tej
chwili na rynku mieszkaniowym, to jest katastrofa, gigantyczna katastrofa. Bo dzieci mo¿na
mieæ nawet du¿o, tylko jest pytanie: gdzie?
2
W Warszawie 1 m kosztuje œrednio pewnie 10 tysiêcy z³. Mo¿e gdzieœ w jakichœ bardzo z³ych warunkach – 6 tysiêcy z³. Dla kogo to jest? Dla m³odych ma³¿eñstw, które maj¹ mieæ dzieci? Ale to
samo w tej chwili dotyczy Poznania, Krakowa,
w gruncie rzeczy ca³ej Polski. Bez programu mieszkalnictwa to jest po prostu nierozwi¹zywalny
problem, bo ludzie, którzy s¹ w odpowiednim
wieku, a¿eby tworzyæ rodziny, a¿eby rodziæ dzieci, s¹ skrêpowani koniecznoœci¹ odk³adania pieniêdzy na mieszkanie i odk³adania swoich zamiarów, ¿eby móc tê rodzinê gdziekolwiek pomieœciæ.
Proszê pañstwa, ja uwa¿am to w tej chwili za
jeden z najwa¿niejszych problemów demograficznych, jaki w Polsce istnieje. Co z tym robiæ?
Muszê powiedzieæ, ¿e bez pomocy pañstwa w tej
dziedzinie… Je¿eli uznamy mieszkalnictwo wy³¹cznie za dziedzinê wolnego rynku, to, proszê
pañstwa, tego problemu w ogóle nie pokonamy.
W moim przekonaniu, jedynym mo¿liwym rozwi¹zaniem jest rozwój budownictwa komunalnego, w którym ci ludzie mogliby – chwilowo bez
w³asnego mieszkania, ale za godziw¹ op³at¹ –
mieæ normalne gniazdo, gdzie mogliby wychowywaæ swoje dzieci. W moim przekonaniu, jest to jeden z najistotniejszych problemów do rozwi¹zania, je¿eli chodzi o nasz¹ zapaœæ demograficzn¹.
Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo.
Pan senator Alexandrowicz, druga wypowiedŸ
– krótka, jak powiedzia³.

Senator
Przemys³aw Alexandrowicz:
Jest oczywiœcie prawd¹, ¿e to, czy ktoœ nie ma
w ogóle dzieci, czy ma jedno, czy ma czwórkê lub
pi¹tkê, to jest kwestia hierarchii wartoœci, wyboru ¿yciowego.
Znam wiele rodzin, które maj¹ czwórkê, pi¹tkê b¹dŸ szóstkê dzieci. I s¹ to rodzice z wy¿szym
wykszta³ceniem, pracuj¹cy na nie najgorszych
stanowiskach – przynajmniej czêœciowo, bo
druga po³owa zazwyczaj nie mo¿e wtedy ju¿
pracowaæ – ale karani przez pañstwo za ten
kaprys posiadania dzieci. Bo je¿eli oni maj¹
pi¹tkê dzieci, to nawet gdy ojciec zarabia dwie
œrednie krajowe, po podzieleniu na siedem
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osób kwota wychodzi naprawdê niewielka. I tutaj s¹ karani. Bo co im oferujemy? Oferujemy
im takie same podatki, jakie zap³aci³oby
ma³¿eñstwo, które ma tylko psa – minus 600 z³!
Bo na pi¹tkê dzieci dajemy im upust 120 razy 5,
czyli 600 z³ rocznie. Prawie tak samo, jakby
mieli psa, tyle ¿e o 600 z³ mniej. Przecie¿ to jest
skandal! I nie mówmy, ¿e nie chodzi tu o pieni¹dze, ale o wybór ideowy. Wybór ideowy jest
podstaw¹ ich ¿yciowych decyzji, natomiast my
nie mo¿emy ich za to karaæ.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Pan senator Szymañski. Ad vocem, jak rozumiem, tak?

Senator Antoni Szymañski:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Jedna uwaga i jeden wniosek, który chcia³bym
z³o¿yæ. Uwaga dotyczy tego, ¿e podczas obrad Komisji Rodziny i Polityki Spo³ecznej, a tak¿e na po³¹czonych obradach z Komisj¹ Ustawodawcz¹
nigdy nie traktowaliœmy tych projektów zmian
jako zmierzaj¹cych w tym kierunku, ¿eby dzietnoœæ w Polsce wzrasta³a. Mieliœmy œwiadomoœæ
i – tak myœlê – dzisiaj mamy œwiadomoœæ, ¿e ten
projekt ma pomóc kobietom w trudnej sytuacji,
rodzinom wielodzietnym, które s¹ w najtrudniejszej sytuacji, w sytuacji zachowania progu dochodowego.
Ale oczywiœcie nasza debata – zreszt¹ po raz
kolejny w Senacie, i to bardzo dobrze – przy takiej
zajawkowej kwestii obraca siê w debatê o polityce
rodzinnej. To zas³uguje na ni¹. Dobrze, ¿e Senat
po raz kolejny, a w³aœciwie przy ka¿dej okazji mówi o ró¿nych aspektach polityki rodzinnej. To
w moim przekonaniu jest bardzo dobrze, bo oznacza wra¿liwoœæ na bardzo podstawowy temat.
To tyle, jeœli chodzi o mój komentarz.
Chcia³bym z³o¿yæ wniosek, ¿eby wszystkie
wnioski skierowaæ do komisji, tak ¿eby w dniu jutrzejszym mog³o siê odbyæ trzecie czytanie i g³osowanie. Myœlê, ¿e jesteœmy w stanie razem z Komisj¹ Ustawodawcz¹ – wstêpnie to uzgadnia³em
– przepracowaæ wnioski i przed³o¿yæ sprawozdanie. I o to wnioskujê. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Lista mówców zosta³a wyczerpana.
Zatem zamykam dyskusjê.
Zg³oszono trzy wnioski legislacyjne – pani senator Gacek, panów senatorów Alexandrowicza
i Szymañskiego.
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Chcê zapytaæ pani¹ minister, czy chcia³aby siê
ustosunkowaæ do wniosków legislacyjnych?
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy
i Polityki Spo³ecznej Joanna Kluzik-Rostkowska:
Nie, ju¿ rozmawialiœmy.)
Ju¿ nie. Dobrze.
Poniewa¿ to jest nasza inicjatywa, w takim razie chcia³bym powiedzieæ, ¿e zgodnie z art. 81 Regulaminu Senatu drugie czytanie koñczy siê
skierowaniem projektu do komisji w celu ustosunkowania siê do zg³oszonych w toku dyskusji
wniosków legislacyjnych.
Proponujê, zreszt¹ zgodnie z wnioskiem senatora Szymañskiego, aby Senat skierowa³ projekt
do Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Rodziny
i Polityki Spo³ecznej.
Je¿eli nie us³yszê sprzeciwu, uznam, ¿e Senat
propozycjê przyj¹³.
Nie s³yszê sprzeciwu, a w zwi¹zku z tym uznajê, ¿e Senat skierowa³ projekt ustawy o zmianie
ustawy o œwiadczeniach rodzinnych do Komisji
Ustawodawczej oraz do Komisji Rodziny i Polityki
Spo³ecznej.
I, zgodnie z wnioskiem senatora Szymañskiego, proszê o posiedzenie komisji i przygotowanie wniosku, tak ¿ebyœmy mogli pod koniec
posiedzenia Senatu przyst¹piæ do trzeciego
czytania, obejmuj¹cego w tym przypadku tylko
g³osowanie.
Dziêkujê bardzo.
W tym momencie koñczymy punkt dotycz¹cy
œwiadczeñ rodzinnych.
I przystêpujemy do rozpatrzenia kolejnego,
dwudziestego drugiego punktu porz¹dku obrad… Przypominam: dwudziestego drugiego.
Dwudziesty pierwszy bêdzie potem. Jest jak
gdyby kolejna zmiana porz¹dku.
Dziêkujê pañstwu z ministerstwa – pani minister i towarzysz¹cym osobom.
A ten punkt teraz rozpatrywany nosi tytu³: wybór cz³onka Kolegium Instytutu Pamiêci Narodowej – Komisji Œcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.
Przypominam, ¿e zgodnie z art. 15 ust. 3 pkt 2
ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamiêci Narodowej – Komisji Œcigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu Senat wybiera
dwóch spoœród jedenastu cz³onków kolegium na
siedmioletni¹ kadencjê.
Senat na trzydziestym trzecim posiedzeniu
10 maja dokona³ wyboru tylko jednego cz³onka
Kolegium Instytutu Pamiêci Narodowej.
W zwi¹zku z tym, zgodnie z regulaminem Izby,
senatorom przys³ugiwa³o prawo ponownego
zg³aszania kandydatur w terminie siedmiu dni
od daty g³osowania. Termin ten up³yn¹³ 17 maja.
Informujê, ¿e zgodnie z regulaminem na cz³onka Kolegium Instytutu Pamiêci Narodowej zosta-

li zg³oszeni nastêpuj¹cy kandydaci – Benedykt
Czuma i Teofil Wojciechowski.
Informujê, ¿e zg³oszeni kandydaci spe³niaj¹
kryteria dotycz¹ce cz³onków Kolegium IPN, wynikaj¹ce z ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamiêci Narodowej – Komisji Œcigania
Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz, ¿e
z³o¿yli oœwiadczenia lustracyjne, zgodne z ustaw¹ z dnia 18 paŸdziernika 2006 r. o ujawnianiu
informacji o dokumentach organów bezpieczeñstwa pañstwa z lat 1944–1990 oraz treœci tych
dokumentów.
W dniu 22 maja marsza³ek Senatu skierowa³ do Komisji Praw Cz³owieka i Praworz¹dnoœci wnioski dotycz¹ce przedstawionych kandydatur.
Komisja w dniu 24 maja przeprowadzi³a przes³uchania i przygotowa³a sprawozdanie w tej
sprawie.
Sprawozdanie komisji zawarte jest w druku
nr 459.
Pana senatora Zbigniewa Romaszewskiego,
sprawozdawcê Komisji Praw Cz³owieka i Praworz¹dnoœci, proszê o przedstawienie sprawozdania.

Senator Zbigniew Romaszewski:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Do komisji wp³ynê³y wnioski dotycz¹ce dwóch
kandydatów. A mianowicie, pana Teofila Wojciechowskiego i pana Benedykta Czumy.
Komisja ju¿ w czasie poprzedniego przes³uchania przeprowadzi³a rozmowê z panem Benedyktem Czum¹, jak równie¿ pana Benedykta
Czumê mieliœmy okazjê poznaæ na posiedzeniu
plenarnym. Komisja zdecydowa³a, ¿e nie ma
powodu, aby ponownie przeprowadzaæ przes³uchanie, poniewa¿ pogl¹dy w tej sprawie w³aœciwie ju¿ wszyscy mieli wyrobione.
W tej sytuacji dla nas nowym kandydatem by³
pan Teofil Wojciechowski. Pan Teofil Wojciechowski, historyk, który skoñczy³ historiê na
Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie i jest
zwi¹zany z Uniwersytetem Kardyna³a Stefana
Wyszyñskiego. Pan Teofil Wojciechowski uczestniczy³ aktywnie w ¿yciu „Solidarnoœci”, jak równie¿ by³ wieloletnim prezydentem miasta Bochni, z którym jest po prostu zwi¹zany. W swojej
dzia³alnoœci historycznej zajmuje siê generalnie
albo problemami historii koœcio³a, szczególnie
regionu bocheñskiego, albo problemami naszych ¿up solnych w Krakowie, ze wzglêdu na
zatrudnienie.
Je¿eli chodzi o jego powi¹zania z problematyk¹, któr¹ mia³by siê w tej chwili zajmowaæ w Kolegium Instytutu Pamiêci Narodowej, to pragnê zaznaczyæ, ¿e pan Teofil Wojciechowski by³ cz³onkiem Kolegium Instytutu Pamiêci Narodowej
w poprzedniej kadencji IPN.
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(senator Z. Romaszewski)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Proszê pañstwa, to s¹ informacje, które na ten
temat posiadamy.
Jako komisja konstatujemy: ¿e obydwaj kandydaci spe³niaj¹ warunki ustawowe zajmowania
stanowiska w Kolegium IPN. Pan Teofil Wojciechowski ze wzglêdu na swoje kompetencje zawodowe, pan Benedykt Czuma ze wzglêdu na wieloletni¹ dzia³alnoœæ w opozycji; ¿e obydwaj spe³niaj¹ równie¿ warunki dotycz¹ce obywatelstwa; ¿e
obydwaj nie mieli nigdy nic wspólnego z naszymi
s³u¿bami specjalnymi – znaczy nie naszymi, tylko peerelowskimi.
W tych warunkach komisja uzna³a obydwu za
kandydatów zdolnych do kandydowania do Kolegium IPN, przy czym pan Teofil Wojciechowski
uzyska³ 2 g³osy, a pan Benedykt Czuma 3 g³osy.
Oczywiœcie w g³osowaniu tajnym, poniewa¿ by³o
to g³osowanie personalne.
I to jest w³aœciwie wszystko, co mogê pañstwu
w tej chwili rekomendowaæ. Dziêkujê bardzo.

Proszê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Czy ktoœ z pañstwa senatorów chcia³by zadaæ
pytanie panu senatorowi sprawozdawcy? Dziêkujê bardzo.
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Przypominam, ¿e zgodnie z art. 95 ust. 1 regulaminu Senat przed podjêciem uchwa³y w sprawie
wyboru cz³onka Kolegium Instytutu Pamiêci Narodowej mo¿e wezwaæ kandydatów do z³o¿enia
wyjaœnieñ i udzielenia odpowiedzi na pytania senatorów.
Czy ktoœ z pañstwa senatorów chce zadaæ jakieœ pytania kandydatowi na cz³onka Kolegium
Instytutu Pamiêci Narodowej, panu Benedyktowi Czumie?
Zapraszam kandydata. Witam i proszê o zajêcie miejsca.
Pan senator Andrzej Owczarek zadaje pytanie
jako pierwszy.
Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Andrzej Owczarek:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Pana Benedykta Czumê mia³em okazjê poznaæ
w 1982 r., kiedy to razem spêdziliœmy pó³ roku
w wiêzieniu, w obozie internowania.
Chcia³bym skierowaæ pytanie do pana Benedykta, który by³ wtedy dla nas – m³odych, prowincjonalnych dzia³aczy „Solidarnoœci” wzorem,
cz³owiekiem, który potrafi³ nauczyæ nas, jak siê
nale¿y zachowywaæ wobec oficerów S³u¿by Bezpieczeñstwa, jak zachowaæ godnoœæ w wiêzieniu.
Chcia³bym zapytaæ, ile czasu spêdzi³ pan w wiêzieniach peerelowskich, Panie Benedykcie?

Kandydat na Cz³onka Kolegium
Instytutu Pamiêci Narodowej
– Komisji Œcigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu
Benedykt Czuma:
Cztery lata, trzy miesi¹ce oraz pó³ roku. By³y
te¿ takie czterdziestooœmiogodzinne zatrzymania, których nie liczy³em.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo.
Czy s¹ nastêpne pytania? Dziêkujê bardzo.
Rozumiem, ¿e Wysoka Izba nie ma wiêcej pytañ
do pana Benedykta Czumy.
(Kandydat na cz³onka Kolegium Instytutu Pamiêci Narodowej – Komisji Œcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Benedykt Czuma:
Dziêkujê.)
Dziêkujê bardzo.
W takim razie zapytam, czy ktoœ z pañstwa senatorów chce zadaæ pytania kandydatowi na
cz³onka Kolegium Instytutu Pamiêci Narodowej,
panu Teofilowi Wojciechowskiemu? Czy s¹ kandydaci do zadawania pytañ? Tak.
To w takim razie zapraszam pana Teofila Wojciechowskiego do mównicy.
Pan senator Piotr Boroñ zada pytanie jako
pierwszy. Proszê jeszcze daæ trzydzieœci sekund
kandydatowi na podejœcie do mównicy.
Witam.
Proszê bardzo, Panie Senatorze, proszê o zadanie pytania.

Senator Piotr Boroñ:
Dziêkujê bardzo.
Z zaserwowanych nam urzêdowo ¿yciorysów
kandydata na to stanowisko mogliœmy siê przekonaæ o jego, mo¿na powiedzieæ, doskona³ej
przesz³oœci, o represjach wobec niego i o jego doœwiadczeniu w pracy w IPN.
A ja chcia³bym spytaæ o ten ostatni w¹tek pana
¿yciorysu, poniewa¿ pojawia siê pan dzisiaj jako
kandydat nowy. By³ rekomendowany inny kandydat. S³ysza³em równie¿, ¿e pañska kandydatura dojrzewa³a od d³u¿szego czasu, d³u¿szego ni¿
wskazywa³oby na to zg³oszenie do Senatu w tej
drugiej turze. Proszê uprzejmie o rozwiniêcie tego
w¹tku.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Proszê bardzo.
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Kandydat na Cz³onka Kolegium
Instytutu Pamiêci Narodowej
– Komisji Œcigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu
Teofil Wojciechowski:
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie! Panie Senatorze! Propozycjê kandydowania na kandydata na cz³onka Kolegium IPN otrzyma³em ju¿ we
wrzeœniu ubieg³ego roku od ówczesnego wiceprzewodnicz¹cego klubu PiS, pana Marka Kuchciñskiego. Kandydatem z ramienia Sejmu by³em a¿ do czasu ustaleñ miêdzy klubami koalicyjnymi, i wówczas z sekretariatu pana przewodnicz¹cego Kuchciñskiego otrzyma³em informacjê, ¿e zosta³em wycofany z kandydowania z
ramienia Sejmu. Teraz otrzyma³em… nie teraz,
tylko poprzednio, jak mówi³ pan senator Romaszewski, pan przewodnicz¹cy, otrzyma³em propozycjê kandydowania z ramienia Senatu, co równie¿ przyj¹³em.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo.
Czy ktoœ z pañstwa senatorów ma pytania?
Proszê bardzo, pan senator Ryszka.

Senator Czes³aw Ryszka:
Mam takie oto pytanie. Czy móg³by mi pan, ju¿
jako cz³onek Kolegium IPN, wyt³umaczyæ pewn¹
sprawê? A mianowicie tak¹, ¿e dziennikarz dostaje materia³y IPN i na podstawie tych materia³ów zostaje zlinczowany arcybiskup Wielgus, bo
tak siê to dokona³o, w mediach siê to najpierw
dokona³o. Jak pan ocenia tê sytuacjê?

Kandydat na Cz³onka Kolegium
Instytutu Pamiêci Narodowej
– Komisji Œcigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu
Teofil Wojciechowski:
Panie Senatorze, duchowieñstwo… Jeœli pan
pozwoli, mo¿e nieco historii, dwa, trzy zdania historii. Pocz¹tkowo ustrój komunistyczny w Polsce ³ama³ duchowieñstwo, ja bym powiedzia³,
przy pomocy kija. Nie uda³o mu siê to. Wiadomo,
¿e to by³o i od wewn¹trz, i od zewn¹trz. Od wewn¹trz byli ksiê¿a patrioci, a od zewn¹trz by³a
przemoc. Ta przemoc odcisnê³a siê tym, ¿e ksiê¿a
szli do wiêzienia, biskupi szli do wiêzienia, a kardyna³ prymas by³ internowany, co by³o równoznaczne oczywiœcie z wiêzieniem. Po pewnym
czasie, po 1956 r. zmieni³a siê logika myœlenia
i zaczêto stosowaæ metodê marchewki, a wiêc
bardziej cywilizowany sposób. I ten cywilizowany
sposób by³ chwytliwy, jeœli chodzi o duchowieñstwo. A to trzeba by³o, na przyk³ad, pokryæ dach

koœcio³a – to otrzymywano blachê, a to trzeba by³o wyjechaæ za granicê itd. itd. Wszystko to
skwapliwie wykorzystywano do walki z duchowieñstwem, a przede wszystkim z Koœcio³em.
Sprawy arcybiskupa Wielgusa nie bêdê ocenia³, bo nie mia³em tych akt w rêkach. Jednak
chcia³bym przypomnieæ s³owa samego arcybiskupa, skierowane w dniu ingresu do wiernych
archidiecezji warszawskiej – ja je przywo³ujê
z pamiêci – ¿e uwik³a³ siê w SB i za to przeprasza.
On to przekaza³ do mediów, przeprasza³ za poœrednictwem mediów, ¿e siê uwik³a³, i za poœrednictwem mediów zaprzeczy³ temu uwik³aniu siê,
i za to równie¿ przeprasza³. Jest to, moim zdaniem, jednoznaczne przyznanie siê tego wysokiego hierarchy do wspó³pracy ze s³u¿bami bezpieczeñstwa.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Pan senator Ryszka, potem pan senator Biela,
nastêpnie pani senator Kurska i potem pan senator Kubiak. Proszê bardzo, w tej kolejnoœci, senatorowie: Ryszka, Biela, Kurska, Kubiak. Pamiêtaj¹ pañstwo?
Proszê bardzo.

Senator Czes³aw Ryszka:
Ja pana pyta³em o wyciek dokumentów z IPN,
prosi³em, ¿eby pan oceni³ jako by³y cz³onek Kolegium IPN to, ¿e na krótko przed objêciem przez
arcybiskupa urzêdu dziennikarze otrzymuj¹ materia³y, które go kompromituj¹. Jak pan ocenia
otrzymanie materia³ów przez dziennikarza? Czy
IPN, ¿e tak powiem, jak na tacy podaje komuœ papiery, ¿eby kogoœ skompromitowaæ, czy te¿ to siê
odbywa jakoœ bardziej w zgodzie z prawem?

Kandydat na Cz³onka Kolegium
Instytutu Pamiêci Narodowej
– Komisji Œcigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu
Teofil Wojciechowski:
Panie Senatorze, przede wszystkim ja wtedy
nie by³em ju¿ cz³onkiem Kolegium Instytutu Pamiêci Narodowej, bo nasza kadencja wygas³a
dnia 6 wrzeœnia ubieg³ego roku. Nie chce mi siê
wierzyæ i nie wierzê w to, ¿e tu by³ jakiœ specjalny
wyciek z Instytutu Pamiêci Narodowej. By³y prowadzone odpowiednie badania, a wiêc badania
bez wzglêdu na to, czy to by³y dziennikarskie projekty badawcze, czy te¿ jakieœ inne. Kiedy sprawa
ju¿ dojrza³a do tego, ¿eby j¹ przeci¹æ, wówczas te
dokumenty zosta³y udostêpnione w internecie,
i teraz wiadomo, ¿e do procesu lustracyjnego do-
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sz³y inne dokumenty. Na to mogê powiedzieæ tylko tyle, i jeszcze raz powtarzam, ¿e dokumentów
osobiœcie nie bada³em, natomiast bardzo czêsto
tego typu dokumenty mia³em w rêku, tylko ¿e to
nie by³y dokumenty arcybiskupa, a odnoœnie do
decyzji… Kolegium by³o wówczas, pod rz¹dami
tamtego prawa, organem odwo³awczym od decyzji pana prezesa. W zwi¹zku z tym dla mnie jest
jednoznaczne… Ja nie dowierzam temu, ¿e one
zosta³y œwiadomie przekazane mediom itd., po
to, ¿eby nie dopuœciæ do objêcia warszawskiej
stolicy arcybiskupiej, najwa¿niejszej w Koœciele
polskim.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo.
Pan senator Adam Biela, nastêpne pytanie.
(Senator Czes³aw Ryszka: Mogê zadaæ jeszcze
jedno pytanie? Kontynuacja, ostatnie pytanie.)
Panie Senatorze, dobrze, ale krótko. Proszê
bardzo.

Senator Czes³aw Ryszka:
Krótko, ostatnie pytanie.
W œwietle wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego, który zdefiniowa³ s³u¿bê… który stwierdzi³,
¿e ktoœ, kto podpisa³, nie jest tajnym wspó³pracownikiem, samo podpisanie nie jest z definicji
tajn¹ wspó³prac¹, i nie oznacza, ¿e jest siê po
tym esbekiem. Jak w œwietle tego orzeczenia
Trybuna³u Konstytucyjnego ocenia pan, nazwijmy to tak, sytuacjê prawn¹ arcybiskupa
Wielgusa?

Kandydat na Cz³onka Kolegium
Instytutu Pamiêci Narodowej
– Komisji Œcigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu
Teofil Wojciechowski:
Bez w¹tpienia ju¿ nawet za istnienia urzêdu
rzecznika interesu publicznego i jego funkcjonowania Sejm poprzedniej kadencji stwierdzi³, ¿e
samo oœwiadczenie, nie oœwiadczenie lustracyjne, tylko fakt, ¿e nazwisko znajduj¹ce siê w kartotece ogólnej, która mówi³a, ¿e ktoœ by³ kandydatem na TW, oczywiœcie by³y tam daty i podpisy
odpowiednich pracowników SB, potem przeszed³
jako TW czy zosta³ wyrejestrowany w tym i tym
dniu… Zaznaczam, ¿e jeszcze za czasów poprzednio urzêduj¹cego rzecznika interesu publicznego nie by³ to dostateczny argument przed s¹dem,
a¿eby kogoœ uznaæ za TW – tajnego wspó³praco-
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wnika. Trybuna³ Konstytucyjny powtórzy³ teraz
ten zapis odnoœnie do ustawy lustracyjnej, wprowadzi³ to do ustawy o IPN.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Pan senator Adam Biela, proszê bardzo.

Senator Adam Biela:
Dziêkujê bardzo.
Chcia³bym zadaæ dwa pytania. Pierwsze pytanie wi¹¿e siê trochê z tym, co przedstawi³
pan senator Ryszka. Otó¿ jak pan oceni³by taki oto fakt, niezale¿nie od tego, w jaki sposób
te insynuacje, ¿e tak powiem, o rzekomej
wspó³pracy arcybiskupa Wielgusa i odpowiednie dokumenty dosta³y siê do obiegu internetowego oraz prasowego? Prezes Instytutu
Pamiêci Narodowej ponad trzy miesi¹ce temu
otrzyma³ od grupy senatorów zapytanie, dlaczego ten¿e instytut nie by³ w stanie dostarczyæ s¹dowi lustracyjnemu dokumentów,
tych samych dokumentów, które wczeœniej
upowszechniono w³aœnie w sposób otwarty
w internecie i w prasie. Formalnie rzecz bior¹c, instytut nie dostarczy³ tych materia³ów
s¹dowi lustracyjnemu w okreœlonym czasie
i w zwi¹zku z tym ten s¹d nie móg³ rozpocz¹æ,
nie móg³ podj¹æ postêpowania lustracyjnego.
Oczywiœcie ten s¹d na mocy nowej ustawy
przesta³ istnieæ, w zwi¹zku z tym rzecz jest
nieaktualna. Ale przecie¿ w tym samym czasie, w tym samym tygodniu dzieñ wczeœniej
Instytut Pamiêci Narodowej dostarczy³ na
czas dokumenty innej osoby, która te¿
wszczê³a proces lustracyjny z powodzeniem,
oczywiœcie, tylko ¿e z Kancelarii Prezydenta.
Arcybiskup Wielgus natomiast nie móg³ doczekaæ siê we w³aœciwym czasie dokumentów,
które umo¿liwi³yby uczciwe rozpoczêcie tego
procesu. Do dzisiaj nie uzyskaliœmy odpowiedzi z instytutu…
(Senator Czes³aw Ryszka: Dzisiaj dosz³y, ju¿ s¹.)
Aha, dzisiaj. A ja jeszcze nie dosta³em tego do
r¹k. Ponad trzy miesi¹ce czekamy na tê odpowiedŸ. Dlaczego zdaniem pana – moje pytanie
jest mo¿e retoryczne – tak d³ugo Instytut Pamiêci
Narodowej nie odpowiada³ nam na tak proste pytanie? To jest pierwsza kwestia.
Drugie pytanie. Czy nie wydaje siê panu, pewnie z dostêpnych informacji, chocia¿by prasowych pan o tym wie, ¿e arcybiskup Wielgus
w dniach poprzedzaj¹cych jego ingres by³ w sytuacji wyj¹tkowo trudnej psychologicznie, bêd¹c
pod szczególnym obstrza³em mediów, które czyha³y na ka¿dy jego krok, na ka¿dy gest, na ka¿de
s³owo? I czy w tym kontekœcie faktycznie mo¿na
oceniaæ jego wypowiedzi, zw³aszcza te, które
w prasie by³y potraktowane jako koronny dowód
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Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

tego, co pan powiedzia³ przed chwil¹, ¿e on faktycznie by³ wspó³pracownikiem? Chyba pan to
przeinterpretowa³.

Proszê bardzo.

Kandydat na Cz³onka Kolegium
Instytutu Pamiêci Narodowej
– Komisji Œcigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu
Teofil Wojciechowski:
Panie Senatorze, jeœli chodzi o pierwsze pytanie, to mam wra¿enie… Ja mogê tylko swoje zdanie w tej sprawie wyraziæ, ale to przekracza moje
kompetencje, bo w gruncie rzeczy – wybaczy pan
senator – to jest pytanie do pana prezesa instytutu. Ja uwa¿am, ¿e je¿eli on tego nie zrobi³, to
jest to b³¹d, b³¹d prezesa. Takie jest moje zdanie. Ale trzeba by wys³uchaæ zdania pana prezesa, zapytaæ jego, dlaczego tego nie uczyni³.
A drugie pytanie, czego ono dotyczy³o? Przepraszam bardzo, trochê jestem podenerwowany,
wybaczy pan.
(Senator Adam Biela: W moim przekonaniu,
dokonano pewnej nadinterpretacji wypowiedzi
ksiêdza arcybiskupa, to by³a dla niego ekstremalnie trudna sytuacja ¿yciowa.)
Ja w swojej wypowiedzi… Panie Senatorze, ja
mia³em w rêku biuletyn Konferencji Episkopatu
Polski i przytoczy³em to z tego biuletynu. Te s³owa wszyscy s³yszeliœmy w transmisji, ale w biuletynie napisano jeszcze wiêcej, Konferencja Episkopatu Polski, która zajmowa³a siê tym problemem, w³aœnie tym problemem, podziêkowa³a Ojcu Œwiêtemu za bardzo energiczne i roztropne
wkroczenie w tê sytuacjê. Myœlê wiêc, ¿e nikogo
z wierz¹cych tu nie urazi³em, gdy¿ naprawdê
opieram siê na faktach podawanych przez Konferencjê Episkopatu Polski.
(Przewodnictwo obrad obejmuje marsza³ek
Bogdan Borusewicz)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Pani senator Kurska, proszê bardzo.

Kandydat na Cz³onka Kolegium
Instytutu Pamiêci Narodowej
– Komisji Œcigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu
Teofil Wojciechowski:
Pani Senator, podobnie jak ustawa o IPN opar³a siê o Trybuna³ Konstytucyjny, tak myœlê, ¿e te
sprawy deubekizacji, sprawy lustracji i im pokrewne powinny byæ ujête przede wszystkim w Konstytucji Rzeczypospolitej. O co chodzi? Pierwsza
nasza konstytucja, Konstytucja 3 maja, Ustawa
Rz¹dowa, któr¹ siê chlubimy, bo ona by³a jedn¹
z przoduj¹cych w Europie, mia³a jeden punkt bardzo istotny. Mianowicie dopuszcza³a, ¿e co pewien
czas, co dwadzieœcia piêæ lat, rewizjê ustawy zasadniczej, która mog³a byæ ca³kowicie zmieniona
dziêki tej rewizji. I teraz widzia³bym tutaj tak¹ potrzebê, ¿eby w ca³ym pakiecie, nie tylko w jednej
ustawie lustracyjnej, ale wszystkich, ¿eby dojœæ do
sprawiedliwoœci, ¿eby tutaj zmieniæ… Ale ¿eby
zmieniæ konstytucjê, potrzebna by³aby wola parlamentu polskiego i Senatu Rzeczypospolitej, to by³oby konieczne, ¿eby bez ¿adnych przeszkód mo¿na by³o dope³niæ tych formalnoœci, o których pani
senator mówi. A teraz ja nie wiem, naprawdê nie
wiem, czy s¹, ale przyjmujê, ¿e s¹. Widocznie, je¿eli
s¹… Je¿eli znajdê uznanie w oczach Wysokiego Senatu, to pierwsz¹ rzecz¹, któr¹ siê zajmê, bêdzie
w³aœnie wydanie tych¿e dokumentów, a¿eby spo³eczeñstwo polskie mog³o zobaczyæ je na w³asne
oczy. Czy to bêdzie dotyczyæ tych anonimowych
polityków czy tych z pierwszych stron gazet, to nie
ma znaczenia – anonimowych, czyli funkcjonariuszy ni¿szej rangi. Byæ mo¿e wa¿niejsze by³oby, gdyby byli to ci z pierwszych stron gazet, ¿eby o nich
by³y dokumenty i ¿eby spo³eczeñstwo mog³o siê dowiedzieæ, jakie by³y metody ich dzia³ania, choæ to
w³aœciwie doskonale wiemy. IPN opracowa³ kilka
naprawdê piêknych pozycji i wyda³ drukiem równie¿ pozycje, które mówi¹ o metodach dzia³ania
UB, a póŸniej SB.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Pan senator Kubiak, proszê bardzo.

Senator Anna Kurska:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Proszê pana, wielokrotnie spotykamy siê
z zarzutem, ¿e s¹dzone s¹ ofiary, a oprawcy pozostaj¹ bezkarni. Jakimi metodami pan siê pos³u¿y, a¿eby ten trend przerwaæ? Bo podobno
w IPN opracowane s¹ dwa tomy dokumentów
zgromadzonych przeciwko wy¿szym oficerom
SB. Dziêkujê.

Senator Janusz Kubiak:
Ja mam pytania nastêpuj¹cej treœci. Jakie jest
pana stanowisko odnoœnie do preambu³y i art. 1
ustawy lustracyjnej z 18 paŸdziernika 2006? To
jest jedno pytanie.
Drugie pytanie dotyczy roli, a raczej pewnych
nieprawid³owoœci i dzia³añ podjêtych wówczas,
kiedy pan ju¿ by³ cz³onkiem Kolegium Instytutu
Pamiêci Narodowej. Chodzi mi o obecnie obo-
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wi¹zuj¹c¹ ustawê, równie¿ po orzeczeniu Trybuna³u Konstytucyjnego. I o ile zasoby archiwalne
siê zwiêkszy³y? Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Proszê bardzo.

Kandydat na Cz³onka Kolegium
Instytutu Pamiêci Narodowej
– Komisji Œcigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu
Teofil Wojciechowski:
Je¿eli chodzi o drugie pytanie, to ja osobiœcie,
Panie Senatorze, przypomina³em kilkakrotnie –
mo¿e nie o tych dokumentach, które wszystkie
s¹ jawne w zbiorze ogólnym IPN, tylko one nie s¹
jeszcze, powiedzmy, zinwentaryzowane i trzeba
szukaæ odpowiednich, a to jest jednak 86 km akt
– d¹¿y³em do tego i przypomina³em czêsto, ¿e nale¿y przewentylowaæ zbiór zastrze¿ony, gdy¿
w tym zbiorze bardzo czêsto s¹ ukryte osoby
i problemy, co nie ma na celu obrony interesów
pañstwa, ale w tym zbiorze s¹ ukryte, jeszcze raz
powtarzam, osoby. O ile mi wiadomo i co wyczyta³em z prasy, dokonano przegl¹du zbioru zastrze¿onego, ale zaznaczam, ¿e przegl¹du mo¿na
dokonaæ tylko i wy³¹cznie za zgod¹ i wspólnie
z zainteresowanymi resortami.
Je¿eli chodzi o preambu³ê z ustawy z 2006 r.,
ja nie mam ¿adnego zastrze¿enia do tej preambu³y.

Senator Janusz Kubiak:
Chodzi o relacjê miêdzy preambu³¹… Przepraszam, Panie Marsza³ku. Relacjê miêdzy preambu³¹ a art. 1 tej¿e ustawy. Jakie jest pana stanowisko w tym zakresie?
(Kandydat na Cz³onka Kolegium Instytutu Pamiêci Narodowej – Komisji Œcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Teofil Wojciechowski:
Ciê¿ko mi w tej chwili powiedzieæ…)
(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Pan senator
przypomnia³…)
(Kandydat na Cz³onka Kolegium Instytutu Pamiêci Narodowej – Komisji Œcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Teofil Wojciechowski:
Nie, nie, nie, to… Przepraszam bardzo.)
To pytanie, które kierujê do prezesa IPN, a które go wprowadzi³o w zak³opotanie, dotyczy tego,
¿e preambu³a mówi mniej wiêcej to, ¿e s³u¿by
bezpieczeñstwa itd., mówi¹c kolokwialnie, by³y
be, a art. 1 mówi, ¿e ujawnione dokumenty S³u¿-
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by Bezpieczeñstwa przyjmujemy jako wiarygodne – tak w skrócie i ogólnie, ja nie przytaczam tego in extenso.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê bardzo.
(Kandydat na Cz³onka Kolegium Instytutu Pamiêci Narodowej – Komisji Œcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Teofil Wojciechowski:
Mo¿na, Panie Marsza³ku?)
Tak, proszê bardzo.

Kandydat na Cz³onka Kolegium
Instytutu Pamiêci Narodowej
– Komisji Œcigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu
Teofil Wojciechowski:
Panie Senatorze, ca³kowicie podzielam zdanie
pana prezesa. Dlaczego? Dlatego ¿e SB, wczeœniej UB, by³o struktur¹ zhierarchizowan¹, tam
nie by³o radosnej twórczoœci, przek³amania mog³y byæ w ich raportach, ale tam przede wszystkim
by³o tak: poziom pierwszy, poziom drugi, poziom
trzeci. I na poziomie pierwszym oni mieli kontakty osobiste z TW. Poziom drugi zadaniowa³ danego tajnego wspó³pracownika, mówi³, co ma zrobiæ, co ma wykonaæ na przysz³y raz, i z tego by³
rozliczany. Dalej, poziom trzeci, to ju¿ s¹ bardzo
wysoko postawieni funkcjonariusze, którzy ca³oœci¹ kierowali. I nie widzê ¿adnej sprzecznoœci
z tym, o czym tu jest mowa. Wiarygodnoœæ tych¿e
dokumentów to jest nie wszystko, ¿e siê tak wyra¿ê, musi byæ warsztat historyka, a wiêc musi
byæ przeprowadzona krytyka Ÿróde³, ka¿dorazowo. Je¿eli jest taka krytyka Ÿróde³, wtedy mo¿emy do historyka, który przeprowadzi³ krytykê
Ÿróde³, mieæ zaufanie. A w dokumentach, jeszcze
raz mówiê, mog¹ byæ ma³e jakieœ przechwa³ki
itd., ale nie by³o czegoœ takiego, ¿eby mogli sami
œwiadomie wprowadzaæ siê w b³¹d, bo wówczas
ca³kowicie nie mia³aby sensu ich praca.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Pan senator Mañkut.

Senator W³adys³aw Mañkut:
Jak, pana zdaniem, winien funkcjonowaæ Instytut Pamiêci Narodowej, aby nie by³o podejrzeñ
o politycznoœæ jego dzia³ania? Mam na myœli chocia¿by te ostatnie, które mia³y wp³yw na opiniê
o dwóch cz³onkach Trybuna³u Konstytucyjnego,
czy chocia¿by fakt, o którym mówi³ pan senator
Adam Biela.
(Kandydat na Cz³onka Kolegium Instytutu Pamiêci Narodowej – Komisji Œcigania Zbrodni prze-
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ciwko Narodowi Polskiemu Teofil Wojciechowski:
Je¿eli pan móg³by… Przepraszam, ja bardzo s³abo tu s³yszê.)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Poprosimy o powtórzenie, tak ¿eby by³o s³ychaæ.

Senator W³adys³aw Mañkut:
Jak, pana zdaniem, powinien funkcjonowaæ Instytut Pamiêci Narodowej, aby nie by³o podejrzeñ
o politycznoœæ jego dzia³añ? Mam na myœli chocia¿by te ostatnie, które mia³y wp³yw na opiniê
o dwóch cz³onkach Trybuna³u Konstytucyjnego,
czy chocia¿by fakt, o którym mówi³ pan senator
Adam Biela.

Kandydat na Cz³onka Kolegium
Instytutu Pamiêci Narodowej
– Komisji Œcigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu
Teofil Wojciechowski:
Trzeba zadaæ pytanie, Panie Senatorze, czy s¹
jakiekolwiek dzia³ania polityczne w IPN. Nawet
kandydaci na cz³onków kolegium nie mog¹ byæ
partyjni ani nie mog¹ byæ zwi¹zkowcami, musz¹
byæ apolityczni. Panie Senatorze, wybaczy pan,
ale ja przez ca³e siedem lat pierwszej kadencji nie
zauwa¿y³em jakichkolwiek dzia³añ politycznych
w IPN. Pod rz¹dami pierwszego prezesa, a wiêc
pana Kieresa…
(G³os z sali: Nie najlepszej pamiêci.)
(Weso³oœæ na sali)
(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Panie Senatorze, proszê bez takich uwag.)
…takich dzia³añ nie by³o – zaznaczam. Niektórzy, owszem, mieli za z³e panu Kieresowi, ¿e wyci¹gn¹³ na wierzch w nieodpowiednim czasie
sprawê ojca Hejmy.
(Senator W³adys³aw Mañkut: Przepraszam
bardzo, ja nie stwierdzi³em, ¿e by³y dzia³ania polityczne, tylko pyta³em, jak powinien funkcjonowaæ IPN, aby nie by³o podejrzeñ – to jest zupe³nie
co innego.)
Ciê¿ko mi odpowiedzieæ… Panie Senatorze,
wszêdzie s¹ ludzie i wszêdzie bêd¹ podejrzenia,
nikt z ludzi nie jest doskona³y. Mog¹ byæ wycieki,
choæ dot¹d ich nie by³o, przynajmniej w pierwszej
kadencji, ale nie mo¿na idealizowaæ. Wszystkim
problemom, myœlê, nie da siê zapobiec.
(Rozmowy na sali)

Senator Jerzy Szmit:
Ja mo¿e troszeczkê luŸniejsze pytanie zadam,
dotycz¹ce funkcjonowania IPN w nieco innym
aspekcie. Pan ju¿ ma doœwiadczenia cz³onka kolegium, kilka lat pan tê funkcjê sprawowa³,
w zwi¹zku z tym: jak pan widzi funkcjonowanie
IPN w kontekœcie nowej ustawy lustracyjnej, która po orzeczeniu Trybuna³u Konstytucyjnego de
facto lustracjê, delikatnie mówi¹c, bardzo, bardzo ograniczy³a? Je¿eli ten stan bêdzie trwa³ dalej, to te¿ powinny zajœæ, myœlê, jakieœ daleko
id¹ce zmiany w samym funkcjonowaniu IPN, bo
pewna czêœæ dzia³ania tego instytutu w zasadzie
przestaje byæ aktualna, bo nie ma podstaw prawnych. A ja mam nadziejê, ¿e tak nie bêdzie, ale na
razie mamy taki stan, jaki jest. I w zwi¹zku z tym
zadajê panu takie pytanie, które zada³em poprzedniemu kandydatowi, panu Czumie, który ju¿
przed nami wystêpowa³, nie dzisiaj, wczeœniej.
Podczas pierwszego spotkania z nim te¿ o to spyta³em.
Jak pan widzi rozwój oœrodków regionalnych Instytutu Pamiêci Narodowej? Czy teraz, przy zwiêkszonych zasobach IPN i wiêkszym bud¿ecie IPN,
widzi pan potrzebê rozbudowywania struktur pozawarszawskich, szczególnie w tych mniejszych
oœrodkach, gdzie praca IPN ma tak ogromne znaczenie dla lokalnych œrodowisk? Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Proszê bardzo.

Kandydat na Cz³onka Kolegium
Instytutu Pamiêci Narodowej
– Komisji Œcigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu
Teofil Wojciechowski:
Panie Senatorze, ustawa o IPN – to nie zosta³o
zmienione – mówi wyraŸnie o centrali, o oddzia³ach i o delegaturach. Uwa¿am, ¿e te oddzia³y,
które s¹ w tej chwili, s¹ zgodne z ustaw¹, s¹ tam,
gdzie s¹ s¹dy apelacyjne. Delegatury zaœ mog¹
byæ w wiêkszych oœrodkach miejskich. Powiedzmy sobie, ¿e Radom ju¿ delegaturê ma, ale takie oœrodki na Œl¹sku, gdzie jest bardzo du¿a liczba mieszkañców, trzeba by by³o wzmocniæ.
W Krakowie mamy delegaturê, ju¿ jest w oddziale
krakowskim w Kielcach delegatura, powsta³ oddzia³ w Szczecinie, wiêc tu jest dobrze. Nale¿a³oby jeszcze wzmocniæ delegatury, a¿eby uaktywniæ dzia³alnoœæ IPN, a¿eby sta³ siê bli¿szy ludziom. Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Panie Senatorze, proszê…
Pan senator Szmit.

Widzê, Panie Senatorze. W kolejnoœci, proszê
poczekaæ.
Pani senator Tomaszewska.
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Senator Ewa Tomaszewska:
Dziêkujê bardzo.
Ja chcia³abym zapytaæ o tak¹ rzecz. Maj¹c doœwiadczenia z jednej strony z okresu pozbawienia wolnoœci w PRL, a z drugiej z pracy w Kolegium IPN, jak pan widzi mo¿liwoœæ sprawiedliwej
oceny przesz³oœci przy funkcjonowaniu zmienionej przez Trybuna³ Konstytucyjny ustawy lustracyjnej? Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Proszê bardzo.

Kandydat na Cz³onka Kolegium
Instytutu Pamiêci Narodowej
– Komisji Œcigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu
Teofil Wojciechowski:
Pani Senator, co zrobi³ Trybuna³ Konstytucyjny, wszyscy dobrze wiemy – zostawi³ trzydzieœci
osiem niezmienionych zapisów ustawy, a trzydzieœci dziewiêæ zmieni³, niektóre ca³kowicie, inne tylko po³owicznie, czêœciowo. Ale jest alternatywa. Ju¿ czêœciowo o tym mówi³em, wa¿ne, ¿eby
by³a zgoda Parlamentu Rzeczypospolitej na to,
a¿eby zmieniæ ca³kowicie pod tym wzglêdem
ustawê, ¿eby nie „nadziewaæ siê” na Trybuna³
Konstytucyjny. Je¿eli nie bêdzie tego, mo¿na,
wed³ug mnie, dwie rzeczy uczyniæ. Pierwsza
sprawa. Ta ustawa zosta³a zakwestionowana,
„poszatkowana" przez trybuna³ i nale¿y poczekaæ
do uzasadnienia pisemnego, a wówczas, gdzie
jest mo¿liwe, dzia³aæ w odpowiednim kierunku,
a jest jeszcze tam spora mo¿liwoœæ dzia³ania, jak
siê dobrze przypatrzymy. Nie bêdê mówi³ o potkniêciach trybuna³u, co mo¿na mu wytkn¹æ, bo
to nie moja sprawa, ale jest du¿a mo¿liwoœæ dzia³ania. I druga jest jeszcze mo¿liwoœæ, mianowicie
odwo³ywanie siê od tego orzeczenia do Trybuna³u
Konstytucyjnego w poszczególnych sprawach.
I to skutkuje. Mo¿na miêdzy innymi przytoczyæ
kazus pos³a Ciemniewskiego, sêdziego trybuna³u, i kilka innych jeszcze. W zwi¹zku z tym uwa¿am, ¿e nie nale¿y rezygnowaæ z dwóch ostatnich
mo¿liwoœci, o których wspomnia³em.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Pan senator £yczywek.

Senator W³odzimierz £yczywek:
Ja mam w³aœciwie tylko jedno pytanie dotycz¹ce
tego, o czym pan sam ju¿ mówi³. Powiedzia³ pan, ¿e
sam ujawni³, kto panu, ¿e tak powiem, zaproponowa³ w Sejmie kandydowanie, to niech pan powie:
kto teraz zaproponowa³ panu kandydowanie?
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(Senator Stanis³aw Kogut: Siedmiu senatorów.)
(Senator Anna Kurska: Siedmiu senatorów.)
Sam pan to powiedzia³…
(Senator Stanis³aw Kogut: Jest odpowiedŸ:
siedmiu senatorów.)

Kandydat na Cz³onka Kolegium
Instytutu Pamiêci Narodowej
– Komisji Œcigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu
Teofil Wojciechowski:
OdpowiedŸ zosta³a ju¿ podana, wiêc je¿eli pan senator uzna j¹ za wystarczaj¹c¹… Ja innej nie mam.
(Senator W³odzimierz £yczywek: Poprzednio
pan podawa³ nawet nazwisko.)
Ale to odnosi³o siê do Sejmu.
(Senator Stanis³aw Kogut: Ja te¿ siê podpisa³em.)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Rozumiem, ¿e pan ju¿ odpowiedzia³.
Proszê, pani senator Wiêc³awska-Sauk.

Senator El¿bieta Wiêc³awska-Sauk:
Proszê pana, przyzwyczailiœmy siê ju¿ do tego, ¿e
wszelkie dzia³ania IPN czêsto s¹ okreœlane jako polityczne, zawsze ju¿ pewnie tak bêdzie. A w³aœnie
w tej chwili Telewizja Polonia donios³a, dziennikarka z Berlina, ¿e akta Stasi s¹ pieczo³owicie odtwarzane, du¿ym kosztem, i tam jakoœ nikt nie zarzuca
naukowcom, ¿e oni to odtwarzaj¹ i ¿e jest to dzia³anie polityczne. Po prostu chc¹ poznaæ swoje dzieje,
dowiedzieæ siê dok³adnie, jak to wszystko wygl¹da³o. I w tej chwili u nas jest to samo.
Ja bym chcia³a pana zapytaæ o tak¹ rzecz. Poniewa¿ jest pan historykiem, rozumiem, ¿e pan
bardzo docenia rolê IPN. Pan ju¿ w jednej kadencji pe³ni³ funkcjê cz³onka Kolegium Instytutu Pamiêci Narodowej, a gdyby pan zosta³ powo³any
na tê kolejn¹ kadencjê, jaki pan by sobie g³ówny
cel w swojej dzia³alnoœci stawia³, co chcia³by pan
osi¹gn¹æ? To jest bardzo wa¿ne.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Proszê bardzo.

Kandydat na Cz³onka Kolegium
Instytutu Pamiêci Narodowej
– Komisji Œcigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu
Teofil Wojciechowski:
Pani Senator, ciê¿ko na to pytanie odpowiedzieæ, bo trzeba by przede wszystkim powiedzieæ,
jakie s¹ ustawowe kompetencje…
(Senator El¿bieta Wiêc³awska-Sauk: Ja wiem,
¿e s¹ okreœlone procedury itd. Ale co pana, pana
osobiœcie, najbardziej w tym interesuje?)
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(kandydat T. Wojciechowski)
Przede wszystkim, wed³ug mnie, nale¿y zintensyfikowaæ badania naukowe. Nie tylko w cudzys³owie to powiem, ale Trybuna³ Konstytucyjny niemal¿e ubran¿owi³ historyków IPN, daj¹c im nieograniczony dostêp, a historyków uniwersyteckich
i innych wykreœli³, co jest, powiedzmy, sprzeczne
równie¿ z zasad¹ konstytucyjn¹ – ale nie w tym
rzecz. Przede wszystkim d¹¿y³bym i bêdê d¹¿y³, je¿eli znajdê uznanie w oczach szanownego gremium, do zintensyfikowania badañ naukowych,
zw³aszcza nad metodami pracy tych dwóch instytucji, UB i SB. Druga sprawa to wydawanie Ÿróde³,
bo bardzo istotne dla ka¿dego historyka jest to, ¿eby móg³ mieæ Ÿród³a, a zaznaczam, ¿e czêsto Ÿród³a,
które s¹ w IPN, ju¿ siê rozlatuj¹, ten papier jest gazetowy, bardzo s³abiutki. I dlatego nale¿a³oby zintensyfikowaæ badania na temat wydawania Ÿróde³.
Trzecia rzecz to upowszechnianie badañ, nie tylko
w formie ksi¹¿ek, ale równie¿ w formie popularno-naukowej. Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Pan senator Rau.

dzi tu o edukacjê m³odzie¿y, a nawet dzieci. Mia³em wielokrotnie spotkania z dzieæmi ze szkó³
podstawowych, ale przede wszystkim gimnazjalnych i licealnych. Ta m³odzie¿ jest ch³onna. Ona
naprawdê nie zna naszej najnowszej przesz³oœci,
a je¿eli coœ wie, to niewiele i czêsto ma bardzo, ¿e
tak powiem, skrzywione wiadomoœci. Gdy mówi³em na ten temat, by³y bardzo, bardzo liczne pytania. Zainteresowanie by³o olbrzymie. I dlatego
nale¿a³oby nie tylko to kontynuowaæ, ale te¿
wzmocniæ dzia³anie tak zwanych pakietów edukacyjnych na wybrane tematy, które by³y d³ugi
czas tematami tabu, nie by³o o nich mowy, ewentualnie historycy wykrzywiali je, tak wiêc nie mamy w tym zakresie pe³nej wiedzy. W zwi¹zku z powy¿szym te pakiety edukacyjne, w formie ju¿ naprawdê doskona³ej, bo i rozpisane, i w formie rysunkowej itd., powinny byæ wzmocnione i wydawane – zaznaczam: wydawane – w wiêkszej iloœci,
a¿eby mo¿na by³o zaspokoiæ to zapotrzebowanie.
Tak przede wszystkim bym sformu³owa³ odpowiedŸ na pañskie pytanie.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Pan senator Bender.

Senator Zbigniew Rau:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Ja pozwolê sobie zadaæ panu doœæ podobne
pytanie. Przede wszystkim jest to pytanie do historyka.
Rozumiem, ¿e w statutowych zadaniach IPN
mo¿na odnaleŸæ tak¿e dzia³alnoœæ edukacyjn¹.
Czy móg³by pan wskazaæ, co – z perspektywy zarówno pañskich doœwiadczeñ, tych lat w instytucie,
jak i tego, ¿e mo¿e pan zostaæ cz³onkiem kolegium
– mo¿na by zmieniæ, jeœli chodzi o rozk³adanie akcentów w³aœnie w dzia³alnoœci edukacyjnej? Jakie
sfery tej dzia³alnoœci mo¿na rozszerzyæ? Gdzie tu
jest miejsce na doskonalenie tej dzia³alnoœci? Jak
to siê wpisuje w to, co potocznie nazywamy polityk¹ historyczn¹? Czy ma pan jak¹œ wizjê w³asn¹,
osobist¹, profilu tej dzia³alnoœci? Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Proszê bardzo.

Kandydat na Cz³onka Kolegium
Instytutu Pamiêci Narodowej
– Komisji Œcigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu
Teofil Wojciechowski:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Senatorze, wspomnia³ pan o bardzo istotnej sprawie – kwestii edukacyjnej. Edukacja
w IPN ma swoj¹ komórkê i odzwierciedlenie, bo to
wszystko to jest nauczanie, ale konkretnie cho-

Senator Ryszard Bender:
Kolego! Szanowny Kolego! Mówiê tak, dlatego
¿e mówiê jak historyk do historyka. Chcia³bym
przede wszystkim tutaj wyraziæ zadowolenie, ¿e
pan podnosi sprawê publikacji Ÿróde³. To jest
bardzo wa¿ne, ¿ebyœmy to wiedzieli, ¿ebyœmy
znali Ÿród³a. Ka¿dy z nas tak jak bêdzie rozumia³
te Ÿród³a, tak te¿ bêdzie je komentowa³. To jest
bardzo istotne. Instytut Pamiêci Narodowej publikuje, ale to wszystko jeszcze jest niewystarczaj¹ce. Trzeba tych publikacji, zw³aszcza Ÿróde³,
wiêcej.
Ale chcia³bym te¿ pana o coœ zapytaæ. Po tym
idiotycznym wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego i po jeszcze g³upszych wypowiedziach…
(Poruszenie na sali)
(G³osy z sali: No nie!)
Proszê bardzo… Mam prawo mówiæ. Mam prawo mówiæ!
(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Proszê zadaæ
pytanie, Panie Senatorze. Proszê tylko o pytanie.)
…po jeszcze g³upszych wypowiedziach jego
przewodnicz¹cego, pana Jerzego Stêpnia, które…
(G³osy z sali: Brawo, brawo.)
(G³osy z sali: No nie, nie!)
(Poruszenie na sali)
Tak jest, tak jest. …które spowodowa³y…
(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Proszê o spokój!)
…zabetonowanie badañ dla historyków i dostêpu dla dziennikarzy, sytuacja jest tragiczna.
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(senator R. Bender)
(G³os z sali: Brawo, brawo.)
(G³os z sali: Nie!)
Nie ma mo¿liwoœci nie tylko wydawania Ÿróde³,
ale te¿ siêgania do tych Ÿróde³. To jest tragedia
dla Polski! To jest tragedia w sensie europejskim!
(G³os z sali: Targowica!)
W zwi¹zku z tym… Tak, Targowica tego chcia³a i Targowica tego dopiê³a.
(Poruszenie na sali)
(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Proszê o spokój! Proszê pozwoliæ panu senatorowi zadaæ pytanie.)
Tak jest. Tak jest.
(Poruszenie na sali)
(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Tylko proszê…)
W zwi¹zku z tym pytam: gdy pan znajdzie siê
w kolegium, które jest swoistym parlamentem
dla IPN, czy bêdzie pan czyni³ wszystko, ¿eby to
zabetonowanie usun¹æ, ¿eby historycy mogli jak
najszybciej dotrzeæ do tych materia³ów, ¿eby
mogli te materia³y widzieæ i umo¿liwiæ ich publikowanie, ¿eby ka¿dy z Polaków móg³ do tych Ÿróde³ dotrzeæ? Czy jest pan za tym, ¿eby to zabetonowanie, którego dokona³ trybuna³ i jego przewodnicz¹cy Jerzy Stêpieñ, utrzymaæ, czy te¿ jest
pan za tym, ¿eby to zabetonowanie usun¹æ i ¿eby
to, co powiedzia³ i premier Jaros³aw Kaczyñski,
i wielu innych, a nawet szef komunistów dawnych… zapomnia³em jego nazwisko…
(Weso³oœæ na sali)
…¿eby wreszcie doprowadziæ do otwarcia akt,
¿ebyœmy nie byli g³upsi od Niemców…
(Rozmowy na sali)
... i od braci Wêgrów, ¿ebyœmy mogli akta otworzyæ? Czy jest pan za tym, ¿eby by³o powszechne otwarcie akt?
(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Proszê bardzo.)
Bo jedynie to rozwi¹¿e sprawê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Proszê bardzo.

Kandydat na Cz³onka Kolegium
Instytutu Pamiêci Narodowej
– Komisji Œcigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu
Teofil Wojciechowski:
Panie Marsza³ku! Panie Senatorze!
Oczywiœcie jestem za powszechnym otwarciem akt, ale…
(Senator Ryszard Bender: Chwa³a Bogu!)
(Weso³oœæ na sali)
…ale bez danych dra¿liwych.
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(G³os z sali: Nie wzywaæ imienia Pana Boga nadaremno.)
Bez danych dra¿liwych!
(Rozmowy na sali)
(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Proszê
o spokój! Proszê daæ mo¿liwoœæ odpowiedzi na
pytanie.)
Bez danych dra¿liwych, bo to jest istotne. Bo
tym, Panie Senatorze, moglibyœmy ludziom wyrz¹dziæ olbrzymi¹ szkodê. Bo wtedy znowu oskar¿alibyœmy…
(Senator Ryszard Bender: Zaraz. ZgódŸmy siê
z tym, ale one te¿ maj¹ znaczenie…)
(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Panie Senatorze, niech pan pozwoli odpowiedzieæ na pytanie.)
(Senator Ryszard Bender: Panie Marsza³ku,
pan nie jest chyba jakimœ kapo czy dowódc¹, ¿eby pan mi przeszkadza³.)
(Weso³oœæ na sali)
Powinny byæ kary.
(G³os z sali: Zgadza siê.)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Panie Senatorze!
(Senator Marian Mi³ek: Panie Marsza³ku, ja
protestujê przeciwko takiemu zachowaniu niektórych senatorów!)
Panie Senatorze…
(Senator Ryszard Bender: Przecie¿ ja mam
prawo g³osu, jestem senatorem!)
Ma pan prawo g³osu i proszê…
(Senator Ryszard Bender: To niech pan mi nie
zamyka ust.)
W ramach tego prawa g³osu pan zada³ pytanie.
Ale proszê nie obra¿aæ…
(Senator Ryszard Bender: Nie obra¿am. Mówiê
to, co uwa¿am za w³aœciwe.)
Ale akurat te s³owa pod moim adresem by³y
niestosowne.
(Senator Ryszard Bender: Nie, proszê pana. Bo
jak pan siê zachowuje, Panie Marsza³ku? Pan mi
zamyka usta.)
Ja jestem od tego, ¿eby prowadziæ obrady, Panie Senatorze. Proszê ze mn¹ nie dyskutowaæ.
(Senator Ryszard Bender: Hooo! W³aœnie, o to
chodzi!)
Proszê bardzo, proszê odpowiadaæ.

Kandydat na Cz³onka Kolegium
Instytutu Pamiêci Narodowej
– Komisji Œcigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu
Teofil Wojciechowski:
Natomiast, natomiast…
(Senator Ryszard Bender: Naddygnitarz.)
Nie jesteœmy, Panie Senatorze, parlamentem
IPN – to trzeba przyznaæ. Dzia³amy w ramach
swoich kompetencji ustawowych, prawnych.
Niemniej jednak kolegium poprzedniej kadencji
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(kandydat T. Wojciechowski)
dok³ada³o du¿o starañ, a¿eby akta by³y jak najbardziej otwarte. Sam osobiœcie by³em równie¿
za tym i optowa³em za tym, a¿eby by³ przekaz dla
spo³eczeñstwa…
(Sygna³ telefonu komórkowego)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Przepraszam.
Panowie Senatorowie! Je¿eli… Panie Senatorze Niesio³owski, proszê uszanowaæ powagê Izby i proszê umo¿liwiæ zadawanie pytañ kandydatowi.

Kandydat na Cz³onka Kolegium
Instytutu Pamiêci Narodowej
– Komisji Œcigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu
Teofil Wojciechowski:
A wiêc optowa³em za tym, a¿eby dziennikarze
mieli dostêp do akt, w ramach oczywiœcie pakietów badawczych. Nie by³by to ktoœ prosto z ulicy
itd., poszukuj¹cy dla sensacji…Tu nie chodzi
o sensacjê, ale chodzi o wykonanie pewnego pakietu badawczego, czy to dla mass mediów wizualnych, czy tylko audialnych, czy, powiedzmy,
równie¿ telewizyjnych. W zwi¹zku z powy¿szym,
Panie Senatorze, jeszcze raz powtarzam: IPN jest
po to, a¿eby udostêpniaæ akta, a nie ¿eby je betonowaæ.
(Senator Ryszard Bender: Œwietnie.)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Kto tam nastêpny?
(G³os z sali: Senator Zientarski.)
(Senator Stanis³aw Kogut: Jeszcze ja.)
Pan senator Zientarski.

Senator Piotr Zientarski:
Dziêkujê bardzo.
Ja mam jedno pytanie. Akurat tak siê z³o¿y³o,
¿e dotyczy ono w³aœnie sprawy, o której tu przed
chwil¹ by³a mowa – bo czeka³em w kolejce na zadanie pytania – czyli tak zwanego zabetonowania, jak tutaj to okreœli³ i pytaj¹cy poprzednio,
i pan. Chodzi o to, czy pan jest tego œwiadomy i jakie jest pana stanowisko w nastêpuj¹cej sprawie.
Mianowicie Trybuna³ Konstytucyjny uchyli³
przepis umo¿liwiaj¹cy dostêp dziennikarzom
i naukowcom, a to ze wzglêdu na to, ¿e w tym samym przepisie by³a zawarowana zgoda prezesa
IPN. Czyli nie by³o dostêpu bezwarunkowego do
akt. I to Trybuna³ Konstytucyjny, wbrew temu,
co siê nag³aœnia, nawet chocia¿by dzisiaj… Bo

twierdzi siê, ¿e trybuna³ to zabetonowa³. Nie, Trybuna³, w moim przekonaniu, bardziej to upowszechni³, to znaczy wskaza³ drogê, ¿eby nie
ograniczaæ dostêpu do akt przez zgodê prezesa
IPN, czyli ¿eby nie by³o wybiórczego traktowania
dziennikarzy i naukowców. Abstrahujê od takiej
sytuacji, by na przyk³ad dany dziennikarz czy naukowiec mia³ okreœlone umocowanie od gazety
czy od profesora, pod którego kierunkiem prowadzi badania.
Moje pytanie brzmi konkretnie tak: czy pan
jest w³aœnie za utrzymywaniem zgody prezesa –
co oczywiœcie powoduje nie tylko ograniczenie
dostêpu i pewn¹ wybiórczoœæ, jeœli chodzi o dostêp dziennikarzy i naukowców, ale tak¿e powoduje oddalenie mo¿liwoœci tego ich dostêpu, poniewa¿ bêd¹ oni musieli skar¿yæ w drodze skargi
administracyjnej… Bo odmowa wyra¿enia zgody
przez IPN to jest decyzja administracyjna. Czy
pan jest w³aœnie za tym, ¿eby, tak jak pan twierdzi, te akta by³y otwarte? Czyli, krótko mówi¹c:
czy popiera pan to w³aœnie orzeczenie trybuna³u
w tym zakresie, czy te¿ uwa¿a pan, ¿e pierwotna
wersja, uzale¿niaj¹ca dostêp od zgody prezesa,
by³a s³uszna?

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Proszê bardzo.

Kandydat na Cz³onka Kolegium
Instytutu Pamiêci Narodowej
– Komisji Œcigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu
Teofil Wojciechowski:
Panie Senatorze, ja myœlê, ¿e tu jest pewien,
powiedzia³bym, kazus, w tym, co pan powiedzia³.
Oczywiœcie by³aby tu mo¿liwa, moim zdaniem,
pewna odpowiedŸ, bo Europejska Konwencja
Praw Cz³owieka w art. 10 mówi, ¿e do wszelkich
akt itd. dostêp jest nieograniczony, ale… I tu wymienia siê niemal¿e taksatywnie sytuacje – z pamiêci tego nie zacytujê, ale powiem miêdzy innymi, co tam jest – kiedy zabrania siê tego dostêpu,
tego szerokiego dostêpu. Otó¿ przede wszystkim
ze wzglêdu na bezpieczeñstwo pañstwa – ja to
mówiê tylko tak ogólnie. Drugi warunek, o ile sobie przypominam, jest taki, ¿eby nie wzbudzaæ
niepokojów spo³ecznych. Tam jest jeszcze kilka
innych warunków. Tutaj, Panie Senatorze, wystarczy zastosowaæ przepis art. 10 tej¿e konwencji, a¿eby, powiedzmy, uspokoiæ te sprawy, o których pan senator wspomnia³. Tak to jest wed³ug
mnie.
Z drugiej strony, byæ mo¿e – je¿eli nale¿a³oby
to uœciœliæ – trzeba by wskazaæ jakiœ organ odwo³awczy. Organ odwo³awczy…
(Senator Piotr Zientarski: To by przed³u¿y³o postêpowanie.)
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W³aœnie, o to chodzi. A tu chodzi o to, ¿eby nie
stanowiæ…
Dla mnie lepszym rozwi¹zaniem by³oby wpisanie do ustawy o IPN tego art. 10…
(Senator Piotr Zientarski: Czyli poprawienie
ustawy, krótko mówi¹c.)
(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Panowie…)
…tego art. 10 konwencji. To by wszystko rozwi¹zywa³o. Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Proszê pañstwa, nie bêdê dopuszcza³ do dyskusji. Zgodnie z regulaminem pytanie ma trwaæ
minutê i ma byæ pytaniem, a nie… Mog¹ byæ
w nim jakieœ elementy dyskusji, ale przestrzegajmy regulaminu.
Proszê bardzo, pan senator Sauk.

Senator Jacek Sauk:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Mo¿e ¿eby trochê uspokoiæ emocje, zadam panu pytanie jako historykowi. Otó¿ mamy w najnowszych dziejach Polski du¿e luki, przek³amania, krótko mówi¹c, braki; a z drugiej strony mamy doskona³e Ÿród³a – wspomina³ pan o tym –
Ÿród³a pisane, dokumenty, które wrêcz domagaj¹
siê przebadania.
Jakie w zwi¹zku z tym, wed³ug pana, by³yby
dwa, mo¿e trzy najwa¿niejsze zagadnienia, tematy, które mo¿na by³oby na podstawie tych Ÿróde³
opracowaæ, to znaczy wykorzystaæ Ÿród³a do opracowania takich wydarzeñ z naszej najnowszej
historii Polski, abyœmy te luki, ¿e tak powiem, zasypali?

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Proszê bardzo.

Kandydat na Cz³onka Kolegium
Instytutu Pamiêci Narodowej
– Komisji Œcigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu
Teofil Wojciechowski:
Bez w¹tpienia takich problemów jest naprawdê bardzo wiele, bardzo wiele. Ale najistotniejsze,
jak uwa¿am, to chyba jest to, co nas najbardziej
boli: procesy polityczne, sprawa genera³a Fieldorfa i innych. To s¹ te sprawy, które nas bol¹, te
zbrodnie komunistyczne, jakich dokonano,
i s¹dowe, i w ogóle prawne. To jest jedna kwestia.
A tego jest du¿o. O tym nie wiemy. Tak samo
sprawa rotmistrza Pileckiego, problem… Takich
spraw jest du¿o, Panie Senatorze. W zwi¹zku
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z powy¿szym trzeba by by³o do tego siêgn¹æ. Aczkolwiek jest to dotykane w IPN, ale jeszcze nie
ma... Dlaczego? Bo nie ma kompletnoœci Ÿróde³.
Tak, jak powiedzia³em, Panie Senatorze, to jest
86 km akt, a w zwi¹zku z powy¿szym mo¿e byæ
tak, ¿e akurat ten najlepszy smaczek, to Ÿród³o,
jest gdzieœ tam, na osiemdziesi¹tym kilometrze.
W tej chwili, powiedzmy to sobie, by³o to badane… Bo czêsto wybiórczo szuka³o siê akt dla
rzecznika praw obywatelskich, kiedy by³y one
potrzebne do wniesienia oskar¿enia itd. W zwi¹zku z powy¿szym nie ma… Trzeba by te¿ powiedzieæ, ¿e jest za ma³o archiwistów. W IPN, wbrew
pozorom, jest za ma³o archiwistów, a¿eby uporz¹dkowaæ to archiwum. Ono jest porz¹dkowane, jest porz¹dkowane systematycznie. To mogê
zaœwiadczyæ, bo, jak ju¿ wspomina³em, jako cz³onek kolegium musia³em sprawdziæ te wszystkie
odwo³ania, jakie do nas wnoszono, i widzia³em,
¿e coraz bardziej jest ono uporz¹dkowane. Ale do
pe³nego uporz¹dkowania jeszcze doœæ daleko,
Panie Senatorze.
Tych problemów jest bardzo… Ja tylko dwa
proste, z brzegu, podam. Na przyk³ad…
(Rozmowy na sali)
Nie chcê tu wymieniaæ… Sprawa ksiêdza Popie³uszki – tego nie mo¿na… To jest ciê¿ki problem, dlatego ¿e to jest sprawa wspó³czesna, prokuratorzy nie s¹ co do niej zgodni itd. Ale tego jest
du¿o. Historia Koœcio³a katolickiego, dobra,
pe³na zreszt¹ – pan profesor ¯aryn doskonale sie
tym zajmuje, doskonale robi to, co publikuje.
Niemniej jednak trzeba by to gruntownie przebadaæ. No i jest to, co ju¿ tutaj powiedziano i co ja
sam powiedzia³em: Ÿród³a, jak najwiêcej wydawnictw Ÿród³owych.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Pan senator Kogut i pan senator Ryszka s¹ jeszcze zapisani.
Czy ktoœ jeszcze chcia³by zadaæ pytanie?
Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Stanis³aw Kogut:
Przede wszystkim, Panie Marsza³ku, jestem
senatorem, dla którego to jest pierwsza kadencja, ale uwa¿am, ¿e przed takimi ludŸmi jak pan
Wojciechowski, pan Czuma, pan czy pan Niesio³owski, nale¿y chyliæ czo³a, boœcie walczyli o woln¹, niepodleg³¹ Polskê. A je¿eli wprowadzaj¹ tu
harmider ci, którzy byli pos³ami w PRL, byli we
Froncie Jednoœci Narodu, we WRON… (oklaski)
…to dla mnie jest to po prostu...
Naprawdê, Panie Marsza³ku, mówiê to z ogromnym szacunkiem dla tych ludzi, niezale¿nie od tego, na kogo zag³osujê. Szanujê was, powa¿am
i gratulujê wam. Niezale¿nie od tego, kogo wybior¹, bêdziecie wspania³ymi ludŸmi. (Oklaski)
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Wybór cz³onka Kolegium Instytutu Pamiêci Narodowej
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(senator S. Kogut)
I skoñczmy ju¿ z tym, ¿e, Panie Marsza³ku… Ja
naprawdê jako góral z rodziny patriotycznej… A tu
ci¹gle wyci¹ga siê biskupa Wielgusa. Co my chcemy? Czy chcemy jeszcze os³abiæ autorytet tego hierarchy, który i tak zosta³ doszczêtnie zniszczony?
(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Panie Senatorze, pytanie.)
Ja mam do pana jedno pytanie…
Przepraszam, trochê emocjonalnie do tego
podchodzê, ale nie róbmy w Izbie refleksji takiego
harmidru, ¿e marsza³ek jest mniej wa¿ny od któregoœ senatora! Naprawdê, Panie Marsza³ku,
niech pan wybaczy, ale taka jest moja refleksja.
Mam do pana jedno pytanie: czy jest pan za
ca³kowitym otwarciem akt? Bo nie ma ustawy…
I chcia³bym znaæ pana stanowisko.
W ramach odpowiedzi dla senatora £yczywka:
ja podpisa³em siê pod t¹ kandydatur¹, bo taka
by³a proœba skierowana do wszystkich senatorów, a siedmiu senatorów mog³o zg³osiæ w³asnych kandydatów. Ja jestem jednym z tych, którzy podpisali siê pod kandydatur¹ pana Wojciechowskiego. Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Pan senator Ryszka.
(G³os z sali: By³o pytanie.)

Kandydat na Cz³onka Kolegium
Instytutu Pamiêci Narodowej
– Komisji Œcigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu
Teofil Wojciechowski:
Mo¿e krótko odpowiem. Tak, tylko, jak to ju¿
mówi³em, z zakryciem tych wra¿liwych informacji, które siê w aktach znajduj¹. Jak je zwa³, tak je
zwa³, ale one tam s¹. I to s¹ te smaczki, które
„ich” najbardziej interesowa³y.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Pan senator Ryszka, proszê bardzo.

Senator Czes³aw Ryszka:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Poniewa¿ sprawia pan wra¿enie cz³owieka
bardzo szlachetnego i interesuj¹cego, mam pytanie, ¿e tak powiem, ¿yciorysowe. Pan napisa³ pracê doktorsk¹ w roku 1975, a dopiero po trzydziestu latach zrobi³ pan habilitacjê, mam wiêc pytanie o temat pracy doktorskiej i habilitacyjnej.

Kandydat na Cz³onka Kolegium
Instytutu Pamiêci Narodowej
– Komisji Œcigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu
Teofil Wojciechowski:
Temat mojej pracy doktorskiej to: „Tomasz
Czempiñski, rektor Akademii Krakowskiej i biskup krakowski”. To s¹ lata œredniowiecza. Praca
habilitacyjna natomiast, równo po trzydziestu
latach, by³a zwi¹zana z moj¹ prac¹, ju¿ nie na
uczelni, ale w Muzeum ¯up Krakowskich w Wieliczce. Kiedy znalaz³em odpowiednio czas itd. napisa³em rozprawê habilitacyjn¹ – dorobek mój
by³ wystarczaj¹cy – pod tytu³em „Koœcielne dzieje
Bochni”. Jestem bowiem z Bochni, z Bochni¹ jestem zwi¹zany. A teraz równie¿ te ma³e ojczyzny
s¹, powiedzia³bym, doœæ na topie wœród badaczy.
Rada wydzia³u zatwierdzi³a temat i w zwi¹zku
z tym pope³ni³em tê rozprawê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê bardzo.
Nie ma wiêcej pytañ i pytaj¹cych.
Dziêkujê panu.
(Kandydat na Cz³onka Kolegium Instytutu Pamiêci Narodowej – Komisji Œcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Teofil Wojciechowski: Dziêkujê, Panie Marsza³ku.) (Oklaski)
Informujê, ¿e g³osowanie w sprawie wyboru
cz³onka Kolegium Instytutu Pamiêci Narodowej
przeprowadzimy razem z g³osowaniami nad pozosta³ymi punktami obrad, nie wczeœniej ni¿ jutro o godzinie 16.00.
Proszê o komunikaty.
Za chwilê og³oszê przerwê.

Senator Sekretarz
Urszula Gacek:
Wspólne posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Nauki, Edukacji i Sportu
w sprawie rozpatrzenia wniosków do ustawy
o Narodowym Centrum Badañ i Rozwoju, ustawy
o zmianie ustawy o zasadach finansowania nauki, ustawy o zmianie ustawy o ¿egludze œródl¹dowej odbêdzie siê bezpoœrednio po og³oszeniu
przerwy w obradach Senatu w sali nr 217.
Nastêpnie Komisja Gospodarki Narodowej dokoñczy rozpatrzenie wniosków do ustawy o zmianie ustawy o spó³dzielniach mieszkaniowych
oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
Wspólne posiedzenie Komisji Rolnictwa
i Ochrony Œrodowiska oraz Komisji Ustawodawczej w sprawie rozpatrzenia wniosków zg³oszonych w toku debaty do projektu ustawy o zmianie ustawy o kszta³towaniu ustroju rolnego i projektu ustawy o zmianie ustawy o kszta³towaniu
ustroju rolnego oraz ustawy o gospodarowaniu
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Komunikaty

(senator sekretarz U. Gacek)
nieruchomoœciami rolnymi Skarbu Pañstwa odbêdzie siê bezpoœrednio po og³oszeniu przerwy
w obradach Senatu w sali nr 182.
Wspólne posiedzenie Komisji Rodziny i Polityki Spo³ecznej oraz Komisji Ustawodawczej
w sprawie rozpatrzenia poprawek zg³oszonych
do projektu ustawy o zmianie ustawy o œwiadczeniach rodzinnych odbêdzie siê dniu dzisiejszym, pó³ godziny po og³oszeniu przerwy, w sali
nr 176.
Posiedzenie Komisji Rodziny i Polityki Spo³ecznej w sprawie rozpatrzenia poprawek do
ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i spo³ecznej oraz zatrudnianiu osób niepe³nosprawnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw odbêdzie siê w dniu jutrzejszym,
1 czerwca, po og³oszeniu przerwy w sali
nr 182…
(G³os z sali: Jutro.)
…po og³oszeniu jutro przerwy w obradach.
Posiedzenie Komisji Samorz¹du Terytorialnego
i Administracji Pañstwowej dotycz¹ce spraw organizacyjnych odbêdzie siê dziœ, 31 maja, bezpoœrednio
po og³oszeniu przerwy w obradach w sali nr 182.
I ponownie komunikat od pani senator Fetliñskiej, która uprzejmie informuje, i¿ dnia 14 czerwca w czwartek o godzinie 7.30 w kaplicy sejmo-

wej odbêdzie siê msza œwiêta po³¹czona z poœwiêceniem drogi krzy¿owej ufundowanej przez pos³ów i senatorów. Aktu poœwiêcenia dokona arcybiskup Kazimierz Nycz, metropolita warszawski.
Serdecznie dziêkujê ofiarodawcom i zapraszam
na mszê w imieniu ksiêdza kapelana. Podpisa³a
pani senator Janina Fetliñska.
Tyle komunikatów.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê bardzo.
(Senator Przemys³aw Alexandrowicz: Panie
Marsza³ku, dwie komisje równolegle obraduj¹.
Czy to jest zgodne z naszymi regulacjami? Ale nie
razem, tylko równolegle, w ró¿nych salach.)
(Poruszenie na sali)
Nie wydaje mi siê…
(Senator Przemys³aw Alexandrowicz: Komisja
Nauki, Edukacji i Sportu zaraz po przerwie, w sali nr 217, a Komisja Samorz¹du Terytorialnego
i Administracji Pañstwowej, te¿ zaraz po przerwie, w sali nr 182.)
Nie tylko dwie… Znacznie wiêcej ich nieraz obraduje.
Og³aszam przerwê do jutra, do godziny 9.00.
A sprawy komisji trzeba ustalaæ miêdzy przewodnicz¹cymi.

(Przerwa w posiedzeniu o godzinie 20 minut 26)

(Wznowienie posiedzenia o godzinie 9 minut 03)

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

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Wznawiam posiedzenie.
Proszê senatorów sekretarzy o zajêcie miejsc
przy stole prezydialnym.
Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu dwudziestego pierwszego porz¹dku obrad: sprawozdanie z dzia³alnoœci Centralnego Biura Antykorupcyjnego w roku 2006…
Proszê bardzo.
(Senator Jaros³aw Gowin: Panie Marsza³ku,
chcia³bym zg³osiæ wniosek formalny. Mogê?)
Proszê bardzo.

Senator Jaros³aw Gowin:
Panie Marsza³ku! Szanowni Pañstwo! Panie
Ministrze!
W dniu wczorajszym polska opinia publiczna
zosta³a zszokowana informacj¹ o tym, ¿e jeden
z w¹tków sprawy Miros³awa G. zosta³ okreœlony
kryptonimem „Mengele”. No, to jest nazwisko…
(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Panie Senatorze, proszê o wniosek formalny. Jaki pan ma
wniosek formalny?)
Mój wniosek formalny jest taki, ¿e mimo
ogromnego szacunku dla dzia³alnoœci pana ministra Kamiñskiego przed rokiem 1989, jak równie¿
ogromnego szacunku dla tego, co pan minister robi³ po roku 1989 w sprawie walki z pozosta³oœciami komunizmu, mimo tego szacunku, ale przede
wszystkim w imiê pamiêci ofiar doktora Mengele,
chcia³bym prosiæ pana ministra, ¿eby zechcia³
w imieniu swojej instytucji przeprosiæ Polaków za
to, co zrobiono w jego instytucji. Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Panie Senatorze, to przecie¿ nie jest wniosek
formalny. Czy pan nie widzi…
(Senator Stefan Niesio³owski: Jeœli nie przeprosi, to wychodzimy.)

Zaraz, ale to nie jest wniosek formalny.
(Senator Stefan Niesio³owski: Albo przeprasza,
albo wychodzimy.)
Sprawdzam…
(Senator Czes³aw Ryszka: Ale nikt was nie
trzyma.)
(Senator Stefan Niesio³owski: No to wychodzimy. Albo przeprasza, albo wychodzimy.)
Proszê mi nie przeszkadzaæ w prowadzeniu
obrad.
Pragnê powitaæ obecnego na posiedzeniu Senatu szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego
Mariusza Kamiñskiego.
Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
dwudziestego pierwszego porz¹dku obrad:
sprawozdanie z dzia³alnoœci Centralnego Biura
Antykorupcyjnego w roku 2006.
Przypominam, ¿e zgodnie z art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze
Antykorupcyjnym szef CBA przedstawia Senatowi coroczn¹ informacjê o wynikach dzia³alnoœci
Centralnego Biura Antykorupcyjnego.
Przypominam, ¿e marsza³ek Senatu otrzyma³
od szefa CBA sprawozdanie, zawarte w druku senackim nr 414 oraz w druku do druku nr 414.
Zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 10 Regulaminu Senatu
marsza³ek skierowa³ to sprawozdanie do Komisji
Praw Cz³owieka i Praworz¹dnoœci. Komisja Praw
Cz³owieka i Praworz¹dnoœci na posiedzeniu
w dniu 18 kwietnia 2007 r. zapozna³a siê z przedstawionym przez szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego sprawozdaniem i poinformowa³a
o tym marsza³ka Senatu.
Proszê o zabranie g³osu szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego Mariusza Kamiñskiego.

Szef
Centralnego Biura
Antykorupcyjnego
Mariusz Kamiñski:
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Chcia³bym przedstawiæ sprawozdanie z dzia³alnoœci Centralnego Biura Antykorupcyjnego za
rok 2006. Ustawa zobowi¹zuje nas do tego, ¿eby
co roku sk³adaæ takie sprawozdanie. Ja zdajê so-
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bie sprawê z tego, ¿e jest to w jakiejœ mierze dokument historyczny i absolutnie nie zamierzam
unikaæ odpowiedzi na jakiekolwiek pytania, które budz¹ emocje, kontrowersje w opinii publicznej. Tak ¿e myœlê, ¿e de facto bêdzie to sprawozdanie z dotychczasowej naszej dzia³alnoœci.
Oczywiœcie odniosê siê do spraw, które poruszy³
pan senator Gowin.
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie! Jak wspomnia³em, mam zaszczyt przedstawiæ sprawozdanie z dzia³alnoœci Centralnego Biura Antykorupcyjnego w roku 2006. CBA rozpoczê³o dzia³alnoœæ 24 lipca ubieg³ego roku, co oznacza, ¿e
sprawozdanie obejmuje jedynie okres kilku pierwszych miesiêcy istnienia naszej instytucji. By³
to czas niezwykle intensywnej budowy fundamentów pierwszej w niepodleg³ej Polsce powstaj¹cej od pocz¹tku s³u¿by specjalnej. Równolegle
musieliœmy tworzyæ struktury CBA, wype³niaæ je
kompetentn¹ kadr¹, stworzyæ zaplecze logistyczne, przygotowaæ kilkadziesi¹t aktów wykonawczych do ustawy i co najwa¿niejsze, niemal
z marszu przyst¹piæ do realizacji zadañ ustawowych postawionych CBA przez parlament i rz¹d.
Wydaje siê, ¿e mimo ogromu prac nie pope³niliœmy wiêkszych b³êdów w tym okresie. Pragnê
poinformowaæ Wysoki Senat, ¿e nasze dzia³ania
w omawianym okresie zosta³y ju¿ starannie
skontrolowane przez Najwy¿sz¹ Izbê Kontroli.
Kontrolerzy NIK wystawili nam ocenê pozytywn¹. W trakcie kontroli zbadali oni miêdzy innymi sto trzydzieœci losowo wybranych transakcji
przeprowadzonych przez CBA i nie stwierdzili ¿adnych uchybieñ.
Pierwsze miesi¹ce funkcjonowania CBA szczegó³owo opisaliœmy w przedstawionym Wysokiej
Izbie dokumencie. Oczywiœcie z perspektywy
1 czerwca 2007 r. s¹ one ju¿ odleg³¹ histori¹. Ka¿dy miesi¹c, ka¿dy tydzieñ naszej dzia³alnoœci to
nowe doœwiadczenia, nowe fakty, nowe istotne
sytuacje. I o tym przede wszystkim chcia³bym
mówiæ. Tak ¿e wydaje mi siê, ¿e demonstracja senatorów Platformy Obywatelskiej by³a chyba trochê przedwczesna i nie da³a mi nawet szansy na
przedstawienie stanowiska w sprawie, któr¹ poruszyli ci senatorowie.
Zacznê mo¿e od statystyki, tak ¿eby pañstwo,
szanowny Senat, mieli wyobra¿enie, na jakim
etapie rozwoju tej nowej instytucji jesteœmy.
Do s³u¿by w CBA zg³osi³o siê oko³o dziesiêciu
tysiêcy kandydatów. Na pocz¹tku maja w s³u¿bie
tej by³o zatrudnionych czterystu dziesiêciu funkcjonariuszy. Zgodnie z za³o¿eniami bud¿etowymi, zgodnie z planem rozwoju naszej instytucji
do koñca roku ma byæ zatrudnionych oko³o tysi¹ca funkcjonariuszy w tej s³u¿bie.
Je¿eli chodzi o to, sk¹d ci ludzie siê wywodz¹,
kto tworzy CBA, to te¿ mo¿e krótka informacja,
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ma³a statystyka. Oko³o 35% zatrudnionych
w chwili obecnej w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym to s¹ doœwiadczeni funkcjonariusze,
z du¿ym dorobkiem zawodowym, z du¿ymi sukcesami w pracy w organach œcigania. Wiêkszoœæ
z nich to ludzie wywodz¹cy siê z Policji, zw³aszcza
z Centralnego Biura Œledczego. S¹ równie¿ byli
funkcjonariusze Agencji Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego. Podkreœlam: takich osób jest oko³o
35%. Pozosta³e osoby to eksperci z ró¿nych dziedzin, ludzie doœwiadczeni, z du¿ym dorobkiem
zawodowym, ale nie w s³u¿bach specjalnych, nie
w s³u¿bach mundurowych. Jest równie¿ grupa
ludzi bardzo m³odych, œwietnie wykszta³conych,
dla których praca w CBA tak naprawdê jest dopiero pierwsz¹ prac¹ zawodow¹. Jest to nasza
œwiadoma decyzja, ¿eby tacy ludzie te¿ trafili do
naszej instytucji, ¿eby przez tê instytucjê byli
wszechstronnie szkoleni.
Od razu, na samym pocz¹tku naszej dzia³alnoœci zetknêliœmy siê z tym problemem szkoleñ.
Szybko zorganizowaliœmy szkolenia dokszta³caj¹ce dla funkcjonariuszy z innych s³u¿b. Szkolenia podstawowe cyklicznie odbywaj¹ siê dla kilkudziesiêcioosobowych grup nowych funkcjonariuszy. S¹ to szkolenia bardzo intensywne. Korzystamy z infrastruktury Wy¿szej Szko³y Policji
w Szczytnie, ale s¹ to nasze kursy, nasi wyk³adowcy, nasz program. Oczywiœcie korzystamy równie¿ z wyk³adowców zewnêtrznych, nie tylko ze
szko³y w Szczytnie, ale równie¿ z pañstwowych
uczelni cywilnych. Tak ¿e funkcjonariusze s¹
wszechstronnie szkoleni. Korzystamy równie¿
z doœwiadczeñ zagranicznych. Grupy naszych
funkcjonariuszy by³y szkolone przez przedstawicieli s³u¿b zagranicznych, jak równie¿ uczestniczy³y ju¿ w wyjazdach, w kursach specjalistycznych poza granicami naszego kraju, miêdzy innymi w Stanach Zjednoczonych.
Je¿eli chodzi o strukturê CBA, to okreœla j¹
statut naszej instytucji. Do koñca ubieg³ego roku
zorganizowaliœmy dwanaœcie jednostek organizacyjnych, zarówno tych, które bezpoœrednio realizuj¹ zadania ustawowe, jak i pionu wspomagania. W tym roku zosta³ znowelizowany statut
CBA. Powsta³ nowy zarz¹d, czyli Zarz¹d Operacji
Regionalnych. Celem tego zarz¹du jest rozbudowa naszych struktur w terenie, podejmowanie
wyzwañ, które stoj¹ przed nami, naturalnych
wyzwañ, oczekiwañ spo³ecznoœci lokalnych, ¿e
równie¿ tam Centralne Biuro Antykorupcyjne
bêdzie skutecznie walczy³o z uk³adami i z korupcj¹. W sk³ad Zarz¹du Operacji Regionalnych bêdzie wchodzi³o docelowo dziesiêæ delegatur terenowych. Powstan¹ one w tych miastach, w których istniej¹ prokuratury apelacyjne, z wyj¹tkiem Warszawy, bo tu bêdzie tylko centrala. Mogê powiedzieæ, ¿e ju¿ w tej chwili, mimo tego, ¿e
statut zosta³ znowelizowany pod koniec marca
i dopiero w tym momencie mogliœmy przyst¹piæ
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do budowy delegatur, mamy dobrze zorganizowane delegatury w Gdañsku, w Katowicach i we
Wroc³awiu, chocia¿ jeszcze w tymczasowych siedzibach. Rozpoczêliœmy ju¿ budowê delegatur
w Bia³ymstoku, Lublinie, Poznaniu, Rzeszowie
i Szczecinie. I w najbli¿szym czasie, w drugiej po³owie roku, ale myœlê, ¿e stanie siê to szybko, powstan¹ dwie ostatnie delegatury: w £odzi i w Krakowie.
Przejdê mo¿e do omawiania spraw zwi¹zanych
z realizacj¹ zadañ ustawowych CBA. Zacznê od
dzia³añ o charakterze operacyjno-œledczym, tych
budz¹cych najwiêksze emocje i najwiêksze zainteresowanie opinii publicznej. Najpierw krótka
statystyka.
Do dnia dzisiejszego Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzyma³o szeœædziesi¹t osiem osób
i postawi³o im zarzuty. W wiêkszoœci s¹ to zarzuty korupcyjne, przyjmowania b¹dŸ wrêczania
korzyœci maj¹tkowej. Czêœæ z tych spraw nie jest
znana opinii publicznej, miêdzy innymi dlatego
¿e dotyczy osób, które wrêcza³y ³apówki i przyzna³y siê do tego, z³o¿y³y obszerne wyjaœnienia
w tej sprawie i wspó³pracuj¹ z CBA. Nie uwa¿aliœmy za s³uszne, ¿eby jakiekolwiek szczegó³y
w tego typu sytuacjach podawaæ opinii publicznej, o niektórych ze spraw informowaliœmy opiniê publiczn¹ po realizacji. Chcê podkreœliæ bardzo mocno, ¿e ¿adna ze spraw, któr¹ prowadzimy, nie jest jeszcze zakoñczona, wszystkie te
sprawy s¹ w toku, mimo ¿e w niektórych sprawach aresztowanych jest ju¿ nawet kilkanaœcie
osób, to sprawy maj¹ charakter rozwojowy. Jesteœmy m³od¹ instytucj¹, œledztwa s¹ wieloetapowe i pewne sygna³y do opinii publicznej mogliœmy wysy³aæ po realizacji pierwszego etapu, czyli
doprowadzeniu do zatrzymania i postawienia
zarzutów sprawcom w zwi¹zku z naszymi ustaleniami w pierwszym etapie.
Wspomnia³em ju¿, ¿e zatrzymano szeœædziesi¹t osiem osób i postawiono im zarzuty. Mniej
wiêcej 1/3 tych spraw to by³y sprawy aresztowe,
w których s¹d stosuje albo zastosowa³ areszt
tymczasowy wobec podejrzanych. Tym szeœædziesiêciu oœmiu osobom postawiono w sumie
oko³o dwustu dwudziestu zarzutów pope³nienia
przestêpstw. W trakcie wykonywanych dzia³añ
funkcjonariusze CBA na poczet ewentualnych
przysz³ych kar zabezpieczyli mienie o wartoœci
12 milionów z³. S¹ to zarówno pieni¹dze, czyli gotówka, ruchomoœci, nieruchomoœci, zw³aszcza
samochody, jak równie¿ akcje i obligacje osób
podejrzanych o pope³nienie przestêpstw. Tak
wiêc ³¹czna kwota zabezpieczonego maj¹tku to
oko³o 12 milionów z³.
Przejdê mo¿e do omówienia niektórych spraw
czy przypomnienia niektórych spraw, o których
wiadomo opinii publicznej, o których opinia pub-

liczna by³a informowana, poniewa¿ czêœciowy
pierwszy etap ich realizacji zosta³ zakoñczony
w formie postawienia zarzutów sprawcom tych
przestêpstw.
Pierwsza g³oœna sprawa, ale sprawa, która ca³y siê toczy, to sprawa dotycz¹ca prywatyzacji
Nadodrzañskich Zak³adów Przemys³u T³uszczowego w Brzegu. Podejrzanym postawiono szereg
zarzutów przestêpstw gospodarczych, wyprowadzania maj¹tku spó³ki. Straty wynik³e z ich dzia³alnoœci szacuje siê na ponad 150 milionów z³.
Jest ca³y segment spraw dotycz¹cych korupcji
w wymiarze sprawiedliwoœci i w organach œcigania. S¹ to szczególnie wa¿ne œledztwa, gdy¿ dotycz¹ one œrodowiska, które powinno odpowiadaæ
za zwalczanie przestêpczoœci w naszym kraju.
Ale czêsto w jego szeregach znajduj¹ siê ludzie,
którzy s¹ po drugiej stronie, i tu jest ogromne zadanie CBA, ¿eby skutecznie dzia³aæ w³aœnie
w tym zakresie, w tym segmencie.
Mogê ju¿ powiedzieæ o pierwszych realizacjach
zwi¹zanych z tym œrodowiskiem, mówi¹c umownie. Zatrzymano jednego z warszawskich policjantów, wspó³pracuj¹cego ze zorganizowan¹
grup¹ przestêpcz¹, który za ³apówki ujawnia³
przestêpcom informacje ze œledztw, doradza³, jak
unikn¹æ kary, poœwiadcza³ nieprawdê i przekracza³ uprawnienia.
Du¿a sprawa to, przypomnê, rozbicie grupy do
tej pory dziesiêciu osób, bo dziesiêæ osób by³o zatrzymanych w tej sprawie, ale ta sprawa jest rozwojowa. Trzon tej grupy stanowili byli policjanci,
wiêkszoœæ z tych ludzi to byli policjanci. Podejrzani w tej sprawie powo³ywali siê na wp³ywy
w organach œcigania. Oferowali poœrednictwo
w uzyskaniu korzystnych rozstrzygniêæ w tocz¹cych siê postêpowaniach, miêdzy innymi
w zwalnianiu przestêpców z aresztu czy odzyskiwaniu zabezpieczonych przez organa œcigania
samochodów. Za us³ugi ¿¹dali nawet do kilkuset
tysiêcy z³otych.
W ostatnim czasie CBA zatrzyma³o sêdziego
s¹du rejonowego z Bielska-Bia³ej. Sêdzia ten
bêdzie odpowiada³ za ³apownictwo i p³atn¹ protekcjê.
Kolejny segment spraw, którymi siê zajmujemy,
a które tak bardzo bulwersuj¹ opiniê publiczn¹, to
korupcja w s³u¿bie zdrowia. Mo¿e zanim przejdê do
omawiania konkretnych spraw, konkretnych sytuacji, zwrócê uwagê Wysokiej Izby na to, jakimi
œrodowiskami lekarskimi zajmuje siê CBA.
Otó¿ s¹ to ludzie, œrodowiska, które do tej pory
mia³y poczucie tego, ¿e s¹ nietykalne. To lekarze,
ordynatorzy z najlepszych, z najbardziej renomowanych szpitali w Polsce, zw³aszcza tych, które
mia³y oparcie w rz¹dzie, na przyk³ad szpitala Ministerstwa Spraw Wewnêtrznych i Administracji,
od lat szpitala dla elit. Ci lekarzy, którzy tam pracowali i pracuj¹, mieli poczucie totalnego bezpieczeñstwa. Bezpoœrednio znali najbardziej wp³y-
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wowe osoby w pañstwie, z wszystkich opcji, przez
wiele lat. Leczyli ich rodziny, leczyli rodziny tak
zwanych VIP-ów, szeroko rozumianych, nie tylko
polityków. Dochodzi³y do nas bardzo niebezpieczne sygna³y o tym, co siê dzieje, o tym, ¿e niektórzy z tych ludzi dzia³aj¹ w sposób nieetyczny czy
wrêcz przestêpczy i miêdzy innymi dlatego zajêliœmy siê tym szpitalem.
Inny szpital, o którym pisze prasa, ¿e trwa œledztwo, i rzeczywiœcie to œledztwo trwa, to szpital
na Szaserów, tak zwany szpital prezydencki,
szpital Ministerstwa Obrony Narodowej.
Kolejny szpital, w którym przeprowadzono aresztowania, to bardzo znany w ca³ej Polsce szpital
w Konstancinie; ludzie z ca³ej Polski miesi¹cami
czekaj¹ na przeprowadzenie w tym szpitalu specjalistycznych operacji i zabiegów rehabilitacyjnych. W tym szpitalu aresztowaliœmy dyrektora
szpitala i zastêpcê jednego z ordynatorów.
Nie chcê mówiæ o szczegó³ach tych spraw,
sprawy maj¹ charakter korupcyjny, to mogê powiedzieæ na pewno. Na przyk³ad jedna z tych
spraw, któr¹ ostatnio zrealizowaliœmy, dotyczy³a
produkowania, mogê tak powiedzieæ, dokumentacji medycznej na u¿ytek przestêpców. Jeden
z zatrzymanych przez nas lekarzy w zamian za
korzyœci maj¹tkowe stworzy³ dokumentacjê medyczn¹ dla Andrzeja Z. pseudonim „S³owik”. Ta
osoba zosta³a przez nas w ostatnich dniach zatrzymana.
Ale rzeczywiœcie, chcê to mocno podkreœliæ,
bêdziemy – to znaczy ju¿ to robimy, nie bêdziemy,
ale ju¿ to robimy – bardzo, bardzo dok³adnie
przygl¹dali siê tym dokumentom medycznym,
wystawianym czêsto przez wybitnych lekarzy,
bardzo znanych lekarzy, dokumentom, którymi
przed wymiarem sprawiedliwoœci, przed s¹dami,
przed prokuratorami pos³ugiwali siê groŸni przestêpcy. Tak, robimy to i s¹ ju¿ pierwsze efekty
tych dzia³añ. Kolejny segment spraw, którymi siê
zajmujemy, dotyczy nadu¿yæ urzêdników, funkcjonariuszy publicznych. Wspomnê tu o kilku
sprawach.
W ostatnim czasie zatrzymaliœmy syndyka
s¹dowego, jednego z przedsiêbiorstw w województwie ³ódzkim. Zosta³ on zatrzymany na gor¹cym uczynku podczas wrêczania korzyœci maj¹tkowej w zamian za przetarg, który syndyk
ustawia³.
I sprawa z ostatnich dni: zatrzymaliœmy szeœciu urzêdników Agencji Mienia Wojskowego
Sto³ecznego Zarz¹du Infrastruktury i Wojskowej
Administracji Koszar. Przedstawiono im zarzuty
poœwiadczania nieprawdy w dokumentach dotycz¹cych nieruchomoœci zbywanych przez agencjê i zwi¹zanych z tym wycen. Straty Skarbu Pañstwa z tytu³u specyficznej dzia³alnoœci tych urzêdników siêgaj¹ setek tysiêcy z³.
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Zajmujemy siê ró¿nego typu sprawami. Ostatnio dziêki dzia³aniom funkcjonariuszy CBA zosta³y postawione zarzuty prezydentowi Mys³owic. Nie jest to klasyczna sprawa korupcyjna, ale
zdobyliœmy materia³ œwiadcz¹cy o tym, ¿e cz³owiek ten w ramach kampanii wyborczej sfingowa³ zamach na siebie. Dziêki spo³ecznemu
wspó³czuciu zyska³ sympatiê i wygra³ w wyborach. Ale z³o¿y³ fa³szywe zawiadomienie o pope³nieniu przestêpstwa, z³o¿y³ fa³szywe zeznania
w tej sprawie, wiêc prokuratura postawi³a mu zarzuty. Materia³, jaki zgromadziliœmy w tej sprawie, uzasadnia³ postawienie takich zarzutów.
Czasami oprócz prowadzenia œledztw o charakterze stricte korupcyjnym ujawniamy równie¿ inne bardzo groŸne przestêpstwa. W toku
dzia³añ zwi¹zanych w³aœnie ze sprawami korupcyjnymi w jednym z mieszkañ osoby przez nas
zatrzymanej w sprawie korupcyjnej ujawniliœmy
znaczne iloœci narkotyków – mo¿na powiedzieæ,
¿e rozbiliœmy hurtowniê narkotyków. Zabezpieczono oko³o 6 kg ró¿nego typu twardych narkotyków, zw³aszcza amfetaminy, ale tak¿e kokainy,
tabletek ecstasy, haszyszu, których wartoœæ wolnorynkowa, jeœli w ogóle mo¿na o tym mówiæ, siêga prawie 1 miliona z³. Myœlê, ¿e w ostatnich miesi¹cach jest to jeden z wiêkszych – nie najwiêkszy, ale jeden z wiêkszych – sukcesów organów
œcigania w wykrywaniu przestêpczoœci tego typu.
Tak ¿e równie¿ takimi sprawami musimy siê
zajmowaæ, takie sprawy napotykamy w trakcie
dzia³añ, jakie podejmujemy. Te dzia³ania czêsto
dotycz¹ zorganizowanych grup przestêpczych,
które korumpuj¹ przedstawicieli wymiaru sprawiedliwoœci, urzêdników, i takie sprawy równie¿
mo¿emy prowadziæ, jeœli wi¹¿¹ siê one ze sprawami korupcyjnymi, z takim œrodowiskiem równie¿
walczymy.
Dzia³ania Centralnego Biura Antykorupcyjnego to oczywiœcie nie tylko sprawy operacyjno-œledcze, ale równie¿ postêpowania kontrolne. Tych
postêpowañ realizujemy coraz wiêcej. Czêsto koñcz¹ siê one takimi ustaleniami, ¿e na bazie protoko³ów kontrolnych naszych kontrolerów mo¿emy
od razu wszczynaæ postêpowania karne. I to ju¿
siê dzieje. Na przyk³ad, zakoñczy³o siê postêpowanie w sprawie kontroli w Urzêdzie Marsza³kowskim w Rzeszowie. Chodzi o wykonanie, wdra¿anie i funkcjonowanie portalu internetowego „Wrota Podkarpacia”, gdzie nasi kontrolerzy ujawnili
straty siêgaj¹ce oko³o pó³ miliona z³. Na bazie tych
wniosków zosta³o rozpoczête œledztwo. To œledztwo toczy siê intensywnie. I myœlê, ¿e nied³ugo bêdziemy mogli poinformowaæ opiniê publiczn¹
o dalszych ustaleniach w tym zakresie.
Kontrole maj¹ charakter jawny. Mo¿e podam
przyk³ady kilku kontroli, tak ¿eby Wysoki Senat
móg³ siê zorientowaæ, jakie obszary podlegaj¹
kontroli naszych kontrolerów. Te kontrole jeszcze
siê nie zakoñczy³y, ale pewnie s¹ blisko koñca. S¹
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to, na przyk³ad: sprzeda¿ nieruchomoœci Zak³adów Przemys³u Ci¹gnikowego „Ursus” w Warszawie, przekazanie przez zarz¹d miasta Szczecin lokali mieszkalnych dla osób pe³ni¹cych funkcje
publiczne, postêpowania przetargowe w gminach,
miastach, na przyk³ad w mieœcie Krasnystaw,
w gminie Rejowiec, przebieg prywatyzacji Fabryki
Wodomierzy i Zegarów „Metron” w Toruniu, zakup i sprzeda¿ oraz przechowywanie miêsa przez
Agencjê Rezerw Materia³owych, przestrzeganie
procedur zwi¹zanych z udzielaniem zamówienia
publicznego na budowê obwodnicy Augustowa
w dolinie rzeki Rospudy przez Generaln¹ Dyrekcjê
Dróg Krajowych i Autostrad, przestrzeganie procedur, tryb podejmowania decyzji i dzia³añ
zwi¹zanych z dzia³alnoœci¹ statutow¹ Fundacji
„Centrum Europejskie Natolin”. To przyk³ady takich konkretnych kontroli problemowych, w trakcie których jesteœmy.
Oczywiœcie bardzo wa¿nym zadaniem kontrolnym, jakie stoi przed Centralnym Biurem Antykorupcyjnym, jest kontrola oœwiadczeñ maj¹tkowych osób pe³ni¹cych funkcje publiczne. Takie
kontrole ju¿ siê odbywaj¹. My nie mówimy, których polityków dotycz¹, których parlamentarzystów. Jeœli bêd¹ nieprawid³owoœci w tych oœwiadczeniach obecnie kontrolowanych, to oczywiœcie poinformujemy opiniê publiczn¹, ale
z uwagi na delikatnoœæ sprawy nie chcemy, ¿eby
pad³ na kogokolwiek cieñ tylko z tego powodu, ¿e
CBA bada akurat jego oœwiadczenie maj¹tkowe.
Wiadomo, ¿e nie mo¿emy jednoczeœnie badaæ
wszystkich oœwiadczeñ maj¹tkowych parlamentarzystów, ale ten etap ju¿ siê rozpocz¹³ i takie
dzia³ania kontrolne s¹ podejmowane.
Oprócz spraw zwi¹zanych z dzia³aniami operacyjno-œledczymi, kontrolnymi rozwijamy równie¿ nasz pion analityczny. Chcemy zbudowaæ
silny wydzia³ analiz strategicznych, który sektorowo monitorowa³by to, co siê dzieje w naszym
¿yciu gospodarczym, w ¿yciu spo³ecznym, co ma
zwi¹zek z korupcj¹.
Mamy równie¿ komórkê, coraz bardziej aktywnie dzia³aj¹c¹, która na bie¿¹co monitoruje akty
prawne, zw³aszcza te przygotowywane przez rz¹d
pod k¹tem wychwytywania mechanizmów, które
mog¹ sprzyjaæ korupcji, i na bie¿¹co przekazujemy naszym prze³o¿onym w rz¹dzie nasze uwagi.
Takie uwagi s¹ i na bie¿¹co s¹ one przekazywane
Radzie Ministrów.
Ponadto aktywnie rozwijamy wspó³pracê miêdzynarodow¹. Uda³o nam siê nawi¹zaæ bardzo
partnerskie kontakty z s³u¿bami antykorupcyjnymi, policyjnymi, s³u¿bami specjalnymi innych
pañstw, szczególnie bliskie kontakty, które owocuj¹ ju¿ na przyk³ad szkoleniami organizowanymi przez te s³u¿by dla naszych funkcjonariuszy.
Mamy kontakt z s³u¿bami antykorupcyjnymi

Holandii, Litwy, £otwy, Belgii, Wielkiej Brytanii,
Stanów Zjednoczonych, Niemiec, Francji, Hiszpanii oraz pañstwami skandynawskimi. Nawi¹zaliœmy równie¿ kontakty z Europejskim
Urzêdem do spraw Zwalczania Nadu¿yæ Finansowych, czyli z OLAF. CBA w³¹czy³o siê równie¿
w prace Stowarzyszenia EPAC, na którego bazie
planuje siê utworzenie w najbli¿szym czasie Europejskiej Sieci Antykorupcyjnej.
Panie Marsza³ku, Wysoki Senacie, to pokrótce, w ujêciu statystycznym, pierwsze efekty naszych prac.
Mo¿e jeszcze jedna informacja. Je¿eli chodzi
o nasze prace operacyjno-œledcze, to tak naprawdê rozpoczê³y siê one dopiero w paŸdzierniku. To siê wi¹za³o z wejœciem w ¿ycie rozporz¹dzeñ wykonawczych Rady Ministrów. Tak ¿e
te pierwsze miesi¹ce przynios³y owoce. Oczywiœcie jest kwesti¹ oceny, czy mog³y przynieœæ wiêksze owoce, ile b³êdów pope³niliœmy. Jest to nowa s³u¿ba i ka¿dy, kto dzia³a, takie b³êdy pope³nia, ale mam nadziejê, ¿e Wysoka Izba oceni
ten pierwszy bilans, co podkreœlam, pozytywnie.
Nie chcia³em ograniczaæ siê tylko do tego okresu lipiec 2006–grudzieñ 2006, ale przedstawiæ
Wysokiej Izbie bie¿¹c¹ informacjê o naszej dzia³alnoœci.
Oczywiœcie chcê bardzo mocno podkreœliæ, ¿e
kontrola parlamentarna nad s³u¿bami specjalnymi jest niezwykle wa¿na, i najbardziej efektywnym instrumentem jest sejmowa Komisja do
spraw S³u¿b Specjalnych, gdzie najwiêcej mo¿na
powiedzieæ zw³aszcza o dzia³aniach operacyjnych, œledczych.
Chcê Wysokiej Izbie powiedzieæ, ¿e mamy sta³y
nadzór sejmowej komisji. Ostatnio goœciliœmy
u nas w instytucji ca³¹ komisjê, ³¹cznie z ekspertami. Równie¿ nasze sprawozdanie za ten okres,
który dzisiaj omawiam, poszerzone, maj¹ce
klauzulê „œciœle tajne”, trafi³o do sejmowej Komisji do spraw S³u¿b Specjalnych. I chcê pañstwu
powiedzieæ, ¿e po d³ugich dyskusjach, rozmowach z przedstawicielami komisji efekt by³ taki,
¿e sprawozdanie to zosta³o przyjête jednomyœlnie
przez wszystkich cz³onków komisji, niezale¿nie
od tego, czy wywodz¹ siê z opozycji, czy z koalicji
rz¹dowej. Tak ¿e mamy poczucie satysfakcji, ¿e
nasza praca zosta³a pozytywnie oceniona przez
przedstawicieli Sejmu, tych, którzy maj¹ dostêp
te¿ do informacji œciœle tajnych, którzy mog¹ zadaæ szereg bardzo szczegó³owych pytañ dotycz¹cych spraw, jakimi siê zajmujemy.
Panie Marsza³ku, ja rozumiem, ¿e pañstwo senatorowie bêd¹ zadawali pytania równie¿ odnosz¹ce siê do spraw bie¿¹cych. Ja oczywiœcie na tyle, na ile bêdê móg³, a bêdê stara³ siê maksymalnie
wyczerpuj¹co odpowiadaæ, odniosê siê do wszystkich spraw, w³¹cznie z tymi najbardziej gor¹cymi,
sygnalizowanymi na pocz¹tku obrad Senatu.
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Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Zgodnie z art. 44 ust. 6 Regulaminu Senatu
przed przyst¹pieniem do dyskusji senatorowie
mog¹ zg³aszaæ z miejsca trwaj¹ce nie d³u¿ej ni¿
minutê zapytania do szefa Centralnego Biura
Antykorupcyjnego zwi¹zane z omawianym punktem porz¹dku obrad.
Czy ktoœ z pañstwa senatorów pragnie zadaæ
pytanie?
Pañstwo Senatorowie, ja bêdê przestrzega³ regulaminu, wiêc proszê tak¿e przestrzegaæ czasu
trwania pytañ.
Proszê bardzo, pan senator Ryszka.

Senator Czes³aw Ryszka:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, mam kilka pytañ.
To nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e powo³anie CBA to
jest strza³ w dziesi¹tkê, ¿e takiej instytucji by³o
nam trzeba. Ale mam pytanie: gdyby ktoœ pana
zapyta³, jaka jest ró¿nica miêdzy CBA, CBŒ
a Agencj¹ Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego, to jak
by pan odpowiedzia³ na to pytanie? I czy jest miêdzy wami jakaœ hierarchia, to znaczy, czy któraœ
z tych instytucji jest wa¿niejsza, czy któryœ
urz¹d, ¿e tak powiem, mo¿e sobie podporz¹dkowaæ inny?
Druga kwestia dotyczy ju¿ sprawy zwi¹zanej
z tym kryptonimem „Mengele”. To jest oczywiœcie
bardzo naganne, ¿e taki kryptonim pojawi³ siê
w waszym urzêdzie. Ale pan pisze w sprawozdaniu, ¿e do grupy urzêdników nie mieli wstêpu dawni pracownicy SB ani milicji. Ten przeciek do
mediów wskazuje na to, ¿e wasz urz¹d jednak
jest jeszcze bardzo nieszczelny. Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê. Proszê bardzo.

Szef
Centralnego Biura
Antykorupcyjnego
Mariusz Kamiñski:
Panie Senatorze, je¿eli chodzi o pana pierwsze
pytanie o CBA, CBŒ, ABW, to ustawa przewiduje,
¿e w zakresie zwalczania przestêpczoœci korupcyjnej s³u¿b¹ wiod¹c¹, jak równie¿ koordynuj¹c¹
pracê innych s³u¿b w tym zakresie, jest Centralne Biuro Antykorupcyjne. Tak ¿e ró¿nica jest
w pewnych akcentach: CBA zajmuje siê g³ównie
zwalczaniem przestêpczoœci korupcyjnej i gospodarczej, CBŒ to formacja policyjna, bo przecie¿
nie jest to samodzielna s³u¿ba, ale wyodrêbniona
czêœæ Policji, nastawiona g³ównie na zwalczanie
przestêpczoœci zorganizowanej, czyli tej mafijnej,
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a ABW oczywiœcie jest to s³u¿ba kontrwywiadowcza i jeszcze w tej chwili zajmuj¹ca siê na mocy
ustawy zwalczaniem korupcji, chocia¿ jest to
przepis wygasaj¹cy, gdy¿ za chwilê ABW ju¿ nie
bêdzie zajmowa³a siê sprawami korupcyjnymi
i bêdzie to wy³¹czna domena CBA. Te wszystkie
s³u¿by wspó³pracuj¹ ze sob¹ równie¿ za poœrednictwem ministra koordynatora, który w sposób naturalny koordynuje pewne dzia³ania. Bezpoœrednia wspó³praca szefów tych s³u¿b jest
ci¹g³a, tak ¿e jest tutaj pe³na wymiana informacji
i wspó³praca. Niektóre sprawy realizowane s¹
wspólnie. Nastêpuje swego rodzaju podzia³,
a mianowicie jedna s³u¿ba zajmuje siê jak¹œ
spraw¹, na przyk³ad bardziej pod k¹tem przestêpczoœci zorganizowanej, a inna w³aœnie bada
powi¹zania urzêdników. Tak ¿e ta wspó³praca
jest dobra, jest koordynacja i ka¿da z tych s³u¿b
ma swój temat wiod¹cy. Oczywiœcie te sprawy siê
zazêbiaj¹ i to powoduje, ¿e ten efekt powstaje.
Mam nadziejê, ¿e w³aœnie ta wspó³praca bêdzie
siê coraz bardziej pog³êbiaæ.
Jeœli chodzi o drugie pytanie, to s¹ dwie kwestie. Pan senator poruszy³ sprawê by³ych funkcjonariuszy, wspó³pracowników organów bezpieczeñstwa PRL i ich ewentualnej pracy w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym. Otó¿ tu jesteœmy zabezpieczeni. Miêdzy innymi dziêki Wysokiej Izbie, ustawa zabrania… Centralne Biuro
Antykorupcyjne jest to chyba jedyna instytucja
publiczna, mo¿e poza IPN, w przypadku której
ustawa wprost mówi o tym, ¿e byli funkcjonariusze i wspó³pracownicy organów bezpieczeñstwa
PRL nie mog¹ byæ jej funkcjonariuszami. Wszyscy funkcjonariusze s¹ badani równie¿ pod tym
k¹tem z wykorzystaniem materia³ów IPN. I gdyby
stwierdzono, ¿e ktoœ taki przenikn¹³, natychmiast z mocy ustawy straci³by pracê. Nie dotyczy
to jednak funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej,
to prawda. Ale w zasadzie ten problem nie wystêpuje. Jesteœmy raczej nastawieni na funkcjonariuszy nowych, m³odych, aczkolwiek s¹ osoby,
pojedyncze osoby w naszej instytucji, które
w pionach kryminalnych milicji rozpoczyna³y
swoj¹ aktywnoœæ zawodow¹. Je¿eli zaœ chodzi
o S³u¿bê Bezpieczeñstwa i tego typu instytucje,
to na szczêœcie zosta³ wprowadzony przez Wysok¹ Izbê ca³kowity zakaz pracy tych osób w naszej
instytucji, tak ¿e tego niebezpieczeñstwa nie ma.
I druga sprawa, ta najbardziej bulwersuj¹ca
w ostatnich dniach, czyli sprawa kryptonimu,
który jakoby zosta³ nadany sprawie dotycz¹cej
szpitala MSWiA na Wo³oskiej. Chcê jednoznacznie powiedzieæ, ¿e nie jest prawd¹, i¿ kryptonim
sprawy, podkreœlam, kryptonim sprawy dotycz¹cej Wo³oskiej brzmia³ „Mengele”. Kryptonim
brzmia³ zupe³nie inaczej, ca³kowicie neutralnie,
jeœli chodzi o kryptonim sprawy. Ale faktem jest
te¿ to, ¿e oprócz kryptonimu sprawy jako takiej
wystêpowa³o kilka tak zwanych kryptonimów
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obiektowych. Kryptonim obiektu dotyczy na
przyk³ad numeru telefonu – nie dotyczy cz³owieka – dotyczy jakiegoœ w¹tku w sprawie, mo¿e dotyczyæ lokalu. I w tej sprawie u¿ywano kilku innych kryptonimów, w tym kryptonimu, który
móg³ budziæ kontrowersje. Nie odnosi³ siê on jednak do cz³owieka, ale do pewnego w¹tku tej niezwykle bulwersuj¹cej sprawy, która jest w dalszym ci¹gu bardzo intensywnie prowadzona
przez organa wymiaru sprawiedliwoœci.
Chcê podkreœliæ, ¿e kryptonim jest wewnêtrzn¹ spraw¹ s³u¿by, nie jest on nigdzie na zewn¹trz
przedstawiany, nie ma na celu piêtnowania kogokolwiek, i to, ¿e on wyp³yn¹³, sta³o siê zapewne
za spraw¹ s¹du, który podejmowa³ decyzjê
o zwolnieniu z aresztu Miros³awa G. To s¹d zwróci³ uwagê, ¿e jego zdaniem jeden z kryptonimów
u¿ywanych w tej sprawie do pewnego segmentu
spraw, na przyk³ad zwi¹zanych ze zgonami pacjentów w tym szpitalu, by³ niestosowny. Ale
chcê jasno powiedzieæ: ani nie dotyczy³o to ca³ej
sprawy, bo ca³a sprawa mia³a zupe³nie inny
kryptonim, ani nie odnosi³o siê to do osoby podejrzanego w tej sprawie. Dotyczy³o to szczególnie
bulwersuj¹cego funkcjonariuszy i opiniê publiczn¹ zjawiska, które mia³o miejsce b¹dŸ mog³o
mieæ miejsce na terenie szpitala MSWiA, które
w dalszym ci¹gu jest przedmiotem bardzo intensywnych dzia³añ œledczych i o którym ostatecznie rozstrzygnie s¹d – nie s¹d zwalniaj¹cy z aresztu Miros³awa G., bo on nie rozpatrywa³ tej
sprawy merytorycznie, ale s¹d, przed którym Miros³aw G. stanie i odpowie za przestêpstwa, jakich, jak podejrzewamy, siê dopuœci³.
Przypomnê, ¿e obecnie postawiono temu panu
piêædziesi¹t zarzutów, z czego czterdzieœci piêæ
dotyczy przyjmowania korzyœci maj¹tkowych.
Postawiono mu równie¿ zarzut molestowania
seksualnego córki jednej z pacjentek, która
zmar³a w tym szpitalu, znêcania siê nad ¿on¹,
znêcania siê psychicznego i fizycznego nad
wspó³pracownikami, bardzo ciê¿kie zarzuty, równie¿ te najciê¿sze: œmierci pacjentów w tym
szpitalu. Na tym etapie zosta³ sformu³owany zarzut zabójstwa z zamiarem ewentualnym – podkreœlam: ewentualnym – czyli takiego opiekowania siê pacjentami, które z góry zak³ada³o, ¿e ten
pacjent mo¿e umrzeæ. Nie by³o to zabójstwo z premedytacj¹, by³o to takie podejœcie do pacjenta, ¿e
to, czy ten pacjent prze¿yje, czy nie, w zasadzie
by³o lekarzowi obojêtne.
Zobaczymy, jak s¹d do tego podejdzie. Nie jest
to jedna sprawa – tych spraw jest wiêcej. One s¹
przedmiotem, co podkreœlam, bardzo intensywnych dzia³añ œledczych. I bardzo proszê Wysok¹ Izbê, ¿eby nie ulegaæ naciskom zainteresowanego, podejrzanego w tej sprawie i jego bliskich
wspó³pracowników – podkreœlam, osób bardzo

wp³ywowych – którzy organizuj¹ ca³¹ kampaniê
w mediach przeciwko nam, wiedz¹c, ¿e my nie
mo¿emy powiedzieæ wszystkiego, co wiemy, wiedz¹c, ¿e s¹ sprawy niezwykle bulwersuj¹ce, które
bêd¹ stanowi³y przedmiot wyroku s¹dowego,
i wiedz¹c, ¿e jesteœmy w tym momencie na du¿o
gorszej pozycji ni¿ oni. Oni mog¹ mówiæ wszystko, mog¹ siê broniæ w ka¿dy mo¿liwy sposób – my
musimy pilnowaæ ka¿dego s³owa, ¿eby nie zaszkodziæ œledztwu.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê. Pan senator Massalski, proszê bardzo.

Senator Adam Massalski:
Ja mam takie pytanie. Wymieni³ pan oœrodki,
w których bêd¹ oddzia³y terenowe czy jednostki
terenowe CBA. Wœród nich nie znalaz³o siê kilka
miast wojewódzkich. Czy móg³by pan powiedzieæ, na jakich zasadach bêd¹ siê uk³adaæ relacje miêdzy central¹ a tymi województwami i jak to
bêdzie zorganizowane? Dziêkujê bardzo.

Szef
Centralnego Biura
Antykorupcyjnego
Mariusz Kamiñski:
Panie Senatorze, nasze delegatury bêd¹ mia³y
charakter regionalny. I jest to œwiadoma decyzja.
Jak wspomnia³em klucz jest bardzo prosty
i oczywisty, gdy¿ odnosi siê do tego, gdzie funkcjonuj¹ prokuratury apelacyjne. W wielu sprawach w³aœnie prokuratury apelacyjne bêd¹ naszym naturalnym partnerem w szczególnie powa¿nych i trudnych œledztwach. Ale jednoczeœnie nie chcieliœmy wprost odtwarzaæ struktury
wojewódzkiej po to, ¿eby nasi przedstawiciele nie
odtwarzali wprost pewnych uk³adów wojewódzkich i nie stanowili w danym województwie elementu… Chodzi o to, ¿eby by³a troszkê szersza
perspektywa spojrzenia na sprawy regionalne.
Tak ¿e klucz jest regionalny i teren delegatury pokrywa siê dok³adnie z obszarem dzia³ania danej
prokuratury apelacyjnej.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Pan senator Biela, proszê bardzo.

Senator Adam Biela:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Myœlê, ¿e powo³anie biura, którym kieruje pan
minister, jest pierwsz¹ oznak¹ nowej nadziei na
to, ¿e zostanie unormowane ¿ycie spo³eczne i gospodarcze w naszym kraju, ¿e zostanie uwolnio-
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ne od pasma zgnilizny moralnej, jak¹ jest po prostu korupcja.
Chcia³bym w zwi¹zku z tym zapytaæ: czy dotychczas biuro interesowa³o siê takimi przejawami przestêpczoœci, jak wykorzystywanie badañ
s¹dowo-psychiatrycznych o pod³o¿u korupcyjnym? To jest pierwsze moje pytanie. Do mnie jako psychologa dochodzi wiele sygna³ów œwiadcz¹cych o tym, ¿e ma to miejsce. Znalaz³o to wyraz w niektórych moich oœwiadczeniach senatorskich. Chcia³bym po prostu wiedzieæ, czy jest to
ju¿ przedmiotem zainteresowania.
Inny sektor to jest funkcjonowanie niektórych
spó³dzielni mieszkaniowych. Nie chcia³bym u¿ywaæ ogólnego kwantyfikatora, bo by³oby to niesprawiedliwe wzglêdem wielu zarz¹dów i bardzo
wielu prezesów, którzy w sposób uczciwy kieruj¹
spó³dzielniami i realizuj¹ stanowione ustawy.
Ale te¿ dochodzi do ca³ego szeregu problemów,
które powstaj¹ na styku przejmowania ró¿nych
nieruchomoœci, uzyskiwania ich w sposób nieodp³atny, a póŸniej zbywania tych nieruchomoœci.
Niektóre spó³dzielnie mieszkaniowe to s¹ du¿e
miasta w miastach. Obejmuj¹ 1/3 obszaru miasta albo i wiêcej. A wiêc: czy nieprawid³owoœci
zwi¹zane z funkcjonowaniem w spó³dzielniach
mieszkaniowych do tej pory by³y przedmiotem…
?To mo¿e za wczeœnie, ale zwracam uwagê, ¿e jest
to potencjalny obszar tych nieprawid³owoœci,
którymi interesuje siê biuro pana ministra. Dziêkujê bardzo.
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to szczególnie niebezpieczne, ¿e s¹ lekarze, którzy wystawiaj¹ tego typu zaœwiadczenia, tworz¹c
pseudohistorie chorób, przestêpcom. A ci czêsto
skutecznie pos³uguj¹ siê tymi dokumentami
przed wymiarem sprawiedliwoœci. Jest to szczególnie groŸna patologia. Z jednej strony jest to korupcja w s³u¿bie zdrowia, ale z drugiej strony tak
naprawdê konsekwencj¹ jest to, ¿e wymiar sprawiedliwoœci nie mo¿e dzia³aæ tak efektywnie, jak
powinien dzia³aæ, z uwagi na przyjmowanie dokumentacji medycznej w dobrej wierze. Tak ¿e
jest to bardzo wa¿na sprawa, niezwykle bulwersuj¹ca. I ju¿ zajmujemy siê tego typu sprawami.
Je¿eli chodzi o spó³dzielczoœæ mieszkaniow¹,
to niestety problem jest bardziej skomplikowany.
Oczywiœcie nie wykluczam, ¿e w jakichœ konkretnych sytuacjach bêdziemy mogli wkraczaæ równie¿ w tê sferê, która rzeczywiœcie jest obci¹¿ona
du¿ymi patologiami. Z jednej strony ustawa mówi o tym, ¿e zajmujemy siê funkcjonariuszami
publicznymi, a cz³onkowie w³adz spó³dzielni nie
s¹ funkcjonariuszami publicznymi. A z drugiej
strony naszym zadaniem jest ochrona interesu
ekonomicznego pañstwa, czyli powinniœmy
wkraczaæ tam, gdzie jest zaanga¿owany Skarb
Pañstwa. Ale, oczywiœcie mog¹ byæ takie sytuacje, ¿e bêdzie siê to dzia³o gdzieœ na styku ze
spó³dzielniami. W takich sytuacjach na pewno
bêdziemy wkraczaæ. Ale sprawa spó³dzielni mieszkaniowych rzeczywiœcie jako taka jest dla nas
troszkê trudna z uwagi na zakreœlony w ustawie
kierunek naszych dzia³añ.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
(Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego Mariusz Kamiñski: Panie Senatorze…)
Pañstwo Senatorowie, bêdê przestrzega³ czasu. Czas pytania – jedna minuta.
Panie Senatorze, przekroczy³ pan ten czas
dwukrotnie.
(Senator Adam Biela: Wiem.)
Bêdzie dyskusja, a w zwi¹zku z tym d³u¿sze
wyst¹pienia proszê przesun¹æ na ten moment.
Proszê bardzo, Panie Ministrze.

Szef
Centralnego Biura
Antykorupcyjnego
Mariusz Kamiñski:
Panie Senatorze!
Je¿eli chodzi o sprawê badañ s¹dowo-psychiatrycznych, rozumiem, ¿e przestêpcy czêsto pos³uguj¹ siê wynikami tych badañ przed wymiarem sprawiedliwoœci. Tak jak wspomnia³em
w swoim wczeœniejszym wyst¹pieniu: zdecydowanie tak, zdecydowanie tak. Uwa¿amy, ¿e jest

Dziêkujê.
(G³os z sali: Lasecki.)
(Senator Adam Biela: Czy mo¿na, Panie Marsza³ku…)
Pan, tak?
(Senator Adam Biela: Króciutko.)
W nastêpnej kolejnoœci, dobrze?
(Senator Adam Biela: Dobrze.)
Zapisujemy pana.
(G³os z sali: Pan Lasecki.)
Pan senator Lasecki.

Senator Jaros³aw Lasecki:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Na pocz¹tek chcia³bym zapytaæ, bo mam pewn¹ trudnoœæ i nie wiem, jak siê do pana zwracaæ.
Czy Panie Szefie, czy Panie Ministrze, czy Panie
Mariuszu…?
(Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego Mariusz Kamiñski: Formalnie jestem szefem Centralnego Urzêdu Antykorupcyjnego. Zwyczajowo
mówi siê: Ministrze, ale…)
Dobrze, Panie Ministrze…
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(Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego Mariusz Kamiñski: …mo¿e pan senator mówiæ: Panie Mariuszu.)
Panie Ministrze! W takim razie trzy krótkie pytania.
Powiedzia³ pan, ¿e wœród szeœædziesiêciu oœmiu spraw, którymi siê w tej chwili zajmowa³o
CBA, by³y g³ównie sprawy korupcyjne. Ja bym
chcia³ zapytaæ o wolumen pope³nionych przestêpstw w tych szeœædziesiêciu oœmiu sprawach,
jak te¿ o wolumen przyjêtych b¹dŸ te¿ wrêczonych korzyœci maj¹tkowych. Jaki to jest zakres?
To pierwsze pytanie.
Drugie pytanie to pytanie o kontrole jawne.
Powiedzia³ pan minister, ¿e CBA równie¿ dokonuje kontroli jawnych. Rozumiem, ¿e kontrole
odbywaj¹ siê g³ównie w urzêdach, jak te¿ w jednostkach administracji pañstwowej. Rozumiem tak¿e, ¿e takie kontrole mog³yby siê teoretycznie odbyæ w Kancelarii Senatu czy te¿ Kancelarii Sejmu. Prosi³bym o skomentowanie tego,
czy to jest mo¿liwe i w jakim zakresie. Jakby pan
minister móg³ powiedzieæ, na czym polegaj¹ takie
kontrole jawne.
I trzecie pytanie, dotycz¹ce procesu ustawodawczego. Powiedzia³ pan minister, ¿e CBA zajmuje siê równie¿ procesem ustawodawczym
i zg³asza uwagi w sprawie ustaw, co do których
istnieje podejrzenie, ¿e mog³yby byæ uchwalane
w sposób nieprawid³owy czy te¿ nieprawid³owo
procedowane. Chcia³bym zapytaæ, czy CBA ju¿
ma jakieœ sukcesy na tym polu? I czy pan minister móg³by wymieniæ ustawy, w stosunku do
których zachodzi³o podejrzenie, ¿e by³yby w sposób nieprawid³owy procedowane? Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Proszê bardzo, Panie Ministrze.

Szef
Centralnego Biura
Antykorupcyjnego
Mariusz Kamiñski:
Panie Senatorze!
Je¿eli chodzi o zakres przestêpstw, którymi siê
zajmujemy, on jest bardzo precyzyjnie opisany
w ustawie. Jest to chyba pierwsza ustawa, która
odwo³uje siê wprost do kodeksu karnego. To s¹
ramy, w jakich siê poruszamy. Oczywiœcie, zdecydowana wiêkszoœæ spraw dotyczy wrêczania
b¹dŸ przyjmowania korzyœci maj¹tkowych i poœwiadczania nieprawdy, ale to s¹ sprawy precyzyjnie uregulowane w naszej ustawie.
Je¿eli chodzi o mo¿liwoœæ kontroli w Kancelarii
Sejmu czy Kancelarii Senatu, mówi¹c szczerze,

nie analizowaliœmy tego, bo jest to sytuacja
szczególnie delikatna. Obie te instytucje s¹
szczególnie chronione przed ingerencj¹ w³adz
wykonawczych i zapewne wymaga³oby to zgody
marsza³ka Sejmu b¹dŸ marsza³ka Senatu, a byæ
mo¿e wrêcz wniosku. Ale jest to sytuacja – zdajê
sobie sprawê – najbardziej delikatna z mo¿liwych. Wymaga³aby ona bardzo starannej analizy
przepisów w tym zakresie i na pewno dzia³ania
w porozumieniu z w³adzami obu izb.
Je¿eli chodzi o nasze dzia³ania dotycz¹ce monitorowania przepisów prawa, to odpowiem
w ten sposób: na dzieñ dzisiejszy nie zg³aszaliœmy swego rodzaju weta wobec jakiejkolwiek
ustawy, ale na bie¿¹co przekazujemy uwagi do
konkretnych przepisów w ustawach. Jako przyk³ad mogê podaæ nasze uwagi, które kilka dni temu przes³a³em do premiera, dotycz¹ce projektu
nowelizacji ustawy o grach hazardowych i zak³adach wzajemnych. Taki projekt jest rozpatrywany przez rz¹d i pewnie w najbli¿szym czasie zostanie skierowany do parlamentu. Wychwyciliœmy tam kilka przepisów, które, naszym zdaniem,
nie s¹ w³aœciwe.
Oczywiœcie rz¹d podejmie decyzjê, czy nasze
uwagi s¹ zasadne, czy nie. Nasze uwagi dotycz¹
konkretnych przepisów, nie zaœ fundamentalnie
jakiejkolwiek ustawy. Ale robimy to na bie¿¹co
w ramach wewnêtrznych prac szeroko rozumianej administracji rz¹dowej.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê bardzo.
Pan senator £yczak.

Senator Józef £yczak:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze! Chcia³bym zapytaæ, czy zainteresowani prac¹ w CBA mog¹ sk³adaæ stosowne
dokumenty zwi¹zane z przyjêciem do pracy.
W jakim czasie zainteresowani otrzymaj¹ odpowiedŸ: co dalej? I co naprawdê decyduje o tym, ¿e
ktoœ jest przyjêty b¹dŸ nieprzyjêty? Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Proszê bardzo, Panie Ministrze.

Szef
Centralnego Biura
Antykorupcyjnego
Mariusz Kamiñski:
Oczywiœcie, ca³y czas trwa proces rekrutacji.
Jak ju¿ wspomnia³em, do chwili obecnej chêæ pracy w CBA zg³osi³o oko³o dziesiêciu tysiêcy osób.
Zatrudnionych jest w tej chwili niewiele ponad
czterysta osób, a do koñca roku, zgodnie z za³o¿e-
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Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

niami bud¿etowymi, tych osób bêdziemy mieli
oko³o tysi¹ca. A wiêc nabór ca³y czas jest aktualny
i mamy z kogo wybieraæ. Rzeczywiœcie zg³asza siê
du¿o osób z bardzo dobrymi kwalifikacjami z ró¿nych grup zawodowych. Proces rekrutacji jest
wieloetapowy i w niektórych przypadkach nie
jest to decyzja z dnia na dzieñ. Na to, kto ostatecznie zostanie przyjêty, sk³ada siê szereg elementów.
Kandydaci poddawani s¹ ró¿nym testom – poczynaj¹c od testu z wiedzy ogólnej, poprzez ró¿nego typu testy psychologiczne i rozmowy z psychologami, s¹ równie¿ robione testy na inteligencjê. Koñcowy etap dla tych, którzy przejd¹ wszystkie testy z wynikiem pozytywnym, to rozmowa
z komisj¹ kwalifikacj¹. W sk³ad komisji wchodz¹
przedstawiciele ró¿nych jednostek organizacyjnych Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Jest
to d³u¿sza rozmowa. Z regu³y oko³o godziny trwa
rozmowa z kandydatem, który ju¿ przeszed³ ca³e
sito wstêpnych testów. Z tych testów wynika, ¿e
prezentuje odpowiedni¹ wiedzê, odpowiedni poziom rozwoju intelektualnego i, co najwa¿niejsze, odpowiedni profil osobowoœciowy. Rozmowa, oczywiœcie, dotyczy i motywacji kandydata,
i jego dotychczasowych doœwiadczeñ zawodowych. Dopiero po tej rozmowie jest podejmowana
decyzja o przyjêciu kandydata do s³u¿by.
Chcê równie¿ Wysokiej Izbie powiedzieæ, ¿e
dziêki szkoleniom zagranicznym, jakie w³aœnie
zosta³y zakoñczone, grupa naszych funkcjonariuszy zosta³a przeszkolona w Stanach Zjednoczonych na wariografie i wprowadzamy wariograf, czyli wykrywacz k³amstw, do naszej procedury. Jest to sprawa bardzo istotna. Chcê
Wysokiej Izbie powiedzieæ, ¿e w Polsce jest bardzo w¹ska grupa osób, które tego typu badania
przeprowadzaj¹. Z regu³y s¹ to osoby wywodz¹ce siê ze s³u¿b specjalnych, zw³aszcza ze
S³u¿by Bezpieczeñstwa. Jest to bardzo zamkniête œrodowisko, które chyba chce mieæ
monopol na tê wiedzê. S¹ te¿ osoby, które robi¹
to ca³kowicie nieprofesjonalnie i funkcjonuj¹
na rynku. Tak ¿e w Polsce rzeczywiœcie bardzo
trudno by³oby pozyskaæ kogoœ wiarygodnego
z odpowiednim doœwiadczeniem b¹dŸ te¿ przeszkoliæ kogoœ. Zdecydowaliœmy siê na skorzystanie, za poœrednictwem ambasady amerykañskiej, z wysoko specjalistycznego kursu organizowanego dla policji amerykañskiej. Z tego, co wiem, mamy jedynych w Polsce poligraferów, którzy maj¹ oficjalny certyfikat Amerykañskiego Towarzystwa Poligraficznego. Ci ludzie w³aœnie przystêpuj¹ do pracy, tak ¿e badanie wszystkich kandydatów przez wiarygodnych i kompetentnych poligraferów na wykrywaczu k³amstw to bêdzie kolejny element
w procesie rekrutacji.

Pani senator Tomaszewska, proszê bardzo.

Senator Ewa Tomaszewska:
Dziêkujê bardzo.
Ja mam dwa pytania. Jedno dotyczy niestosownoœci u¿ytego kryptonimu w sprawie korupcji
w œrodowisku medycznym. Otó¿ poœrednio zetknê³am siê z tak¹ spraw¹. Jeden z urzêdników,
dyskutuj¹c na temat pomnika genera³a Kutrzeby, powiedzia³: w³aœciwie po co mu stawiaæ pomnik, je¿eli ma swój g³az w Alejach Ujazdowskich.
To jest drastyczna sytuacja o podobnym charakterze. St¹d pytanie, czy przyzna pan, ¿e niedostateczne przywi¹zywanie wagi do znajomoœci
historii najnowszej, do wychowania patriotycznego i obywatelskiego, wp³ywa na to, ¿e takie sytuacje siê pojawiaj¹.
I drugie pytanie, zwi¹zane z mieszkalnictwem.
Otó¿ zdarzaj¹ siê eksmisje na bruk z pomiêciem
s¹du. Na wniosek zarz¹du po prostu u¿ywa siê
ochrony do usuniêcia si³¹ rodziny i jej sprzêtów.
Bywa to skojarzone z korupcyjnym pozyskiwaniem lokali przez inne osoby lub sprzeda¿¹ przez
zarz¹dy. Chcia³abym zapytaæ, czy tego typu
sprawy pojawi³y siê w CBA i czy w ogóle kwestia
mieszkalnictwa jest jakoœ wyodrêbniona, ma jakiœ szczególny wymiar. Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Proszê, Panie Ministrze.

Szef
Centralnego Biura
Antykorupcyjnego
Mariusz Kamiñski:
Pani Senator! Jeszcze raz wracam do sprawy
kryptonimu. Chcê bardzo mocno podkreœliæ: celem kryptonimu nie jest opisanie rzeczywistoœci,
nie jest to sygna³ opisuj¹cy jak¹œ rzeczywistoœæ, wrêcz przeciwnie. Teoretycznie kryptonim
powinien dezinformowaæ osoby nieuprawnione,
¿eby nie by³o ¿adnych skojarzeñ, czego on dotyczy. Jeszcze raz podkreœlam: kryptonim sprawy
zwi¹zanej ze szpitalem MSWiA, sprawy jako takiej, by³ zupe³nie inny. Ale w ramach tej sprawy
pojawia³y siê ró¿ne w¹tki niedotycz¹ce osób.
Kryptonimy obiektów nie dotycz¹ osób, mog¹ dotyczyæ numeru telefonu, mog¹ dotyczyæ jakiegoœ
bardzo konkretnego zagadnienia wyodrêbnionego w ramach tej sprawy. I o takiej sytuacji mówimy. Byæ mo¿e dlatego, ¿e dotyczy³o to materia³ów
operacyjnych zwi¹zanych ze zgonami pacjentów,
byæ mo¿e dlatego, ¿e kryptonim nie opisuje rze-
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czywistoœci, a wrêcz przeciwnie, chodzi o to, ¿eby
osoby nieuprawnione, które posi¹d¹ informacjê,
jaki jest kryptonim danej sprawy, nie mia³y skojarzeñ. Byæ mo¿e by³o to b³êdem. Oczywiœcie proszê pamiêtaæ, ¿e kryptonim nie jest prezentowany na zewn¹trz, jest tylko i wy³¹cznie dla funkcjonariuszy, ¿eby w ramach jakiejœ sprawy mogli
szybko dokonywaæ pewnych skojarzeñ, ¿e ten
materia³ idzie do takiej sprawy czy jest zwi¹zany
z takim obiektem itd. Ten kryptonim nigdy nie
powinien byæ ujawniony na zewn¹trz.
Jestem bardzo zaskoczony tym, ¿e S¹d Apelacyjny, który rozwa¿a³ sprawê zwolnienia z aresztu Miros³awa G., w takiej formie nag³oœni³ tê
sprawê. Uwa¿am, ¿e by³o to bardzo nie w porz¹dku. Myœlê, ¿e gdyby s¹d zwróci³ siê do mnie z tym,
¿e ma takie odczucia, jakiejœ niestosownoœci, natychmiast bym zareagowa³. Zreszt¹ zwróci³em
uwagê moim funkcjonariuszom, ¿eby na przysz³oœæ unikn¹æ tego typu kontrowersji. Aczkolwiek nie powinno to byæ w ogóle przedmiotem jakiejkolwiek rozmowy publicznej. I nigdy nie mia³o to na celu piêtnowania kogokolwiek albo opisywania jakiejkolwiek rzeczywistoœci. A ca³a
sprawa ma zupe³nie inny kryptonim, niebudz¹cy
– jak s¹dzê – ¿adnych emocji, ¿adnych skojarzeñ,
ca³kowicie neutralny.
Je¿eli chodzi o sprawy zwi¹zane z nadu¿yciami dotycz¹cymi mieszkañ, to tak, zajmujemy siê
tego typu problematyk¹. Miêdzy innymi jest kontrola dysponowania lokalami komunalnymi
w Szczecinie. Ta kontrola nied³ugo siê zakoñczy.
Myœlê, ¿e jej wyniki bêd¹ ciekawe dla opinii publicznej. Nie wykluczamy dalszych dzia³añ pokontrolnych w zwi¹zku z t¹ spraw¹. Jest to przyk³ad
tego typu aktywnoœci CBA. Ale wiemy, ¿e sprawa
jest bardzo powa¿na. I na pewno tego typu sprawami bêdziemy siê zajmowali.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Pan senator Michalak.

Senator Pawe³ Michalak:
Panie Ministrze! Ja myœlê, ¿e samo istnienie
sprawnego biura ma ju¿ znaczenie psychologiczne w walce z korupcj¹. Dlatego cieszê siê, ¿e przesuwa siê ten ciê¿ar na operacje regionalne. Gdyby pan minister móg³ je przybli¿yæ. Mnie to szczególnie interesuje, bo do mojego biura senatorskiego docieraj¹ sygna³y o nieprawid³owoœciach
w handlu ziemi¹, szczególnie na Pomorzu Zachodnim, gdzie s¹ zgromadzone du¿e area³y, du¿e
iloœci ziemi w zasobach agencji, i to sygna³y dotycz¹ce prywatnych osób. Ale jest te¿ ca³a materia,

¿e odbywa siê to pod przykrywk¹ spó³ek, kiedy
nominalnie, formalnie jest to spó³ka z wiêkszoœciowym udzia³em kapita³u polskiego. Jest tu
ogromna szara strefa i przy tej ró¿nicy cen, jaka
jest jeszcze w tej chwili, miêdzy star¹ Uni¹ a nasz¹, mog¹ siê dziaæ – i dziej¹ siê, jak wynika z tych
sygna³ów – ró¿ne rzeczy. Czy te operacje regionalne… Rozumiem, ¿e zajm¹ siê wtedy te¿ tymi sprawami, ale jaki to bêdzie mia³o wymiar? A to dzia³anie w regionach podwy¿szy jeszcze wiarygodnoœæ biura.

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

Szef
Centralnego Biura
Antykorupcyjnego
Mariusz Kamiñski:
Panie Senatorze, to jest w tej chwili jedno z naszych najwa¿niejszych zadañ w tym roku: rozbudowa w terenie i stworzenie silnych delegatur, takich, które bêd¹ mog³y prowadziæ efektywne
dzia³ania operacyjne, œledcze. Ale w ka¿dej delegaturze bêdzie równie¿ wydzia³ kontrolny, badaj¹cy miêdzy innymi oœwiadczenia maj¹tkowe
dzia³aczy samorz¹dowych z danego terenu.
Oczywiœcie wszelkie sygna³y tego typu bêd¹ bardzo starannie analizowane; prosimy o przekazywanie tych sygna³ów. Handel, obrót ziemi¹,
a zw³aszcza w¹tpliwoœci wszelkiego typu zwi¹zane z funkcjonowaniem agencji rz¹dowych na pewno s¹ przedmiotem naszych intensywnych zainteresowañ.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Pan senator Mañkut.

Senator W³adys³aw Mañkut:
Panie Marsza³ku! Panie Ministrze! Nie ulega
w¹tpliwoœci, i¿ tak bulwersuj¹ca sprawa z kryptonimem obiektowym „Mengele” winna wp³ywaæ
na wewnêtrzne dyspozycje co do u¿ywania tego
typu kryptonimów w ró¿nych sprawach, nieobiektowych i nie tylko, poniewa¿ nie ulega w¹tpliwoœci, i¿ tego typu kryptonimy czasami te¿ mog¹
stanowiæ o pewnym stanie œwiadomoœci historycznej. Ale to jest temat, który zostawiamy, poniewa¿ wierzê, ¿e dzia³ania wewnêtrzne spowoduj¹,
i¿… No có¿, je¿eli musia³a to byæ jakaœ nazwa na
„M”, to mog³aby to byæ na przyk³ad „Modliszka”.
Przepraszam za taki przyk³ad. Ale przecie¿ nie
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o to chodzi, jak ju¿ powiedzia³em, mo¿e to byæ
kwestia œwiadomoœci historycznej.
Moje pytania s¹ nastêpuj¹ce.
Pierwsze dotyczy dzia³añ antykorupcyjnych.
Czy realizowane s¹ przedsiêwziêcia w obszarze
korupcji politycznej? To jest pierwsze pytanie.
I drugie. Jak skomentowa³by pan oceny czy
wypowiedzi, i¿ Centralne Biuro Antykorupcyjne
jest czy bêdzie specagend¹ rz¹dow¹, w³aœciwie
poza kontrol¹ zewnêtrzn¹, niezale¿nie od tego,
jaki to jest rz¹d, niezale¿nie od takiej czy innej
koalicji? Tego typu wypowiedzi niejednokrotnie
by³y upowszechniane. Jak pan by to skomentowa³, Panie Ministrze? Dziêkujê uprzejmie.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Proszê bardzo.

Szef
Centralnego Biura
Antykorupcyjnego
Mariusz Kamiñski:
Panie Senatorze, jeœli chodzi o to, jak zrozumia³em, czy CBA stoi ponad prawem, ponad innymi instytucjami, to rozumiem, ¿e absolutnie
nie. Jesteœmy dobrze wkomponowani w obecny
system organów œcigania. Nad Centralnym Biurem Antykorupcyjnym jest nadzór merytoryczny, polityczny i naszych prze³o¿onych z rz¹du,
i Wysokiej Izby, która miêdzy innymi poprzez tego typu sprawozdania ten nadzór sprawuje,
a tak¿e poprzez Komisjê do spraw S³u¿b Specjalnych. A w przypadku bie¿¹cych dzia³añ, zw³aszcza tych operacyjno-œledczych, najbardziej delikatnych, jest sta³y nadzór prokuratury. Tak ¿e
nie mowy o tym, ¿eby CBA sta³o ponad prawem.
CBA nie jest instytucj¹ tego rz¹du, tylko jest
instytucj¹ rz¹du polskiego, pañstwa polskiego.
Tak nale¿y do tego podchodziæ. Niezale¿nie od tego, czy rz¹dy bêd¹ siê zmienia³y, niezale¿nie od
tego, kto bêdzie rz¹dzi³, potrzebna jest Polsce
sprawna, nowoczesna, dynamicznie funkcjonuj¹ca instytucja zwalczaj¹ca korupcjê w œwiecie
publicznym, zwalczaj¹ca nadu¿ycia gospodarcze. Jesteœmy przekonani, ¿e taka instytucja jest
Polsce niezbêdna, zw³aszcza na tym etapie rozwoju sytuacji w naszym kraju.
Jak jest, pokazuj¹ rankingi miêdzynarodowe.
Zobaczymy po jakimœ okresie dzia³alnoœci, miêdzy innymi naszej instytucji, ale równie¿ innych
struktur pañstwa zwi¹zanych ze œciganiem przestêpczoœci, czy Polska w tych rankingach pójdzie
w górê. Mówiê o rankingach miêdzynarodowych
dotycz¹cych oceny korupcji w danym kraju.
Chcê pañstwu, chcê Wysokiej Izbie powiedzieæ,
¿e te najbardziej presti¿owe rankingi – na przyk³ad
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ranking Transparency International, czyli miêdzynarodowej organizacji pozarz¹dowej monitoruj¹cej
zjawisko korupcji, które co roku s¹ publikowane –
wskazywa³y na dramatyczn¹ tendencjê dla naszego kraju. Te rankingi s¹ publikowane od kilku lat.
I rok w rok pozycja Polski w tych rankingach ca³y
czas sukcesywnie spada³a – w rankingach, które
s¹ komentowane i publikowane na ca³ym œwiecie,
Polska by³a uznawana za najbardziej skorumpowane pañstwo Unii Europejskiej. Nie buduje to ani
autorytetu, ani presti¿u, nie przyci¹ga uczciwych
inwestorów do naszego kraju.
Ale chcê powiedzieæ, ¿e w ubieg³ym roku zdarzy³o siê coœ budz¹cego nadziejê. Myœlê, ¿e mo¿na to czêœciowo wi¹zaæ z powo³aniem CBA,
a przede wszystkim z bardzo konsekwentn¹ polityk¹ rz¹du. Ale po raz pierwszy od chwili, kiedy
rankingi s¹ publikowane, Polska posz³a mniej
wiêcej o dziesiêæ miejsc w górê, po raz pierwszy.
Coœ siê wydarzy³o, coœ, co zosta³o docenione
i przez opiniê publiczn¹ w kraju, i przez miêdzynarodow¹ opiniê publiczn¹. Po raz pierwszy wyszliœmy z impasu, poszliœmy w górê. Mam nadziejê – i taka jest nasza rola, jest to naszym celem – ¿e uda tê tendencjê utrzymaæ. Zobaczymy,
jak te rankingi bêd¹ wygl¹da³y w przysz³ym roku.
A je¿eli chodzi o kwestiê, któr¹ pan senator poruszy³, dotycz¹c¹ korupcji politycznej, to oczywiœcie pojêcie korupcji politycznej jest pojêciem
nieostrym. Tak, to jest przede wszystkim nasza
rola, ¿ebyœmy zajmowali siê korupcj¹ w œwiecie
polityki, zwi¹zan¹ z funkcjonowaniem osób
pe³ni¹cych funkcje publiczne. Tak ¿e tego typu
problematyk¹ zajmujemy siê i bêdziemy siê zajmowaæ. Tyle mogê powiedzieæ na to pytanie.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê bardzo.
Pan senator Œlusarz, proszê bardzo.

Senator Rafa³ Œlusarz:
Panie Ministrze, korupcja w ochronie zdrowia.
Pisa³em w tej sprawie oœwiadczenie do pana ministra. Czekam jeszcze na odpowiedŸ, tak ¿e korzystam i z tej okazji.
Opinia publiczna, jak równie¿ chyba pana
biuro, koncentruje siê g³ównie na wymiarze ³apówkarskim korupcji w ochronie zdrowia, a tymczasem raporty œwiatowe pokazuj¹, ¿e prawdziwe niebezpieczeñstwa s¹ gdzieœ indziej. Najbardziej kosztowna jest ta korupcja w zupe³nie innych obszarach ochrony zdrowia: obrotu lekiem,
nieuczciwych badañ i kontraktów, zakupu
sprzêtu, zarz¹dzania d³ugiem czy dawania certyfikatów. Czy pañstwo penetrujecie te obszary
w Polsce? Bo je¿eli one s¹ obecne, w bardzo du¿ym nasileniu, we wszystkich krajach zachodnich, to mo¿na te¿ domniemywaæ, ¿e w Polsce
jest tak nie w mniejszym wymiarze.
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I czy wœród pañstwa wspó³pracowników s¹ lekarze? Uwa¿am, ¿e jest to grupa, która doœæ dobrze rozeznaje ten obszar potencjalnej korupcji
w ochronie zdrowia.
I czy jest jakaœ granica czasowa, do jakiej cofa
siê w swoim badaniu, w swoim penetrowaniu korupcji, pana biuro w zwi¹zku z tym, ¿e pewne zjawiska korupcyjne w ochronie zdrowia, dotycz¹ce
na przyk³ad wpuszczenia leku na listê, konsekwentnie trwaj¹ do tej pory, chocia¿ w tej chwili nie
jest to ju¿ wynikiem korupcji. Ta korupcja zasz³a
jakieœ dziesiêæ lat temu czy piêæ lat temu. Podobnie
jest, jeœli chodzi o kontrakty dla jednostek s³u¿by
zdrowia. Historycznie NSZ przyznaje nadal te kontrakty i nie dzieje siê to na skutek korupcji, poniewa¿ wynika to z faktu, który zaistnia³ wczeœniej.
Mam takie trzy pytania. Dziêkujê bardzo.

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

Szef
Centralnego Biura
Antykorupcyjnego
Mariusz Kamiñski:
Panie Senatorze, je¿eli chodzi o to, jakimi
aspektami dotycz¹cymi s³u¿by zdrowia zajmuje
siê CBA, to chcê powiedzieæ tak: nie chcia³bym,
¿eby Wysoka Izba odnios³a wra¿enie, ¿e CBA zajmuje siê tylko tym, co mog³em powiedzieæ i na
podstawie czego mog³em budowaæ sobie wizerunek Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Jest
wiele spraw, którymi zajmujemy siê i bêdziemy
siê zajmowali, do których jesteœmy powo³ani,
gdzie jeszcze nie ma tego pierwszego etapu realizacji zewnêtrznej, w zwi¹zku z czym o tym nie
mówimy. Zajmujemy siê tak¿e ca³ym spektrum
dotycz¹cym korupcji w ¿yciu publicznym, ale dopiero w d³u¿szej perspektywie czasowej, kiedy
pewne sprawy bêd¹ mog³y byæ ujawnione, z uwagi na dobro œledztwa czy postêpowania, dopiero
wtedy opinia publiczna bêdzie mog³a sobie wyrobiæ miarodajn¹ opiniê na temat tego, czym zajmuje siê Centralne Biuro Antykorupcyjne.
Oczywiœcie, je¿eli chodzi o sprawy zwi¹zane
z lekami, z finansowaniem s³u¿by zdrowia, to
jak najbardziej s¹ to tematy dla nas niezwykle
interesuj¹ce. Zdajemy sobie te¿ doskonale sprawê, jak bardzo s¹ one wa¿ne i z punktu widzenia
bud¿etu pañstwa, i z punktu widzenia bud¿etu
obywateli.
Teraz pytanie o to, czy w Centralnym Biurze
Antykorupcyjnym zatrudnieni s¹ lekarze. Lekarze nie, natomiast wspó³pracujemy z osobami,
które maj¹ bezpoœrednie doœwiadczenie i du¿¹
wiedzê na temat finansowania s³u¿by zdrowia.

Takie osoby s¹ w naszym zasiêgu. Mo¿e w ten
sposób odpowiem.
Aha, jeœli chodzi o pytanie, jak daleko cofamy
siê wstecz, powiem, ¿e tutaj nie mamy ¿adnych
ograniczeñ. Tak naprawdê tylko przedawnienie
sprawy, termin przedawnienia sprawy mo¿e powodowaæ, ¿e uznamy zainteresowanie siê ni¹ za
ja³owe. Oczywiœcie zajmujemy siê i sprawami
bie¿¹cymi, i tymi, które dzia³y siê w przesz³oœci,
ale do tej pory nie zosta³y ujawnione i ukarane.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Pan senator Bender, proszê bardzo.

Senator Ryszard Bender:
Panie Ministrze, pañska instytucja, Centralne
Biuro Antykorupcyjne, na którego czele pan stoi,
to jest novum w naszej rzeczywistoœci, wreszcie
w naszej, wreszcie polskiej, w polskim systemie
ustrojowym, w naszym pañstwie. I jest nadzieja –
naród tak uwa¿a – ¿e korupcja, która u nas pozostaje nastêpstwem komunistycznej w³adzy, która schodzi ju¿ ze sceny politycznej, chocia¿ jeszcze ca³kowicie nie zesz³a, ustanie i bêdziemy
mogli, tak jak inne kraje, pozbyæ siê jej czy sprowadziæ j¹ do minimum.
Ale pytanie do pana jest takie: czy rzeczywiœcie
nale¿y stworzyæ oddzia³y terenowe tam, gdzie s¹
prokuratury apelacyjne? Wiemy, ¿e niekiedy te
prokuratury by³y nieudolne, one maj¹ ró¿ne powi¹zania. Czy nie lepiej byæ z dala? Chcê zwróciæ
uwagê, ¿e przed wojn¹ nie zawsze powiat by³ w du¿ym mieœcie. Z moich stron – nie w Grajewie,
a w Szczuczynie, nie w Kraœniku, a w Janowie
Podlaskim. Województwo, które podobno mia³o
du¿e osi¹gniêcia, by³o w ma³ym Nowogródku. Czy
nie by³oby to dobre dla pewnej izolacji, dla niezaistnienia, niezachodzenia ró¿nych kwestii, które
nie bêd¹ u³atwia³y funkcjonowania, a czasami
mo¿e i bêd¹ utrudnia³y to funkcjonowanie, jak¿e
potrzebnej instytucji, na której czele pan stan¹³?

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Proszê bardzo, Panie Ministrze.

Szef
Centralnego Biura
Antykorupcyjnego
Mariusz Kamiñski:
Szanowny Panie Senatorze! Wydaje mi siê, ¿e
ja dok³adnie rozumiem, jaka jest intencja wypowiadanych przez pana senatora s³ów. My przyjêliœmy dok³adnie ten punkt widzenia, ale w³aœnie
nie w odniesieniu do prokuratury, tylko administracji rz¹dowej i samorz¹dowej. Dlatego nie
chcieliœmy tworzyæ naszych delegatur tereno-
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wych na poziomie województw. Chcieliœmy, ¿eby
to by³o na poziomie regionów, aby nie by³o tego
bezpoœredniego styku ludzi zwi¹zanych swoimi
interesami z bardzo konkretnym obszarem.
(Senator Ryszard Bender: Ale z apelacyjnymi
byli…)
Dlaczego z apelacyjnymi? Panie Senatorze, nie
ukrywam – i mówi³em o tym ju¿ wczeœniej – ¿e tutaj kierowaliœmy siê prostym kluczem. Zgodnie
z intencjami rz¹du, ministra sprawiedliwoœci na
poziomie prokuratur apelacyjnych ma powstaæ
nowy, specjalny pion prokuratorów do zwalczania
przestêpczoœci zorganizowanej. Ma byæ to taki
najbardziej elitarny pion wewn¹trz prokuratury,
podleg³y bezpoœrednio ministrowi sprawiedliwoœci, ale dzia³aj¹cy, w sensie formalnym, na poziomie prokuratur apelacyjnych. I my chcielibyœmy
byæ takim naturalnym odpowiednikiem w³aœnie
dla tego pionu, który bêdzie tworzony na poziomie
prokuratur apelacyjnych. S¹ zapowiedzi, ¿e w tym
roku powstanie ten pion w prokuraturze. Niestety, sytuacja, w której instytucja taka jak Centralne Biuro Antykorupcyjne mia³aby siê izolowaæ od
prokuratury, jest sytuacj¹ niezwykle trudn¹. Mog¹ byæ takie jednostkowe sytuacje, ¿e bêdziemy
mieli do czynienia z konkretnym skorumpowanym prokuratorem, który mo¿e wp³ywaæ…
(Senator Ryszard Bender: Jakieœ kumplowskie powi¹zania.)
…w fatalny sposób na przebieg œledztwa. Jednak z za³o¿enia jest tak, tak jest skonstruowany wymiar sprawiedliwoœci, ¿e bez dobrej
wspó³pracy prokuratury z konkretnym organem o charakterze policyjnym, miêdzy innymi
takim jak CBA, trudno sobie wyobraziæ efektywne œciganie przestêpczoœci. Tak wiêc zak³adamy, ¿e ka¿dym œrodowisku mog¹ byæ czarne
owce, mog¹ byæ ludzie, którzy pracuj¹ dla drugiej strony, mówi¹c w pewnym uproszczeniu,
natomiast z za³o¿enia gwarantem sukcesu,
sukcesu w kontekœcie efektywnego œcigania
przestêpczoœci, jest dobra wspó³praca miêdzy
prokuratur¹ a innego typu organami. Oczywiœcie w pe³ni podzielam punkt widzenia pana
profesora, ale w³aœnie w odniesieniu do administracji rz¹dowej i samorz¹dowej zdecydowaliœmy siê na to, ¿eby delegatury mia³y charakter
regionalny, a nie wojewódzki.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Pani senator Rafalska, proszê bardzo.

Senator El¿bieta Rafalska:
Panie Ministrze, dzisiaj zachowania korupcyjne to nie tylko zwyk³a koperta z gotówk¹, ale bardziej ukryte mechanizmy, bo prawdziwe pie-
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ni¹dze naprawdê ukryte s¹ g³êboko. To lewe ekspertyzy, faktury bez pokrycia. Czy macie pañstwo w tym rozeznanie? I czy móg³by pan wskazaæ takie nowoczesne mechanizmy korupcyjne?
To pierwsze pytanie.
Drugie, krótkie pytanie: jaki obszar dzia³ania
w Polsce najbardziej nara¿ony jest na korupcjê?
I trzecie. W pañstwa sprawozdaniu jest informacja o wspó³pracy miêdzynarodowej,
wspó³pracy wielostronnej, dwustronnej. Jak jest
zorganizowana wspó³praca z NIK, z audytorami
wewnêtrznymi tu, wewn¹trz kraju? Bo ta wielostronna dotyczy wspó³pracy miêdzynarodowej.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Proszê bardzo.

Szef
Centralnego Biura
Antykorupcyjnego
Mariusz Kamiñski:
Panie Senator, zacznê mo¿e od trzeciego pytania. Mamy bezpoœredni kontakt zarówno z kierownictwem NIK, jak i z szefami delegatur Najwy¿szej Izby Kontroli. Czêsto nasze dzia³ania prowadzone s¹ ju¿ w oparciu o protoko³y pokontrolne
NIK. Takie jest nasze ustalenie z kierownictwem
NIK, ¿e w sytuacjach, które szczególnie bulwersuj¹ kontrolerów Najwy¿szej Izby Kontroli i gdzie
NIK w sposób naturalny nie ma pewnych narzêdzi wykrywczych, które maj¹ za to s³u¿by zwi¹zane z organami œcigania, takimi jak Centralne
Biuro Antykorupcyjne, NIK na bie¿¹co informuje
nas o tym. S¹ ju¿ przyk³ady co najmniej kilku
spraw, które prowadzimy w oparciu o materia³y
Najwy¿szej Izby Kontroli. Nawi¹zaliœmy równie¿
kontakty z innego typu instytucjami kontrolnymi, na przyk³ad z przedstawicielami regionalnych izb obrachunkowych, to te¿ jest ciekawe
Ÿród³o informacji, i ta wspó³praca uk³ada siê dobrze. Jest du¿a te¿ otwartoœæ na to, ¿eby regionalne izby obrachunkowe, które przecie¿ na bie¿¹co
zajmuj¹ siê kontrolowaniem instytucji na okreœlonym terenie, przekazywa³y nam wiadomoœci,
sygna³y o tym, czym warto by siê zaj¹æ. Tak ¿e tego typu wspó³praca jest nawi¹zana.
Jeœli chodzi o sprawê…
Przepraszam, Pani Senator, gdyby mog³a jeszcze pani przybli¿yæ mi wczeœniejsze pytania.

Senator El¿bieta Rafalska:
Jedno z pytañ by³o o to, jaki obszar uwa¿a pan
za najbardziej zagro¿ony zachowaniami korupcyjnymi.
Chodzi³o mi te¿ o bardziej zawoalowane sposoby korupcji ni¿ dawanie koperty z ³apówk¹.
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Szef
Centralnego Biura
Antykorupcyjnego
Mariusz Kamiñski:
Je¿eli chodzi o obszary szczególnie zagro¿one
korupcj¹, to myœlê, ¿e trudno mówiæ o jakichœ sferach, które mechanizmom i dzia³aniom korupcyjnym nie podlegaj¹. Niestety, to zjawisko ci¹gle wystêpuje bardzo szeroko w naszym kraju, natomiast s¹ sfery szczególne niebezpieczne, szczególnie dotkliwe dla obywateli i dla funkcjonowania
pañstwa. Myœlê tu przede wszystkim o wymiarze
sprawiedliwoœci i o przedstawicielach organów
œcigania. Tutaj musimy szczególnie skoncentrowaæ du¿e si³y, bo sytuacja, ¿e pojawia siê skorumpowany sêdzia, prokurator czy funkcjonariusz
s³u¿b specjalnych b¹dŸ Policji, jest szczególnie,
szczególnie niebezpieczna dla wszystkich – i dla
funkcjonowania pañstwa, i dla funkcjonowania
obywateli. Tu musimy skoncentrowaæ ogromne
si³y. S¹ to bardzo trudne sprawy, czêsto bardzo
niebezpieczne, ale niezwykle wa¿ne, a niebezpieczne zw³aszcza wtedy, kiedy dotyczy to – a czêsto
tak bywa, mo¿e nie czêsto, ale bywa tak –
wspó³pracy z najbardziej niebezpiecznymi zorganizowanymi grupami przestêpczymi. Tak ¿e jest
to sfera, która musi byæ dla nas naturalnym priorytetem.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Dodatkowe pytanie czy…

Senator El¿bieta Rafalska:
Jeszcze jedno krótkie dodatkowe pytanie.
Czy kiedykolwiek pañstwo zajmowaliœcie siê
rentami planistycznymi i egzekucj¹ przez samorz¹dy renty planistycznej, która jest nale¿na za
wzrost wartoœci nieruchomoœci przy zmianie planu zagospodarowania przestrzennego? Chodzi
o zbywanie gruntów, na przyk³ad na sprzeda¿ hipermarketom.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Proszê bardzo.

Szef
Centralnego Biura
Antykorupcyjnego
Mariusz Kamiñski:
Oczywiœcie mamy sygna³y o nieprawid³owoœciach w tym zakresie. Co najmniej w jednym wypadku akurat taka sprawa by³a analizowana
przez naszych funkcjonariuszy. I oczywiœcie zdajemy sobie sprawê – to w nawi¹zaniu do wczeœniejszego pytania pani senator – ¿e jest to doskona³y mechanizm korupcyjny ukryty pod pozorami

legalnych decyzji, który mo¿e rzeczywiœcie powodowaæ bardzo, bardzo du¿e korzyœci maj¹tkowe
dla osób. Te korzyœci tak naprawdê maj¹ charakter korupcyjny.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Pan senator Adamczak.

Senator Miros³aw Adamczak:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, dwa krótkie pytania.
Czy CBA reaguje na anonimy?
Ale w³aœciwie mo¿e weŸmiemy najpierw to…
Jakie s¹ ³¹czne koszty utrzymania CBA w ci¹gu
roku?

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Prosz¹ bardzo, Panie Ministrze.

Szef
Centralnego Biura
Antykorupcyjnego
Mariusz Kamiñski:
Je¿eli chodzi o koszty funkcjonowania CBA, to
w roku ubieg³ym rz¹d przeznaczy³ na ten cel
70 milionów z³ z rezerwy bud¿etowej. Poniewa¿
jednak CBA powsta³o, na skutek d³ugotrwa³ych
prac w parlamencie, póŸniej, ni¿ rz¹d pocz¹tkowo zak³ada³, to od razu, na samym pocz¹tku,
przekazaliœmy ministrowi finansów informacjê,
¿e nie bêdziemy wykorzystywali ca³ej tej kwoty.
W rezultacie w ubieg³ym roku zosta³o wykorzystanych 41% zak³adanego bud¿etu z uwagi, tak
jak powiedzia³em, na krótszy ni¿ pierwotnie zak³adano okres funkcjonowania Centralnego Biura Antykorupcyjnego. W tym roku parlament
przeznaczy³ na dzia³anie CBA kwotê 120 milionów z³.
Co do anonimów. Oczywiœcie, korespondencja, która do nas trafia jest analizowana. Anonimy maj¹ ró¿n¹ wartoœæ, czêsto s¹ œwiadectwem
zawiœci, frustracji i z³oœliwoœci, ale niezale¿nie od
tego, jakimi motywami kieruje siê osoba, która
przesy³a doniesienie, one s¹ analizowane. Jeœli
informacja jest wiarygodna, mo¿na j¹ zweryfikowaæ, œwiadczy o tym, ¿e mog³o dojœæ do pope³nienia przestêpstwa, to jest traktowana powa¿nie.
Aczkolwiek zdajemy sobie sprawê z tego, ¿e czêsto osoby, które decyduj¹ siê na tak¹ formê przekazywania informacji, mog¹ kierowaæ siê bardzo
z³ymi motywami i informacje nie musz¹ byæ wiarygodne. Jeœli jednak wygl¹daj¹ na takie, to s¹
i musz¹ byæ weryfikowane.
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Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Pani senator Kurska.

Senator Anna Kurska:
Dziêkujê.
Panie Ministrze, korupcja w s¹dach – przera¿aj¹ca, trudno to nawet nazwaæ korupcj¹, to jest
po prostu dzia³anie contra legem. Jest to tak nieuchwytne, cz³owiek jest kompletnie zagubiony,
bo, powiedzmy, ¿adnych czynnoœci siê nie podejmuje, wzglêdnie umarza siê sprawê z uwagi na
znikom¹ szkodliwoœæ spo³eczn¹.
Ja ostatnio mia³am taki przyk³ad. Pojecha³am
wizytowaæ s¹d w Elbl¹gu, bo okaza³o siê, ¿e pewni m³odzi ludzie od dwóch czy trzech lat walcz¹
z jak¹œ tak¹ nieprzejednan¹ postaw¹, z³¹ wol¹
sêdziów. W³aœciwie jednego sêdziego i jednego
prokuratora, którzy ustawicznie umarzaj¹ postêpowanie, nie nadaj¹ biegu sprawom i t³umacz¹ to tym, ¿e konflikt jest w rodzinie. A konflikt
wygl¹da tak: babcia zapisa³a dom wnuczce,
a druga córka, która te¿ ma dzieci, nie otrzyma³a
domu, tylko coœ innego. Odbywaj¹ siê regularne
bitwy na tle maj¹tkowym: przyje¿d¿aj¹ krewni
i tê obdarowan¹ po prostu bij¹, bij¹ jej brata, bij¹
jej matkê, dewastuj¹ dom. To trwa ju¿ ca³e lata,
widzia³am akta oœmiu umorzonych dochodzeñ
w tej sprawie. Wreszcie pojecha³am na rozprawê.
Asesor o ma³o co mnie nie wyprosi³, dopiero jak
pokaza³am legitymacjê senatorsk¹, to raczy³ siê
zainteresowaæ, przy czym, jak zacz¹³ mnie pouczaæ, ¿e rozprawa jest tajna – a sprawa jest zwyk³a, nie obra¿a dobrych obyczajów, wiêc w ogóle
nie by³o powodu, ¿eby by³a prowadzona przy
drzwiach zamkniêtych – to wyci¹gnê³am legitymacjê sêdziowsk¹ i pokaza³am mu j¹, ¿eby przesta³ mi mówiæ nieprawdê. Polecia³ potem sp³oszony do prezesa, ¿e tu nagle senator przyje¿d¿a
i siedzi mu na rozprawie w charakterze publicznoœci. Ci ludzie byli ju¿ kompletnie za³amani,
m³odzi ludzie, dwoje studentów architektury, niszczonych zupe³nie. Poszliœmy zobaczyæ ten dom
i rzeczywiœcie, wyrwane drzwi, instalacja, wszystko niszczone po prostu ze z³oœci, jak to siê mówi.
Jest to jeden przyk³ad, taki bardzo znamienny.
Druga kwestia...

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Pani Senator, pytanie.
(Senator Anna Kurska: Przepraszam, chcia³am naœwietliæ trochê…)
Tak, ale proszê o pytanie.

Senator Anna Kurska:
W zwi¹zku z tym ograniczê siê do tego: jak walczyæ z administracj¹ samorz¹dow¹?
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Ludzie sk³adaj¹ mi skargi, ¿e w urzêdzie miejskim dzieje siê Ÿle, ¿e jest kolesiostwo, s¹ uk³ady, ¿e
ludzie siê boj¹ mówiæ. Przychodz¹ i mówi¹ mnie,
ale skutek tego jest znikomy, bo wybrany demokratycznie prezydent nadal sprawuje funkcjê,
dwóch wiceprezydentów by³o ju¿ skazanych wyrokami. Ludzie po prostu siê boj¹, nie chc¹ straciæ
pracy. Cieszê siê, ¿e pan Jasiñski do nas dotar³, ju¿
nawi¹zaliœmy kontakt, tak ¿e bêdzie wspó³praca.
Ale jak walczyæ z tym, o czym mówi³am?
Kolejna sprawa. Jak by pan, Panie Ministrze,
radzi³ zareagowaæ na przyk³ad na tak¹ sprawê:
rozbiera siê zabytkowy budynek we Wrzeszczu,
przedwojenn¹ stajniê u zbiegu ulic Koœciuszki
i Grunwaldzkiej, gdzie jeszcze huzarzy kiedyœ
stacjonowali, bez zgody konserwatora zabytków?
Buduje siê na tym miejscu oczywiœcie jakiœ ohydny supermarket, Lidl czy coœ takiego.

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

Szef
Centralnego Biura
Antykorupcyjnego
Mariusz Kamiñski:
Pani Senator, nie chcia³bym siê odnosiæ do
konkretnych spraw, zw³aszcza bez pog³êbionego zapoznania siê z materia³em nie by³oby to
sensowne.
Oczywiœcie to, co pani senator mówi³a o wymiarze sprawiedliwoœci, to jest równie¿ to, co ja
podkreœla³em w swoim wyst¹pieniu. Korupcja
w wymiarze sprawiedliwoœci jest szczególnie dotkliwa, i to z punktu widzenia nie tylko pañstwa,
ale tak¿e obywateli. A zatem to musi byæ priorytet. Jest to niezwykle trudne zadanie, ale zadanie, które musi byæ traktowane przez miêdzy innymi CBA jako priorytet.
Problem strachu. Oczywiœcie ten problem te¿
wystêpuje. Niestety, to wymaga czasu. Skutecznoœæ w zwalczaniu korupcji, miêdzy innymi pokazywanie, ¿e nie ma œwiêtych krów, nie ma tematów
tabu – to wszystko spowoduje, ¿e ludzie w sposób
naturalny stan¹ siê odwa¿niejsi. Musz¹ mieæ poczucie, ¿e sprawy szczególnie groŸne, korupcyjne,
s¹ traktowane powa¿nie. Najwa¿niejsze jest, ¿eby
by³o poczucie, ¿e rzeczywiœcie nikt, kto jest przestêpc¹, niezale¿nie od tego, z jakiego uk³adu politycznego siê wywodzi, jak wysoko jest umocowany,
nie bêdzie bezkarny, ¿e wobec takich osób bêd¹
wyci¹gniête wszelkie konsekwencje karne. To, ¿eby ludzie przestali siê baæ, wymaga czasu. Zjawisko rzeczywiœcie wystêpuje, jest wiele osób, które
maj¹ wiedzê o tych szczególnie wp³ywowych postaciach zwi¹zanych ze strukturami pañstwa, ale one
po prostu boj¹ siê mówiæ, to prawda.
(Senator Anna Kurska: Je¿eli mo¿na…)
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Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkuj¹ bardzo.
Pan senator Lisiecki.
(Senator Anna Kurska: Jedno zdanie…)
Zapiszê pani¹ senator do zadania pytañ.

Dziêkujê.
Pan senator Andrzejewski.

Senator Bogdan Lisiecki:
Dziêkujê bardzo.
Ja mam takie jedno pytanie, którym chcia³bym
nawi¹zaæ do pytania pana senatora £yczaka.
Chodzi mi o kryteria, jakie musz¹ spe³niaæ kandydaci, aby uzyskaæ zatrudnienie w CBA. Ju¿
wszyscy dobrze wiemy, ¿e je¿eli ktoœ by³ kiedyœ
wspó³pracownikiem czy pracownikiem SB albo
UB, to jest zdyskwalifikowany. Ale ja mam takie
pytanie: czy na przyk³ad dziecko rodziców, którzy
byli w tych s³u¿bach, ma szansê pracowaæ w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, a je¿eli tak, to
czy jest taki przypadek? Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Proszê bardzo.

Szef
Centralnego Biura
Antykorupcyjnego
Mariusz Kamiñski:
Panie Senatorze, odpowiem w ten sposób. Kryterium, o którym wspomnia³em, kryterium pracy
w organach bezpieczeñstwa PRL b¹dŸ wspó³pracy
z nimi, jest na szczêœcie – bardzo siê z tego cieszê –
kryterium formalnym, które z mocy ustawy eliminuje takie osoby. Ka¿dy inny mo¿e aspirowaæ do
pracy w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, nabór jest otwarty. Jak wspomnia³em, jest to nabór
wieloetapowy, badanych jest wiele ró¿nych aspektów funkcjonowania danej osoby – jej wykszta³cenie, doœwiadczenia zawodowe, jak wspomnia³em,
równie¿ inteligencja, wiedza, cechy charakteru.
Suma pozyskanej w trakcie naboru, w trakcie tych
procedur, wiedzy decyduje o tym, czy ktoœ zostanie
funkcjonariuszem Centralnego Biura Antykorupcyjnego, czy nie. Tym siê kierujemy. Nabór jest otwarty, ka¿dy mo¿e aspirowaæ. Oczywiœcie z za³o¿enia ludzie o pewnym wykszta³ceniu, pewnym doœwiadczeniu bêd¹ mieli prawdopodobnie wiêksze
szanse, tak jest na przyk³ad w wypadku osób z wykszta³ceniem prawniczym, ekonomicznym, finansistów, jeœli spe³niaj¹ jeszcze i inne kryteria, to zapewne jest to ich dodatkowy plus, brany pod uwagê przy podejmowaniu decyzji o zatrudnieniu. Instytucja ta ma przecie¿ okreœlony charakter, ma
zwalczaæ przestêpczoœæ gospodarcz¹, przestêpczoœæ korupcyjn¹ i pewne cechy osobowoœci, ale
równie¿ elementy biograficzne s¹ pewnym plusem
przy naborze kandydata, przy podejmowaniu decyzji o przyjêciu kandydata do s³u¿by.

Senator Piotr Andrzejewski:
Panie Ministrze, Senat podj¹³ niedawno
uchwa³ê adresowan¹ miêdzy innymi do pana instytucji. Uchwa³a ta, przypomnê, publikowana
w „Monitorze Polskim”, zawiera³a materialno-prawn¹ definicjê korupcji politycznej w zakresie, w którym powinna byæ œcigana przez CBA.
I jest tam konkretny apel do CBA.
Czy i w jakim zakresie w CBA zosta³y podjête
dzia³ania w celu wykonania tej uchwa³y, w ramach kompetencji, w oparciu o tê ustawê, któr¹
wskazuje uchwa³a Senatu? To jest pierwsze pytanie. Czy uchwale Senatu w CBA zosta³ nadany
praktyczny wymiar i jaki?
Drugie pytanie. Czy CBA podjê³o jakieœ dzia³ania w sprawie najstarszej, sygnalizowanej ju¿
przez Trybuna³ Konstytucyjny i przez nas, korupcji politycznej w postaci przekazania mienia
ogólnonarodowego, zmarnotrawienia, a póŸniej
porzucenia go przez najwy¿sze organy w³adzy,
mienia Funduszu Wczasów Pracowniczych, które do dzisiaj jest nieodzyskane? Sprawcy s¹ nieukarani i nieœcigani. To te dwa pytania.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Proszê bardzo.

Szef
Centralnego Biura
Antykorupcyjnego
Mariusz Kamiñski:
Panie Senatorze, problematyka zwi¹zana
z uchwa³¹ jest to problematyka dotycz¹ca odzyskiwania mienia, o ile dobrze pamiêtam. Przepraszam, nie przypominam sobie w tej chwili dok³adnie treœci uchwa³y. I to jest, oczywiœcie…
(Senator Piotr Andrzejewski: Panie Ministrze,
ta uchwa³a zosta³a niedawno podjêta i opublikowana, gdyby wiêc by³y jakieœ trudnoœci, jeœli chodzi o szczegó³y, to prosi³bym o wyczerpuj¹ce informacje, które postaram siê w drodze oœwiadczenia upowszechniæ na forum Senatu.)
Znakomicie. Dziêkujê. Tak wiêc w tym zakresie odpowiemy pisemnie. Bardzo dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê bardzo.
Pan senator Szmit.

Senator Jerzy Szmit:
Panie Ministrze, myœlê, ¿e takie spotkanie, taka debata, która siê dzisiaj odbywa, jest te¿ dla
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pana mo¿liwoœci¹ pozyskiwania opinii na temat
funkcjonowania s³u¿by. W zwi¹zku z tym
chcia³bym poprzeæ tych wszystkich, którzy wyra¿ali nadziejê, i dziêkowali panu za to, ¿e pan przyk³ada tak du¿¹ wagê do rozbudowy struktur, do
delegatur, dlatego ¿e przestêpczoœæ na tym w³aœnie niskim szczeblu, na szczeblu ma³ych oœrodków, czasami tak parali¿uje ¿ycie publiczne, ¿ycie gospodarcze, ¿e interwencja jest tam po prostu niezbêdna. Proszê trzymaæ ten kierunek.
Ale w zwi¹zku z tym jest jeszcze jedno pytanie:
kiedy pan planuje, ¿e delegatury uzyskaj¹ tak
zwan¹ pe³n¹ zdolnoœæ operacyjn¹? Bo oczywiœcie
chcielibyœmy tego jak najszybciej.
Drugie pytanie, dotycz¹ce ju¿ spraw wewnêtrznych CBA. Jest prowadzony nabór otwarty.
Jak pan ocenia, jaki procent funkcjonariuszy
CBA to s¹ ludzie, którzy wczeœniej ju¿ funkcjonowali w innych s³u¿bach, czy w Policji, czy w CBŒ,
czy w ABW, a jak¹ czêœæ stanowi¹ ludzie, którzy
s¹ zupe³nie spoza s³u¿b i jakby wchodz¹ z zupe³nie nowym spojrzeniem, ale i te¿ bez ¿adnego
doœwiadczenia, które w tych s³u¿bach jest po
prostu niezbêdne? Dziêkujê.

Szef
Centralnego Biura
Antykorupcyjnego
Mariusz Kamiñski:
Panie Senatorze, je¿eli chodzi o zdolnoœæ operacyjn¹, jak pan senator to okreœli³ – ale wszyscy rozumiemy, o co chodzi – dotycz¹c¹ funkcjonowania delegatur, to zak³adamy, ¿e zdecydowana wiêkszoœæ
z nich w drugiej po³owie roku bêdzie prowadzi³a
dzia³ania w pe³ni efektywnie. Chcê jednak powiedzieæ, ¿e delegatury z marszu rozpoczê³y dzia³ania.
W kilku delegaturach s¹ prowadzone bardzo wa¿ne
i bardzo konkretne œledztwa, dzia³ania operacyjne.
Myœlê, ¿e nied³ugo bêd¹ efekty tych dzia³añ i bêdziemy mogli je zaprezentowaæ na zewn¹trz.
Wspomnia³em, ¿e najbardziej zaawansowani
jesteœmy – równie¿ w sensie osób, które tam pracuj¹ – je¿eli chodzi o budowê delegatur w Gdañsku, w Katowicach i we Wroc³awiu. Tam te efekty
bêd¹ zapewne szybko odczuwalne. Ale w pozosta³ych miastach, w wypadku których przewiduje
siê, ¿e maj¹ w nich zafunkcjonowaæ delegatury,
te¿ s¹ ju¿ prowadzone intensywne dzia³ania. Docelowo w konkretnej delegaturze bêdzie pracowa³o czterdziestu, piêædziesiêciu funkcjonariuszy.
Je¿eli chodzi o to, sk¹d wywodz¹ siê dotychczas zatrudnieni funkcjonariusze CBA, to ja ju¿
wspomina³em w pierwszej czêœci wyst¹pienia, ¿e
oko³o 35% to osoby z doœwiadczeniem bezpoœrednio ze s³u¿b mundurowych. Wydaje mi siê, ¿e
30% to funkcjonariusze Policji, zw³aszcza Centralnego Biura Œledczego, 5% – funkcjonariusze
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wywodz¹cy siê z Agencji Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego. Pozosta³e osoby, czyli 65%, nie by³y dotychczas funkcjonariuszami s³u¿b mundurowych, s³u¿b specjalnych. Nie oznacza to jednak,
¿e s¹ to osoby niedoœwiadczone. S¹ to czêsto osoby z bardzo du¿ym doœwiadczeniem zawodowym,
z wiedz¹ wrêcz eksperck¹, ale pochodz¹ spoza
s³u¿b, do tej pory w s³u¿bach nie pracowa³y.
Tak jak wspomnia³em, jest grupa m³odych ludzi, dla których praca w CBA jest pierwsz¹ prac¹
zawodow¹. Jest to nasza œwiadoma decyzja, ¿eby
równie¿ tak¹ grupê m³odych wszechstronnie wykszta³ciæ. Myœlê, ¿e to bêdzie grupa bardzo przysz³oœciowa. S¹ to ludzie rzeczywiœcie m³odzi, dynamiczni, niezwykle zaanga¿owani w to, co robi¹, bardzo dobrze wykszta³ceni, aczkolwiek niemaj¹cy jeszcze doœwiadczeñ zawodowych, których nabieraj¹ wewn¹trz CBA.
(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza³ek Maciej P³a¿yñski)

Wicemarsza³ek Maciej P³a¿yñski:
Dziêkujê.
Pan marsza³ek Borusewicz.

Senator Bogdan Borusewicz:
Panie Ministrze, mam kilka pytañ.
Pierwsze. Ile obecnie CBA dokonuje sprawdzeñ maj¹tkowych u parlamentarzystów? Nie
chodzi o to u kogo, ale o to, ile jest takich sprawdzeñ.
Drugie pytanie dotyczy przejêtej przez CBA
w szpitalu MSWiA dokumentacji chorobowej.
Czy przejêto dokumentacjê osób, co do których
jest podejrzenie, ¿e wrêcza³y korzyœæ maj¹tkow¹, czy te¿ przejêto ca³y zasób tego typu dokumentacji?
I trzecie pytanie. Powiedzia³ pan, ¿e œledztwo jest
prowadzone w kilku miejscach, w kilku szpitalach,
¿e kilka szpitali zosta³o dotkniêtych œledztwem.
W zasadzie uwa¿am, ¿e to dobrze, ¿e te szpitale,
najistotniejsze, zosta³y objête œledztwem, je¿eli
tam jest korupcja – to jest sprawa jasna – albo jakieœ inne nieprawid³owoœci. Powiedzia³ pan te¿, ¿e
to s¹ szpitale zwi¹zane z VIP-ami. Czyli jest w tym
jakaœ sugestia. Zrozumia³em, ¿e jacyœ VIP-owie
ochraniali tê sytuacjê. Je¿eli tak, to chcia³bym prosiæ o informacjê, czy by³y takie sytuacje, czy nie. Bo
takie niedopowiedziane uogólnienie nie by³oby
oczywiœcie czymœ dobrym. Dziêkujê uprzejmie.

Szef
Centralnego Biura
Antykorupcyjnego
Mariusz Kamiñski:
Panie Marsza³ku, odpowiadaj¹c na pana pytanie, powiem, ¿e je¿eli chodzi o badanie deklaracji,
oœwiadczeñ maj¹tkowych parlamentarzystów, to
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w tej chwili trwa kilka takich kontroli. Kilka, ale
na pewno tych kontroli bêdzie w przysz³oœci du¿o
wiêcej.
A jeœli chodzi o dokumentacjê zajêt¹ przez funkcjonariuszy CBA, dotycz¹c¹ szpitala MSWiA
przy ulicy Wo³oskiej, to tych dokumentów zajêto
du¿o. Odnosz¹ siê one do bardzo ró¿nych spraw,
na przyk³ad przetargów organizowanych przez
ten szpital. Dokumentacja finansowa jest bardzo
wszechstronnie badana. Jest specjalna grupa
kontrolerów, którzy analizuj¹ dokumenty finansowe tego szpitala, zw³aszcza w relacjach z Narodowym Funduszem Zdrowia. Badana jest równie¿ dokumentacja medyczna. Materia³y na bie¿¹co s¹ u nas zabezpieczane, robione s¹ kopie,
a dokumenty zwracane s¹ do szpitala. Z ca³¹ pewnoœci¹ nie mo¿e byæ sytuacji, ¿e zajête s¹ wszystkie dokumenty, dotycz¹ce aktualnie lecz¹cych
siê tam ludzi. Takiej sytuacji nie ma. Nie by³em
o tym informowany i do takiej sytuacji oczywiœcie
nie dopuœcimy. Ale badanych jest wiele dokumentów, nie tylko tych zwi¹zanych ze sprawami
stricte korupcyjnymi, które na tym etapie s¹ ju¿
w naszym rozumieniu udowodnione, na przyk³ad dotycz¹cymi tych czterdziestu kilku zarzutów korupcyjnych wobec Miros³awa G. Badana
jest równie¿ dokumentacja finansowa, ró¿ne
aspekty funkcjonowania tego szpitala, przetargi,
które ten szpital organizowa³, s¹ starannie analizowane.
Jeœli idzie o to, co mówi³em o tych szpitalach
w kontekœcie VIP-ów, to chodzi³o mi nie o to, ¿e
patologie, które tam wystêpowa³y, czy te¿ przestêpstwa w tych szpitalach by³y ochraniane
przez jakichœ ludzi w³adzy. Chodzi³o mi o poczucie ludzi, którzy zarz¹dzali tymi szpitalami, ¿e s¹
nietykalni, ¿e s¹ bezkarni, bo znaj¹ wszystkich,
bo leczyli najbli¿szych – czêsto matki, dzieci, ¿ony – najwa¿niejszych, najbardziej wp³ywowych
osób w pañstwie. I poczucie tego specyficznego
kontaktu – a nawet, obiektywnie rzecz bior¹c,
zrozumia³ego sentymentu ludzi w³adzy do konkretnych osób – powodowa³o u tych w³aœnie osób
poczucie pe³nej bezkarnoœci. Nie chcê mówiæ, czy
osoby podejrzewane przez nas o pope³nienie
przestêpstw dociera³y do wp³ywowych osób
w pañstwie, pe³ni¹cych w przesz³oœci czy aktualnie wa¿ne funkcje, ze swoimi aktualnymi problemami zwi¹zanymi z funkcjonowaniem CBA, bo
nawet jeœli takie próby by³y podejmowane, to nie
by³o ze strony przedstawicieli ugrupowañ politycznych czy te¿ osób pe³ni¹cych wa¿ne funkcje
publiczne w pañstwie ¿adnych nacisków na
CBA, ¿eby œledztwo, które jest przez nas prowadzone, by³o prowadzone w sposób niezagra¿aj¹cy
interesom tych ludzi. Takich prób nie by³o, a nie
chcê mówiæ, czy by³y próby docierania do ludzi
wp³ywowych, bo nawet jeœli by³y, to, podkreœlam,

nie by³o ¿adnych reakcji ze strony osób wp³ywowych w przesz³oœci czy obecnie w ramach struktur pañstwa.

Wicemarsza³ek Maciej P³a¿yñski:
Pan senator Trybu³a.

Senator Zbigniew Trybu³a:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, obszar dzia³ania CBA jest
bardzo szeroki, a priorytety zapewne dotycz¹
tych obszarów, w których ta korupcja jest najwiêksza. Ja chcia³bym powiedzieæ o pewnym obszarze byæ mo¿e marginalnym. Cieszy nas, ¿e coraz wiêcej ludzi studiuje, zdobywa stopnie naukowe. Ale równie¿ w tym obszarze zdarzaj¹ siê
nieprawid³owoœci. Wiemy, ¿e Centralna Komisja
do spraw Stopni i Tytu³ów obecnie ju¿ nie zatwierdza doktoratów i habilitacji.
Moje pytanie jest takie: czy CBA zajmuje siê tymi obszarami dotycz¹cymi plagiatów, kupowania dyplomów czy te¿ wykonywania nieprawid³owych ekspertyz tudzie¿ recenzji? I czy w tym zakresie istnieje wspó³praca z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego? Zdajê sobie sprawê,
¿e s¹ to równie¿ sprawy skomplikowane, dlatego
¿e udowodnienie plagiatu jest bardzo trudne, ale
œrodowisko naukowe walczy z tym, tak jak tylko
mo¿e, ¿eby nie dopuszczaæ do takich rzeczy i ¿eby
ten wysoki poziom naukowy i moralny utrzymaæ,
niemniej jednak nie zawsze ma narzêdzia i nie zawsze sobie z tym radzi. Tak wiêc czy CBA równie¿
tym obszarem siê zajmuje? Dziêkujê bardzo.

Szef
Centralnego Biura
Antykorupcyjnego
Mariusz Kamiñski:
Tak, to oczywiœcie bardzo trudny dla Centralnego Biura Antykorupcyjnego obszar do dzia³ania, zw³aszcza ¿e wprost nie odnosi siê… On
oczywiœcie mo¿e odnosiæ siê do korupcji, ale tu
sytuacja prawna jest du¿o bardziej skomplikowana. Ja przypomnê w pewnym uproszczeniu, ¿e
CBA ma zajmowaæ siê korupcj¹ wœród funkcjonariuszy publicznych i ochron¹ interesów ekonomicznych Skarbu Pañstwa. Przede wszystkim
na tych dwóch aspektach koncentrujemy nasz¹
aktywnoœæ. Tak ¿e jeœli sprawa plagiatów nie
wi¹¿e siê wprost z korupcj¹, jeœli nie wi¹za³aby
siê z funkcjonariuszami publicznymi, to rzeczywiœcie z formalnego punktu widzenia by³oby
trudne, by zajê³o siê tym w³aœnie CBA. Ale oczywiœcie w pewnych kontekstach tym zjawiskiem
moglibyœmy siê zaj¹æ. Niemniej jednak przyznajê, ¿e na dzieñ dzisiejszy tego typu sprawy nie s¹
przez CBA prowadzone.
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Wicemarsza³ek Maciej P³a¿yñski:
Pan senator Ryszka.

Senator Czes³aw Ryszka:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, czy widzi pan – na podstawie
dotychczasowej pracy, tego zebranego doœwiadczenia – jakieœ ustawowe, organizacyjne, bud¿etowe braki dotycz¹cego kierowanego przez pana
biura? Konkretnie mam tak¹ propozycjê: czy ma
pan jakieœ oczekiwania wobec Senatu, wobec
parlamentu, ¿ebyœmy wspomogli jeszcze ten
urz¹d? Dziêkujê.

Szef
Centralnego Biura
Antykorupcyjnego
Mariusz Kamiñski:
Bardzo dziêkujê, Panie Senatorze, za tê uwagê, za intencjê, któr¹ w tym odczyta³em – jestem
za ni¹ ogromnie wdziêczny.
Oczywiœcie problemy s¹, trudnoœci s¹, nie jestem jednak tutaj po to, ¿eby siê skar¿yæ, ale ¿eby
te problemy rozwi¹zywaæ razem z naszymi funkcjonariuszami. Zapewne chcielibyœmy w jakichœ szczegó³ach polepszyæ nasz¹ ustawê, ale
myœlê, ¿e to nie jest w³aœciwy moment, ¿eby absorbowaæ Wysok¹ Izbê tego typu sytuacjami. Byæ
mo¿e w przysz³oœci bêdziemy siê o to zwracali,
o jak¹œ korektê konkretnych zapisów, które
utrudniaj¹ nam dzia³anie.
Tak jak mówiê, rozwi¹zujemy nasze problemy,
a to, o co byœmy prosili Wysok¹ Izbê, przedstawicieli ugrupowañ politycznych, to jest to, ¿eby by³
pewien konsensus – taki konsensus, jak myœlê,
zosta³ osi¹gniêty na etapie uchwalania ustawy,
bo w zasadzie wszystkie kluby, poza jednym,
w parlamencie, i w Sejmie, i w Senacie, popar³y
ustawê o CBA – a mianowicie konsensus w tej
kwestii, ¿e taka instytucja jak CBA jest potrzebna pañstwu polskiemu i Polakom. Chodzi o to,
¿eby nie wykorzystywaæ pewnej idei zwi¹zanej
z oczyszczaniem pañstwa na u¿ytek bie¿¹cych
rozgrywek politycznych.
Ja powiem szczerze: zdajê sobie sprawê z tego,
¿e mo¿emy pope³niaæ b³êdy, ale – przepraszam za
uwagê, któr¹ teraz wyg³oszê – nie rozumiem zachowañ, które mia³y miejsce na pocz¹tku dzisiejszej sesji Wysokiej Izby, to znaczy ¿e nawet nie
dano mi szansy… Oczywiœcie moje wyjaœnienia
mog³y byæ niesatysfakcjonuj¹ce, mog³y byæ odrzucone, ale tu urz¹dzono demonstracjê polityczn¹. Ja rozumiem, jaki jest kontekst, znam dok³adnie mechanizmy funkcjonowania w parlamencie, wiem, jak siê opozycja zachowuje…
To oczywiœcie mo¿e byæ tylko apel o to, ¿eby
krytykowaæ to, co nale¿y krytykowaæ, ale nie wy-
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korzystywaæ trudnych spraw, jakie prowadzi
CBA, do bie¿¹cej walki politycznej, bo zbudowaæ
w takiej atmosferze tê instytucjê bêdzie bardzo
ciê¿ko.
Ale bêdziemy to robili konsekwentnie, nie zra¿amy siê ¿adnymi atakami. Wiem, ¿e moi funkcjonariusze dzia³aj¹ z ogromnym zaanga¿owaniem, s¹ pe³ni dobrej woli. B³êdy mo¿emy pope³niaæ – rozliczycie nas za to. Ale, jak myœlê, jasny jest cel, jaki nam postawi³a Wysoka Izba, jaki
postawi³ nam rz¹d, jaki postawili nam Polacy,
którzy korupcjê i ograniczenie tej korupcji wielokrotnie w ró¿nego typu badaniach opinii publicznej wskazywali jako jeden z najwa¿niejszych problemów. I naszym obowi¹zkiem, obowi¹zkiem
ludzi ponosz¹cych odpowiedzialnoœæ za to, co siê
dzieje w pañstwie, jest rozwi¹zanie tego problemu – musimy go ograniczyæ w sposób istotnie odczuwalny dla Polaków.

Wicemarsza³ek Maciej P³a¿yñski:
Pani senator Kurska.

Senator Anna Kurska:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Ja mam takie generalne pytanie. Panie Ministrze, jak mo¿na w³aœciwie skontrolowaæ s¹dy?
Bo mieni¹ sie one niezawis³ymi, a pod t¹ niezawis³oœci¹ kryj¹ siê zupe³nie absurdalne rzeczy.
Wiadomo, na czym polega niezawis³oœæ, zgodnie
z sumieniem i z ustawami. Ale je¿eli ktoœ orzeka
wrêcz contra legem i w³aœciwie… Kto wiêc mo¿e
przyjœæ i tê kontrolê przeprowadziæ? Bo gdy ktoœ
napisze skargê do ministra, to minister oczywiœcie kieruje sprawê do najni¿szego organu, a ten
przecie¿ sam siebie nie mo¿e kontrolowaæ. Takie
s¹ skutki sk³adania skarg do ministra Ziobry.
I potem siê mówi tak: minister Ziobro reformuje,
s¹ zmiany, œwietnie, bardzo siê cieszymy; a Polska powiatowa trwa dalej w tych samych uk³adach, bez zmian, i tam nadal rz¹dz¹ wszechmocni, ale skorumpowani ludzie powi¹zani z jakimiœ
uk³adami. A wiêc ja siê zastanawiam w³aœnie nad
tym, czy pan widzi jakieœ remedium na to. Dziêkujê.

Szef
Centralnego Biura
Antykorupcyjnego
Mariusz Kamiñski:
Pani Senator, wydaje mi siê, ¿e jest pani, jako
by³a sêdzia, chyba jedyn¹ osob¹ na tej sali, która
ma prawo w sposób tak otwarty i tak krytyczny
mówiæ o tej sferze, jak¹ jest s¹downictwo. Mnie
zaœ nie wypada w sposób generalny mówiæ o tym,
jak nale¿a³oby reformowaæ ten segment w³adzy
publicznej, jakim jest w³adza s¹downicza.
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Korupcja w tym segmencie jest szczególnie
groŸna – wielokrotnie o tym mówi³em – jest wiêc,
i bêdzie, traktowana przez nas jako priorytet
w naszych dzia³aniach. Mówimy tu konkretnych
sêdziach, a nie o ca³ym œrodowisku, bo takie uogólnienie na pewno by³oby krzywdz¹ce. Nie chcê
nawet ujawniaæ swoich emocji wobec wielu konkretnych orzeczeñ s¹du, na przyk³ad dotycz¹cych zwalniania groŸnych przestêpców z aresztów tymczasowych. Nie wypada mi, zw³aszcza
publicznie, wyg³aszaæ takich pogl¹dów.
Oczywiœcie sytuacja zwi¹zana z eliminowaniem z sêdziowania nawet konkretnie wskazanych sêdziów, którzy przeszli na drug¹ stronê,
jest, jak to ju¿ parokrotnie mówi³em, bardzo
trudna z formalnego punktu widzenia. Chodzi mi
o immunitet sêdziowski, chodzi mi o mo¿liwoœæ
stosowania dzia³añ operacyjnych, które czêsto
s¹ niezbêdne, ¿eby komuœ skutecznie udowodniæ
korupcjê. Te dzia³ania operacyjne s¹ bardzo
trudne, bardzo trudne jest prowadzenie ich wobec sêdziów. Nawet jeœli zebrane s¹ dowody, to
uchylenie immunitetu jest procesem d³ugotrwa³ym i koñczy siê w S¹dzie Najwy¿szym. Tak ¿e,
niestety, nie s¹ to dzia³ania ³atwe, nie s¹ to dzia³ania szybkie, ale s¹ to z ca³¹ pewnoœci¹ dzia³ania, z punktu widzenia pañstwa, obywateli, jak
równie¿ samych sêdziów, najwa¿niejsze, ¿eby
wyeliminowaæ w³aœnie z tego segmentu w³adzy
publicznej osoby skorumpowane. Ale sprawa
jest bardzo, bardzo trudna. Tyle mogê powiedzieæ. Niemniej jednak naprawdê jest to priorytet
w naszych dzia³aniach.

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

Senator Waldemar Kraska:
Panie Ministrze, mam dwa pytania. Pierwsze
mo¿e o charakterze troszkê osobistym. Czy nie
¿a³uje pan, ¿e podj¹³ siê pan roli kierowania tym
biurem, szczególnie w momencie tych ataków
medialnych? Jak pan wytrzymuje to ciœnienie,
które jest obecnie wytwarzane?
I drugie pytanie. Jaki jest najwiêkszy sukces biura i jaka jest jego najwiêksza pora¿ka? Dziêkujê.

Szef
Centralnego Biura
Antykorupcyjnego
Mariusz Kamiñski:
Panie Senatorze, myœlê, ¿e jest jeszcze za
wczeœnie, ¿eby mówiæ o najwiêkszym sukcesie
i najwiêkszej pora¿ce, bo zak³adam, ¿e wszystko

jeszcze przed nami – i najwiêkszy sukces, i najwiêksza pora¿ka. Naprawdê prowadzimy wiele spraw
bardzo, bardzo wa¿nych z punktu widzenia pañstwa polskiego, o których na tym etapie nie mo¿emy nic mówiæ. Poza tym ten okres dzia³ania by³by
jeszcze zbyt krótki, zbyt krótki, ¿ebyœmy mogli dokonaæ rzetelnego podsumowania.
Jeœli chodzi o to bardziej osobiste pytanie pana senatora, to znaczy, jak ja to wytrzymujê, to
powiem, ¿e nie ma to ¿adnego znaczenia. Mój
dyskomfort wobec niektórych ataków nie ma
kompletnie ¿adnego znaczenia dla funkcjonowania naszej instytucji. To by³o oczywiœcie wliczone
i wkalkulowane. Absolutnie jestem dumny i zaszczycony, ¿e mogê kierowaæ t¹ instytucj¹, w któr¹ wierzê, jak te¿ w to, ¿e wiêkszoœæ Polaków i wiêkszoœæ osób pe³ni¹cych funkcje publiczne, niezale¿nie od tego, z jakiej partii one pochodz¹, wi¹¿e
z ni¹ nadzieje. I naszym celem jest to, ¿eby te nadzieje, zw³aszcza Polaków, zosta³y zaspokojone –
to bêdzie dla mnie wielka nagroda i ogromna satysfakcja.

Wicemarsza³ek Maciej P³a¿yñski:
Pan senator Szymañski.

Senator Antoni Szymañski:
Panie Ministrze, sporo pan mówi³ o korupcji
w s³u¿bie zdrowia, wœród lekarzy. Chcia³bym zapytaæ: czy sfera œwiadczeñ rentowych jest tak¿e
w jakimœ sensie w sferze pañstwa zainteresowañ? Polska ma bodaj najwy¿szy na terenie Europy wskaŸnik procentowy uzyskiwanych rent,
ale nie wynika to z tego, ¿e Polacy s¹ najbardziej
schorowanym narodem w Europie czy na œwiecie. Wynika to z zupe³nie innych przyczyn, miêdzy innymi z tego, ¿e komisje funkcjonuj¹ tak,
jak funkcjonuj¹. Nierzadko przecie¿ s³yszymy
o powiatach, które ze sob¹ s¹siaduj¹ i które maj¹
taki sam sk³ad ludnoœci, ale w jednym powiecie
jest o kilkaset procent – dos³ownie o kilkaset procent – wiêcej osób otrzymuj¹cych renty. To nie
jest tylko tajemnica poliszynela, to s¹ sprawy badane, mamy opracowania naukowe na ten temat. Krótko mówi¹c: czy to zagadnienie jest
w sferze szeroko rozumianego pañstwa dzia³ania? Ja rozumiem, ¿e to nie tylko CBA ma w tej
sprawie dzia³aæ, bo ma dzia³aæ ZUS, Ministerstwo Pracy i Polityki Spo³ecznej, ponadto my musimy odpowiednie przepisy w tej sprawie tworzyæ, ale wydaje mi siê, ¿e to powinno byæ równie¿
w sferze pañstwa dzia³ania. Czy tak to jest?
I druga kwestia. Czy jeœli pañstwo dostrzegacie,
¿e przepisy prawne w jakimkolwiek zakresie u³atwiaj¹ korupcjê, to czy pañstwo sygnalizujecie to
odpowiednim resortom b¹dŸ rz¹dowi? Czy sygnalizujecie, ¿e s¹ przepisy, które u³atwiaj¹ te dzia³ania, i ¿e powinny one zostaæ zmienione? Dziêkujê.
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Centralnego Biura
Antykorupcyjnego
Mariusz Kamiñski:
Oczywiœcie tak. Je¿eli chodzi o to monitorowanie, zw³aszcza projektów ustaw czy te¿ innego typu aktów prawnych przygotowywanych przez
administracjê rz¹dow¹, to aktywnie bierzemy
w tym udzia³. Ju¿ we wczeœniejszej wypowiedzi
podawa³em konkretny przyk³ad, przyk³ad ustawy o grach hazardowych – do przygotowywanego
projektu tej ustawy zg³osiliœmy w ostatnim czasie szereg uwag. Tak ¿e w tej kwestii staramy siê
byæ maksymalnie czujni i aktywni.
Jeœli chodzi o sprawy zwi¹zane z wy³udzeniem
rent – tak, zajmujemy siê tym. Miêdzy innymi jeden z lekarzy, który zosta³ przez nas zatrzymany
– ale nie bêdê mówi³, w jakiej sprawie – ma zarzut
z tytu³u wytwarzania fa³szywej dokumentacji rentowej. To zatrzymanie zosta³o przeprowadzone
w ramach operacji specjalnej: nasz funkcjonariusz zg³osi³ siê do tego lekarza i za korzyœæ maj¹tkow¹ lekarz ten przygotowa³ mu dokumentacjê medyczn¹, na podstawie której funkcjonariusz ten móg³by siê ubiegaæ o rentê specjaln¹.
Tak ¿e zdajemy sobie sprawê z tego, ¿e jest to proceder czêsty. Mamy ju¿ konkretne efekty zainteresowania siê t¹ w³aœnie sfer¹. Wiemy, ¿e to wystêpuje, i to, niestety, w niektórych regionach na
masow¹ skalê.

Wicemarsza³ek Maciej P³a¿yñski:
Pan senator Piotrowicz.

Senator Stanis³aw Piotrowicz:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, jak ocenia pan wspó³pracê
z organami œcigania, a w szczególnoœci z prokuratur¹?

Szef
Centralnego Biura
Antykorupcyjnego
Mariusz Kamiñski:
Tê wspó³pracê na tym etapie mogê oceniaæ jedynie dobrze. Widzê ogromne zaanga¿owanie
prokuratorów w proces wykrywczy. Myœlê, ¿e jest
dobra atmosfera w prokuraturze, nie konformistyczna, nie oportunistyczna, ale nastawiona
w³aœnie na aktywne zwalczanie przestêpczoœci.
Dotychczasowe doœwiadczenia moje i instytucji,
któr¹ kierujê, s¹ doœwiadczeniami dobrymi.

Wicemarsza³ek Maciej P³a¿yñski:
Czy maj¹ pañstwo jeszcze pytania?
Proszê bardzo.

241

Senator Aleksander Bentkowski:
Panie Ministrze, a jak pan ocenia – tu jakby
kontynuujê w¹tek z pytania pana senatora Piotrowicza – wspó³pracê z CBŒ?

Szef
Centralnego Biura
Antykorupcyjnego
Mariusz Kamiñski:
Wspó³pracê z CBŒ, tak jak w ogóle wspó³pracê
z Policj¹ – bo przypomnê, ¿e CBŒ jest czêœci¹ Policji – oceniam pozytywnie, oceniam dobrze. Nastêpuje wzajemna wymiana informacji, wspieranie siê w konkretnych sprawach. Jest to bardzo
wa¿na formacja dla naszego kraju, bo, tak jak
wspomnia³em, g³ównym jej zadaniem jest rozbijanie grup mafijnych. Wzajemne wsparcie w tej
kwestii, chocia¿by w postaci przekazywania sobie informacji, jest bardzo wa¿ne.

Senator Aleksander Bentkowski:
Czy nie dostrzega pan…
Przepraszam, to jest kontynuacja pytania. Czy
nie dostrzega pan prób jakiejœ swoistej rywalizacji czy konkurencyjnoœci w dzia³aniach?

Szef
Centralnego Biura
Antykorupcyjnego
Mariusz Kamiñski:
Z jednej strony wszystkie te struktury nie s¹
strukturami dzia³aj¹cymi w oddzielnych, ró¿nych sferach, ponadto podlegaj¹ one nadzorowi
ze strony swoich szefów. Tak ¿e to jest jeden rz¹d,
jest prowadzona spójna polityka w zakresie œcigania przestêpczoœci, s¹ i koordynatorzy poszczególnych s³u¿b, i ministrowie, którzy gwarantuj¹, ¿e eliminowane by³yby tego typu elementy, które wymknê³yby siê spod kontroli i wtedy by³yby ewidentnie szkodliwe.
Z drugiej strony bardzo wa¿ny jest te¿ –
w praktyce trzeba o tym pamiêtaæ – nadzór prokuratorski. Bo prokuratura te¿ ma ogromn¹ wiedzê na temat tego, jakie sprawy jaka s³u¿ba prowadzi na danym etapie procesowym, poza tym
koordynuje ona wiele rzeczy, przekazuje sprawy,
wy³¹cza w¹tki… A wiêc w sposób naturalny tak¹
rolê koordynuj¹c¹ na pewnym etapie pe³ni te¿
prokuratura.
Je¿eli chodzi o ten element konkurencyjnoœci,
to on tak naprawdê zawsze jest dobry, pod warunkiem ¿e mieœci siê w pewnych granicach. To
dobrze, ¿e s³u¿by staraj¹ siê pokazaæ z jak najlepszej strony poprzez swoj¹ aktywnoœæ i skutecznoœæ w dzia³aniu, bo to jest z po¿ytkiem i dla pañstwa, i dla Polaków. Tak ¿e w tym, ¿e mo¿e byæ taki element rywalizacji miêdzy s³u¿bami, nie ma
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nic z³ego, pod warunkiem ¿e nie jest to destrukcyjne, ¿e nie wp³ywa to destrukcyjnie na proces
wykrywczy, ¿e nie prowadzi to do sabotowania
dzia³añ innych s³u¿b, bo wtedy by³oby to coœ bardzo z³ego. No ale takie zjawisko nie wystêpuje.

Wicemarsza³ek Maciej P³a¿yñski:
Proszê bardzo. Pan senator Rau.

Senator Zbigniew Rau:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, zbli¿a siê pierwsza rocznica,
kiedy to uchwalaliœmy ustawê, która powo³a³a do
¿ycia pañsk¹ instytucjê. Czy z perspektywy tego
czasu móg³by pan odpowiedzieæ na takie ogólne
pytanie: jakie kryteria sukcesu w dzia³alnoœci
pañskiej instytucji jest pan w stanie zarysowaæ,
myœl¹c o tym, ¿e dla nikogo z nas pe³nienie funkcji publicznych nie bêdzie czymœ na zawsze? Co
by pana satysfakcjonowa³o? W jakich kryteriach
przedstawia³by pan ewentualny sukces, gdy
przyjdzie panu zakoñczyæ pracê na tym stanowisku? Wiemy, ¿e dobro i z³o, korupcja i jej brak,
s¹ integraln¹ czêœci¹ ludzkiego doœwiadczenia.
Pan jest na pewno realist¹ i wie pan, ¿e to nie
skoñczy siê po prostu takim stanem faktycznym,
w którym wszystko bêdzie ca³kowicie podlegaæ
normom prawnym i z tego powodu trzeba bêdzie
tê instytucjê rozwi¹zaæ. No wiêc co z tego, co ju¿
pan wie po roku, tak¿e jeœli chodzi o dzia³alnoœæ
praktyczn¹, jest realne i co mo¿e byæ traktowane
jako sukces w perspektywie kilku lat? Czy to bêdzie miejsce Polski w rankingach korupcyjnych,
czy to bêd¹ doœwiadczenia przeciêtnego obywatela, czy to bêdzie sposób funkcjonowania instytucji, w której zjawiska korupcyjne bêd¹ odkrywane, czy to mo¿e te¿ byæ pewna akceptacja albo te¿
poczucie spe³nienia wed³ug wiêkszoœci opinii
publicznej, ¿e to, co pañstwo robicie, ma niezwykle wa¿ne znaczenie dla tego, co nazywamy
dobrem wspólnym? Jak wygl¹da pana wizja w tej
kwestii? Dziêkujê.

Szef
Centralnego Biura
Antykorupcyjnego
Mariusz Kamiñski:
Panie Senatorze, tak naprawdê odpowiedŸ,
któr¹ chcia³bym przekazaæ, zosta³a poniek¹d zawarta w sposobie sformu³owania przez pana senatora pytania. Tutaj trudno dok³adnie mówiæ
o jakimœ bardzo wymiernym elemencie, który by
przes¹dzi³, ¿e sprawa jest ograniczona, za³atwiona. Jest szereg elementów, które spowoduj¹, ¿e
bêdziemy mogli mieæ poczucie nie tego, ¿e misja

jest zakoñczona, nie, to zjawisko bêdzie wystêpowa³o zawsze, ono od zawsze towarzyszy cywilizacji, ale tego, ¿e osi¹gnêliœmy zasadniczy sukces.
Na pewno s¹ takie elementy zewnêtrzne, jak
badania opinii publicznej, sonda¿e, rankingi
miêdzynarodowe, miejsce Polski, to ³atwo zauwa¿yæ. Z ca³¹ pewnoœci¹ jest szereg tych elementów, od takich, o jakich wspomnia³a wczeœniej
pani senator Kurska: ludzie siê boj¹, trzeba prze³amaæ barierê strachu, poprzez takie, ¿eby bali
siê naprawdê ci, którzy bior¹ ³apówki, ¿eby dziesiêæ razy siê zastanowili, czy warto zaryzykowaæ,
¿eby niebezpieczeñstwo wykrycia by³o dla nich
niebezpieczeñstwem bardzo realnym. Wiele takich sytuacji spowoduje, ¿e bêdziemy mogli mieæ
poczucie zrealizowania co najmniej jakiejœ czêœci
powierzonego zadania. A kryteria ostre, czy to ju¿
nast¹pi³o, czy te¿ nie, s¹ bardzo trudne do zastosowania. Na pewno to jest d³uga droga, na pewno
nie bêdzie ³atwo, wierzê jednak, ¿e ograniczymy
to zjawisko w sposób zasadniczy, ¿e ludzie, na
których ³apówki s¹ czêsto wymuszane, nie bêd¹
siê bali mówiæ, ¿e naprawdê bêd¹ siê bardzo bali
ci, którzy je brali, albo ci, którzy dostan¹ tak¹
propozycjê, i choæ bardzo by chcieli wzi¹æ ³apówkê, to jednak bêd¹ rozwa¿aæ, czy warto ryzykowaæ ca³y swój dorobek zawodowy, ¿yciowy, kiedy
perspektywa wiêzienia bêdzie dla nich realna.

Wicemarsza³ek Maciej P³a¿yñski:
Dziêkujê.
Proszê bardzo.

Senator Czes³aw Rybka:
Panie Marsza³ku, Panie Ministrze, wiele ró¿nych instytucji, s¹dy, policja, oprócz merytorycznej dzia³alnoœci, do której s¹ powo³ane statutowo, prowadz¹ tak¿e dzia³alnoœæ profilaktyczn¹,
edukacyjn¹, poprzez szereg spotkañ ze spo³eczeñstwem, m³odzie¿¹, studentami. Czy przedstawiciele, funkcjonariusze CBA, tak¿e maj¹
w swoich planach tego typu dzia³alnoœæ? A mo¿e
ona ju¿ jest prowadzona? Dziêkujê bardzo.

Szef
Centralnego Biura
Antykorupcyjnego
Mariusz Kamiñski:
Oczywiœcie zdajemy sobie sprawê, ¿e sam proces walki z korupcj¹, mówi¹c w pewnym uproszczeniu, w formie represji karnej, nie jest wystarczaj¹cy, ¿e pewne zachowania nale¿y kszta³towaæ w ró¿ny sposób, poprzez dzia³ania edukacyjne m³odego pokolenia, poprzez akcje obywatelskie. Z ca³¹ pewnoœci¹ bêdziemy starali siê tego
typu dzia³ania inspirowaæ. Na pewno w momencie, kiedy CBA ju¿ okrzepnie w swoim kszta³cie
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kadrowym, bêdziemy bardzo aktywnie wspieraæ
tego typu dzia³ania, czy wprost je inicjowaæ. Nawi¹zaliœmy kontakty z organizacjami pozarz¹dowymi, chcemy je pog³êbiaæ i wspólnie wypracowywaæ ró¿nego typu akcje spo³eczne, które mog³yby przyczyniæ siê do kszta³towania i ugruntowania pewnych postaw, zw³aszcza w m³odym pokoleniu. Dzia³alnoœæ edukacyjna jest wa¿na, aczkolwiek na tym etapie rozwoju Centralnego Biura Antykorupcyjnego nie jest jeszcze naszym
priorytetem. Na razie to s¹ plany, które traktujemy bardzo powa¿nie, w tym momencie mamy jednak wa¿niejsze zadania, i organizacyjne, i te
bezpoœrednio zwi¹zane ze zwalczaniem przestêpczoœci. Ca³y czas jednak o tym myœlimy i wiemy,
jak wa¿na jest ta sprawa.

Wicemarsza³ek Maciej P³a¿yñski:
Dziêkujê.
Czy ktoœ z pañstwa chce jeszcze zadaæ pytanie?
Nie ma zg³oszeñ.
Dziêkujê bardzo.
Przechodzimy do dyskusji.
(Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego Mariusz Kamiñski: Dziêkujê bardzo.)
Pan senator Romaszewski, proszê bardzo.
Dziêkujê, Panie Ministrze.
(Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego Mariusz Kamiñski: Dziêkujê.)

Senator Zbigniew Romaszewski:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Ja chcia³bym zacz¹æ od rzeczy mo¿e ma³o istotnej, mówi¹cej coœ jednak o naszym Senacie.
Wydaje mi siê mianowicie, ¿e nast¹pi³a pewnego
rodzaju tabloidyzacja obrad Senatu. Je¿eli protest ca³ej grupy parlamentarnej wywo³uje kwestia ca³kowicie marginalnego incydentu, to muszê powiedzieæ, ¿e nie jest dobrze. Zajmowanie
siê przez Senat tego rodzaju g³upstwami, które
w zasadzie nie wykraczaj¹ poza uwagê na temat
dobrego smaku, w jakiœ sposób uw³acza godnoœci tej Izby. Muszê powiedzieæ, ¿e jestem tym troszeczkê zaskoczony. Przecie¿ ma siê odbyæ bardzo powa¿na debata o jednym z najistotniejszych
problemów naszego kraju. To tak na pocz¹tek.
Ja siê bardzo cieszê, ¿e ta debata przebiega
w takiej merytorycznej atmosferze, w atmosferze
pe³nej troski. To chyba dobrze, to jest w³aœciwie
jakaœ odpowiedŸ na trud, który CBA w³o¿y³o zarówno w organizacjê instytucji, jak i w rozpoczêcie dzia³alnoœci.
Wysoka Izbo, ja chcia³bym tylko zauwa¿yæ jedn¹ rzecz, której CBA po prostu nie da rady. Mianowicie jest to prosta kwestia tego, ¿e represja
antykorupcyjna nie jest œrodkiem, który mo¿e
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korupcjê po prostu zlikwidowaæ. My mamy szerok¹ ilustracjê tego, ¿e pewne zagadnienia, które
obros³y korupcj¹, przez represjê karn¹ po prostu
eksploduj¹. Je¿eli nie rozwi¹¿emy pewnych g³êbszych problemów spo³ecznych, to bêdziemy mieli
do czynienia z buntem. Ja myœlê, ¿e ilustracj¹ tego zagadnienia jest generalnie problem s³u¿by
zdrowia. Nie s¹dzê, ¿e jest to wy³¹czna przyczyna,
ale myœlê, ¿e energiczne dzia³ania, jakie CBA
podjê³o w³aœnie w dziedzinie s³u¿by zdrowia,
w jakiejœ mierze s¹ w tej chwili przyczyn¹ tego
buntu, tego ogromnego oporu, z jakim siê spotykamy.
Proszê pañstwa, CBA po prostu temu nie zaradzi. Je¿eli my przez prawie osiemnaœcie lat nie
dostrzegaliœmy problemu s³u¿by zdrowia, to naprawdê nie rozwi¹¿emy go przy pomocy œrodków
represyjnych. A historia tego problemu jest, powiedzia³bym, dosyæ dramatyczna. My mieliœmy
lekarzy, którzy sk³adaj¹c przysiêgê Hipokratesa,
jeszcze w ni¹ wierzyli, uwa¿ali, ¿e ich podstawowym obowi¹zkiem jest niesienie pomocy. W tym
momencie, w walce ze œrodowiskami skomercjalizowanymi, nast¹pi³a konfrontacja, ¿e tak powiem, ze zmian¹ systemu wartoœci. Nagle zdrowie sta³o siê przedmiotem handlu. A oni w dalszym ci¹gu pozostawali w sferze pewnych zasad
etycznych. Nie przychodzili pod Sejm, nie krzyczeli. Ba! By³y, pamiêtam, takie czasy, kiedy lekarze po prostu rezygnowali z prawa do strajku.
To doprowadzi³o do sytuacji, w której ich problemy nie by³y dostrzegane. Ja nigdy nie zapomnê,
jak s³u¿ba zdrowia wyliczy³a, ¿e sk³adka powinna
wynosiæ 11%, a pan Balcerowicz przyszed³ i powiedzia³: 7,5%. No i mamy 7,5% – trzydziestoprocentowy deficyt w nak³adach s³u¿by zdrowia.
Je¿eli my, proszê pañstwa, nie bêdziemy zauwa¿ali takich problemów, je¿eli nie bêdziemy ich
regulowali od strony spo³ecznej, to CBA bêdzie
po prostu bezradne. Patologie bêd¹ siê lêg³y, bêd¹ wchodzi³y w styl ¿ycia, bêd¹ po prostu patologizowa³y ca³e grupy spo³eczne.
Podobny problem podniós³ zreszt¹ pan senator Szymañski. Nie ulega ¿adnej w¹tpliwoœci, ¿e
renty chorobowe na pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych by³y kieszeni¹, do której ³adowano bezrobocie. To, ¿e by³y wynikiem wiêkszej lub mniejszej korupcji, czêsto drobnej, to jest oczywiste.
Tylko ¿e w tej chwili, proszê pañstwa, to jest gigantyczny problem. Ja myœlê, ¿e powracanie do
tych spraw teraz chyba nie bardzo ma sens. Nagle by siê okaza³o, ¿e jedyne prawa nabyte maj¹
esbecy, ¿e pozostali ju¿ takich praw nie maj¹.
Tak ¿e mo¿e by to jednak zostawiæ w spokoju.
Bardzo istotn¹ spraw¹, która by³a tutaj podnoszona i o której s¹dzê, ¿e albo staniemy przed
bardzo du¿ym problemem, albo mo¿e CBA w jakiœ sposób siê w to w³¹czy, proszê pañstwa, jest
problem mieszkalnictwa, podnoszony wielokrotnie w naszych rozmowach. Ja chcia³bym zwróciæ
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uwagê na jedn¹ rzecz, na problem, który nam po
prostu eksploduje – to jest problem mieszkañ zak³adowych, jakie syndycy, unikaj¹c pracy z zak³adaniem ksi¹g wieczystych, z tym wszystkim,
2
posprzedawali po 5 z³ za 1 m . Jest to zjawisko
dotycz¹ce mniej wiêcej 500 tysiêcy czy 600 tysiêcy mieszkañ, a tym samym – paru milionów ludzi. Ludzie ci nie s¹ chronieni jako lokatorzy i za
chwilê bêdziemy mieli eksplozjê.Ona wyniknie
niew¹tpliwie z nadu¿yæ korupcyjnych, w tym wypadku bardzo czêstych.
Tutaj pan senator Andrzejewski pyta³ o stosunek do naszej uchwa³y. Panie Ministrze, problem
jest taki, ¿e w ramach procesów prywatyzacyjnych, chyba jeszcze w 1991 r., zosta³a przyjêta
ustawa, która zak³ada³a niewa¿noœæ transakcji
podjêtych ze szkod¹ dla Skarbu Pañstwa. Myœlê,
¿e nie by³o chyba ani jednej sprawy, która by
uwzglêdni³a, ¿e taka ustawa w ogóle istnieje.
A ona istnieje i jest chyba dosyæ dobrym narzêdziem, aby te przypadki, z którymi mieliœmy do
czynienia, to znaczy dzia³alnoœæ korupcyjn¹,
dzia³alnoœæ na szkodê Skarbu Pañstwa, mo¿na
by³o po prostu obj¹æ od strony przywrócenia
maj¹tku Skarbowi Pañstwa. Ja s¹dzê, ¿e to mo¿e dotyczyæ miêdzy innymi kwestii mieszkaniowej, która w pewnym momencie oka¿e siê po
prostu bomb¹.
Co do wymiaru sprawiedliwoœci, ja muszê powiedzieæ, ¿e tutaj CBA ma, koniec koñców, jedno
dosyæ niez³e narzêdzie. Jest to po prostu stan
maj¹tkowy sêdziów, prokuratorów, gdzie zawsze
mo¿na postawiæ pytanie, sk¹d siê ten maj¹tek
wzi¹³. Ja myœlê, ¿e to ju¿ nie wi¹¿e siê z niezawis³oœci¹ sêdziowsk¹, tylko z nagromadzonym maj¹tkiem, którego pochodzenie jest niejasne. Myœlê, ¿e jest to dosyæ istotne narzêdzie, które pozwoli CBA wnikn¹æ w te problemy. Muszê powiedzieæ, ¿e ta niezawis³oœæ sêdziowska jest rozumiana w sposób niezwykle j¹ rozszerzaj¹cy. Na
przyk³ad ostatnio, gdy Najwy¿sza Izba Kontroli
chcia³a prowadziæ kontrolê postêpowañ likwidacyjnych i zbadaæ, jak wygl¹da odpowiedzialnoœæ syndyków za maj¹tek Skarbu Pañstwa,
który jest likwidowany, to okaza³o siê, ¿e na
szeœædziesi¹t parê spraw jedynie w piêædziesiêciu szeœciu uda³o siê przeprowadziæ kontrolê,
a w dziewiêciu – nie. Z tego w Warszawie, okazuje siê, uda³o siê przeprowadziæ tylko jedn¹ sprawê, w oœmiu odmówiono przed³o¿enia dokumentacji. A wiêc s¹ to takie, powiedzia³bym,
nadinterpretacje niezawis³oœci sêdziowskiej. Te
sprawy po prostu trzeba wyjaœniæ.
Je¿eli chodzi o nasz¹ walkê z korupcj¹, proszê
pañstwa, rzeczywiœcie zlecieliœmy bardzo nisko.
I ja ¿yczy³bym panu ministrowi, ¿ebyœmy na koñcu kadencji znaleŸli siê w pierwszej dwudziestce.
To by mnie satysfakcjonowa³o, ale to bardzo da-

leki cel. Polska bardzo aktywnie funkcjonuje na
scenie miêdzynarodowej w dziedzinie zwalczania
korupcji. W tej chwili sta³ym przedmiotem obrad
Rady Praw Cz³owieka, a przedtem Komisji Praw
Cz³owieka w Genewie, jest problem tak zwanego
prawa do dobrego zarz¹dzania. I w tej grupie problematyki Polska odgrywa dosyæ, powiedzia³bym, wiod¹c¹ rolê, promuj¹c rezolucje dotycz¹ce w³aœnie zwalczania korupcji, a korupcja to
nie jest przywilej Polski, to nie jest jakaœ wy³¹cznie polska patologia. Ja bym powiedzia³, ¿e jest to
patologia w gruncie rzeczy wszystkich ubogich
krajów. Polska cieszy siê tutaj du¿ym uznaniem,
w Warszawie odbywa³a siê w³aœnie taka konferencja, jej organizacjê powierzono Polsce, konferencja dotycz¹ca sposobów walki z korupcj¹.
S¹dzê, ¿e to w jakiœ sposób buduje nasz autorytet. Ja chcia³bym jeszcze raz wyraziæ ¿al, ¿e w tej
dyskusji nie uczestniczy ca³a, pe³na Izba, dlatego
¿e jest to rzeczywiœcie dyskusja o istotnych problemach pañstwa polskiego. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Maciej P³a¿yñski:
Dziêkujê.
Pan marsza³ek Borusewicz.

Senator Bogdan Borusewicz:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Dlaczego jest korupcja? Czy dlatego, ¿e jesteœmy biedni? To by by³o zbyt proste, Panie Senatorze. Bardzo czêsto pieni¹dze bior¹ ci, którzy
nie s¹ biedni, a maj¹ wp³yw na decyzje administracyjne, prywatyzacyjne, maj¹ tak¿e wp³yw,
i to jest sytuacja najgorsza, na zdrowie i ¿ycie
cz³owieka.
Ja te¿ ubolewam nad tym, co siê sta³o na sali
senackiej, dlatego ¿e uwa¿am, i¿ dyskusja jest
bardzo potrzebna tak¿e w takich kwestiach, które wywo³uj¹ kontrowersje, i lepiej wyjaœniæ to
bezpoœrednio ni¿ g³osowaæ nogami.
Chcê powiedzieæ, ¿e za ustaw¹ o CBA g³osowa³a tak¿e partia opozycyjna, która w tej chwili ma
uwagi do jej funkcjonowania. Chcê to podkreœliæ,
poniewa¿ to trzeba doceniæ. Myœlê, ¿e polska klasa polityczna dojrza³a do tego, ¿eby podj¹æ powa¿n¹ walkê z korupcj¹, która toczy ka¿dy system, tak¿e system demokratyczny, i w zasadzie
funkcjonuje w ka¿dym pañstwie, na ca³ym œwiecie, ale na ró¿nym poziomie. Niestety, my w tych
rankingach byliœmy doœæ daleko i to dobrze, ¿e
one zmieniaj¹ siê na nasz¹ korzyœæ, poniewa¿ od
tego zale¿y nie tylko poczucie sprawiedliwoœci,
jakie musz¹ mieæ nasi obywatele, ale w pewnej
czêœci tak¿e nasz rozwój. Przecie¿ do kraju, który
jest skorumpowany, nie chce przychodziæ kapita³, który tego nie akceptuje, kapita³ stabilny, powa¿ny. Ja to przecie¿ widzê na przyk³adzie innych pañstw, które maj¹ wiêcej problemów z korupcj¹. W niektórych pañstwach zawi¹za³y siê
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nawet uk³ady polityczno-gospodarcze o nie do
koñca jasnym charakterze. Nazywa siê to oligarchi¹ finansow¹. Na szczêœcie w Polsce nie dosz³o
do takiej sytuacji, choæ mia³em w pewnym momencie obawy, ¿e jesteœmy na dobrej ku temu
drodze. To wszystko nie jest zas³ug¹ tej chwili,
nie jest tylko zas³ug¹ powstania biura antykorupcyjnego. Chcê przypomnieæ, ¿e sprawy, które
s¹ w tej chwili w s¹dach, g³oœne sprawy korupcyjne na zbiegu polityki i gospodarki, sprawa opolska, afera Rywina, która wstrz¹snê³a w zasadzie
klas¹ polityczn¹, te sprawy zaczê³y siê wczeœniej,
za poprzedniego rz¹du. I o tym te¿ trzeba pamiêtaæ. Zdaje siê, ¿e wtedy ju¿ klasa polityczna dojrza³a do tego, aby podj¹æ walkê z korupcj¹ na powa¿nie.
Ja uwa¿am, ¿e to dobrze, ¿e Centralne Biuro
Antykorupcyjne powsta³o, dobrze, ¿e dzia³a,
i dobrze, ¿e wchodzi w sfery, które dotychczas
w zasadzie by³y poza tego typu dzia³aniem. A by³y poza tak¿e ze wzglêdu na pewne przyzwolenie
spo³eczne. Od dawna wiadomo by³o o korupcji
w s³u¿bie zdrowia. Najgorsze jest to, ¿e ta sytuacja dotyczy tych, którzy maj¹ dawaæ przyk³ad.
Otó¿ w s³u¿bie zdrowia ordynator ma wszystkie
mo¿liwoœci w szpitalu, dyrektor szpitala tylko go
nadzoruje. Je¿eli korupcja dotyka tych w³aœnie
lekarzy, to jest to tym bardziej naganne. Ale nadal, niestety, w tej sferze jest to czêœciowo
usprawiedliwione – z punktu widzenia tej drugiej strony oczywiœcie. Ja niedawno przeczyta³em w lokalnej gazecie w Trójmieœcie wywiad
z ordynatorem jednego ze szpitali województwa
pomorskiego, w którym on powiedzia³: przecie¿
to s¹ honoraria, je¿eli pacjent przynosi kopertê
za dobrze spe³niony obowi¹zek. I to mówi otwarcie ordynator szpitala! No dla mnie to jest horrendalne! To znaczy policjant, który przyjmuje
pieni¹dze za to, ¿e ktoœ dobrze przejecha³ na
czerwonym œwietle, albo w ogóle za jakiekolwiek
wykroczenie, to bierze honoraria? Polityk, ktokolwiek inny, kto bierze pieni¹dze za to, ¿e zrobi³
to, co mia³ zrobiæ, co nale¿y do jego obowi¹zków,
albo za za³atwienie jakiejœ sprawy… Przecie¿ tego nie mo¿na nazywaæ honorarium! Ale takie
g³osy siê pojawiaj¹, a to pokazuje, jaka jest œwiadomoœæ. Niestety to akurat nie wywo³uje dyskusji, nie s³ysza³em, ¿eby ten artyku³ wywo³a³ dyskusjê. Ja go przeczyta³em, i przyznam siê, ¿e
zmrozi³ on mi krew w ¿y³ach. Ale to jest w³aœnie
œwiadectwo œwiadomoœci nadal charakterystycznej dla pewnej grupy ludzi.
Mniej wiêcej wiadomo, jakie obszary s¹ zagro¿one korupcj¹. Mniej wiêcej wiadomo, jak z korupcj¹ walczyæ. CBA i inne s³u¿by maj¹ przecie¿
od dawna mo¿liwoœæ zakupu kontrolowanego,
mam nadziejê, ¿e z tego korzystaj¹. Dobrze, ¿e
CBA reaguje i wchodzi w te obszary, które by³y ta-
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kimi serwitutami, ale jest Ÿle, kiedy pope³nia b³êdy. Ka¿da s³u¿ba chcia³aby siê pochwaliæ, chcia³aby powiedzieæ o tym, co robi, jakie ma sukcesy.
Ale ja wola³bym, ¿eby by³o mniej konferencji prasowych, wola³bym, ¿eby pan minister móg³ siê
pochwaliæ tutaj, na sali Senatu czy na sali Sejmu, to jest dobre miejsce. Ja wiem, ¿e to jest w³aœnie ta sprzecznoœæ, sprzecznoœæ miêdzy chêci¹
pokazania siê a skutecznoœci¹. Jednak s³u¿ba
dobrze dzia³a wtedy, kiedy w zasadzie o niej siê
nie s³yszy i siê jej nie widzi, widzi siê za to skutek.
Myœlê, ¿e te b³êdy, które by³y… S¹ to b³êdy oczywiœcie, i to medialne b³êdy. Trzeba o tym pamiêtaæ i na tych b³êdach siê uczyæ. Ja mam podejrzenie, mo¿liwe, ¿e ten kryptonim wymyœli³ jakiœ by³y milicjant, bo pamiêtam kryptonimy, które nadawa³a S³u¿ba Bezpieczeñstwa. To by³y pejoratywne kryptonimy, nadawano je po to, ¿eby wywo³aæ negatywny stosunek do sprawy, do cz³owieka. Ale tutaj musi byæ obiektywnoœæ s³u¿by.
I mam nadziejê, ¿e pan minister przejrza³ te kryptonimy i ju¿ ma orientacjê. Wola³bym, ¿eby nie
by³o jakichœ pochopnych oœwiadczeñ. Lepiej coœ
powiedzieæ póŸniej, ale lepiej. Te b³êdy spowodowa³y nie najlepsz¹ sytuacjê, która dotknê³a tak¿e
Senat, i nad tym ubolewam.
Trochê te¿ mnie zaniepokoi³o, ¿e niektóre s³u¿by maj¹ przestaæ siê zajmowaæ korupcj¹. Ja uwa¿am, ¿e to jest jeszcze tak du¿a przestrzeñ, ¿e
wspó³praca i koordynacja s¹ tu oczywiœcie wymagane, ale czymœ dobrym by³oby zdrowe
wspó³zawodnictwo na tym polu. W zwi¹zku z tym
wola³bym, ¿eby korupcj¹, oprócz CBA, nadal zajmowa³y siê ABW i Policja, bo tam zosta³y stworzone wydzia³y antykorupcyjne, które prowadzi³y na przyk³ad sprawê we wszystkich prawie oœrodkach ruchu drogowego. Przecie¿ to by³ horror
– wojewódzkie oœrodki ruchu drogowego. Wola³bym, ¿eby korupcj¹ nadal zajmowa³y siê tak¿e
te s³u¿by, bo one tu maj¹ ju¿ pewne doœwiadczenia, a problem wci¹¿ jest doœæ rozleg³y. Wszystkim s³u¿bom, tak¿e wam, Panowie, pracy, niestety, nie zabraknie.
Koñcz¹c ju¿, powiem, ¿e mam nadziejê, ¿e s³u¿ba, któr¹ pan kieruje, bêdzie s³u¿b¹ niezale¿n¹,
niepoddaj¹c¹ siê naciskom politycznym, ¿e bêdzie
s³u¿b¹ sprawn¹ i s³u¿b¹ skuteczn¹. Dziêkujê.

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

Senator S³awomir Sadowski:
Panie Marsza³ku! Panie Ministrze! Wysoki Senacie!
Ja równie¿ na pocz¹tku swojego wyst¹pienia
chcia³bym wyraziæ ¿al, ¿e w naszym posiedzeniu,
w tej debacie nie uczestniczy Platforma Obywatelska, która mieni siê byæ parti¹ konstruktywn¹.
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Otó¿ w Senacie, w izbie wy¿szej, zwanej, jak kto
woli, Izb¹ refleksji czy te¿ trzeŸwoœci, mam na
myœli trzeŸwoœæ umys³u, nie ma dzisiaj Platformy.
W d³ugim wyst¹pieniu pana ministra Kamiñskiego us³ysza³em to, co chcia³em us³yszeæ. Kiedy powstawa³o Centralne Biuro Antykorupcyjne,
wówczas równie¿ zabiera³em g³os, uzasadnia³em
potrzebê powo³ania takiej instytucji, potrzebê jej
funkcjonowania. Otó¿ nie ma idealnego pañstwa, nie ma idealnej instytucji, nie ma idealnych ludzi. My siê zbli¿amy do idea³u. Te ataki,
które sz³y na Centralne Biuro Antykorupcyjne,
by³y atakami przede wszystkim opozycji, a tak¿e
œrodowisk, którym ta instytucja przeszkadza.
Mówi¹c o idealnym pañstwie, chcê przywo³aæ
tutaj jako przyk³ad Stany Zjednoczone – pierwsze
demokratyczne pañstwo, z konstytucj¹ z wrzeœnia
1787 r., pomijam tutaj staro¿ytne Ateny, demokracjê szlacheck¹ w Polsce czy te¿ demokracjê we
w³oskich republikach kupieckich. Chcê powiedzieæ, ¿e w³aœnie w Stanach Zjednoczonych, gdzie
dzia³aj¹ od wielu lat wyspecjalizowane instytucje
walcz¹ce z przestêpczoœci¹ gospodarcz¹, one równie¿ nie odnosz¹ do koñca sukcesu. Chcê powiedzieæ, ¿e na przyk³ad dochody mafii amerykañskiej
– to ju¿ nie jest ta tradycyjna Cosa Nostra, ale tam
równie¿ uczestnicz¹ inne mafie, chocia¿by rosyjska, nie wymieniê innych – przewy¿szaj¹ kilkunastokrotnie dochód narodowy Polski. A wiêc proszê
zauwa¿yæ, ¿e w takich Stanach Zjednoczonych,
a tak¿e w innych pañstwach, równie¿ trwa walka
z przestêpczoœci¹, ale ona nigdy nie jest zakoñczona, uwieñczona ostatecznym sukcesem.
CBA jest instytucj¹ m³od¹, w³aœciwie za osiem
dni bêdzie pierwsza rocznica jej powstania. I pan
minister Kamiñski w swoim wyst¹pieniu dotkn¹³
bardzo istotnej kwestii. Szanowni Pañstwo, korupcja w Polsce jest du¿a i ona jest ograniczana –
tak, jest ograniczana. Dobrze, ¿e istnieje CBA.
Przecie¿ s¹ przypadki przestêpstw korupcji w Policji, tak¿e w samorz¹dach, w innych instytucjach, by³a tu ju¿ wspomniana s³u¿ba zdrowia,
i w wielu, wielu innych dziedzinach tak siê dzieje.
Chodzi mi chocia¿by o wymieniane ju¿ tutaj przez
pana ministra narkotyki. A wiêc funkcjonowanie
tej instytucji jest zasadne. Ma³o tego, jej istnienie
jest zasadne tak¿e dlatego, ¿e powinna zmieniæ
obraz Polski nie tylko w opinii miêdzynarodowej,
ale tak¿e w oczach samych Polaków. Przytoczony
przez pana ministra ranking pokazuje, ¿e jednak
mamy pewne sukcesy na swoim koncie, ¿e ruszyliœmy z tego ostatniego miejsca wœród krajów Unii
Europejskiej i po prostu osi¹gnêliœmy pewne sukcesy. I po to w³aœnie, ¿eby nie by³o w Polsce tak,
jak g³osi s³ynne powiedzenie, ¿e wielcy z³odzieje
ciesz¹ siê szacunkiem, a mali siedz¹ w pudle czy
te¿ w wiêzieniu, jak kto woli, potrzebna jest taka
instytucja jak Centralne Biuro Antykorupcyjne.

Tutaj zdaje siê pani senator Kurska przywo³a³a
temat Polski powiatowej. Szanowni Pañstwo,
chcia³bym zwróciæ pañstwa uwagê na przygraniczne powiaty, szczególnie na œcianie wschodniej.
Rzeczywiœcie tam mo¿na mówiæ o pewnych uk³adach, które s¹ bardzo mocno zakorzenione. Podam przyk³ad, bodaj¿e pó³tora roku temu w Braniewie wymieniono ca³y posterunek Policji. To
o czymœ œwiadczy. O czym to œwiadczy? O tym, ¿e
s¹ powi¹zania. Powi¹zania mo¿e nie mafijne, bo
o mafii mo¿emy mówiæ tylko wtedy – o czym wspomina³ pan marsza³ek Borusewicz w swoim wyst¹pieniu – kiedy to jest uk³ad organizacji przestêpczej z politykami. To jest klasyczna definicja
mafii, prawda? Taki uk³ad istnieje na ni¿szym
szczeblu, czêsto w³aœnie na szczeblu Polski powiatowej w rejonach przygranicznych. Trzeba
znaæ specyfikê takiego powiatu, trzeba znaæ mentalnoœæ tamtych ludzi. Proszê pañstwa, to jest temat na d³u¿sze wyst¹pienie, tego siê nie da powiedzieæ w dwóch s³owach. Ogólnie panuje pe³ne zastraszenie, bezrobocie jest wielkie, ka¿dy siê mo¿e
naraziæ swoim wyst¹pieniem czy nawet wyra¿eniem opinii w³adzom samorz¹dowym. Kiedy szukaliœmy kandydatów do w³adz powiatowych, to
¿aden nauczyciel ani dyrektor szko³y nie chcia³
wystêpowaæ ani w naszym uk³adzie, ani w uk³adzie Platformy, ewentualnie tylko w uk³adzie
rz¹dz¹cym. Proszê pañstwa, prawda jest taka, ¿e
pan dyrektor nie by³by dyrektorem szko³y, a nauczyciel by³by w jakiœ sposób ograniczany w godzinach czy w etacie. A wiêc tak¿e tutaj jest powa¿ne
zagro¿enie, w³aœnie w tej Polsce powiatowej, tak
jak wspomnia³a pani senator Kurska. W tych rejonach przygranicznych panuje specyficzna mentalnoœæ. Ludziom z Warszawy trudno to sobie wyobraziæ, bo wiêksze oœrodki miejskie tym siê charakteryzuj¹, ¿e w nich siê odbywa walka demokratyczna, która ma charakter, powiedzia³bym,
prawid³owy, czy s¹ wybory, czy nie. Ale w Polsce
powiatowej – tam dziej¹ siê cuda, w cudzys³owie
oczywiœcie, czêsto w ró¿nych dziedzinach.
Dlatego te¿, zamykaj¹c swoje wyst¹pienie,
chcia³bym ¿yczyæ tej naszej instytucji, której pomys³odawc¹ by³o Prawo i Sprawiedliwoœæ, jak
najlepszego funkcjonowania, jak najlepszej opinii w spo³eczeñstwie, unikniêcia b³êdów i wreszcie tego, ¿eby w CBA nie by³o przypadków korupcji. Dziêkujê za uwagê, dziêkujê bardzo.

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

Senator Piotr Andrzejewski:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Wysoki Senacie, podstawow¹ bol¹czk¹ transformacji ustrojowej i ka¿dego systemu prawnego
jest sposób egzekucji prawa. Dopiero egzekucja
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prawa rozstrzyga o tym, czy mamy rzeczywiste
pañstwo demokratyczne, czy to s¹ tylko szczytne
za³o¿enia zapisane w prawie, które ma wtedy
charakter wy³¹cznie propagandowy. Instytucj¹
egzekucji prawa jest w³aœnie Centralne Biuro Antykorupcyjne. I nie mo¿na kreowaæ jakichkolwiek innych jego funkcji. Jest to organ niezwykle
potrzebny tam, gdzie istnieje koniecznoœæ wyegzekwowania tego, co wynika z nieprzestrzegania
obowi¹zuj¹cego systemu prawa. Transformacja
ustrojowa dostarczy³a szeregu okazji do dzia³ania praeter legem, nawet nie contra legem, nie
przeciwko prawu, ale w lukach tego prawa na zasadzie odblokowania inicjatywy spo³ecznej niepopartej œcis³ymi dyrektywami dzia³ania etycznego, moralnego zachowania. Ten swoisty liberalizm moralny zaowocowa³ du¿¹ pob³a¿liwoœci¹
w stosunku do tego, co popularnie nazywa siê
przekrêtami, mo¿liwoœci¹ zarobienia tam, gdzie
temu nie przeszkadza rygor i nadzór w³adzy pañstwowej. Jesteœmy ci¹gle na tym etapie transformacji.
Wracaj¹c do szeregu patologii ujawnianych
i przez komisje sejmowe, i przez œledztwa dziennikarskie, o których wiemy z naszej codziennej
praktyki, trzeba wróciæ do tego, co jest
wspó³dzia³aniem naszej Izby z mo¿liwoœci¹, jak
to siê mówi kolokwialnie, prostowania dzia³ania
urzêdów i dzia³ania jednostek w obrêbie ich podporz¹dkowania systemowi prawa, które jest prawem rzetelnym, a nie tylko prawid³owo zapisanym, w jego realizacji i wykonywaniu.
Wracam do uchwa³y Senatu z 15 marca
2007 r., i zwracam siê do pana ministra, szefa
CBA w tej wa¿nej chwili, kiedy rozpatrujemy
pierwsze sprawozdanie z dzia³alnoœci CBA, z proœb¹, ¿eby w nastêpnym sprawozdaniu znalaz³a
siê równie¿ wzmianka o sposobie realizowania tej
uchwa³y. Bêdziemy za to bardzo wdziêczni, dlatego ¿e wszyscy deklarujemy wspó³dzia³anie z CBA
w takim zakresie, w jakim to jest tylko mo¿liwe
i prosimy o to, ¿eby równie¿ Izba refleksji i rozs¹dku w takim zakresie, w jakim mo¿e byæ u¿yteczna, wspó³dzia³a w sposobie egzekucji prawa.
Senat w tej uchwale da³ definicjê, co to jest korupcja, nie w ogólnym pojêciu, ale w pojêciu prawnym, które nadaje siê do wyegzekwowania.
I zwróci³ siê jednoczeœnie do CBA o uruchomienie
wobec ujawnionych ju¿ faktów korupcji politycznej dzia³añ rewindykacji maj¹tkowej w oparciu
o ustawê star¹, ale jakoœ nieciesz¹c¹ siê wielk¹
skutecznoœci¹ z powodu zaniechania prawie
wszystkich organów w³adzy wykonawczej w Polsce, a to jest ustawa o zwrocie korzyœci uzyskanych nies³usznie, kosztem Skarbu Pañstwa lub
innych pañstwowych osób prawnych. Jest parê
przyk³adów egzekwowania kwot na rzecz bud¿etu – czasem one s¹ znaczne. Ale te¿ i egzekucja
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s¹dowa odbywa³a siê w przypadku podmiotów
i kwot ma³ych, natomiast przy wielkich prywatyzacjach, przy wielkich zarzutach formu³owanych
we wnioskach przez NIK tylko jeden minister
sprawiedliwoœci, siedz¹cy tutaj na sali pan Bentkowski, obecnie senator, zdecydowa³ siê na wyraŸne wspó³dzia³anie z prokuratur¹ – zreszt¹ po
pewnych interwencjach, ale jednak siê zdecydowa³ – w zakresie przekazywania wyników pracy
Najwy¿szej Izby Kontroli w celu uruchomienia
inicjatywy poszukiwania w oparciu o ustawê rewindykacji dla bud¿etu w drodze s¹dowej korzyœci uzyskanych nies³usznie kosztem Skarbu
Pañstwa.
Muszê pañstwa poinformowaæ, ¿e przykro mi,
i¿ moje wizyty u prawie wszystkich innych ministrów, z wyj¹tkiem ostatniej kadencji przed t¹,
nie odnios³y tego rezultatu i ustawa ta nie by³a
wykonywana. Dlatego za zgod¹ szefa CBA wpisaliœmy to, uchwalaj¹c tê ustawê, te kompetencje,
równie¿ do ustawy o CBA. Wydaje siê, ¿e jest to
instrument, który powinien zostaæ nale¿ycie spo¿ytkowany, i tego oczekujemy.
¯yczê panu ministrowi i biuru, ¿eby w nastêpnym sprawozdaniu wszystkie te wyniki, których
dzisiaj nie tylko my oczekujemy po CBA, ale te¿
spo³eczeñstwo, ludzie, mimo tego jazgotu, usi³uj¹cego wpisaæ w rozgrywkê polityczn¹ tê instytucjê, mówi³y same za siebie i ¿ebyœmy mogli z satysfakcj¹ odnotowaæ to, co bêdzie równie¿ rewindykacj¹ tego nies³usznego wzbogacenia siê na
skutek wszystkich rodzajów korupcji, w tym korupcji politycznej. Dziêkujê.

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

Senator El¿bieta Rafalska:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Ju¿ d³ugo mówimy o problemie korupcji w Polsce i jak du¿y jest to problem, zapewne wszyscy
wiemy. Chyba najlepszym potwierdzeniem tego
jest znane przys³owie, ¿e w Polsce to tylko ryba
nie bierze.
Myœlê, ¿e problem jest te¿ tak trudny, poniewa¿ w Polsce jest jednak ci¹gle olbrzymie z jednej
strony przyzwolenie na korupcjê, a z drugiej strony olbrzymie oczekiwanie, ¿e CBA w jakiœ cudowny sposób tê sytuacjê z dnia na dzieñ zmieni.
Proszê zobaczyæ, jak komentowane s¹ próby
udowodnienia wziêcia ³apówki w kwocie 50 tysiêcy z³. Mówimy: przecie¿ to nie jest taka du¿o.
A najczêœciej problem tkwi w tym, jak szalenie
trudno jest udowodniæ, ¿e proceder jest praktykowany od wielu lat, a kwoty, które zosta³y przyw³aszczone, s¹ wielokrotnie wiêksze. I mówimy
tu tylko o przypadkach, które mo¿na udowodniæ.
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Ale ja chcia³abym powiedzieæ kilka s³ów na temat, który podjê³am ju¿, zadaj¹c pytanie panu
ministrowi, mianowicie na temat planów zagospodarowania przestrzennego i kompetencji,
które ma samorz¹d gminy. On mo¿e, dokonuj¹c
zmian w planie zagospodarowania przestrzennego, czasami w sposób œwiadomy albo nieœwiadomy stosowaæ, powiedzia³abym, takie mechanizmy korupcyjne, które by³y u¿ywane, gdy sieci hiper- i supermarketów nabywa³y grunty, albo niekoniecznie one, tylko grupy interesów. Potem
w samorz¹dach nastêpowa³a zmiana planu zagospodarowania przestrzennego, wprowadzano zapis, ¿e na tym terenie mo¿e byæ zlokalizowany hiper- czy supermarket, i najczêœciej, proszê pañstwa, odbywa³o siê to nie na terenach samorz¹dowych, bo wtedy zyski z tego tytu³u czerpa³by samorz¹d, ale na gruntach, których w³aœcicielem by³y jakieœ dziwne, podejrzane spó³ki.
Mówiê to na przyk³adzie miasta Gorzowa. Jako
radna próbowa³am tak¹ sytuacjê wyjaœniaæ. Zg³aszaliœmy to do prokuratury, by³am przes³uchiwana w tej sprawie i wiem, jak szalenie trudno by³o taki problem udowodniæ i taki zarzut postawiæ, jak
sprytnie zachowywa³y siê wtedy firmy, jak spó³ka
zmienia³a swoj¹ nazwê i w³aœciciela co dwa, trzy
miesi¹ce, zmieniaj¹c w swojej nazwie jedn¹ literê,
zmieniaj¹c w³aœcicieli. I to s¹, mam tego œwiadomoœæ, rzeczy szalenie trudne do udowodnienia.
Druga sprawa, która jest w sposób poœredni te¿
z tym zwi¹zana, to jest to, ¿e samorz¹dowi przys³uguje prawo do egzekucji tak zwanej renty planistycznej, której wartoœæ mo¿e wynosiæ 30% wzrostu
wartoœci gruntu, wówczas gdy wartoœæ gruntu
wzros³a w wyniku zmiany planu zagospodarowania przestrzennego i grunt zosta³ wtedy zbyty.
W Gorzowie zbywaj¹c taki grunt, zyskano na
transakcji – to jest ró¿nica miêdzy cen¹ zakupu
a zbycia gruntu – na czysto 9 milionów z³. I wydawa³oby siê, ¿e samorz¹d mia³ prawo do 30% renty
wynosz¹cej ponad 2 miliony 700 z³. Oczywiœcie
wtedy te firmy dokonywa³y dziwnych transakcji,
w wyniku których za ka¿dym razem przy sprzeda¿y ten sam grunt, ta ³¹ka, na której nic siê nie
dzia³o, zyskiwa³ na wartoœci, tak ¿e tu¿ przed
zmian¹ planu zagospodarowania przestrzennego
on mia³ wartoœæ zbli¿on¹ do tej, za któr¹ firmie
Tesco czy jakiejœ innej mo¿na by³o zbyæ ten grunt.
Tu akurat samorz¹d ma prawo do wydania decyzji w sprawie egzekucji renty planistycznej bezzw³ocznie. Jak próbowa³am tê sprawê przeanalizowaæ, okaza³o siê, ¿e chocia¿ przyjmuje siê, i¿
pojêcie „bezzw³oczny” oznacza termin siedmiodniowy, w Gorzowie nie wydano takiej decyzji
chyba po roku, po czym prokuratura powiedzia³a, ¿e zapis, owszem, mówi o bezzw³ocznoœci, ale
jednak ma to byæ nie póŸniej ni¿ w ci¹gu piêciu lat
od zbycia gruntu.

Tak ¿e proszê zobaczyæ, ile mamy w obszarze
prawa do sprecyzowania, bo miêdzy pojêciem
bezzw³ocznoœci a okresem piêciu lat jest olbrzymia przepaœæ. Myœlê, ¿e egzekucja rent planistycznych i ca³y ten obszar powinien byæ mo¿e najpierw przedmiotem wnikliwych badañ NIK, bo
samo zagadnienie rent planistycznych by³o tylko
gdzieœ tam przy okazji badane.
Jaki obszar dzia³alnoœci samorz¹du te¿ mo¿e
byæ obszarem szczególnej korupcji? Z ca³¹ pewnoœci¹ s¹ to inwestycje, ale te¿ to, co mo¿e czasami umykaæ naszej uwadze. Otó¿ jest to zieleñ, na
któr¹ w Polsce wydaje siê ju¿ dzisiaj niebagatelne
kwoty i przy której naprawdê mo¿na nieŸle zarobiæ, poniewa¿ bardzo trudno jest udowodniæ stan
pocz¹tkowy, bo zieleñ nam roœnie i zieleñ nam
marnieje. Mo¿emy mówiæ, jeœli chodzi o gatunki,
iloœæ, jakoœæ, ¿e to, co wystawione na fakturze,
i to, co jest zasadzone, nie zgadza siê, ale w Gorzowie, na przyk³ad, by³y realizowane du¿e faktury na sadzanie zieleni, a bezczelnoœæ by³a ju¿
tak du¿a, ¿e nie zasadzono nic, kompletnie nic.
Ja rozumiem, ¿e ktoœ musia³ mieæ olbrzymie poczucie bezkarnoœci – nasadzenie jakichœ kikutów, posianie trawy pokazywa³oby, ¿e jest chocia¿ wola zminimalizowania tego, ¿e tam nic siê
nie robi, i chocia¿ pokazania czegokolwiek. Ten
przyk³ad uwidocznia, jak ju¿ bezczelne i œmia³e
czasami s¹ to metody. A wiêc na pewno zieleñ,
nasadzenia przy inwestycjach drogowych to s¹
potê¿ne wydatki.
Co jeszcze jest takim obszarem, w którym radom bardzo trudno sobie poradziæ – i nie czarujmy siê, ¿e komisje rewizyjne w samorz¹dach s¹
w stanie wykryæ te rzeczy – to jest to wszystko, co
dotyczy zezwoleñ na budowê, geodezji, wydawania decyzji o warunkach zabudowy.
Proszê pañstwa, gdy dokonujemy zmiany planu zagospodarowania przestrzennego, to jest
uchwa³a samorz¹du. I wystarczy skorumpowaæ
tylko jednego czy dwóch radnych – niekoniecznie
ca³¹ radê – tych, którzy decyduj¹… Tylko my
oczywiœcie nie wiemy, których. I bardzo czêsto to
siê dzieje, ale udowodnienie tego jest szalenie
trudne. Mo¿emy wtedy tylko mówiæ o tym, ¿e to
s¹ podejrzenia, pomówienia, a zawsze mo¿na
powiedzieæ, ¿e zmiana planów zagospodarowania przestrzennego zosta³a podjêta w wyniku
decyzji radnych, a radni akurat w tym obszarze
czêsto dysponuj¹ bardzo ograniczon¹ wiedz¹,
bo jest to obszar wymagaj¹cy szczególnej, merytorycznej wiedzy i du¿ych kompetencji, a te debaty s¹ czasami bardzo ograniczone.
I jeszcze jeden obszar, na który chcia³abym
zwróciæ uwagê. O s³u¿bie zdrowia ju¿ mówiliœmy,
mówiliœmy o lekach, o tym, co siê obecnie dzieje
w s³u¿bie zdrowia, a ja chcia³abym zwróciæ uwagê CBA równie¿ na szpitalne d³ugi.
W 1990 r. w urzêdzie wojewódzkim w imieniu
Skarbu Pañstwa przejmowa³am d³ugi. To by³y ty-
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si¹ce faktur, tysi¹ce faktur, naprawdê niektóre
z nich zapewne by³y wielokrotnie realizowane.
Tam ró¿ne rzeczy siê dzia³y, tylko to wymaga³oby
takiego ogromu pracy… Myœlê, ¿e to te¿ s¹ sprawy, do których trzeba by wróciæ i uwa¿nie siê im
przyjrzeæ.
I jeœli nie te stare szpitalne d³ugi, to te d³ugi,
które w tej chwili narastaj¹ w niektórych szpitalach – czasami w jakiœ nieuprawniony, nieuzasadniony sposób – wymaga³yby te¿ przygl¹dniêcia
siê im. Dziêkujê bardzo.

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

Senator Jaros³aw Lasecki:
Szanowny Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
A w³aœciwie powinienem powiedzieæ: Wysoka
Po³owo Izby. Chcê te¿ powiedzieæ, ¿e bardzo bolejê nad tym, ¿e tylko po³owa Izby bierze udzia³
w dzisiejszym posiedzeniu.
Wysoka Po³owo Izby, muszê powiedzieæ, ¿e
dzisiaj z wielk¹ ciekawoœci¹ przys³uchiwa³em siê
raportowi pana ministra. I cieszê siê, ¿e CBA ma
pierwsze sukcesy, bo to, co mo¿na poczytaæ czy
te¿ poogl¹daæ w mediach, to same katastrofy.
Tam mówi siê tylko o wpadkach, mówi siê o pora¿kach, mówi siê o niedoci¹gniêciach. Dla mnie
to jest byæ mo¿e potwierdzenie faktu, ¿e jest jakaœ
olbrzymia obawa przed CBA, przed dzia³aniami
CBA, i to mo¿e jest potwierdzenie tego, ¿e jest jednak sporo niechêci w tych dzia³aniach.
Ja muszê powiedzieæ, ¿e mo¿e to dobrze, ¿e
sam fakt istnienia takiej instytucji, jak Centralne
Biuro Antrykorupcyjne, powoduje, ¿e ka¿dy obywatel w kraju zastanawia siê nad problematyk¹
korupcji, a wszyscy ci, którzy korupcjê generowali, zastanawiaj¹ siê dzisiaj po dwakroæ, czy op³aca im siê i czy bêdzie im siê op³acaæ korumpowaæ i byæ korumpowanym, bo nigdy nie bêd¹ wiedzieæ, czy nie dosiêgnie ich rêka CBA.
Ale, Wysoka Izbo, korupcji nie zwalczymy tylko metodami represyjnymi. Potrzebna jest edukacja, potrzebna jest informacja. I ja bym tutaj
zaapelowa³ do CBA, aby wiêcej mówiæ o tych sukcesach, wiêcej mówiæ o tym, czym siê pañstwo
zajmuj¹, wiêcej mówiæ o tym, w jaki sposób odbywaj¹ siê kontrole, wiêcej mówiæ o tym, aby obywatele przekonali siê, ¿e nie mówimy o rzeczach
hipotetycznych, nie mówimy o postêpowaniach
politycznych, tylko mówimy o tym, co powoduje,
¿e Transparency International umieszcza Polskê
na samym koñcu listy.
Ja myœlê, ¿e dziêki takim dzia³aniom korupcja
w Polsce przestanie byæ modna, a o to szczególnie
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chodzi. Ale korupcji nie zwalczymy tylko samymi
metodami represyjnymi i gdy bêdziemy zamykaæ
i tylko zamykaæ. Ja myœlê, ¿e trzeba przede wszystkim zlikwidowaæ powody i przyczyny korupcji,
a niestety przyczyn¹ i powodem korupcji mo¿e
byæ z³e prawo, mo¿e byæ prawo nieprecyzyjne,
mo¿e byæ prawo niedoskona³e.
I chcia³bym zaapelowaæ tutaj do wszystkich,
do Wysokiej Izby, abyœmy uchwalali dobre prawo: dobre prawo dla s³u¿by zdrowia, dobre prawo
dla s³u¿b skarbowych, dobre prawo dla s³u¿b celnych, dobre prawa dla wszystkich urzêdów pañstwowych, od których zale¿y gospodarcze „byæ
albo nie byæ” przedsiêbiorców i obywateli, dobre
prawo dla wszystkich obywateli. I jestem przekonany, ¿e je¿eli bêdzie dobre prawo, to ju¿ nied³ugo Polska bêdzie bardzo wysoko na liœcie Transparency International. Byæ mo¿e ju¿ wtedy, czego
panu, Panie Ministrze, nie ¿yczê, tak dzisiaj kontrowersyjnie odbierane CBA przestanie byæ potrzebne. Dziêkujê bardzo.

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

Senator Antoni Szymañski:
Panie Marsza³ku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo!
Chcia³bym przede wszystkim zwróciæ uwagê
na to i podziêkowaæ panu ministrowi, ¿e kilkakrotnie w swoich odpowiedziach zaznacza³, ¿e
dba o to i ¿e jest przekonany, z tego, co wie
o swoim urzêdzie, ¿e ten urz¹d dzia³a apolitycznie, ¿e ten urz¹d dzia³ania bezstronnie i ¿e ten
urz¹d nie daje siê wci¹gaæ i nie bêdzie dawa³ siê
wci¹gaæ w rozmaite gry polityczne.
Myœlê, ¿e te oœwiadczenia i te zapewnienia s¹
ogromnie wa¿ne, niezale¿nie od takiego przykrego wydarzenia, które mia³o dzisiaj miejsce i które, w moim przekonaniu, by³o nieuzasadnione,
¿e czêœæ naszych kole¿anek i kolegów pod pretekstem opuœci³a tê salê, ¿eby nie debatowaæ o bardzo wa¿nej sprawie. Oni politycznie wykorzystuj¹ rzecz, która siê wydarzy³a, z ca³¹ pewnoœci¹
niew³aœciw¹, o której zapewne pan minister mówi³. A wiêc to, ¿e tak urz¹d dzia³a i ¿e tak mocno
eksponuje pan tê kwestiê apolitycznoœci, niewci¹gania siê w bie¿¹ce problemy polityczne,
jest, w moim przekonaniu, ogromnie wa¿ne.
Wyszed³em na tê trybunê, poniewa¿ sk³oni³
mnie do tego pan senator Romaszewski, który
wyg³osi³ dwie tezy. Z jedn¹ z tych tez zgadzam siê
bardzo mocno – ona by³a eksponowana równie¿
w wyst¹pieniu mojego poprzednika, jak równie¿
pani senator Rafalskiej – a z drug¹ tez¹ g³êboko
siê nie zgadzam.
Pierwsza mówi o tym, ¿eby rozwi¹zywaæ problemy spo³eczne – wskaza³ tylko niektóre: pro-
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blem bezrobocia, problem mieszkaniowy, problem s³u¿by zdrowia. Nies³usznie wskazywa³, ¿e
problem s³u¿by zdrowia jest niedostrzegany, bo
od kilkunastu lat reformy w tej sprawie przebiegaj¹ i on jest dostrzegany. Mo¿e te dzia³ania nie
s¹ zbyt szybkie, mo¿e nie s¹ zbyt g³êbokie, mo¿e
nie s¹ w³aœciwe w niektórych aspektach, ale nie
jest tak, ¿e te problemy nie s¹ dostrzegane i ¿e dopiero strajki, w takiej formie, jak w tej chwili maj¹
miejsce, przypominaj¹ o tym rz¹dz¹cym. Reforma s³u¿by zdrowia zaczê³a siê dwie kadencje
wczeœniej, kiedy tego typu strajków nie by³o.
Rz¹dz¹cy rozumieli, ¿e te problemy trzeba rozwi¹zywaæ. I ta czêœæ tezy jest nieprawdziwa.
Ale prawdziwa jest ca³a teza, ¿e trzeba rozwi¹zywaæ problemy spo³eczne, bo nierozwi¹zywanie problemów spo³ecznych i z³e prawo, co tu
by³o eksponowane, w ró¿nym zakresie sprzyja
korupcji. A korupcja to jest element antyrozwojowy, to jest miêdzy innymi to, ¿e… Co prawda,
w Polsce kapita³ obcy lokuje siê, co nas ogromnie cieszy, z roku na rok coraz bardziej, ale im
mniejsza korupcja, tym kapita³ miêdzynarodowy chêtniej bêdzie siê lokowa³ w Polsce, bo jest
ogromn¹ przeszkod¹ w lokowaniu kapita³u to,
¿e korupcja jest bardzo du¿a.
A wiêc jest kwestia rozmaitych ustaw, które by³y wymieniane albo nie: zamówienia publiczne,
ustawy, które rozpatrujemy na tym posiedzeniu,
dotycz¹ce ¿eglugi œródl¹dowej czy sklepów wielkopowierzchniowych. Czy s¹ rozwi¹zania w tych
ustawach, które sprzyjaj¹ korupcji? Czy one s¹
potrzebne, czy nie? To rozwa¿amy, i dobrze, ¿e
o tym rozmawiamy równie¿ na posiedzeniu klubu.
Drug¹ tez¹ pana senatora Romaszewskiego,
który zachêca³ do tego, ¿eby troszkê spuœciæ zas³onê milczenia na wy³udzanie rent, które ma
skalê masow¹ w Polsce, na dzia³ania korupcyjne
lekarzy, bo to by³o spowodowane i jest spowodowane ich niskimi p³acami. Na to, w moim przekonaniu, zgody byæ nie mo¿e. Uwa¿am, ¿e ka¿da
korupcja, i ta ma³a, i ta du¿a… Oczywiœcie, zale¿nie od rangi powinny byæ podjête odpowiednie
dzia³ania, ale nie mo¿e byæ tutaj zwolnienia kogokolwiek od odpowiedzialnoœci. Bo je¿eli bêdziemy
tak wybiórczo podchodziæ do tych kwestii i uwa¿aæ na przyk³ad, ¿e masowe wy³udzanie rent jest
spraw¹, któr¹ nale¿y potraktowaæ delikatnie, odpuœciæ, to nie bêdziemy mieli moralnego prawa
do tego, ¿eby zajmowaæ siê korupcj¹ jeszcze istotniejsz¹. Tak wiêc wyra¿am takie przekonanie, ¿e
niezale¿nie od problemów spo³ecznych, niezale¿nie od tego, ¿e musimy stanowiæ dobre prawo,
tam gdzie pojawia siê korupcja, trzeba j¹ po prostu zwalczaæ. Dziêkujê za uwagê.
(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza³ek Marek Zió³kowski)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Pan senator Stanis³aw Piotrowicz, proszê
bardzo.

Senator Stanis³aw Piotrowicz:
Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie! Panie Ministrze!
Przypominam sobie debatê sprzed roku, która
dotyczy³a potrzeby powo³ania Centralnego Biura
Antykorupcyjnego. Wtedy pojawia³y siê g³osy,
czy rzeczywiœcie taki organ jest nam potrzebny.
Przecie¿ mamy tyle wspecjalizowanych organów
do zwalczania przestêpczoœci, wystarczy wiêc by
tamte organy zajê³y siê tym, co potrzeba, a kolejny urz¹d, kolejne biuro, Centralne Biuro Antykorupcyjne jest nam niepotrzebne. Dziœ z perspektywy czasu mo¿emy powiedzieæ, ¿e uczestniczyliœmy w podejmowaniu bardzo trafnej i s³usznej
decyzji.
Jestem m³odym politykiem, ale doœæ doœwiadczonym cz³owiekiem w zwalczaniu przestêpczoœci. Robi³em to przez trzydzieœci lat.
I chocia¿ o jednym z najgroŸniejszych przestêpstw, o przestêpstwie ³apownictwa, mówi³o
siê w Polsce od wielu lat, nie by³o na tym polu ¿adnej skutecznoœci. Je¿eli nawet w statystykach
pokazywano, ¿e oto ujawniono przypadki ³apownictwa, to zazwyczaj dotyczy³y one bardzo drobnych spraw. Najczêœciej dotyczy³o to wrêczenia
kwoty 50 czy 100 z³ funkcjonariuszowi Stra¿y
Granicznej, by przymkn¹³ oko i przepuœci³ kogoœ przez granicê. Dotyczy³o to drobnych kwot
wrêczanych na przyk³ad funkcjonariuszowi Policji, ¿eby nie zatrzymywa³ nietrzeŸwego rowerzysty, ¿eby nie zatrzyma³ dowodu rejestracyjnego czy te¿ prawa jazdy. W grê wchodzi³y kwoty
50–100 z³, czy oscyluj¹ce wokó³ tej wysokoœci.
Oczywiœcie, to te¿ s¹ z³e zjawiska, ale to nie s¹
te, o które chodzi³o ustawodawcy, gdy tworzy³ kodeks karny, i nie s¹ to te zjawiska patologiczne,
które z¿era³y nasze ¿ycie spo³eczne i gospodarcze. Groza tego przestêpstwa nie sprowadza siê
tylko do wymienianych kwot, ale do penetracji
ca³ego ¿ycia spo³eczno-politycznego i gospodarczego. St¹d z wielk¹ satysfakcj¹ przyjmujê sukcesy, które s¹ udzia³em Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Bo oto nie tylko wieloœæ przypadków ujawnionej korupcji, ale i pokaŸne kwoty,
które dotyka³y bardzo newralgicznych interesów
spo³ecznych i pañstwowych.
Jako niedoœwiadczony polityk ubolewam nad
tym, ¿e w naszym ¿yciu spo³ecznym i politycznym nie zachowuje siê pewnej proporcji i pewnego umiaru. St¹d pewne drobne mankamenty,
pewne drobne wpadki urastaj¹ do wielkiej rangi
i przys³aniaj¹ to, co najistotniejsze, i to, co najwa¿niejsze. To mnie razi i to mnie boli. Boli mnie
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równie¿ to, ¿e sprawy partyjne stawiane s¹ wy¿ej, stawiane s¹ ponad dobro publiczne. Zawsze
bojê siê u¿ywaæ tych s³ów, bo one s¹ ju¿ wyœwiechtane, one ju¿ zatraci³y swój sens, ale trzeba
wróciæ do tego, ¿e polityka to troska o dobro
wspólne. Kto zaœ zmieni wizerunek polityki, je¿eli nie zaczn¹ robiæ tego sami politycy? Myœlê,
¿e my jako politycy czêstokroæ uczestniczymy
w gorsz¹cym zjawisku: w bezpardonowym zwalczaniu siê, w niedostrzeganiu tego, co jest wa¿ne. Walka polityczna mo¿e dotyczyæ pewnych
sfer, to jest zupe³nie zrozumia³e. Potrzebna jest
taka kontrola w ka¿dym pañstwie, potrzebna te¿
jest opozycja. Ale z pola widzenia nie mog¹ uciekaæ sprawy najwa¿niejsze, co do których powinniœmy byæ zgodni.
Gdy Centralne Biuro Antykorupcyjne zaczyna³o odnosiæ pewne sukcesy, to pojawia³y siê g³osy, czy aby nie ¿yjemy w pañstwie policyjnym, bo
oto œcigaj¹, ³api¹, zatrzymuj¹. No, przecie¿ o to
chodzi! To nie jest wymys³ naszego pañstwa. Na
potrzebê walki z korupcj¹ zwraca³a przecie¿ Polsce uwagê Unia Europejska. Byliœmy i pewnie jeszcze jesteœmy na jednym z ostatnich miejsc
w Europie.
Dlaczego tak siê z tym walczy? Bo, tak jak ju¿
wspomnia³em, to z¿era w ogóle ca³y system spo³eczno-polityczny i gospodarczy. St¹d tak wa¿na
jest walka z korupcj¹. To nie jest wymys³ obecnie
rz¹dz¹cego ugrupowania. Walka z korupcj¹ to
jest potrzeba chwili. Nie tak dawno temu, gdy
o wejœcie do Unii Europejskiej ubiega³a siê Rumunia, to równie¿ jej Unia Europejska zwraca³a
uwagê na wielkie zagro¿enie korupcj¹. Stawia³a
jako jeden z podstawowych warunków przyst¹pienia do Unii Europejskiej podjêcie zdecydowanej walki z korupcj¹. I dziœ, gdy w Polsce to siê
realizuje, gdy Polska przesuwa siê w rankingach,
to spotyka siê to z tak ostr¹ krytyk¹. Sprawy drobne przys³aniaj¹ te, które s¹ sprawami wielkimi.
Podzielam pogl¹d, ¿e Polski nie naprawi siê tylko poprzez œcigania karne, poprzez dzia³anie organów œcigania, poprzez dzia³anie Centralnego
Biura Antykorupcyjnego, ale ¿e musi byæ tworzenie dobrego, skutecznego prawa. Jednak w stosowaniu prawa nikt nie zast¹pi czynnika ludzkiego.
Zawsze pewien margines bêdzie tam wystêpowa³.
W krajach, w których to prawo byæ mo¿e jest wolniej stanowione, st¹d te¿ w sposób bardziej przemyœlany i lepszy, walka z korupcj¹ te¿ istnieje
i ona musi siê odbywaæ. Cz³owiek jest s³aby
i u³omny i w zwi¹zku z tym tak¹ walkê trzeba podejmowaæ.
Chcia³bym zwróciæ uwagê równie¿ na to, ¿e
sukcesy CBA to nie tylko liczba ujawnionych
spraw. To jest równie¿ prewencja. A je¿eli chodzi
o proces karny, to nie tylko samo ukaranie, ale
równie¿ wzglêdy natury prewencyjnej odgrywaj¹
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istotn¹ rolê. Sami przecie¿ wiemy, bo docieraj¹
do nas te sygna³y, ¿e dziœ strach wzi¹æ, bo nie
wiadomo, kto to jest, czy nie jest to podstawiony
cz³owiek. I to ju¿ jest ten efekt, na który przecie¿
przez lata czekaliœmy, ¿eby powia³o groz¹, ¿e mo¿e byæ to przestêpstwo ujawnione. Dotychczasowa bezkarnoœæ zachêca³a do brania ³apówek,
a dziœ staje siê to wielkim ryzykiem.
Gratulujê Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu dotychczasowych sukcesów. Mam œwiadomoœæ, ¿e bêd¹ pojawia³y siê b³êdy i mankamenty, bo w ka¿dej dziedzinie ¿ycia siê zdarzaj¹.
Pozostaje tylko kwestia proporcji, o której ju¿
wczeœniej wspomnia³em. Dziœ nie mam cienia
w¹tpliwoœci, ¿e przed rokiem uczestniczyliœmy
w podejmowaniu dobrej i s³u¿¹cej dobrze Polsce
decyzji. Dziêkujê. (Oklaski)

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

Senator Anna Kurska:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Chcia³abym siê pos³u¿yæ dwoma znamiennymi przyk³adami niegospodarnoœci, wzglêdnie pozornego marazmu w administracji, za którymi
byæ mo¿e kryj¹ siê zakusy korupcyjne na styku
administracja – biznes.
Podam taki przyk³ad. Jest piêkny teren nadmorski, po³o¿ony w Karwieñskich B³otach. I w tej
gminie, konkretnie gminie Krokowa, od piêtnastu lat nie zosta³ opracowany plan zagospodarowania przestrzennego. Skutek jest taki, ¿e ludzie, którzy tam zakupili dzia³ki – te¿ w³aœciwie
nieprecyzyjnie okreœlane jako rolne – maj¹c
obietnicê, ¿e bêd¹ przekszta³cone na rekreacyjne, do tej pory trwaj¹ w zupe³nym, mo¿na powiedzieæ, bezruchu. Nie mog¹ remontowaæ tych domków, które sobie pobudowali, bo w ka¿dej chwili grozi im ich rozebranie. Do czego zmierzam?
Wieœæ gminna niesie, Panie Ministrze, ¿e s¹ zakusy na zakupienie tego atrakcyjnego terenu rekreacyjnego po³o¿onego nad morzem, nad piêkn¹ pla¿¹ w Karwi, przez Holendra wzglêdnie Niemca. Oczywiœcie wbrew rozporz¹dzeniu prezydenta jeszcze z II Rzeczpospolitej, bo z 1920 r.
Rozporz¹dzenie to stanowi³o i stanowi – nadal
obowi¹zuje – ¿e bez zgody ministra spraw wewnêtrznych nie mo¿na sprzedaæ polskiej ziemi. Oczywiœcie nie ma na to dowodów, ale jak siê tam pojedzie, to siê wys³ucha ludzi, którzy mówi¹: tak,
tu by³ Holender, tu by³ Niemiec, tu ogl¹dali, tu
chc¹ sobie pola golfowe za³o¿yæ, bo to jest piêkny
teren. To wszystko jest takie, powiedzmy, nieuchwytne, ale bardzo znamienne jest to, ¿e przez
piêtnaœcie lat gmina nie mo¿e uchwaliæ planu zagospodarowania przestrzennego i ludzie, którzy
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tam zakupili te dzia³ki, siedz¹ jak na wulkanie,
bo nigdy nie wiedz¹, czy nie ka¿¹ im rozebraæ ³adnych domów, sk¹din¹d drewnianych, wkomponowanych w krajobraz i nikomu niewadz¹cych.
To jest taki jeden sygna³.
Druga sprawa, któr¹ chcê panu ministrowi
przedstawiæ i w³aœciwie przede wszystkim zapytaæ, sk¹d siê to wziê³o. Chodzi o renty. Dawniej
komisje rentowe orzeka³y w sk³adzie trzech lekarzy. PóŸniej to zmieniono i nie wiadomo dlaczego
jednemu lekarzowi powierzono tak wa¿n¹ funkcjê.
Podam przyk³ad z mojej praktyki sêdziowskiej.
To by³a taka sprawa, ¿e pozwany przykuœtyka³
na salê s¹dow¹ o kulach. To by³ m³ody cz³owiek,
który mówi³ tak: spad³em z dachu, ale w ogóle to
jestem rencist¹ II grupy. Oczywiœcie mia³ ró¿ne
¿¹dania na wyrost. Dosz³o do odroczenia przeze
mnie rozprawy. Ja w styczniu odraczam sprawê
na luty, a on nagle siê zrywa i mówi: proszê s¹du,
ale proszê nie wyznaczaæ terminu na luty, bo ja
jako instruktor narciarski jadê z m³odzie¿¹ na
obóz. Co siê okaza³o? Oczywiœcie mia³ tê rentê
fikcyjn¹. Sam siê wygada³, sam siê wsypa³. Szybko kaza³am sporz¹dziæ wyci¹g z protoko³u i wys³a³am go do okrêgowej rady lekarskiej. Niestety,
bez ¿adnego odzewu. To siê tam rozmy³o i absolutnie ¿adnych konsekwencji nie by³o.
Pytam siê wiêc, z jakiego powodu w tak wa¿nych sprawach jak renty orzeka jeden lekarz.
Mnóstwo jest lewych rent, o czym siê wie i g³oœno
siê mówi. £atwiej jest skorumpowaæ jednego
cz³owieka ni¿ trzech ludzi. A to, o czym mówiê,
by³o jeszcze pod dzia³aniem w³aœnie komisji trzyosobowych. Mo¿na by mno¿yæ przyk³ady.
W ka¿dym razie chcê, ¿eby pan minister wiedzia³ na podstawie przyk³adów z ró¿nych dziedzin, jakie to s¹ sprawy – znane, nagminne – nad
którymi ludzie przechodz¹ do porz¹dku dziennego, kiwaj¹c g³owami, ale pok³adaj¹c wielkie nadzieje w dzia³alnoœci pana ministra jako cz³owieka ideowego, zapalonego, za co jesteœmy panu
bardzo wdziêczni. Dziêkujê.

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

Senator Czes³aw Ryszka:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Marsza³ku! Panie Ministrze! Wysoki Senacie!
Tu ju¿ pad³o wiele s³ów podziêkowañ i s³ów
pe³nych uznania dla urzêdu, który dzia³a od niedawna. Ale jeœli siê spojrzy na dotychczasow¹
dzia³alnoœæ Centralnego Biura Antykorupcyjne-

go i na sytuacjê, na wizerunek Polski obecnie, to
mo¿na zapytaæ wprost: czy wzrost gospodarczy,
czy ten niespodziewany wp³yw podatków do bud¿etu, czy takie wyniki nie s¹ takie dlatego, ¿e
blady strach pad³ na przedsiêbiorców, którzy dotychczas byli nieuczciwi, a teraz nagle spostrzegli, ¿e s³u¿by kontrolne, s³u¿by, które mog¹ siê dobraæ do skóry, sta³y siê bardziej perfekcyjne, ¿e
s¹ to s³u¿by niezwi¹zane ju¿, powiedzmy, z jakimiœ oœrodkami mafijnymi, ¿e nie ma do nich dostêpu, ¿e te s³u¿by ju¿ nie chroni¹ osób, które korzysta³y z przestêpczoœci? Myœlê, ¿e mo¿e jest to
jeszcze wniosek nieuprawniony, bo my tego nie
kontrolujemy, my mo¿emy tego nie widzieæ. Ale
œwiat przestêpczy musi sobie zdawaæ sprawê
z tego, ¿e w Polsce pojawi³a siê s³u¿ba, pierwsza
s³u¿ba niezwi¹zana z dawnym ustrojem, pierwsza s³u¿ba z³o¿ona z ludzi, którzy s¹, powiedzmy, niepowi¹zani, nieprzekupni i maj¹ biografie, charaktery, osobowoœci podobne do biografii,
charakteru, osobowoœci tego, który tê s³u¿bê utworzy³, czyli szefa biura Kamiñskiego. Dlatego
myœlê, ¿e spo³eczeñstwo jest bardzo zadowolone
z tego, ¿e walka z korupcj¹ w tej chwili nabra³a
ju¿ pewnego charakteru, bardzo perfekcyjnego
i dobrego.
Pamiêtam, jak dziesiêæ lat temu wojewoda
Kempski chcia³ walczyæ z korupcj¹ i za³o¿y³ telefon antykorupcyjny. Zgromadzi³ paru urzêdników, którzy mieli w³aœnie zwalczaæ korupcjê
w samorz¹dzie województwa. Wkrótce siê okaza³o, ¿e w³aœciwie ten cz³owiek siê oœmieszy³ dobrym pomys³em. Oœmieszy³ siê dlatego, ¿e tu nie
wystarczy pomys³. Tu z jednej strony musi byæ
doskonale zorganizowane biuro z³o¿one z fachowców, a z drugiej strony musz¹ byæ uprawnienia takiej instytucji, uprawnienia kontrolno-œledcze, prawne itd., tak jak zosta³o zorganizowane w³aœnie Centralne Biuro Antykorupcyjne. To nie mo¿e byæ jakiœ ruch spo³eczny uczciwych obywateli. To musi byæ policja z³o¿ona
z najlepszych urzêdników. Bardzo siê cieszê, ¿e
taka w³aœnie instytucja, takie biuro zaczê³o dzia³aæ. Przestêpczoœæ jest, jak wiemy, doskonale
zorganizowana, nawet siê mówi, ¿e polska mafia
jest lepsza od w³oskiej. No to ci, którzy chc¹ z ni¹
walczyæ, musz¹ byæ od niej lepsi. S¹dzê, ¿e ten
pó³œwiatek przestêpczy w tej chwili nie jest ju¿
tak bezkarny.
Myœlê, ¿e skoro pojawiaj¹ siê ataki na CBA, to
znaczy, ¿e œrodowiska przestêpcze zaczynaj¹ siê
obawiaæ jego dzia³alnoœci. S¹dzê, ¿e wkrótce bêdziemy siê cieszyæ z osi¹gniêæ, które w tej chwili
s¹, powiedzmy, jeszcze niewielkie. Bêdziemy siê
radowaæ, ¿e powo³aliœmy tê instytucjê do ¿ycia.
Na pewno poprawi siê tak¿e wizerunek Polski,
poniewa¿ – to te¿ nie jest przypadek – mamy w tej
chwili ogromn¹ liczbê inwestorów, którzy chc¹
inwestowaæ w Polsce. Skoro wiêc Polska ma jeszcze bardzo nisk¹ lokatê jako pañstwo skorumpo-
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wane, a nagle miliardowe inwestycje wp³ywaj¹ do
Polski, to znaczy, ¿e Zachód nas obserwuje i widzi pozytywn¹ dzia³alnoœæ takich w³aœnie s³u¿b
jak Centralne Biuro Antykorupcyjne.
To biuro ma tak¿e ogromny wp³yw na wzrost
zaufania spo³eczeñstwa, obywateli do naszego
pañstwa. Takie biuro jest pewnym gwarantem,
¿e powoli organizujemy instytucjonalny ³ad spo³eczny. Jeszcze niedawno mówi³o siê, ¿e w Polsce ludzie nie maj¹ poczucia bezpieczeñstwa,
a w tej chwili zaczyna siê ju¿ o tym nie mówiæ.
A to jest oczywiœcie jakby poœredni, bardzo prosty skutek tej dzia³alnoœci. Myœlê, ¿e na d³u¿sz¹
metê tak¿e dzia³alnoœæ Centralnego Biura Antykorupcyjnego przyczyni siê do upowszechnienia
tego, na co wszyscy czekamy, a mianowicie takich postaw obywatelskich, spo³ecznych, ¿e
nikt nie bêdzie wyci¹ga³ rêki po kopertê. Pojawi
siê zaufanie pomiêdzy obywatelami, miêdzy poszczególnym obywatelem a jakimœ urzêdem,
miêdzy urzêdnikiem a s³u¿b¹ zdrowia – to wszystko nabierze normalnego charakteru, unormuj¹ siê zachowania.
Dlatego powtórnie ¿yczê, aby Centralne Biuro
Antykorupcyjne mia³o jeszcze wiêksz¹ skutecznoœæ dzia³ania, ¿eby nie by³o ju¿ ¿adnych ograniczeñ ustawowych czy bud¿etowych ani te¿ tych
bezsensownych nieraz ataków.
Chcia³bym nawet, chocia¿ nikt mnie do tego
nie uprawni³, z tej mównicy przeprosiæ pana prezesa za zachowanie senatorów Platformy Obywatelskiej. To by³ pewien szanta¿: pan nas przeprosi, to bêdziemy pana s³uchaæ, pan nie przeprosi,
to wychodzimy z sali. Przyznam, ¿e brak mi s³ów
na ocenê takiego zachowania, a nie chcia³bym nikogo obra¿aæ. Dziêkujê za uwagê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Pani senator Jadwiga Rudnicka, proszê bardzo.

Senator Jadwiga Rudnicka:
Panie Marsza³ku! Panie Ministrze! Szanowni
Pañstwo!
Powiedziano tu ju¿ du¿o na te tematy, na które
ja te¿ chcia³abym zwróciæ uwagê, ale jeszcze trochê poci¹gnê myœl pani minister Rafalskiej. Jest
ona samorz¹dowcem o d³ugim sta¿u, ale tak siê
sk³ada, ¿e ja te¿ jestem samorz¹dowcem, by³am
w samorz¹dzie wojewódzkim i miejskim.
Panie Ministrze, bardzo dziêkujemy za wszystko, co pan robi, niemniej jednak – to ju¿ nie jest
pana sprawa, ale nasza, parlamentarzystów – je¿eli pewne nowelizacje reformy samorz¹dowej
nie nast¹pi¹, na przyk³ad ograniczenie kadencyj-
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noœci… Jeœli na wiele kadencji zasiedzi siê bardzo przyzwoity, dobry gospodarz to chwa³a jemu,
tylko ¿e my na nadmiar anio³ów nie narzekamy,
raczej zdarzaj¹ siê ludzie, którzy przekraczaj¹
swoj¹ w³adzê, bo jednak ta mamona kusi nielicho. W zwi¹zku z tym przez parê kadencji robi¹
siê uk³ady, które obejmuj¹ wszystko: szpitale,
szko³y, handel, wszelkie przetargi i wp³ywy na to
czy na tamto. A co najgorsze – bo na pocz¹tku jest
bardzo szlachetnie: decentralizacja, danie w³adzy samorz¹dowej, wszystko po to, ¿ebyœmy
w koñcu mieli demokracjê niestety w³aœnie przy
tym bardzo d³ugim zasiedzeniu stwarza siê taka
sytuacja, ¿e radni, którzy maj¹ sprawdzaæ zarz¹d, robiæ dobre uchwa³y, wp³ywaæ na ró¿ne
sprawy dotycz¹ce miasta czy województwa, zaczynaj¹ siê uzale¿niaæ: posady, prace, firmy i ró¿norodnoœci, jakie mo¿na na przyk³ad w mieœcie
komuœ udostêpniæ.
Mam przykre doœwiadczenia, bo w radzie miejskiej, gdy zaczyna³am kadencjê, na dwudziestu
oœmiu radnych by³o oko³o dziewiêciu niezale¿nych, a gdy koñczy³am, to tak w³aœciwie niezale¿nych by³o nas dwoje. Ja to w ogóle jestem niezale¿na, wiêc raczej trudno mnie, ¿e tak powiem,
ugryŸæ, ale drugiego niezale¿nego ¿ona nie dosta³a pracy w mieœcie, doje¿d¿a do pracy oko³o
100 km, córka nie mo¿e dostaæ pracy, on te¿
kiepsko prosperuje.
Przepraszam za taki przyk³adzik, ale on jest po
to, ¿eby pan minister mia³ tê œwiadomoœæ – ja
myœlê, ¿e pan ju¿ j¹ zreszt¹ zdoby³ – ¿e w pewne
rewiry siê nie wejdzie, bo one s¹ tak pouk³adane
i tak powi¹zane, pani Rafalska te¿ to mówi³a, ¿e
szalenie trudne do sprawdzenia s¹ w samorz¹dach wszelkiego rodzaju przekrêty.
Jeszcze powiem kilka s³ów na temat szpitali.
Gdy organem za³o¿ycielskim jest miasto, to jednak do szpitali trzeba dok³adaæ, coœ tam do remontu trzeba albo o jakiœ aparat bardzo siê ludzie dopominaj¹. Owszem, s¹ miasta, w których
na przyk³ad prezydent czy burmistrz ma ambicjê, ¿eby jego szpital siê rozwija³, on sobie piêkn¹
kampaniê przy tym robi, wszêdzie chodzi, przecina, chwali siê, jest prasa lokalna itd. Ale s¹ tacy,
którzy uwa¿aj¹, ¿e szkoda na to pieniêdzy. Ci
szczególnie liberalni, ostro liberalni uwa¿aj¹, ¿e
to s¹ zmarnowane pieni¹dze, bo z nich nic nie
przyjdzie, jak wsadzi siê je w szpital czy w jak¹œ
aparaturê medyczn¹. Chc¹ siê tego pozbywaæ
i teraz, zgodnie z tym modnym trendem, likwiduj¹ te szpitale i prywatyzuj¹. A co z tego wynika?
Nastêpuje likwidacja zad³u¿onego szpitala. Miasto, które postawi³o go w stan likwidacji, p³aci
d³ugi. Powstaje jakiœ szpitalik lecz¹cy tylko tych,
których leczenie temu szpitalowi siê op³aca. Je¿eli na przyk³ad dermatologia czy choroby zakaŸne siê nie op³acaj¹, to siê je wyrzuca. Jeœli OIOM
jest za drogi, to siê OIOM zamyka. Nikt nie zmusi
prywatnej spó³ki, ¿eby leczy³a i zad³u¿a³a siê.
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A wiêc wybiera ona z tych procedur medycznych
– to wed³ug mnie brzydka nazywa, ale tak siê to
nazywa – takie konfitury, które przynosz¹ szpitalowi zyski. Ale jakie zyski ma z tego chory czy potencjalnie chory?
To jest kilka takich moich refleksji. Mog³abym na ten temat doœæ d³ugo mówiæ, ale nie chcê
pañstwa zanudzaæ. Chcê zwróciæ uwagê pana
ministra na to, ¿e tam, gdzie bardzo d³ugo jest
ten sam gospodarz, s¹ bardzo dziwne i niemi³e
dla mieszkañców sprawy. Nie mówi¹c ju¿ o tym –
tu by³a równie¿ rozmowa o supermarketach – ¿e
supermarketami bardzo siê tê klasê œredni¹ niszczy.
Jeszcze jedno zjawisko. Za lokale ustanawia
siê bardzo du¿e czynsze. Staranie siê o dany lokal… Jest tajemnic¹ poliszynela, ¿e to kosztowna
sprawa. Po roku cz³owiek bankrutuje, przychodzi inny, innej profesji, bo myœli, ¿e mo¿e on coœ
zdo³a… Zad³u¿y siê… W ten sposób drobny handel oraz drobne rzemios³o bardzo s¹ niszczone.
Ju¿ dziêkujê. Wydaje mi siê, ¿e i tak za d³ugo
mówi³am na ten temat. Jednak nowelizacja, jakiœ monitoring jest potrzebny, bo go absolutnie
nie ma. Nikt nie jest w stanie, nawet prezydent
pañstwa, sprawdziæ pod wzglêdem merytorycznym, co siê dzieje w gminie. Trzeba by chyba
zwróciæ na to uwagê. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê, Pani Senator.
Pan senator Jaros³aw Chmielewski, proszê
bardzo.

Senator Jaros³aw Chmielewski:
Szanowny Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Jestem ju¿ chyba ostatnim senatorem zabieraj¹cym g³os.
Wiele zosta³o powiedziane, by³o bardzo du¿o
pochlebnych ocen, na wiele problemów o bardzo
szerokim znaczeniu, senatorowie zwrócili uwagê, jak na przyk³ad senator Rafalska, która wywo³a³a tutaj doœæ o¿ywion¹ dyskusjê na niektóre
tematy, czy inni pañstwo senatorowie. Ale
chcia³bym zwróciæ pana uwagê na jeszcze jedn¹
kwestiê. CBA jest organem rz¹dowym i musi broniæ interesu rz¹du, a my mamy wielk¹ potrzebê –
miêdzy innymi w zwi¹zku z mistrzostwami Europy, ale nie tylko – przede wszystkim rozwiniêcia
i przyœpieszenia budowy systemu autostrad i pozosta³ych dróg. Jest wiele zagro¿eñ, które wykszta³ci³y siê w poprzednich latach, ale z bólem
trzeba powiedzieæ, ¿e trwaj¹ do dnia dzisiejszego.
To jest przede wszystkim niekontrolowany
wzrost ceny kilometra na przyk³ad autostrady.

Dochodz¹ do nas niepokoj¹ce wieœci, ¿e to jest
ju¿ 8 milionów euro za kilometr.
To praktycznie rz¹d jest krytykowany za pewn¹ powolnoœæ w rozstrzyganiu przetargów na realizacjê wiêkszych inwestycji drogowych. A to,
moim zdaniem, nie jest ca³kowit¹ win¹ rz¹du.
Mo¿e jest jakieœ spowolnienie, którego nie powinno byæ. Pojawi³y siê jednak tak zwane zmowy cenowe, zmowy miêdzy du¿ymi konsorcjami, które
startuj¹ do przetargów. Nawet po pobie¿nym
przejrzeniu poszczególnych przetargów i podmiotów, które tam startuj¹, widzimy, ¿e te zlecenia s¹ w pewnym sensie – nie chcê tego s³owa
u¿yæ, bo to wszystko to przypuszczenia – jakby
uk³adane. Jedno konsorcjum wygrywa na tym
odcinku, drugie konsorcjum na innym. Na tamty
odcinek daje wy¿sz¹ cenê, na inny ni¿sz¹ i nastêpuje taka jakby zamiana cenami.
Oprócz tego jest przecie¿ udowodnione, ¿e wiêksze firmy budowlane w Polsce, poniewa¿ s¹ zapobiegliwe, dokona³y wczeœniejszych zakupów
odpowiednich z³ó¿ czy kamienio³omów. I teraz
przez poœredników – bo to nie one wprost zakupywa³y, ale na przyk³ad spó³ki córki czy podmioty
powi¹zane w jakiœ inny sposób, choæby kapita³owo – dyktuj¹ ceny materia³ów, poszczególnych
kruszyw. To powoduje praktycznie gigantyczny
wzrost, tak jak powiedzia³em na wstêpie, ceny kilometra autostrady, który jest ju¿ bodaj¿e najwiêkszy w Europie. A przecie¿ jesteœmy krajem
po³o¿onym na równinie œrodkowoeuropejskiej,
nie budujemy autostrad pod górami, pod Tatrami, pod Giewontem, tak jak robi¹ to Szwajcarzy.
Tymczasem nasze drogi s¹ dro¿sze. Tak wiêc tutaj tych nieprawid³owoœci jest du¿o i pole do korupcji jest ogromne.
Najlepiej to by³o widaæ, gdy na przyk³ad rz¹d
wypowiedzia³ umowy jednemu z koncesjonariuszy na pó³nocy Polski. Wystarczy³ rok, a ceny tak
posz³y w górê, ¿e wydaje siê, ¿e ta umowa koncesyjna by³a tañsza. Moim zdaniem, jest to celowe
dzia³anie. Teraz rz¹dowi grozi przegrany proces
z koncesjonariuszem i po prostu do³o¿enie do interesu. Podam te¿ przyk³ad – nie bêdê wymienia³
nazwy tego – ¿e na S11 jest obwodnica, która zosta³a wyceniona astronomicznie: prawie 5 milio2
nów euro za 1 km drogi, a ten odcinek ma tylko
23 km…
2
(Senator Jaros³aw Lasecki: Za 1 km ?)
Proszê?
2
(Senator Jaros³aw Lasecki: Za 1 km ?)
Raczej kilometr. Przejêzyczy³em siê. 5 milionów euro za 1 km jednopasmowej drogi to jest
bardzo du¿o.
Po prostu tutaj mamy do czynienia z pewnego
rodzaju fa³szem intelektualnym. Pewne zamierzenia s¹ przygotowywane ju¿ na etapie wstêpnym, a potem dochodzi do etapu wykonania zamówienia, przeprowadzenia przetargu i wtedy
praktycznie jakakolwiek interwencja ze strony
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pañstwa jest niemo¿liwa, poniewa¿ to wszystko
jest ju¿ przygotowane. Wtedy firmy budowlane
maj¹ raj na ziemi. Jak to siê dzieje u nas, ¿e firmy,
które wiecznie maj¹ opóŸnienia w realizacji niektórych przetargów – i to takich o znaczeniu krajowym, jak na przyk³ad lotnisko Okêcie – spokojnie wygrywaj¹ nastêpne przetargi.
Tak wiêc moim zdaniem rola CBA polega nie
tyle na œciganiu tego typu patologii, ile na zapobieganiu im, informowaniu rz¹du i jakby podsuwaniu pewnych pomys³ów, nawet legislacyjnych. Ostatnio zmienialiœmy ustawê o zamówieniach publicznych, ale zapomnieliœmy zmieniæ
ustawê o autostradach p³atnych i o funduszu
drogowym. Nie zmieniono na przyk³ad ustawy
o partnerstwie publiczno-prywatnym, która jest
wybitnie niedoskona³a, w ogóle nie pasuje do
obecnych warunków, bo gdy w tym systemie próbowano cokolwiek robiæ, to czasami to siê koñczy³o podejrzeniem o korupcjê. Mo¿e nie wypada
w Senacie wymieniaæ nazwy miejscowoœci, ale na
pewno pan dobrze o tym wie.
Tak wiêc postulowa³bym nie tyle œciganie, ile
pomoc rz¹dowi w kwestiach zwi¹zanych z budownictwem drogowym. Mam nadziejê, ¿e ma pan
w strukturach CBA odpowiednie osoby, które znaj¹ siê na tych kwestiach. Ten temat jest bardzo
ciê¿ki dla prawników, nawet dla ekonomistów.
Musi pan mieæ budowlañców z prawdziwego zdarzenia, którzy po prostu bêd¹ w stanie oceniæ zawartoœæ merytoryczn¹ choæby specyfikacji przetargowej. Tak, ¿eby tutaj unikn¹æ, nie powiem: fa³szu
bezpoœredniego, ale fa³szu intelektualnego. Nie
mo¿e bowiem byæ tak, ¿e w kraju b¹dŸ co b¹dŸ biednym, w kraju po³o¿onym, tak jak zaznaczy³em, na
równinie œrodkowoeuropejskiej mamy najdro¿sze
inwestycje drogowe w Europie, nie chcê ju¿ powiedzieæ, ¿e bodaj¿e w ca³ym œwiecie zachodnim. Z tego, co wiem, drogi w Stanach Zjednoczonych – modernizowane autostrady lub ci¹gniête nowe nitki –
s¹ tañsze od autostrad w Polsce. Prosi³bym wiêc,
¿eby po³o¿yæ na to nacisk.
Chcia³bym te¿ zasygnalizowaæ jeszcze jedn¹
bran¿ê. Jest to bran¿a IT. Dzisiaj przez tê bran¿ê
przechodz¹ bodaj¿e najwiêksze pieni¹dze, s¹
ogromne przetargi, zarówno w spó³kach Skarbu
Pañstwa, jak i w poszczególnych resortach. Wspomnê tylko o resorcie oœwiaty, gdzie sama informatyzacja szkó³ to prawie ¿e 1 miliard z³. Tutaj po
prostu te¿ istnieje ogromne pole dla korupcji, która mo¿e byæ w pewnym sensie nieuchwytna, bo
tak pobie¿nie mówi siê, ¿e najwiêksze mar¿e s¹
w³aœnie w bran¿y IT. Gdy siê przygotowuje dokumentacjê przetargow¹, nie ma mo¿liwoœci uchwycenia tych kwestii. To trzeba póŸniej kontrolowaæ,
na przyk³ad serwis obs³ugi danego kontraktu,
i kontrolowaæ firmy, poniewa¿ na przyk³ad sama
firma Prokom ma ponoæ mniej wiêcej dwadzieœcia
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dwie spó³ki filialne i wszystkie one z powodzeniem
startuj¹ w przetargach. Po prostu trzeba na to
uwa¿aæ, ¿eby nie nast¹pi³a monopolizacja rynku.
Broñ Bo¿e, niczego nie zarzucam Prokomowi, ale
wskazujê na… Bo by³o wiele powiedziane o, powiedzmy, uk³adach korupcyjnych w s¹downictwie czy po prostu w innych dzia³ach. Tam korupcja jest czasami prosta, bo ona siê opiera na
tym, ¿e ktoœ bierze albo nie bierze. CBA, jak i inne
s³u¿by maj¹ po prostu mo¿liwoœæ zastosowania
legalnej prowokacji. Tutaj takiej mo¿liwoœci tak
naprawdê nie ma. Tak jak pan zaznaczy³, prowadzicie postêpowanie w sprawie Rospudy, ale…
Mo¿e nie zalecam, ¿eby by³o prowadzone postêpowanie odnoœnie do innych inwestycji, ale po prostu trzeba im siê bardzo przygl¹daæ, i to w bardzo
wielu p³aszczyznach. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Pan senator Stanis³aw Kogut, proszê bardzo.

Senator Stanis³aw Kogut:
Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie! Panie Ministrze! Ja powiem bardzo krótko,
Panie Marsza³ku.
Chcê pogratulowaæ panu ministrowi ogromnej
skutecznoœci. Faktycznie, tak jak pan to przedstawi³, po to powsta³o CBA, ¿eby likwidowaæ korupcjê, niegospodarnoœæ. Ale te¿ musicie panowie oddzielaæ plewy od ziarna, bo teraz wielu jest
takich, co siê bardzo uaktywniaj¹. Faktycznie
ciê¿ka jest wasza rola, bo jak poszczególne grupy
zawodowe zacznie siê kontrolowaæ, ukrócaæ korupcjê, to pójd¹ ataki. Powiem ewangelicznie:
w Niedzielê Palmow¹ Panu Jezusowi krzyczeli
„Hosanna!”, a za tydzieñ „Ukrzy¿owaæ go!”. Tu
jest, jak obserwujê wasz¹ dzia³alnoœæ, podobnie.
Mam jedyn¹ proœbê: nie odbierajcie konstruktywnej krytyki jako ataku na pañstwo. Ale trzeba
niektóre rzeczy naprawiaæ, bo nawet to, co by³o
przyczyn¹ wyjœcia Platformy… Powiem tak: w ¿adnym kraju œwiata – ja o tym rozmawia³em przed
spotkaniem – nie u¿ywa siê kryptonimów ludzi,
którzy Ÿle przys³u¿yli siê historii, wymyœla siê
swoje pseudonimy. Na przyk³ad taki jak prezydent Bush – pseudonim Pustynna Burza. I jest
taka proœba, ¿eby z tej lekcji, która wywo³a³a burzê medialn¹ i totalny atak na pañstwo, po prostu wyci¹gn¹æ wnioski.
Jeszcze raz chcia³bym serdecznie podziêkowaæ, bo przecie¿ w programie Prawa i Sprawiedliwoœci by³a walka z korupcj¹ i niegospodarnoœci¹.
Wszyscy mo¿emy du¿o mówiæ, ale na ka¿dym
szczeblu czeka pañstwa ogromna praca. Ja bym
móg³ powiedzieæ na temat firm wydmuszek, które siê tworzy³o ino po to, ¿eby wyprowadziæ pieni¹dze. Wiele by³o pism i raportów na temat powi¹zañ w transporcie, w PKP, w innych instytu-
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cjach. Naprawdê jeszcze du¿o, du¿o pracy, abyœcie to wyjaœnili.
Panie Marsza³ku, Panie Ministrze, naprawdê
¿yczê powodzenia, ale te¿ zachowajcie zdrowy
rozs¹dek, bo – co ju¿ wczoraj powiedzia³em – wielu jest takich, którzy byli pos³ami za PRL, byli we
Froncie Jednoœci Narodu, we WRON, a teraz
pierwsi lec¹ do was i chcieliby rozbiæ porz¹dek.
Uwa¿ajcie na tych wilków w owczych skórach, bo
gros jest takich, którzy siê szybko – ¿e tak powiem – przemalowuj¹. Dziêkujê, Panie Marsza³ku. Dziêkujê, Panie Ministrze. ¯yczê pañstwu powodzenia. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Informujê, ¿e lista mówców zosta³a wyczerpana, a zatem zamykam dyskusjê.
Chcia³bym zapytaæ pana ministra, czy chce
pan siê ustosunkowaæ? Dziêkujê bardzo.
Zatem dziêkujê raz jeszcze szefowi Centralnego
Biura Antykorupcyjnego za przedstawienie Senatowi sprawozdania z dzia³alnoœci CBA w roku 2006.
Stwierdzam, ¿e Senat zapozna³ siê z tym sprawozdaniem.
Za chwilê og³oszê przerwê, tylko najpierw bêd¹
pañstwo ³askawi wys³uchaæ komunikatu.
Proszê bardzo.

Senator Sekretarz
Urszula Gacek:
Posiedzenie Komisji Rodziny i Polityki Spo³ecznej w sprawie rozpatrzenia poprawek do ustawy
o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i spo³ecznej oraz zatrudnianiu osób niepe³nosprawnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw
odbêdzie siê po og³oszeniu przerwy w sali nr 182.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Wysoki Senacie, og³aszam przerwê do godziny 16.00. Wtedy zaczn¹ siê g³osowania.
(G³os z sali: Dziêkujemy, Panie Marsza³ku.)
(Przerwa w obradach od godziny 12 minut 43
do godziny 16 minut 15)

Wicemarsza³ek Krzysztof Putra:
Wznawiam obrady.
Proszê senatorów sekretarzy o zajêcie miejsc
przy stole prezydialnym.
Proszê o zakoñczenie rozmów.
Powracamy do rozpatrywania punktu drugiego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o licencji syndyka…
Pan senator Chróœcikowski chcia³ zabraæ g³os,
bardzo proszê.

Senator Jerzy Chróœcikowski:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Zgodnie z art. 48 ust. 2 pkt 8 Regulaminu Senatu wnoszê o uzupe³nienie porz¹dku obrad
o punkt: trzecie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o kszta³towaniu ustroju rolnego oraz
ustawy o gospodarowaniu nieruchomoœciami
rolnymi Skarbu Pañstwa, i rozpatrzenie go jako
punktu dwudziestego trzeciego; oraz uzupe³nienie porz¹dku obrad o punkt: trzecie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o ukszta³towaniu
ustroju rolnego, i rozpatrzenie go jako punktu
dwudziestego czwartego.
Po poprawkach, które by³y zg³oszone, komisja
przygotowa³a wszystkie druki. Proszê o przejœcie
do g³osowania nad tym projektami. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Krzysztof Putra:
Dziêkujê bardzo.
Jeœli nie us³yszê sprzeciwu, uznam, ¿e wniosek zosta³ przyjêty.
Sprzeciwu nie s³yszê, punkty bêdê realizowane.
Powracamy do rozpatrywania punktu drugiego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o licencji syndyka.
Przypominam, ¿e w przerwie w obradach odby³o siê posiedzenie Komisji Praw Cz³owieka
i Praworz¹dnoœci, która ustosunkowa³a siê do
przedstawionych w toku debaty wniosków i przygotowa³a sprawozdanie w tej sprawie.
Przypominam te¿, ¿e dyskusja nad rozpatrywan¹ ustaw¹ zosta³a zamkniêta i obecnie, zgodnie z art. 52 ust. 6 Regulaminu Senatu, mog¹ zabraæ g³os jedynie sprawozdawcy i wnioskodawcy.
Proszê sprawozdawcê Komisji Praw Cz³owieka
i Praworz¹dnoœci, pana senatora Janusza Kubiaka, o zabranie g³osu i przedstawienie uzgodnionych na posiedzeniu wniosków.

Senator Janusz Kubiak:
Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
Komisja Praw Cz³owieka i Praworz¹dnoœci obraduj¹ca nad z³o¿onymi poprawkami proponuje
przyjêcie poprawek: trzeciej, pi¹tej, szóstej i siódmej.
Mimo pierwotnegoprzyjêcia przez komisjê poprawek pierwszej, drugiej i czwartej, komisja ich
nie popar³a, Wynik g³osowania przedstawia³ siê
w ten sposób: 6 osób wstrzyma³o siê od g³osu,
nikt nie by³ za i nikt nie by³ przeciw. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Krzysztof Putra:
Dziêkujê bardzo.
Czy senator wnioskodawca lub pozosta³y senator sprawozdawca chce jeszcze zabraæ g³os? Nie.

34. posiedzenie Senatu w dniu 1 czerwca 2007 r.
G³osowania

(wicemarsza³ek K. Putra)
Przystêpujemy do g³osowania w sprawie ustawy o licencji syndyka.
Przypominam, ¿e w tej sprawie w toku debaty
komisja oraz senator wnioskodawca przedstawili
wnioski o wprowadzenie poprawek do ustawy.
Informujê, ¿e zgodnie z art. 54 ust. 1 Regulaminu Senatu za chwilê zostan¹ przeprowadzone
kolejne g³osowania nad przedstawionymi poprawkami, wed³ug kolejnoœci przepisów ustawy.
Przystêpujemy do g³osowania nad przedstawionymi poprawkami.
Poprawki pierwsz¹, drug¹ i czwart¹ nale¿y
przeg³osowaæ ³¹cznie. Poprawki pierwsza, druga i czwarta zmierzaj¹ do modyfikacji regulacji,
zgodnie z któr¹ osoba ubiegaj¹ca siê o licencjê
syndyka, przeciwko której prowadzone jest postêpowanie o przestêpstwo œcigane z oskar¿enia publicznego lub przestêpstwo skarbowe,
nie mo¿e uzyskaæ tej licencji oraz nie mo¿e
przyst¹piæ do egzaminu, którego z³o¿enie z pozytywnym wynikiem warunkuje uzyskanie tej
licencji, podczas gdy syndyk podejrzany albo
oskar¿ony o to przestêpstwo bêdzie móg³ nadal
wykonywaæ swoje uprawnienia, je¿eli minister
sprawiedliwoœci nie zawiesi mu praw wynikaj¹cych z licencji.
Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za? Proszê o naciœniêcie przycisku „za”
i podniesienie rêki.
Kto jest przeciw? Proszê o naciœniêcie przycisku „przeciw” i podniesienie rêki.
Kto siê wstrzyma³ od g³osu? Proszê o naciœniêcie przycisku „wstrzymujê siê” i podniesienie rêki.
Na 86 obecnych senatorów 36 jest za, 49 –
przeciw, 1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowanie
nr 1)
Poprawki zosta³y odrzucone.
Poprawka trzecia zmierza do skorygowania
b³êdnego odes³ania.
Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za? Proszê o naciœniêcie przycisku „za”
i podniesienie rêki.
Kto jest przeciw? Proszê o naciœniêcie przycisku „przeciw”.
Kto siê wstrzyma³ od g³osu? Proszê o naciœniêcie przycisku „wstrzymujê siê”.
Proszê o podanie wyników.
Na 87 obecnych senatorów 86 g³osowa³o za,
1 – przeciw. (G³osowanie nr 2)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka pi¹ta zmierza do ustanowienia unormowania uzale¿niaj¹cego wykonywanie zadañ
i kompetencji syndyka od z³o¿enia œlubowania.
Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za? Proszê o naciœniêcie przycisku
„za”.
Kto jest przeciw? Przycisk „przeciw”.
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Kto siê wstrzyma³ od g³osu? Przycisk „wstrzymujê siê”.
Na 87 obecnych senatorów 87 g³osowa³o za.
(G³osowanie nr 3)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka szósta ma charakter redakcyjny.
Przycisk obecnoœci.
Kto jest za? Proszê o naciœniêcie przycisku
„za”.
Kto jest przeciw? Przycisk „przeciw”.
Kto wstrzyma³ siê od g³osu? Przycisk „wstrzymujê siê”.
Proszê o podanie wyników.
Na 87 obecnych senatorów 87 g³osowa³o za.
(G³osowanie nr 4)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka siódma zmierza do dodania przepisu, zgodnie z którym zwalnia siê z wymogu z³o¿enia z pozytywnym wynikiem egzaminu przed komisj¹ egzaminacyjn¹, powo³an¹ przez ministra
sprawiedliwoœci, osoby, które do dnia wejœcia
w ¿ycie ustawy sprawowa³y funkcje syndyka, zarz¹dcy lub nadzorcy s¹dowego w postêpowaniu
upad³oœciowym, uk³adowym lub naprawczym
w co najmniej oœmiu postêpowaniach, które zosta³y zakoñczone do dnia wejœcia w ¿ycie ustawy,
i spe³niaj¹ inne warunki okreœlone w tym przepisie. Zwolnieniem tym maj¹ byæ równie¿ objête
osoby posiadaj¹ce kwalifikacje egzaminowanego
aplikanta s¹dowego.
Przycisk obecnoœci.
Kto jest za? Proszê nacisn¹æ przycisk „za”
i podnieœæ rêkê.
Kto jest przeciw? Przycisk „przeciw”.
Kto wstrzyma³ siê od g³osu? Przycisk „wstrzymujê siê”.
Proszê o podanie wyników.
Na 87 obecnych senatorów 38 g³osowa³o za,
45 – przeciw, 3 wstrzyma³o siê od g³osu, 1 nie g³osowa³. (G³osowanie nr 5)
Poprawka zosta³a odrzucona.
Przystêpujemy do g³osowania nad podjêciem
uchwa³y w sprawie ustawy o licencji syndyka
w ca³oœci, ze zmianami wynikaj¹cymi z przyjêtych poprawek.
Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa senatorów jest za podjêciem
uchwa³y, proszê o naciœniêcie przycisku „za”
i podniesienie rêki.
Kto jest przeciw? Proszê o naciœniêcie przycisku „przeciw” i podniesienie rêki.
Kto siê wstrzyma³ od g³osu? Proszê o naciœniêcie przycisku „wstrzymujê siê” i podniesienie
rêki.
Proszê o podanie wyników.
Na 87 obecnych senatorów 85 g³osowa³o za,
2 – przeciw. (G³osowanie nr 6)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e
Senat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o licencji
syndyka.
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G³osowania

(wicemarsza³ek K. Putra)
Powracamy do rozpatrzenia punktu trzeciego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o lekarzu s¹dowym.
Przypominam, ¿e w przerwie w obradach odby³o siê posiedzenie Komisji Praw Cz³owieka
i Praworz¹dnoœci oraz Komisji Zdrowia, które
ustosunkowa³y siê do przedstawionych w toku
debaty wniosków i przygotowa³y wspólne sprawozdanie w tej sprawie.
Przypominam te¿, ¿e dyskusja nad rozpatrywan¹ ustaw¹ zosta³a zamkniêta i obecnie, zgodnie z art. 52 ust. 6 Regulaminu Senatu, mog¹
zabraæ g³os jedynie sprawozdawcy i wnioskodawcy.
Proszê sprawozdawcê Komisji Praw Cz³owieka
i Praworz¹dnoœci oraz Komisji Zdrowia, pana senatora Waldemara Kraskê, o zabranie g³osu
i przedstawienie uzgodnionych na posiedzeniu
wniosków.

Senator Waldemar Kraska:
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Po³¹czone komisje na posiedzeniu 30 maja
2007 r., po rozpatrzeniu wniosków zg³oszonych
w tym¿e samym dniu w toku debaty nad ustaw¹
o lekarzu s¹dowym, przedstawiaj¹ Wysokiemu
Senatowi nastêpuj¹ce stanowisko.
Wysoki Senat raczy przyj¹æ poprawki: pierwsz¹, drug¹, szóst¹, siódm¹, dziewi¹t¹, jedenast¹, czternast¹, piêtnast¹, szesnast¹ i siedemnast¹. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Krzysztof Putra:
Dziêkujê bardzo.
Czy senator wnioskodawca lub pozosta³y senator sprawozdawca chc¹ jeszcze zabraæ g³os? Nie.
Przystêpujemy do g³osowania w sprawie ustawy o lekarzu s¹dowym.
Przypominam, ¿e w tej sprawie w toku debaty
komisje oraz senator wnioskodawca przedstawili
wnioski o wprowadzenie poprawek do ustawy.
Informujê, ¿e zgodnie z art. 54 ust. 1 Regulaminu Senatu za chwilê zostan¹ przeprowadzone
kolejne g³osowania nad przedstawionymi poprawkami, wed³ug kolejnoœci przepisów ustawy.
Przystêpujemy do g³osowania nad przedstawionymi poprawkami.
Poprawka pierwsza przyznaje lekarzowi s¹dowemu, podczas wykonywania czynnoœci zwi¹zanych z wydawaniem zaœwiadczeñ, ochronê prawn¹ nale¿n¹ funkcjonariuszowi publicznemu.
Przycisk obecnoœci.
Kto jest za? Proszê nacisn¹æ przycisk „za”
i podnieœæ rêkê.
Kro jest przeciw? Przycisk „przeciw”.

Kto siê wstrzyma³ od g³osu? Przycisk „wstrzymujê siê”.
Proszê o podanie wyników.
Na 88 obecnych senatorów 88 g³osowa³o za.
(G³osowanie nr 7)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka druga eliminuje przes³ankê piêcioletniego sta¿u pracy w zawodzie lekarza warunkuj¹c¹ ubieganie siê o funkcjê lekarza
s¹dowego jako zbêdn¹ z uwagi na to, ¿e koniecznoœæ jej spe³nienia wynika z innych przes³anek, które musi spe³niaæ osoba ubiegaj¹ca siê
o tê funkcjê.
Przycisk obecnoœci.
Kto jest za? Przycisk „za” i podniesienie rêki.
Kto jest przeciw? Przycisk „przeciw”.
Kto siê wstrzyma³ od g³osu? Przycisk „wstrzymujê siê”.
Proszê o wyniki.
Na 88 obecnych senatorów 86 g³osowa³o za,
2 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 8)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawki trzecia, pi¹ta i dziesi¹ta – nad którymi
g³osujemy ³¹cznie – liberalizuj¹ przes³anki ubiegania siê o stanowisko lekarza s¹dowego w ten sposób, ¿e eliminuj¹ wymóg niekaralnoœci za nieumyœlne przestêpstwa, pozostawiaj¹c wymóg niekaralnoœci wy³¹cznie za przestêpstwa umyœlne.
Przycisk obecnoœci.
Kto jest za? Proszê nacisn¹æ przycisk „za”
i podnieœæ rêkê.
Kto jest przeciw? Przycisk „przeciw” i podniesienie rêki.
Kto wstrzyma³ siê od g³osu? Przycisk „wstrzymujê siê”.
Proszê o wyniki.
Na 87 obecnych senatorów 4 g³osowa³o za,
52 – przeciw, 31 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 9)
Poprawki zosta³y odrzucone.
Poprawki czwarta i ósma – g³osujemy nad nimi
³¹cznie – zmierzaj¹ do wyeliminowania rekomendacji okrêgowej rady lekarskiej, stanowi¹cej niezbêdny warunek ubiegania siê o funkcjê lekarza
s¹dowego. Jednoczeœnie wyd³u¿aj¹ one z szeœædziesiêciu do dziewiêædziesiêciu dni termin na
przekazanie przez okrêgow¹ radê lekarsk¹ prezesowi s¹du okrêgowego listy kandydatów na lekarzy s¹dowych.
Przycisk obecnoœci.
Kto jest za? Proszê nacisn¹æ przycisk „za”
i podnieœæ rêkê.
Kto jest przeciw? Przycisk „przeciw” i podniesienie rêki.
Kto siê wstrzyma³ od g³osu? Przycisk „wstrzymujê siê”.
Proszê o wyniki.
Na 88 obecnych senatorów 4 g³osowa³o za,
83 – przeciw, 1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowanie nr 10)
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G³osowania

(wicemarsza³ek K. Putra)
Poprawki zosta³y odrzucone.
Poprawka szósta zapewnia spójnoœæ ustawy
z innymi obowi¹zuj¹cymi ju¿ unormowaniami.
Proszê nacisn¹æ przycisk obecnoœci.
Kto jest za? Proszê nacisn¹æ przycisk „za”
i podnieœæ rêkê.
Kto jest przeciw? Przycisk „przeciw”.
Kto siê wstrzyma³ od g³osu? Przycisk „wstrzymujê siê”.
Proszê o wyniki.
Na 88 obecnych senatorów 87 g³osowa³o za,
1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowanie nr 11)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka siódma doprecyzowuje przepis.
Proszê nacisn¹æ przycisk obecnoœci.
Kto jest za? Przycisk „za” i podniesienie rêki.
Kto jest przeciw? Przycisk „przeciw”.
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Proszê o wyniki.
Na 88 obecnych senatorów 88 g³osowa³o za.
(G³osowanie nr 12)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawki dziewi¹ta, piêtnasta i szesnasta wyd³u¿aj¹ z szeœædziesiêciu do dziewiêædziesiêciu
dni termin, w ci¹gu którego okrêgowa rada lekarska powinna przekazaæ prezesowi s¹du okrêgowego listê kandydatów na lekarzy s¹dowych, o jeden miesi¹c wyd³u¿aj¹ termin na sporz¹dzenie
przez prezesów s¹dów okrêgowych pierwszych
wykazów lekarzy s¹dowych oraz przesuwaj¹ o jeden miesi¹c termin wejœcia w ¿ycie ustawy.
Przycisk obecnoœci.
Kto jest za? Proszê nacisn¹æ przycisk „za”
i podnieœæ rêkê.
Kto jest przeciw? Przycisk „przeciw”.
Kto siê wstrzyma³ od g³osu? Przycisk „wstrzymujê siê”.
Proszê o wyniki.
Na 88 obecnych senatorów 87 g³osowa³o za,
1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowanie nr 13)
Poprawki zosta³y przyjête.
Poprawka jedenasta zmierza do tego, aby jedynie niespe³nianie warunków, o których mowa
w art. 5, by³o przyczyn¹ obligatoryjnego rozwi¹zania umowy o pracê ze skutkiem natychmiastowym.
Przycisk obecnoœci.
Kto jest za? Przycisk „za”.
Kto jest przeciw? Przycisk „przeciw”.
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Proszê o wyniki.
Na 87 obecnych senatorów 85 g³osowa³o za,
1 wstrzyma³ siê od g³osu, 1 nie g³osowa³. (G³osowanie nr 14)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka dwunasta wprowadza instytucjê
zawieszenia w czynnoœciach lekarza s¹dowego
przez prezesa s¹du okrêgowego w razie powziê-
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cia w¹tpliwoœci co do rzetelnoœci zaœwiadczenia
jako formê poprzedzaj¹c¹ ewentualne rozwi¹zanie umowy o wykonywanie czynnoœci lekarza s¹dowego ze skutkiem natychmiastowym.
Przycisk obecnoœci.
Kro jest za? Proszê nacisn¹æ przycisk „za”
i podnieœæ rêkê.
Kto jest przeciw? Przycisk „przeciw”.
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Proszê o wyniki.
Na 88 obecnych senatorów 3 g³osowa³o za,
56 – przeciw, 29 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 15)
Poprawka zosta³a odrzucona.
Poprawka trzynasta zmierza do innego usytuowania przepisu w ustawie.
Przycisk obecnoœci.
Kto jest za? Proszê nacisn¹æ przycisk „za”
i podnieœæ rêkê.
Kto jest przeciw? Przycisk „przeciw” i podniesienie rêki.
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Proszê o wyniki.
Na 88 obecnych senatorów 4 g³osowa³o za,
54 – przeciw, 30 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 16)
Poprawka zosta³a odrzucona.
Poprawka czternasta wprowadza zmianê do
ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty polegaj¹c¹ na wskazaniu, ¿e wykonywanie funkcji
lekarza s¹dowego nie jest indywidualn¹ praktyk¹ lekarsk¹ ani indywidualn¹ specjalistyczn¹
praktyk¹ lekarsk¹.
Przycisk obecnoœci.
Kto jest za? Proszê o naciœniêcie przycisku „za”
i podniesienie rêki.
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Proszê o wyniki.
Na 88 obecnych senatorów 86 g³osowa³o za,
2 wstrzyma³o siê od g³osu.
(G³osowanie nr 17)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka siedemnasta zmierza do tego, aby
wszystkie przepisy warunkuj¹ce sporz¹dzenie
pierwszego wykazu lekarzy s¹dowych wesz³y
w ¿ycie w jednym terminie.
Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto wstrzyma³ siê od g³osu?
Proszê o wyniki.
Na 87 obecnych senatorów 87 g³osowa³o za.
(G³osowanie nr 18)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Przystêpujemy do g³osowania nad podjêciem
uchwa³y w sprawie ustawy o lekarzu s¹dowym
w ca³oœci, ze zmianami wynikaj¹cymi z przyjêtych poprawek.
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(wicemarsza³ek K. Putra)
Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa senatorów jest za podjêciem
uchwa³y? Proszê o naciœniêcie przycisku „za”
i podniesienie rêki.
Kto jest przeciw? Proszê o naciœniêcie przycisku „przeciw” i podniesienie rêki.
Kto siê wstrzyma³ od g³osu? Proszê o naciœniêcie przycisku „wstrzymujê siê” i podniesienie rêki.
Proszê o podanie wyników g³osowania.
Na 88 obecnych senatorów 85 g³osowa³o za,
2 – przeciw, 1 wstrzyma³ siê od g³osu.
(G³osowanie nr 19)
Wobec wyników g³osowania, stwierdzam, ¿e
Senat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o lekarzu s¹dowym.
Powracamy do rozpatrywania punktu
czwartego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postêpowania cywilnego oraz niektórych innych
ustaw.
Przypominam, ¿e debata nad rozpatrywan¹
ustaw¹ zosta³a zakoñczona i obecnie mo¿emy
przyst¹piæ do g³osowania w sprawie tej ustawy.
Przystêpujemy do g³osowania w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postêpowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw.
Przypominam, ¿e Komisja Praw Cz³owieka
i Praworz¹dnoœci oraz Komisja Ustawodawcza
przedstawi³y jednobrzmi¹ce projekty uchwa³,
w których wnosz¹ o przyjêcie tej ustaw bez poprawek – druki senackie nr 436A i 436B.
Przystêpujemy do g³osowania nad przedstawionym przez komisje projektem uchwa³y.
Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa senatorów jest za przyjêciem
przedstawionego projektu uchwa³y? Proszê o naciœniêcie przycisku „za” i podniesienie rêki.
Kto jest przeciw? Proszê o naciœniêcie przycisku „przeciw” i podniesienie rêki.
Kto siê wstrzyma³ od g³osu? Proszê o naciœniêcie przycisku „wstrzymujê siê” i podniesienie rêki.
Proszê o podanie wyników g³osowania.
Na 87 obecnych senatorów 87 g³osowa³o za.
(G³osowanie nr 20)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e
Senat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postêpowania cywilnego
oraz niektórych innych ustaw.
Powracamy do rozpatrywania punktu
pi¹tego porz¹dku obrad:stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o tworzeniu i dzia³aniu wielkopowierzchniowych obiektów handlowych.
Przypominam, ¿e w przerwie w obradach odby³o siê posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Samorz¹du Terytorialnego
i Administracji Pañstwowej, które ustosunkowa³y siê do wniosków przedstawionych w toku

debaty i przygotowa³y wspólne sprawozdanie
w tej sprawie.
Przypominam te¿, ¿e dyskusja nad rozpatrywan¹ ustaw¹ zosta³a zamkniêta i obecnie, zgodnie z art. 52 ust. 6 Regulaminu Senatu, mog¹ zabraæ g³os jedynie sprawozdawcy i wnioskodawcy.
Proszê sprawozdawcê Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Samorz¹du Terytorialnego
i Administracji Pañstwowej, pani¹ senator El¿bietê Rafalsk¹, o zabranie g³osu i przedstawienie uzgodnionych na posiedzeniu wniosków.

Senator El¿bieta Rafalska:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Komisja Gospodarki Narodowej oraz Komisja
Samorz¹du Terytorialnego i Administracji Pañstwowej na posiedzeniu 30 maja 2007 r., po rozpatrzeniu wniosków zg³oszonych tego samego
dnia w toku debaty nad ustaw¹ o tworzeniu
i dzia³aniu wielkopowierzchniowych obiektów
handlowych, przedstawiaj¹ Wysokiemu Senatowi nastêpuj¹ce stanowisko: Wysoki Senat raczy
przyj¹æ wniosek zawarty w punkcie oznaczonym
rzymsk¹ jedynk¹, a wiêc rekomendacjê odrzucenia ustawy. (Oklaski)

Wicemarsza³ek Krzysztof Putra:
Dziêkujê bardzo, Pani Senator.
Pan senator Mazurkiewicz, bardzo proszê.

Senator Andrzej Mazurkiewicz:
Panie Marsza³ku, w imieniu Klubu Senatorskiego Prawo i Sprawiedliwoœæ proszê o dziesiêciominutow¹ przerwê.

Wicemarsza³ek Krzysztof Putra:
Og³aszam dziesiêciominutow¹ przerwê – do
16.47.
(Przerwa w obradach od godziny 16 minut 37
do godziny 16 minut 49)

Wicemarsza³ek Krzysztof Putra:
Proszê o zajmowanie miejsc i poproszenie pañ
i panów z kuluarów, z palarni, która jest tak zat³oczona.
(Rozmowy na sali)
Ponawiam proœbê o zajêcie miejsc i zaprzestanie dyskusji.
Czy senatorowie wnioskodawcy lub pozosta³a
senator sprawozdawca chc¹ jeszcze zabraæ g³os?
Nie widzê zg³oszeñ.
Przystêpujemy do g³osowania w sprawie ustawy o tworzeniu i dzia³aniu wielkopowierzchniowych obiektów handlowych.
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Przypominam, ¿e w tej sprawie w toku debaty
przedstawiono nastêpuj¹ce wnioski: komisje
przedstawi³y wnioski o odrzucenie ustawy, a senatorowie wnioskodawcy przedstawili wnioski
o wprowadzenie poprawek do ustawy.
Informujê, ¿e zgodnie z art. 54 ust. 1 Regulaminu Senatu w pierwszej kolejnoœci zostanie
przeprowadzone g³osowanie nad wnioskiem
o odrzucenie ustawy, pkt 1 druku nr 442Z, a nastêpnie, w przypadku odrzucenia tego wniosku,
nad przedstawionymi poprawkami, pkt 2 druku
nr 442Z, wed³ug kolejnoœci przepisów ustawy.
Przystêpujemy do g³osowania nad wnioskiem
komisji, popartym przez po³¹czone komisje, o odrzucenie ustawy o tworzeniu i dzia³aniu wielkopowierzchniowych obiektów handlowych, pkt 1 z
druku nr 442Z.
Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa senatorów jest za przyjêciem
przedstawionego wniosku? Proszê o naciœniêcie
przycisku „za” i podniesienie rêki.
Kto jest przeciw? Proszê o naciœniêcie przycisku „przeciw” i podniesienie rêki.
Kto siê wstrzyma³ od g³osu? Proszê o naciœniêcie przycisku „wstrzymujê siê” i podniesienie rêki.
Proszê o podanie wyników g³osowania.
Na 86 obecnych senatorów 40 g³osowa³o za,
21 – przeciw, 24 wstrzyma³o siê od g³osu, 1 nie
g³osowa³. (G³osowanie nr 21) (Oklaski)
Stwierdzam, ¿e Senat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o tworzeniu i dzia³aniu wielkopowierzchniowych obiektów handlowych.
Powracamy do rozpatrywania punktu szóstego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o pañstwowym zasobie kadrowym i wysokich stanowiskach pañstwowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
Przypominam, ¿e w przerwie w obradach odby³o
siê posiedzenie Komisji Samorz¹du Terytorialnego
i Administracji Pañstwowej, która ustosunkowa³a
siê do wniosków przedstawionych w toku debaty
i przygotowa³a sprawozdanie w tej sprawie.
Przypominam, ¿e dyskusja nad rozpatrywan¹
ustaw¹ zosta³a zamkniêta i obecnie, zgodnie
z art. 52 ust. 6 Regulaminu Senatu, mog¹ zabraæ
g³os jedynie sprawozdawcy i wnioskodawcy.
Proszê o zabranie g³osu sprawozdawcê Komisji Samorz¹du Terytorialnego i Administracji
Pañstwowej, pana senatora Jerzego Szmita,
i przedstawienie uzgodnionych na posiedzeniu
wniosków.

Senator Jerzy Szmit:
Panie Marsza³ku, Wysoki Senacie, mam zaszczyt przedstawiæ sprawozdanie z prac Komisji
Samorz¹du Terytorialnego i Administracji Pañ-

stwowej nad zmianami do ustawy o pañstwowym
zasobie kadrowym i wysokich stanowiskach
pañstwowych oraz nad zmianami do niektórych
innych ustaw. W toku prac komisji zg³oszono
cztery poprawki. Wszystkie poprawki uzyska³y
poparcie komisji. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Krzysztof Putra:
Dziêkujê bardzo panu senatorowi.
Czy senatorowie wnioskodawcy lub pozosta³y
senator sprawozdawca chc¹ jeszcze zabraæ g³os?
(Senator Marek Rocki: Tak.)
Bardzo proszê, pan senator Rocki.

Senator Marek Rocki:
Czy mo¿na z miejsca…
(Wicemarsza³ek Krzysztof Putra: Mo¿na
z miejsca.)
Panie Marsza³ku, Wysoki Senacie, dla uzasadnienia swojego wniosku o odrzucenie tej ustawy
chcê zacytowaæ drobne fragmenty z wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego: dla uzyskania przez
korpus s³u¿by cywilnej nakazanego konstytucyjnie charakteru nader wa¿ne znaczenie mieæ bêdzie oparta na mo¿liwie zobiektywizowanych
kryteriach procedura rekrutacji do korpusu,
a nastêpnie awansowania ju¿ w jego obrêbie. Jakakolwiek ingerencja ustawodawcy musi byæ nie
tylko szczególnie uzasadniona, ale przede wszystkim nie mo¿e naruszaæ albo prowadziæ do naruszenia ustalonych przejrzystych i gwarantuj¹cych realizacjê wskazanych konstytucyjnie celów zasad funkcjonowania tej s³u¿by. Faktyczna
trudna sytuacja kadrowa nie mo¿e uzasadniaæ
daleko id¹cych odstêpstw od dotychczasowych
zasad. To jest moje uzasadnienie wniosku o odrzucenie tej ustawy. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Krzysztof Putra:
Dziêkujê bardzo panu senatorowi.
Czy ktoœ jeszcze chce zabraæ g³os?
Nie widzê zg³oszeñ.
Przystêpujemy do g³osowania w sprawie ustawy o zmianie ustawy o pañstwowym zasobie kadrowym i wysokich stanowiskach pañstwowych
oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
Przypominam, ¿e w tej sprawie w toku debaty
przedstawiono nastêpuj¹ce wnioski. Senator
wnioskodawca przedstawi³ wniosek o odrzucenie
ustawy. Komisja Samorz¹du Terytorialnego i Administracji Pañstwowej, mniejszoœæ komisji oraz
senator wnioskodawca przedstawili wnioski
o wprowadzenie poprawek do ustawy.
Informujê, ¿e zgodnie z art. 54 ust. 1 Regulaminu Senatu w pierwszej kolejnoœci zostanie
przeprowadzone g³osowanie nad wnioskiem
o odrzucenie ustawy, pkt 1 druku nr 443Z, a na-
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stêpnie, w przypadku odrzucenia tego wniosku,
nad przedstawionymi poprawkami, pkt 2 druku
nr 443Z, wed³ug kolejnoœci przepisów ustawy.
Przystêpujemy do g³osowania nad wnioskiem
senatora Marka Rockiego o odrzucenie ustawy
o zmianie ustawy o pañstwowym zasobie kadrowym i wysokich stanowiskach pañstwowych
oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa senatorów jest za przyjêciem
przedstawionego wniosku? Proszê o naciœniêcie
przycisku „za” i podniesienie rêki.
Kto jest przeciw? Proszê o naciœniêcie przycisku „przeciw” i podniesienie rêki.
Kto siê wstrzyma³ od g³osu? Proszê o naciœniêcie przycisku „wstrzymujê siê” i podniesienie
rêki.
Proszê o wyniki.
Na 87 obecnych senatorów 36 g³osowa³o za,
49 – przeciw, 2 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 22)
Wniosek zosta³ odrzucony.
Wobec odrzucenia wniosku o odrzucenie ustawy przystêpujemy do g³osowania nad przedstawionymi poprawkami, pkt 2 druku nr 443Z.
Poprawka pierwsza ma na celu skreœlenie
przepisu, który stanowi³by podstawê prawn¹ wejœcia do pañstwowego zasobu kadrowego osób
posiadaj¹cych stopieñ naukowy doktora.
Przycisk obecnoœci.
Kto jest za? Przycisk „za”.
Kto jest przeciw? Przycisk „przeciw”.
Kto wstrzyma³ siê od g³osu? Przycisk „wstrzymujê siê”.
Proszê o wyniki.
Obecnych 86 senatorów, 41 g³osowa³o za,
42 – przeciw, 3 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 23)
Poprawka zosta³a odrzucona.
G³osujemy nad poprawkami drug¹ i czwart¹.
Zmierzaj¹ one do utrzymania obowi¹zuj¹cego
stanu prawnego w zakresie piêcioletniego okresu
pozostawania w pañstwowym zasobie kadrowym.
Przycisk obecnoœci.
Kto jest za? Przycisk „za”.
Kto jest przeciw? Przycisk „przeciw”.
Kto wstrzyma³ siê od g³osu?
Proszê o wyniki.
Obecnych 85 senatorów, 38 g³osowa³o za,
44 – przeciw, 3 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 24)
Poprawki zosta³y odrzucone.
Poprawka trzecia rozszerza katalog wymogów,
jakie musi spe³niaæ osoba, która zamierza przyst¹piæ do egzaminu organizowanego przez Krajow¹ Szko³ê Administracji Publicznej.
Przycisk obecnoœci.

Kto jest za? Przycisk „za”.
Kto jest przeciw? Przycisk „przeciw”.
Kto wstrzyma³ siê od g³osu? Przycisk „wstrzymujê siê”.
Proszê o wyniki.
Obecnych 85 senatorów, 48 g³osowa³o za,
33 – przeciw, 3 wstrzyma³o siê od g³osu, 1 nie g³osowa³. (G³osowanie nr 25)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Przystêpujemy do g³osowania nad podjêciem
uchwa³y w sprawie ustawy o zmianie ustawy
o pañstwowym zasobie kadrowym i wysokich
stanowiskach pañstwowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw w ca³oœci, ze zmianami wynikaj¹cymi z przyjêtych poprawek.
Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa senatorów jest za przyjêciem
projektu uchwa³y? Proszê o naciœniêcie przycisku „za” i podniesienie rêki.
Kto jest przeciw? Proszê o naciœniêcie przycisku „przeciw” i podniesienie rêki.
Kto siê wstrzyma³ od g³osu? Proszê o naciœniêcie przycisku „wstrzymujê siê” i podniesienie rêki.
Proszê o podanie wyników g³osowania.
Obecnych 86 senatorów, 50 g³osowa³o za,
35 – przeciw, 1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowanie nr 26)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e
Senat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zmianie ustawy o pañstwowym zasobie kadrowym
i wysokich stanowiskach pañstwowych oraz
o zmianie niektórych innych ustaw.
Powracamy do rozpatrywania punktu siódmego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym.
Przypominam, ¿e w przerwie w obradach odby³o siê posiedzenie Komisji Praw Cz³owieka
i Praworz¹dnoœci oraz Komisji Samorz¹du Terytorialnego i Administracji Pañstwowej, które
ustosunkowa³y siê do przedstawionych w toku
debaty wniosków i przygotowa³y wspólne sprawozdanie w tej sprawie.
Przypominam, ¿e dyskusja nad rozpatrywan¹
ustaw¹ zosta³a zamkniêta i obecnie, zgodnie
z art. 52 ust. 6 Regulaminu Senatu, mog¹ zabraæ
g³os jedynie sprawozdawcy i wnioskodawcy.
Proszê o zabranie g³osu sprawozdawcê Komisji Praw Cz³owieka i Praworz¹dnoœci oraz Komisji
Samorz¹du Terytorialnego i Administracji Pañstwowej, pana senatora Krzysztofa Piesiewicza,
i przedstawienie uzgodnionych na posiedzeniu
wniosków.

Senator Krzysztof Piesiewicz:
Panie Marsza³ku, Wysoka Izbo, na wspólnym
posiedzeniu Komisja Praw Cz³owieka i Praworz¹dnoœci oraz Komisja Samorz¹du Terytorialne-
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go i Administracji Pañstwowej uzgodni³y
i uchwali³y wniosek o przyjêcie poprawki, pkt 2,
druk nr 444Z.
Chcê podkreœliæ, ¿e poprawka ta zosta³a przyjêta jednog³oœnie. Dotyczy ona okolicznoœci, które musz¹ byæ spe³nione, aby policjant drogowy
czy kontroluj¹cy stra¿nik móg³ zatrzymaæ dokument uprawniaj¹cy do prowadzenia samochodu.
Jest to doprecyzowanie. W sposób ewidentny by³o konieczne wskazanie, i¿ dopiero po odmowie
kontroli, dotycz¹cej œrodków odurzaj¹cych albo
alkoholu, mo¿na dokonaæ nastêpnych czynnoœci
zabezpieczaj¹cych. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Krzysztof Putra:
Dziêkujê bardzo panu senatorowi. Czy pozosta³y senator sprawozdawca, pan Ryszard Ciecierski, chce jeszcze zabraæ g³os?
(Senator Ryszard Ciecierski: Nie.)
Dziêkujê.
Przystêpujemy do g³osowania w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym.
Przypominam, ¿e w tej sprawie w toku debaty
zosta³y przedstawione nastêpuj¹ce wnioski. Komisja Samorz¹du Terytorialnego i Administracji
Pañstwowej wnios³a o przyjêcie ustawy bez poprawek. Komisja Praw Cz³owieka i Praworz¹dnoœci przedstawi³a wniosek o wprowadzenie poprawki do ustawy.
Informujê, ¿e zgodnie z art. 54 ust. 1 Regulaminu Senatu w pierwszej kolejnoœci zostanie
przeprowadzone g³osowanie nad wnioskiem
o przyjêcie ustawy bez poprawek, pkt 1 druku
nr 444Z, a nastêpnie, w wypadku odrzucenia tego wniosku, nad przedstawion¹ poprawk¹, pkt 2
druku nr 444Z.
Przystêpujemy do g³osowania nad wnioskiem
Komisji Samorz¹du Terytorialnego i Administracji Pañstwowej o przyjêcie ustawy bez poprawek.
Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa senatorów jest za przyjêciem
przedstawionego wniosku? Proszê o naciœniêcie
przycisku „za” i podniesienie rêki.
Kto jest przeciw? Proszê o naciœniêcie przycisku „przeciw” i podniesienie rêki.
Kto siê wstrzyma³ od g³osu? Proszê o naciœniêcie przycisku „wstrzymujê siê” i podniesienie rêki.
Proszê o podanie wyników g³osowania.
Obecnych 88 senatorów, 1 g³osowa³ za,
87 – przeciw. (G³osowanie nr 27)
Wniosek zosta³ odrzucony.
Wobec odrzucenia wniosku o przyjêcie ustawy
bez poprawek przystêpujemy do g³osowania nad
wnioskiem Komisji Praw Cz³owieka i Praworz¹dnoœci, popartym przez po³¹czone komisje,
o wprowadzenie poprawki do ustawy. Poprawka

ta zmierza do ustanowienia zasady, w myœl której
policjant zatrzyma prawo jazdy za pokwitowaniem w razie uzasadnionego podejrzenia, ¿e kieruj¹cy znajduje siê w stanie nietrzeŸwoœci lub
w stanie po u¿yciu alkoholu albo œrodka dzia³aj¹cego podobnie do alkoholu, i kieruj¹cy nie podda siê w zwi¹zku z tym stosownym badaniom.
Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za? Przycisk „za”.
Kto przeciw? Przycisk „przeciw”.
Kto siê wstrzyma³ od g³osu? Przycisk „wstrzymujê siê”.
Proszê o wyniki.
Obecnych 88 senatorów, 87 g³osowa³o za,
1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowanie nr 28)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Przystêpujemy do g³osowania nad podjêciem
uchwa³y w sprawie ustawy o zmianie ustawy –
Prawo o ruchu drogowym w ca³oœci, ze zmian¹
wynikaj¹c¹ z przyjêtej poprawki.
Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa senatorów jest za podjêciem
uchwa³y? Proszê o naciœniêcie przycisku „za”
i podniesienie rêki.
Kto jest przeciw? Proszê o naciœniêcie przycisku „przeciw” i podniesienie rêki.
Kto siê wstrzyma³ od g³osu? Proszê o naciœniêcie przycisku „wstrzymujê siê” i podniesienie rêki.
Proszê o podanie wyników g³osowania.
Obecnych 88 senatorów, 88 g³osowa³o za.
(G³osowanie nr 29)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e
Senat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym.
Powracamy do rozpatrywania punktu ósmego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o Narodowym Centrum Badañ
i Rozwoju.
Przypominam, ¿e w przerwie w obradach odby³o siê posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Nauki, Edukacji i Sportu, które
ustosunkowa³y siê do przedstawionych w toku
debaty wniosków i przygotowa³y wspólne sprawozdanie w tej sprawie.
Przypominam, ¿e dyskusja nad rozpatrywan¹
ustaw¹ zosta³a zamkniêta i obecnie, zgodnie
z art. 52 ust. 6 Regulaminu Senatu, mog¹ zabraæ
g³os jedynie sprawozdawcy i wnioskodawcy.
Proszê sprawozdawcê Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Nauki, Edukacji i Sportu,
pana senatora Kazimierza Wiatra, o zabranie g³osu i przedstawienie uzgodnionych na posiedzeniu wniosków.

Senator Kazimierz Wiatr:
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Komisja Nauki, Edukacji i Sportu odby³a
wspólne posiedzenie z Komisj¹ Gospodarki Na-
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rodowej. Komisje rozpatrywa³y ³¹cznie dwadzieœcia szeœæ poprawek, które zosta³y zg³oszone zarówno przez same komisje, Komisjê Gospodarki
Narodowej i Komisjê Nauki, Edukacji i Sportu,
których posiedzenia odby³y siê wczeœniej oddzielnie, jak równie¿ przez panie senator i panów
senatorów w trakcie debaty. Przypominam te¿, ¿e
debata odby³a siê w pierwszym dniu naszych obrad i trwa³a bardzo d³ugo. Na dwadzieœcia szeœæ
poprawek jedenaœcie zosta³o popartych na
wspólnym posiedzeniu Komisji Gospodarki Narodowej i Komisji Nauki, Edukacji i Sportu. Poprawki te dotycz¹ bardzo zró¿nicowanej materii,
pocz¹wszy od zmiany nazwy ustawy, jak równie¿
tego centrum, poprzez zmianê lokalizacji z Warszawy na miejsce ustalone przez ministra, po
zmianê sk³adu rady, a tak¿e praw, które bêd¹
w posiadaniu wykonawców centrum tudzie¿
Skarbu Pañstwa. Poprawki, które komisje popar³y, to poprawki: trzecia, czwarta, dziewi¹ta,
dwunasta, czternasta, piêtnasta, szesnasta, siedemnasta, dwudziesta pierwsza, dwudziesta
druga i dwudziesta trzecia. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Krzysztof Putra:
Dziêkujê bardzo panu senatorowi. Czy senatorowie wnioskodawcy lub pozosta³y senator sprawozdawca chc¹ jeszcze zabraæ g³os?
Nie widzê zg³oszeñ.
Przystêpujemy do g³osowania w sprawie ustawy o Narodowym Centrum Badañ i Rozwoju.
Przypominam, ¿e w tej sprawie w toku debaty
komisje oraz senator owie wnioskodawcy
przedstawili wnioski o wprowadzenie poprawek do ustawy. Informujê, ¿e zgodnie z art. 54
ust. 1 Regulaminu Senatu za chwilê zostan¹
przeprowadzone kolejne g³osowania nad przedstawionymi poprawkami, wed³ug kolejnoœci
przepisów ustawy.
Przystêpujemy do g³osowania nad przedstawionymi poprawkami.
Poprawki pierwsza, druga i dwudziesta pi¹ta
maj¹ na celu zmianê nazwy centrum. Ich konsekwencj¹ jest poprawka trzecia do ustawy
o zmianie ustawy o zasadach finansowania nauki. Poprawki te nale¿y przeg³osowaæ ³¹cznie
z poprawk¹ trzeci¹ do ustawy o zmianie ustawy
o zasadach finansowania nauki, zawart¹ w druku nr 434Z.
Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za? Proszê o naciœniêcie przycisku „za”
i podniesienie rêki.
Kto jest przeciw? Proszê o naciœniêcie przycisku „przeciw”.
Kto siê wstrzyma³ od g³osu? Przycisk „wstrzymujê siê”.
Proszê o wyniki.

88 senatorów obecnych, 34 – za, 53 – przeciw,
1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowanie nr 30)
Poprawki zosta³y odrzucone.
Poprawka trzecia zmierza do tego, aby siedziba centrum by³a okreœlona w statucie nadawanym przez ministra w³aœciwego do spraw nauki,
a nie w ustawie.
Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za? Przycisk „za” i podniesienie rêki.
Kto jest przeciw? Przycisk „przeciw”.
Kto wstrzymuje siê od g³osu? Przycisk „wstrzymujê siê”.
Proszê o wyniki.
Na 85 obecnych 84 – za, 1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowanie nr 31)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka czwarta usuwa zbêdne elementy
z zakresu spraw przekazanych do uregulowania
w drodze rozporz¹dzenia.
Przycisk obecnoœci.
Kto jest za? Proszê o naciœniêcie przycisku „za”
i podniesienie rêki.
Kto jest przeciw?
Kto wstrzyma³ siê od g³osu?
Proszê o wyniki.
Na 86 obecnych 84 – za, 2 nie g³osowa³o. (G³osowanie nr 32)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawki pi¹t¹ i szóst¹ przeg³osujemy ³¹cznie.
Maj¹ one na celu wskazanie, ¿e centrum zarz¹dza realizacj¹, nie zaœ realizuje strategiczne
programy badañ naukowych.
Przycisk obecnoœci.
Kto jest za? Przycisk „za” i podniesienie rêki.
Kto wstrzyma³ siê od g³osu?
(G³os z sali: Przeciw.)
Przepraszam.
Kto jest przeciw?
Kto wstrzyma³ siê od g³osu?
Proszê o wyniki.
Na 86 obecnych 37 – za, 47 – przeciw, 1 wstrzyma³ siê od g³osu, 1 nie g³osowa³. (G³osowanie
nr 33)
Poprawki zosta³y odrzucone.
Poprawka siódma uzupe³nia zakres realizacji
strategicznych programów badañ naukowych
i prac rozwojowych.
Przycisk obecnoœci.
Kto jest za? Proszê o naciœniêcie przycisku „za”.
Kto jest przeciw? Proszê o naciœniêcie przycisku „przeciw”.
Kto wstrzyma³ siê od g³osu? Proszê o naciœniêcie przycisku „wstrzymujê siê”.
Wyniki.
Na 85 obecnych 4 – za, 80 – przeciw, 1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowanie nr 34)
Poprawka zosta³a odrzucona.
Przyjêcie poprawki ósmej wyklucza g³osowanie
nad poprawkami dziewi¹t¹ i dziesi¹t¹. Poprawka
ósma zmierza do przyznania twórcom, a nie Skar-
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bowi Pañstwa, praw w³asnoœci przemys³owej powsta³ych w wyniku realizacji zadañ badawczych
finansowanych przez centrum. Zgodnie z poprawk¹ Skarb Pañstwa posiada³by uprawnienia do
czêœci przychodów z eksploatacji tych praw.
Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za? Przycisk „za” i podniesienie rêki.
Kto jest przeciw? Przycisk „przeciw”.
Kto wstrzyma³ siê od g³osu?
Proszê o podanie wyników.
Na 86 obecnych 33 – za, 51 – przeciw, 2 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 35)
Poprawka zosta³a odrzucona.
G³osowanie nad poprawk¹ dziewi¹t¹ bêdzie
tylko w przypadku odrzucenia poprawki ósmej.
Przyjêcie poprawki dziewi¹tej wyklucza g³osowanie nad poprawk¹ dziesi¹t¹. Poprawka dziewi¹ta
ma na celu przyznanie wykonawcy i Skarbowi
Pañstwa praw w³asnoœci przemys³owej powsta³ych w wyniku realizacji zadañ badawczych finansowanych przez centrum.
Przycisk obecnoœci.
Kto jest za? Proszê o naciœniêcie przycisku „za”
i podniesienie rêki.
Kto jest przeciw? Przycisk „przeciw”.
Kto siê wstrzyma³ od g³osu? Przycisk „wstrzymujê siê”.
Proszê o wyniki.
Na 86 obecnych, 45 – za, 41 – przeciw. (G³osowanie nr 36)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka jedenasta odchodzi od mo¿liwoœci
bezp³atnego udostêpniania zainteresowanym
podmiotom wyników badañ.
Przycisk obecnoœci.
Kto jest za? Proszê o naciœniêcie przycisku „za”
i podniesienie rêki.
Kto jest przeciw? Proszê o naciœniêcie przycisku „przeciw” i podniesienie rêki.
Kto siê wstrzyma³ od g³osu? Przycisk „wstrzymujê siê”.
Proszê o wyniki.
Na 86 obecnych, 35 – za, 50 – przeciw, 1
wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowanie nr 37)
Poprawka zosta³a odrzucona.
Poprawka dwunasta zmierza do tego, aby informacje, w tym finansowe, dotycz¹ce dzia³alnoœci centrum, by³y udostêpniane w Internecie
oraz w siedzibie centrum.
Przycisk obecnoœci.
Kto jest za? Proszê o naciœniêcie przycisku „za”
i podniesienie rêki.
Kto jest przeciw? Przycisk „przeciw”.
Kto siê wstrzyma³ od g³osu? Przycisk „wstrzymujê siê”.
Proszê o wyniki.
Na 86 obecnych, 84 – za, 1 wstrzyma³ siê od
g³osu, 1 nie g³osowa³. (G³osowanie nr 38)
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Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka trzynasta rezygnuje ze szczegó³owego okreœlania dzia³añ wykonywanych przez ministra w³aœciwego do spraw nauki w ramach nadzoru sprawowanego nad centrum.
Przycisk obecnoœci.
Kto jest za? Proszê o naciœniêcie przycisku „za”
i podniesienie rêki.
Kto jest przeciw? Przycisk „przeciw”.
Kto wstrzyma³ siê od g³osu? Przycisk „wstrzymujê siê”.
Proszê o wyniki.
Na 85 obecnych 31 – za, 50 – przeciw, 3 wstrzyma³o siê od g³osu, 1 nie g³osowa³. (G³osowanie
nr 39)
Poprawka zosta³a odrzucona.
Poprawka czternasta nak³ada na ministra
w³aœciwego do spraw nauki obowi¹zek przedstawiania Sejmowi i Senatowi rocznych informacji
z dzia³alnoœci centrum.
Przycisk obecnoœci.
Kto jest za? Proszê o naciœniêcie przycisku „za”
i podniesienie rêki.
Kto jest przeciw? Przycisk „przeciw”.
Kto wstrzyma³ siê od g³osu? Przycisk „wstrzymujê siê”.
Proszê o wyniki.
Na 86 obecnych, 85 – za, 1 nie g³osowa³. (G³osowanie nr 40)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka piêtnasta precyzuje katalog wymagañ stawianych kandydatom na dyrektora centrum.
Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za? Proszê o naciœniêcie przycisku „za”
i podniesienie rêki.
Kto jest przeciw? Przycisk „przeciw”.
Kto wstrzyma³ siê od g³osu? Przycisk „wstrzymujê siê”.
Proszê o wyniki.
Na 86 obecnych 85 – za, 1 nie g³osowa³. (G³osowanie nr 41)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka szesnasta ma charakter jêzykowy.
Proszê o przycisk obecnoœci.
Kto jest za? Proszê o naciœniêcie przycisku „za”.
Kto jest przeciw? Przycisk „przeciw”.
Kto wstrzyma³ siê od g³osu?
Proszê o wyniki.
Na 85 obecnych 84 – za, 1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowanie nr 42)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Przyjêcie poprawki siedemnastej wyklucza
przeg³osowanie poprawek osiemnastej i dziewiêtnastej. Poprawka siedemnasta ma na celu zwiêkszenie liczebnoœci rady centrum oraz wprowadzenie do jej sk³adu przedstawiciela prezydenta RP.
Ponadto zgodnie z t¹ poprawk¹ w radzie nie bêd¹
zasiada³y osoby reprezentuj¹ce administracjê samorz¹dow¹.
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Przycisk obecnoœci.
Kto jest za? Przycisk „za” i podniesienie rêki.
Kto jest przeciw? Przycisk „przeciw”.
Kto siê wstrzyma³ od g³osu? Przycisk „wstrzymujê siê”.
Proszê o wyniki.
Na 86 obecnych 53 – za, 30 – przeciw, 3 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 43)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka dwudziesta wyd³u¿a kadencjê rady
centrum z czterech do szeœciu lat.
Przycisk obecnoœci.
Kto jest za? Proszê o naciœniêcie przycisku „za”
i podniesienie rêki.
Kto jest przeciw? Przycisk „przeciw”.
Kto siê wstrzyma³ od g³osu? Przycisk „wstrzymujê siê”.
Proszê o wyniki.
Na 86 obecnych 34 – za, 49 – przeciw, 3 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 44)
Poprawka zosta³a odrzucona.
Poprawka dwudziesta pierwsza okreœla, ¿e
podstawê do odwo³ania cz³onka rady bêdzie stanowi³o d³u¿sze albo powtarzaj¹ce siê niewype³nianie przez niego obowi¹zków, a nie ich jednorazowe niewype³nienie.
Przycisk obecnoœci.
Kto jest za? Proszê o naciœniêcie przycisku „za”
i podniesienie rêki.
Kto jest przeciw? Przycisk „przeciw”.
Kto wstrzyma³ siê od g³osu? Przycisk „wstrzymujê siê”.
Proszê o wyniki.
Na 86 obecnych, 83 – za, 1 – przeciw, 2 nie g³osowa³o. (G³osowanie nr 45)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka dwudziesta druga ma charakter jêzykowy.
Przycisk obecnoœci.
Kto jest za? Proszê o naciœniêcie przycisku „za”.
Kto jest przeciw” Przycisk „przeciw”.
Kto wstrzyma³ siê od g³osu? Przycisk „wstrzymujê siê”.
Proszê o wyniki.
Na 84 obecnych 84 – za. (G³osowanie nr 46)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka dwudziesta trzecia odchodzi od
ustawowego okreœlania elementów sk³adowych
umowy na wykonanie zadania badawczego oraz
sposobu i trybu sprawowania nadzoru nad realizacj¹ zadañ badawczych.
Przycisk obecnoœci.
Kto jest za? Proszê o naciœniêcie przycisku „za”
i podniesienie rêki.
Kto jest przeciw? Przycisk „przeciw” i podniesienie rêki.
Kto wstrzyma³ siê od g³osu? Przycisk „wstrzymujê siê”.

Proszê o wyniki.
Na 86 obecnych 37 – za, 46 – przeciw, 3 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 47)
Poprawka zosta³a odrzucona.
Poprawka dwudziesta czwarta eliminuje
z ustawy przepis stanowi¹cy dla ministra w³aœciwego do spraw nauki podstawê prawn¹ do okreœlenia w rozporz¹dzeniu badañ naukowych i prac
rozwojowych maj¹cych istotne znaczenie dla
bezpieczeñstwa pañstwa.
Przycisk obecnoœci.
Kto jest za? Proszê o naciœniêcie przycisku „za”
i podniesienie rêki.
Kto jest przeciw? Przycisk „przeciw” i podniesienie rêki.
Kto wstrzyma³ siê od g³osu? Przycisk „wstrzymujê siê”.
Proszê o wyniki.
Na 85 obecnych 29 – za, 50 – przeciw, 5 wstrzyma³o siê od g³osu, 1 nie g³osowa³. (G³osowanie
nr 48)
Poprawka zosta³a odrzucona.
Poprawka dwudziesta szósta zmierza do tego,
aby pierwszy dyrektor centrum i jego zastêpcy
byli powo³ani w drodze konkursu. Ponadto poprawka rezygnuje z ustawowego okreœlania terminów, w których nast¹pi powo³anie pierwszej
rady centrum oraz ustalenie planu finansowego
centrum na 2007 r.
Przycisk obecnoœci.
Kto jest za? Proszê o naciœniêcie przycisku „za”
i podniesienie rêki.
Kto jest przeciw? Przycisk „przeciw” i podniesienie rêki.
Kto wstrzyma³ siê od g³osu? Przycisk „wstrzymujê siê”.
Proszê o wyniki.
Na 86 obecnych 34 – za, 48 – przeciw, 3 wstrzyma³o siê od g³osu, 1 nie g³osowa³. (G³osowanie
nr 49)
Poprawka zosta³a odrzucona.
Przystêpujemy do g³osowania nad podjêciem
uchwa³y w sprawie ustawy o Narodowym Centrum Badañ i Rozwoju w ca³oœci, ze zmianami
wynikaj¹cymi z przyjêtych poprawek.
Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa senatorów jest za przyjêciem
uchwa³y? Proszê o naciœniêcie przycisku „za”
i podniesienie rêki.
Kto jest przeciw” Proszê o naciœniêcie przycisku „przeciw” i podniesienie rêki.
Kto wstrzyma³ siê od g³osu? Proszê o naciœniêcie przycisku „wstrzymujê siê” i podniesienie
rêki.
Proszê o podanie wyników g³osowania.
86 obecnych, 53 za, 30 – przeciw, 3 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 50)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e
Senat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o Narodowym Centrum Badañ i Rozwoju.
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Powracamy do rozpatrywania punktu dziewi¹tego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zasadach
finansowania nauki.
Przypominam, ¿e w przerwie w obradach odby³o siê posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Nauki, Edukacji i Sportu, które
ustosunkowa³y siê do przedstawionych w toku
debaty wniosków i przygotowa³y wspólne sprawozdanie w tej sprawie.
Przypominam, ¿e dyskusja nad rozpatrywan¹
ustaw¹ zosta³a zamkniêta i obecnie, zgodnie
z art. 52 ust. 6 Regulaminu Senatu, mog¹ zabraæ
g³os jedynie sprawozdawcy i wnioskodawcy.
Proszê sprawozdawc¹ Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Nauki, Edukacji i Sportu,
pana senatora Mariana Mi³ka, o zabranie g³osu
i przedstawienie uzgodnionych na posiedzeniu
wniosków.

Senator Marian Mi³ek:
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
W dniu 31 maja 2007 r. na wspólnym posiedzeniu Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Nauki, Edukacji i Sportu rozpatrzono
wnioski zg³oszone w czasie dyskusji na posiedzeniu plenarnym oraz na posiedzeniach odrêbnych
komisji.
Po³¹czone komisje wnosz¹, aby Wysoki Senat
raczy³ przyj¹æ poprawki: pierwsz¹, drug¹, czwart¹, szóst¹, siódm¹ oraz ósm¹. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Krzysztof Putra:
Dziêkujê bardzo panu senatorowi.
Czy senatorowie wnioskodawcy lub pozosta³y
senator sprawozdawca chc¹ jeszcze zabraæ g³os?
Nie widzê zg³oszeñ.
Przystêpujemy do g³osowania w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zasadach finansowania
nauki.
Przypominam, ¿e w tej sprawie w toku debaty
komisje oraz senatorowie wnioskodawcy przedstawili wnioski o wprowadzenie poprawek do
ustawy.
Informujê, ¿e zgodnie z art. 54 ust. 1 Regulaminu Senatu za chwilê zostan¹ przeprowadzone kolejne g³osowania nad przedstawionymi
poprawkami, wed³ug kolejnoœci przepisów
ustawy.
Przystêpujemy do g³osowania nad przedstawionymi poprawkami.
Poprawka pierwsza zmierza do zdefiniowania
pojêæ badañ naukowych i prac rozwojowych
w sposób zgodny z przepisami Unii Europejskiej.
Przycisk obecnoœci.
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Kto jest za? Proszê o naciœniêcie przycisku „za”
i podniesienie rêki.
Kto jest przeciw? Przycisk „przeciw” i podniesienie rêki.
Kto wstrzyma³ siê od g³osu? Przycisk „wstrzymujê siê”.
Proszê o wyniki.
85 obecnych, 84 – za, 1 nie g³osowa³. (G³osowanie nr 51)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka druga ma na celu ujednolicenie terminologii ustawy nowelizowanej.
Przycisk obecnoœci.
Kto jest za? Proszê o naciœniêcie przycisku „za”
i podniesienie rêki.
Kto jest przeciw? Przycisk „przeciw”.
Kto wstrzyma³ siê od g³osu? Przycisk „wstrzymujê siê”.
Proszê o wyniki.
85 obecnych, 85 – za. (G³osowanie nr 52)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka trzecia by³a ju¿ przeg³osowana.
G³osujemy nad poprawk¹ czwart¹. Wprowadza ona do ustawy terminologiê zgodn¹ z ustaw¹
– Prawo w³asnoœci przemys³owej.
Przycisk obecnoœci.
Kto jest za? Proszê o naciœniêcie przycisku „za”
i podniesienie rêki.
Kto jest przeciw? Przycisk „przeciw”.
Kto wstrzyma³ siê od g³osu? Przycisk „wstrzymujê siê”.
Proszê o wyniki.
86 obecnych, 85 –z a, 1 – przeciw. (G³osowanie
nr 53)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka pi¹ta okreœla, ¿e Krajowy Program
Badañ Naukowych i Prac Rozwojowych bêdzie
przygotowywany przez ministra w³aœciwego do
spraw nauki oraz Polsk¹ Akademiê Nauk ze
szczególnym uwzglêdnieniem udzia³u odpowiednich komitetów naukowych.
Przycisk obecnoœci.
Kto jest za? Proszê o naciœniêcie przycisku „za”
i podniesienie rêki.
Kto jest przeciw? Przycisk „przeciw” i podniesienie rêki.
Kto wstrzyma³ siê od g³osu? Przycisk „wstrzymujê siê”.
Proszê o wyniki.
85 obecnych, 39 – za, 41 – przeciw, 4 wstrzyma³o siê od g³osu, 1 nie g³osowa³. (G³osowanie
nr 54)
Poprawka zosta³a odrzucona.
Poprawka szósta ma na celu umo¿liwienie
przeniesienia na rok nastêpny œrodków finansowych na naukê z dotacji podmiotowej, niewykorzystanych w danym roku kalendarzowym.
Przycisk obecnoœci.
Kto jest za? Proszê o naciœniêcie przycisku „za”
i podniesienie rêki.
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Kto jest przeciw? Przycisk „przeciw”.
Kto wstrzyma³ siê od g³osu? Przycisk „wstrzymujê siê”.
Proszê o wyniki.
86 obecnych, 85 – za, 1 – przeciw. (G³osowanie
nr 55)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka siódma ma na celu umo¿liwienie
przeniesienia na rok nastêpny œrodków finansowych na naukê z dotacji celowej, niewykorzystanych w danym roku kalendarzowym.
Przycisk obecnoœci.
Kto jest za? Proszê o naciœniêcie przycisku „za”
i podniesienie rêki.
Kto jest przeciw? Przycisk „przeciw”.
Kto wstrzyma³ siê od g³osu? Przycisk „wstrzymujê siê”.
Proszê o wyniki.
86 obecnych, 85 – za, 1 – przeciw. (G³osowanie
nr 56)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka ósma ma na celu skorelowanie daty
wejœcia w ¿ycie ustawy z vacatio legis ustawy
o Narodowym Centrum Badañ i Rozwoju.
Proszê o naciœniêcie przycisk obecnoœci.
Kto jest za? Proszê o naciœniêcie przycisku „za”
i podniesienie rêki.
Kto jest przeciw? Przycisk „przeciw”.
Kto wstrzyma³ siê od g³osu? Przycisk „wstrzymujê siê”.
Proszê o wyniki.
86 obecnych, 84 – za, 2 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 57)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Przystêpujemy do g³osowania nad podjêciem
uchwa³y w sprawie ustawy o zmianie ustawy
o zasadach finansowania nauki w ca³oœci, ze
zmianami wynikaj¹cymi z przyjêtych poprawek.
Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa senatorów jest za podjêciem
uchwa³y? Proszê o naciœniêcie przycisku „za”
i podniesienie rêki.
Kto jest przeciw? Proszê o naciœniêcie przycisku „przeciw” i podniesienie rêki.
Kto siê wstrzyma³ od g³osu? Proszê o naciœniêcie przycisku „wstrzymujê siê” i podniesienie
rêki.
Proszê o podanie wyników g³osowania. (G³osowanie nr 58)*
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e
Senat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zmianie ustawy o finansowaniu nauki.
(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza³ek Maciej P³a¿yñski)

*Na 85 obecnych senatorów 54 by³o za, 9 – przeciw, 22
wstrzyma³o siê od g³osu.

Wicemarsza³ek Maciej P³a¿yñski:
Powracamy do rozpatrywania punktu dziesi¹tego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i spo³ecznej oraz zatrudnianiu
osób niepe³nosprawnych oraz zmianie niektórych innych ustaw.
Przypominam, ¿e w przerwie w obradach odby³o siê posiedzenie Komisji Rodziny i Polityki
Spo³ecznej, która ustosunkowa³a siê do przedstawionych w toku debaty wniosków i przygotowa³a sprawozdanie w tej sprawie.
Dyskusja nad rozpatrywan¹ ustaw¹ zosta³a
zamkniêta, obecnie mog¹ zabraæ g³os jedynie
sprawozdawcy i wnioskodawcy.
Proszê sprawozdawcê Komisji Rodziny i Polityki Spo³ecznej, senator Ewê Tomaszewsk¹, o zabranie g³osu i przedstawienie uzgodnionych na
posiedzeniu wniosków. Proszê bardzo.

Senator Ewa Tomaszewska:
Dziêkujê bardzo.
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Komisja Rodziny i Polityki Spo³ecznej w dniu
dzisiejszym rozpatrzy³a poprawki zg³oszone
w trakcie debaty oraz wczeœniej na posiedzeniu
komisji i rekomenduje Wysokiej Izbie nastêpuj¹ce stanowisko: proponuje przyj¹æ poprawki:
pierwsz¹, drug¹, trzeci¹, siódm¹, dziewi¹t¹, dziesi¹t¹, dwunast¹, osiemnast¹, dwudziest¹, dwudziest¹ czwart¹, dwudziest¹ pi¹t¹, dwudziest¹
szóst¹, dwudziest¹ siódm¹, dwudziest¹ ósm¹,
trzydziest¹ i trzydziest¹ drug¹.
Ponadto komisja informuje, ¿e nast¹pi³a modyfikacja poprawki dwudziestej czwartej, zg³oszonej
przez pana senatora Mieczys³awa Augustyna i przeze mnie, a tak¿e jedna poprawka zosta³a wycofana,
moja poprawka, dziewiêtnasta. Nie jestem te¿ pewna, czy formalnie zosta³a przez pana senatora Œlusarza wycofana poprawka… Bardzo dziêkujê.

Wicemarsza³ek Maciej P³a¿yñski:
Bardzo proszê.

Senator Rafa³ Œlusarz:
Panie Marsza³ku, wycofujê poprawkê trzynast¹, której jestem wnioskodawc¹.

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

Senator Mieczys³aw Augustyn:
Panie i Panowie Senatorowie!
Chcia³bym zwróciæ pañstwa uwagê na poprawki: pi¹t¹, szóst¹, piêtnast¹, siedemnast¹,
dwudziest¹ trzeci¹ i trzydziest¹ pierwsz¹. Ten
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blok poprawek zmierza do tego, ¿eby korzystne,
wypróbowane, dobre metody refundowania pracodawcom zatrudniaj¹cym osoby niepe³nosprawne sk³adek na ubezpieczenie spo³eczne by³y
kontynuowane. Czyniê to na proœbê ca³ego œrodowiska. Informujê, ¿e na posiedzeniu komisji
by³ remis w g³osowaniu w tej sprawie. Byliœmy
bliscy konsensusu.
Tak¿e jeœli chodzi o poprawki ósm¹ i jedenast¹, chcia³bym pañstwa prosiæ, ¿ebyœcie za nimi
zag³osowali. Poprawki te maj¹ na celu z³agodzenie restrykcji dla tych pracodawców, którzy dopuœcili siê jakiegoœ drobnego b³êdu w rozliczeniach z funduszem. Chodzi o to, by mogli to sobie
w rozliczeniach kompensowaæ i nie byli karani
przez ca³kowite wstrzymanie dotacji.
I na koniec proszê o g³osowanie za poprawk¹
dwudziest¹ pierwsz¹, dlatego ¿e ona zapewnia
utrzymanie dotychczasowego, w³aœciwego poziomu finansowania zadañ Pañstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych. Jeœli
j¹ odrzucimy, grozi to tym, ¿e bud¿et pañstwa,
który ci¹gle wycofuje siê z finansowania jakiejœ
czêœci programu, bêdzie to przerzucaæ na
PFRON, kosztem realizacji programu dla niepe³nosprawnych. A nie s¹dzê, ¿eby ktokolwiek
z senatorów by³ za ograniczaniem mo¿liwoœci finansowania programów dla tej grupy Polaków.

Wicemarsza³ek Maciej P³a¿yñski:
Dziêkujê.
Czy pozostali senatorowie wnioskodawcy te¿
chc¹ zabraæ g³os? Nie.
Przypominam, ¿e senator Ewa Tomaszewska
wycofa³a swoj¹ poprawkê, a pan senator Œlusarz
wycofa³ poprawkê trzynast¹.
Czy ktoœ z pañstwa senatorów chce podtrzymaæ wycofane poprawki? Nie.
Przystêpujemy do g³osowania w sprawie ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej
i spo³ecznej oraz zatrudnianiu osób niepe³nosprawnych oraz zmianie niektórych innych
ustaw.
Przypominam, ¿e w tej sprawie senatorowie
wnioskodawcy przedstawili wnioski o wprowadzenie poprawek do ustawy.
Za chwilê zostan¹ przeprowadzone kolejne
g³osowania nad przedstawionymi poprawkami,
wed³ug kolejnoœci przepisów ustawy.
Przystêpujemy do g³osowania nad przedstawionymi poprawkami.
Poprawka pierwsza zmierza do usuniêcia nieœcis³oœci pomiêdzy przepisami okreœlaj¹cymi zakres danych gromadzonych w Elektronicznym
Krajowym Systemie Monitoringu Orzekania
o Niepe³nosprawnoœci.
Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
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Kto jest za? Proszê nacisn¹æ przycisk „za”
i podnieœæ rêkê.
Kto jest przeciw? Przycisk „przeciw”.
Kto siê wstrzyma³ od g³osu? Przycisk „wstrzymujê siê”.
Dziêkujê.
Na 85 obecnych senatorów 85 by³o za. (G³osowanie nr 59)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka druga precyzuje, jakie dane dotycz¹ce przedstawicieli ustawowych osób, które z³o¿y³y wniosek o ustalenie niepe³nosprawnoœci albo
ustalenie stopnia niepe³nosprawnoœci, bêd¹ gromadzone w Elektronicznym Krajowym Systemie
Monitoringu Orzekania o Niepe³nosprawnoœci.
Proszê nacisn¹æ przycisk obecnoœci.
Kto jest za? Proszê nacisn¹æ przycisk „za”
i podnieœæ rêkê.
Kto jest przeciw? Przycisk „przeciw”.
Kto siê wstrzyma³? Przycisk „wstrzymujê siê”.
Dziêkujê.
Na 85 obecnych senatorów 85 by³o za. (G³osowanie nr 60)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka trzecia zmierza do usuniêcia sprzecznoœci pomiêdzy przepisami w zakresie terminu
przekazywania wp³aty na fundusz przez pracodawcê, który nie wydzieli³ lub nie zorganizowa³
stanowiska pracy dla osoby, która w wyniku wypadku przy pracy lub choroby zawodowej utraci³a zdolnoœæ do pracy na dotychczasowym stanowisku.
Proszê nacisn¹æ przycisk obecnoœci.
Kto jest za? Proszê nacisn¹æ przycisk „za”
i podnieœæ rêkê.
Kto jest przeciw? Przycisk „przeciw”.
Kto siê wstrzyma³ od g³osu? Przycisk „wstrzymujê siê”.
Dziêkujê.
Na 85 obecnych senatorów 53 by³o za, 2 – przeciw, 30 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie
nr 61)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawki: czwart¹, czternast¹, szesnast¹,
dwudziest¹ drug¹, dwudziest¹ dziewi¹t¹, przeg³osujemy ³¹cznie. Przyjêcie tych poprawek wyklucza g³osowanie nad poprawkami: pi¹t¹, szóst¹,
siódm¹, ósm¹, piêtnast¹, siedemnast¹, dwudziest¹ pierwsz¹, dwudziest¹ trzeci¹ i trzydziest¹ pierwsz¹. Przyjêcie tych poprawek powoduje koniecznoœæ modyfikacji poprawki trzydziestej.
Poprawki: czwarta, czternasta, szesnasta,
dwudziesta druga i dwudziesta dziewi¹ta, zmierzaj¹ do przywrócenia dotychczasowych zasad
udzielania pomocy pracodawcom zatrudniaj¹cym niepe³nosprawnych pracowników i niepe³nosprawnym osobom podejmuj¹cym dzia³alnoœæ gospodarcz¹ w formie finansowania sk³adek na ubezpieczenia spo³eczne, zamiast proponowanej w ustawie refundacji tych sk³adek.
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Proszê nacisn¹æ przycisk obecnoœci.
Kto jest za? Proszê nacisn¹æ przycisk „za”
i podnieœæ rêkê.
Kto jest przeciw? Przycisk „przeciw” i podnieœæ
rêkê.
Kto siê wstrzyma³ od g³osu? Przycisk „wstrzymujê siê” i podnieœæ rêkê.
Dziêkujê.
Na 83 obecnych senatorów 5 by³o za, 53 – przeciw, 25 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie
nr 62)
Poprawki zosta³y odrzucone.
Poprawki: pi¹t¹, szóst¹, piêtnast¹, siedemnast¹, dwudziest¹ trzeci¹, trzydziest¹ pierwsz¹,
przeg³osujemy ³¹cznie. Przyjêcie tych poprawek
wyklucza g³osowanie nad poprawkami: siódm¹,
ósm¹ i dwudziest¹ pierwsz¹. Przyjêcie tych poprawek powoduje koniecznoœæ modyfikacji poprawki trzydziestej.
Poprawki: pi¹ta, szósta, piêtnasta, siedemnasta, dwudziesta trzecia i trzydziesta pierwsza,
przywracaj¹ dotychczasowe zasady finansowania
sk³adek na ubezpieczenia spo³eczne, pozostawiaj¹c jednoczeœnie zmiany wynikaj¹ce z niniejszej
nowelizacji, dotycz¹ce poszerzania krêgu osób
niepe³nosprawnych, za które sk³adki s¹ finansowane,
Proszê nacisn¹æ przycisk obecnoœci.
Kto jest za? Proszê nacisn¹æ przycisk „za”
i podnieœæ rêkê.
Kto jest przeciw? Przycisk „przeciw” i podnieœæ
rêkê.
Kto siê wstrzyma³ od g³osu? Przycisk „wstrzymujê siê”,
Dziêkujê.
Na 85 obecnych senatorów 34 by³o za,
50 – przeciw, 1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowanie nr 63)
Poprawki zosta³y odrzucone.
Poprawka siódma uzupe³nia przepis w zakresie okreœlenia krêgu osób niepe³nosprawnych,
których sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne naliczane s¹ i op³acane na zasadach okreœlonych
w ustawie o systemie ubezpieczeñ spo³ecznych.
Proszê nacisn¹æ przycisk obecnoœci.
Kto jest za? Proszê nacisn¹æ przycisk „za”
i podnieœæ rêkê.
Kto jest przeciw? Przycisk „przeciw”.
Kto siê wstrzyma³ od g³osu? Przycisk „wstrzymujê siê”.
Dziêkujê.
Na 84 obecnych senatorów 82 g³osowa³o za, 1
– przeciw, 1 nie g³osowa³ (G³osowanie nr 64)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka ósma przewiduje, i¿ w przypadku
posiadania przez wnioskodawcê ubiegaj¹cego
siê o refundacjê sk³adek na ubezpieczenia spo³eczne za pracowników niepe³nosprawnych zaleg-

³oœci w zobowi¹zaniach wobec funduszu prezes
zarz¹du funduszu potr¹ca kwotê zaleg³oœci z wyp³aty refundacji sk³adek, a nie – jak przewiduje
nowelizacja – wstrzymuje refundacjê sk³adek.
Proszê nacisn¹æ przycisk obecnoœci.
Kto jest za? Proszê nacisn¹æ przycisk „za”
i podnieœæ rêkê.
Kto jest przeciw? Przycisk „przeciw” i podnieœæ
rêkê.
Kto siê wstrzyma³ od g³osu? Przycisk „wstrzymujê siê”.
Dziêkujê.
Na 86 obecnych senatorów 35 by³o za, 49 –
przeciw, 2 siê wstrzyma³o. (G³osowanie nr 65)
Poprawka zosta³a odrzucona.
Poprawka dziewi¹ta zmierza do tego, aby dofinansowanie do wynagrodzenia zatrudnionej
osoby niepe³nosprawnej przys³ugiwa³o równie¿
za pracownika niepe³nosprawnego, który osi¹gn¹³ wiek emerytalny albo ma ustalone prawo do
emerytury.
Proszê nacisn¹æ przycisk obecnoœci.
Kto jest za? Proszê nacisn¹æ przycisk „za”
i podnieœæ rêkê.
Kto jest przeciw? Przycisk „przeciw” i podnieœæ
rêkê.
Kto siê wstrzyma³ od g³osu? Przycisk „wstrzymujê siê”.
Dziêkujê.
Na 85 obecnych senatorów 40 by³o za, 44 –
przeciw, 1 od g³osu siê wstrzyma³. (G³osowanie
nr 66)
Poprawka zosta³a odrzucona.
Poprawka dziesi¹ta przywraca dotychczas
obowi¹zuj¹ce rozwi¹zanie, zgodnie z którym uzyskana przez pracodawcê prowadz¹cego zak³ad
pracy chronionej nadwy¿ka dofinansowania do
wynagrodzenia pracownika niepe³nosprawnego
przeznaczana jest na indywidualne programy rehabilitacji pracowników niepe³nosprawnych,
oraz pozostawia obowi¹zek przekazywania co
najmniej 10% œrodków zak³adowego funduszu
rehabilitacji osób niepe³nosprawnych na indywidualne programy rehabilitacji.
Proszê nacisn¹æ przycisk obecnoœci.
Kto jest za? Proszê nacisn¹æ przycisk „za”
i podnieœæ rêkê.
Kto jest przeciw? Przycisk „przeciw”.
Kto siê wstrzyma³ od g³osu? Przycisk „wstrzymujê siê”.
Dziêkujê.
Na 86 obecnych senatorów 80 by³o za, 6 – przeciw. (G³osowanie nr 67)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka jedenasta przewiduje, ¿e w przypadku posiadania przez pracodawcê ubiegaj¹cego siê o miesiêczne dofinansowanie do wynagrodzeñ pracowników niepe³nosprawnych zaleg³oœci w zobowi¹zaniach wobec funduszu prezes zarz¹du funduszu potr¹ca kwotê zaleg³oœci z wy-
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p³aty miesiêcznego dofinansowania, a nie – jak
przewiduje nowelizacja – wstrzymuje miesiêczne
dofinansowanie.
Proszê nacisn¹æ przycisk obecnoœci.
Kto jest za? Proszê nacisn¹æ przycisk „za”
i podnieœæ rêkê.
Kto jest przeciw? Przycisk „przeciw” i podnieœæ
rêkê.
Kto siê wstrzyma³ od g³osu? Przycisk „wstrzymujê siê”.
Dziêkujê.
Na 86 obecnych senatorów 33 by³o za, 49 –
przeciw, 3 siê wstrzyma³o, 1 nie g³osowa³. (G³osowanie nr 68)
Poprawka zosta³a odrzucona.
Poprawka dwunasta ma charakter redakcyjny.
Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za? Proszê nacisn¹æ przycisk „za”
i podnieœæ rêkê.
Kto jest przeciw? Przycisk „przeciw”.
Kto siê wstrzyma³ od g³osu? Przycisk „wstrzymujê siê”.
Dziêkujê.
Na 83 obecnych senatorów 83 by³o za. (G³osowanie nr 69)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka trzynasta jest wycofana, tak?
Poprawka…
(G³os z sali: Teraz g³osujemy nad osiemnast¹.)
Poprawka osiemnasta uœciœla zakres przedmiotowy oraz doprecyzowuje wytyczne zawarte
w przepisie stanowi¹cym delegacjê do wydania
rozporz¹dzenia.
Proszê nacisn¹æ przycisk obecnoœci.
Kto jest za? Proszê nacisn¹æ przycisk „za”
i podnieœæ rêkê.
Kto jest przeciw? Przycisk „przeciw”.
Kto siê wstrzymuje od g³osu? Przycisk „wstrzymujê siê”.
Dziêkujê.
Na 84 obecnych senatorów 81 by³o za, 1 od
g³osu siê wstrzyma³, 2 nie g³osowa³o. (G³osowanie nr 70)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka dziewiêtnasta zosta³a wycofana.
Poprawki: dwudziest¹, dwudziest¹ czwart¹,
dwudziest¹ ósm¹, przeg³osujemy ³¹cznie.
Zmierzaj¹ one do tego, aby wy³¹cznie w 2007 r.
obowi¹zywa³ przepis zmniejszaj¹cy do 25%
maksymaln¹ kwotê dotacji celowej z bud¿etu
pañstwa dla PFRON na dofinansowanie pracodawcom wynagrodzeñ pracowników niepe³nosprawnych.
Proszê nacisn¹æ przycisk obecnoœci.
Kto jest za? Proszê nacisn¹æ przycisk „za”
i podnieœæ rêkê.
Kto jest przeciw? Przycisk „przeciw”.

Kto siê wstrzyma³ od g³osu? Przycisk „wstrzymujê siê”.
Dziêkujê.
Na 85 obecnych senatorów 82* by³o za, 2 –
przeciw, 1 nie g³osowa³. (G³osowanie nr 71)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka dwudziesta pierwsza przewiduje
obowi¹zek finansowania w drodze dotacji celowej z bud¿etu pañstwa ca³oœci sk³adek na ubezpieczenia emerytalne pracowników niepe³nosprawnych u pracodawcy zatrudniaj¹cego mniej
ni¿ dwadzieœcia piêæ osób oraz ca³oœci sk³adek na
ubezpieczenia spo³eczne wymienionych w ustawie za pracowników zatrudnionych w zak³adach
pracy chronionej.
Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za? Proszê nacisn¹æ przycisk „za”
i podnieœæ rêkê.
Kto jest przeciw? Przycisk „przeciw”.
Kto siê wstrzyma³ od g³osu? Przycisk „wstrzymujê siê”.
Dziêkujê.
Na 86 obecnych senatorów 40 by³o za,
44 – przeciw, 2 od g³osu siê wstrzyma³o. (G³osowanie nr 72)
Poprawka zosta³a odrzucona.
Poprawki dwudziesta pi¹ta i trzydziesta zmierzaj¹ do tego, aby nowe przes³anki udzielania pomocy w postaci dofinansowania do wynagrodzenia pracownika niepe³nosprawnego, zmiana czêstotliwoœci jej udzielania oraz zmiany w zakresie
terminów sk³adania dokumentów wymaganych
do udzielania tej pomocy wchodzi³y w ¿ycie
z dniem 1 stycznia 2008 r., a nie po up³ywie czternastu dni od dnia og³oszenia.
Proszê nacisn¹æ przycisk obecnoœci.
Kto jest za? Proszê nacisn¹æ przycisk „za”
i podnieœæ rêkê.
Kto jest przeciw? Przycisk „przeciw”.
Kto siê wstrzyma³ od g³osu? Przycisk „wstrzymujê siê”.
Dziêkujê.
Na 86 obecnych senatorów 86 by³o za. (G³osowanie nr 73)
Poprawki zosta³y przyjête.
Poprawka dwudziesta szósta przywo³uje prawid³ow¹ podstawê prawn¹ wydania rozporz¹dzenia czasowo utrzymywanego w mocy.
Proszê nacisn¹æ przycisk obecnoœci.
Kto jest za? Proszê nacisn¹æ przycisk „za”
i podnieœæ rêkê.
Kto jest przeciw? Przycisk „przeciw”.
Kto siê wstrzyma³ od g³osu? Przycisk „wstrzymujê siê”.
Dziêkujê.
Na 85 obecnych senatorów 85 by³o za. (G³osowanie nr 74)
* Wicemarsza³ek przeczyta³ omy³kowo: 81 by³o za.
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Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka dwudziesta siódma przesuwa termin wejœcia w ¿ycie ustawy, przewiduj¹c trzydziestodniowe vacatio legis.
Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za? Proszê nacisn¹æ przycisk „za”
i podnieœæ rêkê.
Kto jest przeciw? Przycisk „przeciw”.
Kto siê wstrzyma³ od g³osu? Przycisk „wstrzymujê siê”.
Dziêkujê.
Na 85 obecnych senatorów 85 by³o za. (G³osowanie nr 75)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka trzydziesta druga zmierza do tego,
aby zmiana terminu wejœcia w ¿ycie nowego rozwi¹zania polegaj¹cego na objêciu obowi¹zkowym
ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym osób
prowadz¹cych pozarolnicz¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹, które maj¹ ustalone prawo do renty z tytu³u niezdolnoœci do pracy, wchodzi³a w ¿ycie
w okreœlonym dniu, to jest 30 czerwca 2007 r.,
a nie z dniem og³oszenia niniejszej ustawy.
Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za? Proszê nacisn¹æ przycisk „za”
i podnieœæ rêkê.
Kto jest przeciw? Przycisk „przeciw”.
Kto siê wstrzyma³ od g³osu? Przycisk „wstrzymujê siê”.
Dziêkujê.
Na 85 obecnych senatorów 84 by³o za, 1 – przeciw. (G³osowanie nr 76)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Przystêpujemy do g³osowania nad podjêciem
uchwa³y w sprawie ustawy o zmianie ustawy
o rehabilitacji zawodowej i spo³ecznej oraz o zatrudnianiu osób niepe³nosprawnych oraz
o zmianie niektórych innych ustaw w ca³oœci, ze
zmianami wynikaj¹cymi z przyjêtych poprawek.
Proszê nacisn¹æ przycisk obecnoœci.
Kto z pañstwa senatorów jest za podjêciem
uchwa³y? Proszê o naciœniêcie przycisku „za”
i podniesienie rêki.
Kto jest przeciw? Proszê nacisn¹æ przycisk
„przeciw” i podnieœæ rêkê.
Kto siê wstrzyma³ od g³osu? Przycisk „wstrzymujê siê”.
Na 86 obecnych senatorów 52 by³o za, 32 –
przeciw, 2 od g³osu siê wstrzyma³o. (G³osowanie
nr 77)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e
Senat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i spo³ecznej
oraz o zatrudnianiu osób niepe³nosprawnych
oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
Powracamy do rozpatrywania punktu jedenastego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zatrudnie-

niu socjalnym oraz o zmianie niektórych innych
ustaw.
Przypominam, ¿e debata nad rozpatrywan¹
ustaw¹ zosta³a zakoñczona. Mo¿emy przyst¹piæ
do g³osowania.
Przystêpujemy do g³osowania w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zatrudnieniu socjalnym
oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
Przypominam, ¿e Komisja Rodziny i Polityki
Spo³ecznej przedstawi³a projekt uchwa³y, w którym wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy
– druk senacki nr 432A.
Za chwilê przeprowadzimy kolejne g³osowania
nad przedstawionymi poprawkami, nastêpnie
nad podjêciem uchwa³y w ca³oœci, ze zmianami
wynikaj¹cymi z przyjêtych poprawek.
Przystêpujemy do g³osowania nad przedstawionymi przez komisjê poprawkami.
Poprawki pierwsz¹ i drug¹ nale¿y przeg³osowaæ ³¹cznie. Poprawka pierwsza eliminuje
z ustawy zbêdny przepis zmieniaj¹cy. Konsekwencj¹ poprawki pierwszej jest poprawka druga.
Proszê nacisn¹æ przycisk obecnoœci.
Kto jest za? Proszê nacisn¹æ przycisk „za”
i podnieœæ rêkê.
Kto jest przeciw? Przycisk „przeciw”.
Kto siê wstrzyma³ od g³osu? Przycisk „wstrzymujê siê”.
Dziêkujê.
Na 86 obecnych senatorów 85 by³o za, 1 nie
g³osowa³. (G³osowanie nr 78)
Poprawki zosta³y przyjête.
Poprawka trzecia eliminuje z ustawy b³¹d
w dacie ustawy o finansach publicznych.
Proszê nacisn¹æ przycisk obecnoœci.
Kto jest za? Proszê nacisn¹æ przycisk „za”
i podnieœæ rêkê.
Kto jest przeciw? Przycisk „przeciw”.
Kto siê wstrzyma³ od g³osu? Przycisk „wstrzymujê siê”.
Dziêkujê.
Na 85 obecnych senatorów 85 by³o za. (G³osowanie nr 79)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka czwarta wskazuje w sposób precyzyjny Ÿród³o finansowania motywacyjnej premii
integracyjnej. Zgodnie z poprawk¹ premia finansowana bêdzie ze œrodków finansowych na dzia³alnoœæ Centrum Integracji Spo³ecznej.
Proszê nacisn¹æ przycisk obecnoœci.
Kto jest za? Proszê nacisn¹æ przycisk „za”
i podnieœæ rêkê.
Kto jest przeciw? Przycisk „przeciw”.
Kto siê wstrzyma³ od g³osu? Przycisk „wstrzymujê siê”.
Dziêkujê.
Na 85 obecnych senatorów 85 by³o za. (G³osowanie nr 80)
Poprawka zosta³a przyjêta.
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Poprawka pi¹ta przewiduje, ¿e na decyzjê kierownika Centrum Integracji Spo³ecznej w sprawie zaprzestania realizacji programów zatrudnienia socjalnego przys³ugiwa³a bêdzie skarga,
a nie odwo³anie, do s¹du administracyjnego. Poprawka ma na celu zapewnienie spójnoœci w ramach systemu prawa.
Proszê nacisn¹æ przycisk obecnoœci.
Kto jest za? Proszê nacisn¹æ przycisk „za”
i podnieœæ rêkê.
Kto jest przeciw? Proszê nacisn¹æ przycisk
„przeciw”.
Kto siê wstrzyma³ od g³osu? Przycisk „wstrzymujê siê”.
Dziêkujê.
85 obecnych, 85 g³osowa³o za. (G³osowanie
nr 81)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka szósta uwzglêdnia, ¿e z wnioskiem
o refundacjê czêœci wynagrodzenia pracowników ze œrodków Funduszu Pracy w ramach zatrudnienia wspieranego bêdzie móg³ wyst¹piæ
ka¿dy pracodawca, który podpisa³ stosown¹
umowê z w³aœciwym starost¹, a nie tylko
spó³dzielnia.
Proszê nacisn¹æ przycisk obecnoœci.
Kto jest za? Proszê nacisn¹æ przycisk „za”
i podnieœæ rêkê.
Kto jest przeciw? Przycisk „przeciw”.
Kto siê wstrzyma³ od g³osu? Przycisk „wstrzymujê siê”.
Dziêkujê.
86 obecnych, 85 g³osowa³o za, 1 wstrzyma³ siê
od g³osu. (G³osowanie nr 82)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka siódma zmierza do tego, aby osoby
pobieraj¹ce œwiadczenie integracyjne, podobnie jak bezrobotni pobieraj¹cy zasi³ek dla bezrobotnych, nie podlega³y ubezpieczeniu wypadkowemu.
Proszê nacisn¹æ przycisk obecnoœci.
Kto jest za? Proszê nacisn¹æ przycisk „za”
i podnieœæ rêkê.
Kto jest przeciw? Przycisk „przeciw”.
Kto siê wstrzyma³ g³osu? Przycisk „wstrzymujê siê.
Dziêkujê.
84 obecnych, 84 g³osowa³o za. (G³osowanie
nr 83)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka ósma koreluje termin wejœcia w ¿ycie przepisów obejmuj¹cych obowi¹zkowym
ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym osoby
pobieraj¹ce œwiadczenia integracyjne oraz przepisów przewiduj¹cych finansowanie ze œrodków
Funduszu Pracy sk³adek na ubezpieczenia spo³eczne od œwiadczeñ integracyjnych. Przepisy te
wejd¹ w ¿ycie 1 lipca 2007 r.
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Proszê nacisn¹æ przycisk obecnoœci.
Kto jest za? Przycisk „za” i podniesienie rêki.
Kto jest przeciw? Przycisk „przeciw”.
Kto siê wstrzyma³ od g³osu? Przycisk „wstrzymujê siê”.
Dziêkujê.
83 obecnych, 82 g³osowa³o za, 1 nie g³osowa³.
(G³osowanie nr 84)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Przystêpujemy do g³osowania nad podjêciem
uchwa³y w sprawie ustawy o zmianie ustawy
o zatrudnieniu socjalnym oraz o zmianie niektórych innych ustaw w ca³oœci, ze zmianami wynikaj¹cymi z przyjêtych poprawek.
Proszê nacisn¹æ przycisk obecnoœci.
Kto z pañstwa senatorów jest za przyjêciem
uchwa³y, proszê o naciœniêcie przycisku „za”
i podniesienie rêki.
Kto jest przeciw? Proszê nacisn¹æ przycisk
„przeciw” i podnieœæ rêkê.
Kto siê wstrzyma³ od g³osu? Proszê nacisn¹æ
przycisk „wstrzymujê siê”.
86 obecnych, 85 g³osowa³o za, 1 nie g³osowa³.
(G³osowanie nr 85)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e
Senat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zatrudnieniu socjalnym oraz
o zmianie niektórych innych ustaw.
Powracamy do rozpatrywania punktu dwunastego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz o zmianie
ustawy o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych oraz o zmianie niektórych
innych ustaw.
Debata nad rozpatrywan¹ ustaw¹ zosta³a zakoñczona i obecnie mo¿emy przyst¹piæ do g³osowania.
Przystêpujemy do g³osowania w sprawie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie
dróg publicznych oraz o zmianie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
Przypominam, ¿e Komisja Samorz¹du Terytorialnego i Administracji Pañstwowej oraz Komisja Gospodarki Narodowej przedstawi³y jednobrzmi¹ce projekty uchwa³, w których wnosz¹
o przyjêcie tej ustawy bez poprawek.
Przystêpujemy do g³osowania nad przedstawionym przez komisje projektem uchwa³y.
Proszê nacisn¹æ przycisk obecnoœci.
Kto z pañstwa senatorów jest za przyjêciem
przedstawionego projektu uchwa³y, proszê o naciœniêcie przycisku „za” i podniesienie rêki.
Kto jest przeciw? Proszê nacisn¹æ przycisk
„przeciw” i podnieœæ rêkê.
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Kto siê wstrzyma³ od g³osu? Przycisk „wstrzymujê siê”.
86 obecnych, 85 g³osowa³o za, 1 by³ przeciw.
(G³osowanie nr 86)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e
Senat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz o zmianie ustawy o zmianie ustawy
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych oraz
o zmianie niektórych innych ustaw.
Powracamy do rozpatrywania punktu trzynastego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ¿egludze
œródl¹dowej.
Przypominam, ¿e w przerwie w obradach odby³o siê posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Nauki, Edukacji i Sportu, które
ustosunkowa³y siê do wniosków przedstawionych w toku debaty i przedstawi³y wspólne sprawozdanie.
Dyskusja zosta³a zamkniêta. Obecnie g³os
mog¹ zabraæ sprawozdawcy i wnioskodawcy.
Proszê sprawozdawcê Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Nauki, Edukacji i Sportu,
senatora Marka Rockiego, o zabranie g³osu
i przedstawienie uzgodnionych na posiedzeniu
wniosków.
Proszê, Panie Senatorze. Panie Senatorze
Sprawozdawco, proszê bardzo.

Senator Marek Rocki:
Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
Mam zaszczyt przedstawiæ sprawozdanie
z prac Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Nauki, Edukacji i Sportu.
Komisje na posiedzeniu w dniu 31 maja, po
rozpatrzeniu wniosków zg³oszonych w toku debaty nad ustaw¹ o zmianie ustawy o ¿egludze
œródl¹dowej, po pierwsze, nie popar³y wniosku
o odrzucenie ustawy, a po drugie, jeœli chodzi
o wniosek dotycz¹cy wprowadzenia poprawek,
popar³y poprawki pierwsz¹, drug¹, czwart¹
i pi¹t¹.
Poprawka pierwsza dotyczy dopisania do listy
organizacji zwolnionych z obowi¹zku rejestracji
Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.
Poprawka druga dotyczy obowi¹zku rejestracji jedynie ³odzi czy statków, które maj¹ silniki
powy¿ej 20 kW.
Poprawka czwarta dotyczy na³o¿enia na Polski
Zwi¹zek ¯eglarski, a dok³adniej, na tê organizacjê, która ma dokonywaæ rejestracji, obowi¹zku
wykonywania przegl¹du technicznego w ramach
op³aty rejestracyjnej.
Poprawka pi¹ta to poprawka legislacyjna.

Poprawka trzecia, nad któr¹ g³osowanie nast¹pi³oby tylko w przypadku odrzucenia poprawki drugiej, zosta³a poprawiona przez komisje
w ten sposób, ¿e ostatnim s³owem w tej poprawce
zamiast s³owa „w³aœciciel” jest s³owo „armator”,
bo takie w³aœnie s³owo jest u¿ywane w ustawie
o ¿egludze œródl¹dowej.
Senator wnioskodawca wycofa³ poprawkê szóst¹. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Maciej P³a¿yñski:
Dziêkujê bardzo.
Czy senatorowie wnioskodawcy lub pozosta³y
senator sprawozdawca chc¹ jeszcze zabraæ g³os?
Nie widzê chêtnych.
Przypominam, ¿e senator Jaros³aw Lasecki wycofa³ swój wniosek. Czy ktoœ z pañstwa chce podtrzymaæ wycofany wniosek? Nie widzê chêtnych.
Przystêpujemy do g³osowania w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ¿egludze œródl¹dowej.
Przypominam, ¿e w tej sprawie w toku debaty
przedstawiono nastêpuj¹ce wnioski: Komisja
Gospodarki Narodowej przedstawi³a wniosek
o odrzucenie ustawy, Komisja Nauki, Edukacji
i Sportu oraz senatorowie wnioskodawcy przedstawili wnioski o wprowadzenie poprawek do
ustawy.
Informujê, ¿e w pierwszej kolejnoœci zostanie
przeprowadzone g³osowanie nad wnioskiem
o odrzucenie ustawy, a nastêpnie, w przypadku
odrzucenia tego wniosku, nad przedstawionymi poprawkami, wed³ug kolejnoœci przepisów
ustawy.
Przystêpujemy do g³osowania nad wnioskiem
Komisji Gospodarki Narodowej o odrzucenie
ustawy o zmianie ustawy o ¿egludze œródl¹dowej.
Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa senatorów jest za przyjêciem
przedstawionego wniosku, proszê o naciœniêcie
przycisku „za” i podniesienie rêki.
Kto jest przeciw? Proszê nacisn¹æ przycisk
„przeciw”.
Kto siê wstrzyma³ od g³osu? Proszê nacisn¹æ
przycisk „wstrzymujê siê”.
Dziêkujê.
86 obecnych, 6 g³osowa³o za, 76 – przeciw,
3 wstrzyma³o siê od g³osu,1 nie g³osowa³. (G³osowanie nr 87)
Wniosek zosta³ odrzucony.
Wobec odrzucenia wniosku o odrzucenie ustawy przystêpujemy do g³osowania nad przedstawionymi poprawkami.
Poprawka pierwsza rozszerza katalog kategorii statków, do których nie stosuje siê przepisów
ustawy, o statki Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.
Proszê nacisn¹æ przycisk obecnoœci.
Kto jest za? Proszê nacisn¹æ przycisk „za”
i podnieœæ rêkê.
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Kto jest przeciw? Przycisk „przeciw” i podniesienie rêki.
Kto siê wstrzyma³ od g³osu? Przycisk „wstrzymujê siê”.
Dziêkujê.
86 obecnych, 83 g³osowa³o za, 2 – przeciw, 1
nie g³osowa³. (G³osowanie nr 88)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Przyjêcie poprawki drugiej wyklucza g³osowanie nad poprawk¹ trzeci¹. Poprawka druga
ogranicza obowi¹zek wpisu do rejestru statków
u¿ywanych wy³¹cznie do celów sportowych lub
rekreacyjnych tylko do statków o napêdzie mechanicznym o mocy silników wiêkszej ni¿
20 kW.
Proszê nacisn¹æ przycisk obecnoœci.
Kto jest za? Przycisk „za” i podniesienie rêki.
Kto jest przeciw? Przycisk „przeciw”.
Kto siê wstrzymuje od g³osu? Przycisk „wstrzymujê siê”.
Dziêkujê.
86 obecnych, 82 g³osowa³o za, 1 – przeciw,
3 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 89)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka czwarta nak³ada na w³aœciwy polski
zwi¹zek sportowy obowi¹zek, aby na wniosek armatora statku u¿ywanego wy³¹cznie do uprawiania sportu lub rekreacji, przed wpisaniem statku
do rejestru, przeprowadza³ nieodp³atnie przegl¹d
techniczny statku.
Proszê nacisn¹æ przycisk obecnoœci.
Kto jest za? Przycisk „za” i podniesienie rêki.
Kto jest przeciw? Przycisk „przeciw”.
Kto siê wstrzyma³ od g³osu? Przycisk „wstrzymujê siê”.
Dziêkujê.
85 obecnych, 70 g³osowa³o za, 12 – przeciw,
3 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 90)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka pi¹ta uzupe³nia przepis upowa¿niaj¹cy do wydania rozporz¹dzenia o wytyczne dotycz¹ce treœci aktu wykonawczego.
Proszê nacisn¹æ przycisk obecnoœci.
Kto jest za? Proszê nacisn¹æ przycisk „za”
i podnieœæ rêkê.
Kto jest przeciw? Przycisk „przeciw”.
Kto siê wstrzyma³ od g³osu? Przycisk „wstrzymujê siê”.
Dziêkujê.
82 obecnych, 80 – za, 2 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 91)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka szósta jest poprawk¹ wycofan¹.
Przystêpujemy do g³osowania na podjêciem
uchwa³y w sprawie ustawy o zmianie ustawy
o ¿egludze œródl¹dowej w ca³oœci, ze zmianami
wynikaj¹cymi z przyjêtych poprawek.
Proszê nacisn¹æ przycisk obecnoœci.
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Kto z pañstwa senatorów jest za przyjêciem
projektu uchwa³y? Proszê o naciœniêcie przycisku „za” i podniesienie rêki.
Kto jest przeciw? Proszê nacisn¹æ przycisk
„przeciw” i podnieœæ rêkê.
Kto siê wstrzyma³ od g³osu? Proszê o naciœniêcie przycisku „wstrzymujê siê”.
Dziêkujê.
85 obecnych, 83 – za, 1 – przeciw, 1 wstrzyma³
siê od g³osu. (G³osowanie nr 92)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e
Senat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ¿egludze œródl¹dowej.
Powracamy do rozpatrywania punktu
czternastego porz¹dku obrad: stanowisko
Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy
o fundacji – Zak³ad Narodowy imienia Ossoliñskich.
Przypominam, ¿e debata nad rozpatrywan¹
ustaw¹ zosta³a zakoñczona. Mo¿emy przyst¹piæ
do g³osowania.
Przystêpujemy do g³osowania w sprawie ustawy o zmianie ustawy o fundacji – Zak³ad Narodowy imienia Ossoliñskich.
Komisja Kultury i Œrodków Przekazu przedstawi³a projekt uchwa³y, w którym wnosi o przyjêcie tej ustawy bez poprawek.
Przystêpujemy do g³osowania nad przedstawionym przez komisjê projektem uchwa³y.
Proszê nacisn¹æ przycisk obecnoœci.
Kto z pañstwa senatorów jest za przyjêciem
przedstawionego projektu uchwa³y? Proszê nacisn¹æ przycisk „za” i podnieœæ rêkê.
Kto jest przeciw? Przycisk „przeciw” i podniesienie rêki.
Kto siê wstrzyma³ od g³osu? Przycisk „wstrzymujê siê”.
Dziêkujê.
85 obecnych, 85 g³osowa³o za. (G³osowanie
nr 93)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e
Senat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zmianie ustawy o fundacji – Zak³ad Narodowy imienia
Ossoliñskich.
Powracamy do rozpatrywania punktu piêtnastego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowi¹zkowych, Ubezpieczeniowym
Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze
Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz ustawy
o dzia³alnoœci ubezpieczeniowej.
Debata nad rozpatrywan¹ ustaw¹ zosta³a zakoñczona. Mo¿emy przyst¹piæ do g³osowania
w tej sprawie.
Przystêpujemy do g³osowania w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowi¹zkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym, Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz ustawy o dzia³alnoœci ubezpieczeniowej.

34. posiedzenie Senatu w dniu 1 czerwca 2007 r.
276

G³osowania

(wicemarsza³ek M. P³a¿yñski)
Komisja Gospodarki Narodowej przedstawi³a
projekt uchwa³y, w którym wnosi³a o przyjêcie tej
ustawy bez poprawek.
Przystêpujemy do g³osowania nad przedstawionym przez komisjê projektem uchwa³y.
Proszê nacisn¹æ przycisk obecnoœci.
Kto z pañstwa senatorów jest za przyjêciem
przedstawionego projektu uchwa³y? Proszê nacisn¹æ przycisk „za” i podnieœæ rêkê.
Kto jest przeciw? Proszê nacisn¹æ przycisk
„przeciw”.
Kto siê wstrzyma³ od g³osu? Przycisk „wstrzymujê siê”,
Dziêkujê.
86 obecnych, 85 g³osowa³o za, 1 wstrzyma³ siê
od g³osu. (G³osowanie nr 94)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e
Senat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowi¹zkowych,
Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym
i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz ustawy o dzia³alnoœci ubezpieczeniowej.
Powracamy do rozpatrywania punktu szesnastego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o orderach
i odznaczeniach.
Debata nad rozpatrywan¹ ustaw¹ zosta³a zakoñczona i mo¿emy przyst¹piæ do g³osowania
w sprawie tej ustawy.
Przystêpujemy do g³osowania w sprawie ustawy o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach.
Komisja Obrony Narodowej 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 na przedstawionymi przez komisjê poprawkami.
Poprawka pierwsza umo¿liwia przyznanie odznaczenia wojskowego maj¹cego w nazwie wyraz
„gwiazda” policjantom oraz funkcjonariuszom
Stra¿y Granicznej i Stra¿y Po¿arnej.
Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za? Proszê nacisn¹æ przycisk „za”
i podnieœæ rêkê.
Kto jest przeciw? Przycisk „przeciw”.
Kto siê wstrzyma³ od g³osu? Przycisk „wstrzymujê siê”.
Dziêkujê.
82 obecnych, 79 – za, 1 – przeciw, 2 nie g³osowa³o. (G³osowanie nr 95)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawki drug¹ i pi¹t¹ przeg³osujemy ³¹cznie. Poprawka druga ma na celu ustanowienie
nowego odznaczenia wojskowego – Wojskowej

Odznaki Honorowej za Rany i Kontuzje. Poprawka pi¹ta zmierza do tego, aby osoba odznaczona
Wojskow¹ Odznak¹ Honorow¹ za Rany i Kontuzje, gdy dopuœci siê czynu, wskutek którego
stanie siê niegodna tego odznaczenia, nie zosta³a go pozbawiona.
Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za? Proszê nacisn¹æ przycisk „za”
i podnieœæ rêkê.
Kto jest przeciw? Przycisk „przeciw”.
Kto siê wstrzyma³ od g³osu? Przycisk „wstrzymujê siê”.
Dziêkujê.
86 obecnych, 82 – za, 1 – przeciw, 3 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 96)
Poprawki zosta³y przyjête.
Poprawka trzecia eliminuje z ustawy przepis
umo¿liwiaj¹cy pos³om i senatorom wrêczanie odznak, orderów i odznaczeñ w imieniu prezydenta
Rzeczypospolitej.
Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za? Proszê nacisn¹æ przycisk „za”
i podnieœæ rêkê.
Kto jest przeciw? Przycisk „przeciw”.
Kto siê wstrzyma³ od g³osu? Przycisk „wstrzymujê siê”.
Dziêkujê.
82 obecnych, 77 – za, 3 – przeciw, 1 wstrzyma³
siê od g³osu, 1 nie g³osowa³. (G³osowanie nr 97)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka czwarta likwiduje zbêdne odes³ania.
Proszê nacisn¹æ przycisk obecnoœci.
Kto jest za? Proszê nacisn¹æ przycisk „za”
i podnieœæ rêkê.
Kto jest przeciw? Przycisk „przeciw”.
Kto siê wstrzyma³ od g³osu? Przycisk „wstrzymujê siê”.
Dziêkujê.
84 obecnych, 78 – za, 4 – przeciw, 2 nie g³osowa³o. (G³osowanie nr 98)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Przystêpujemy do g³osowania nad podjêciem
uchwa³y w sprawie ustawy o zmianie ustawy
o orderach i odznaczeniach w ca³oœci, ze zmianami wynikaj¹cymi z przyjêtych poprawek.
Proszê nacisn¹æ przycisk obecnoœci.
Kto z pañstwa senatorów jest za przyjêciem
uchwa³y? Proszê o naciœniêcie przycisku „za”
i podniesienie rêki.
Kto jest przeciw? Proszê nacisn¹æ przycisk
„przeciw”.
Kto siê wstrzyma³ od g³osu? Przycisk „wstrzymujê siê”.
Dziêkujê.
86 obecnych, 83 – za, 3 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 99)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e
Senat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach.
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G³osowania

(wicemarsza³ek M. P³a¿yñski)
Powracamy do rozpatrywania punktu siedemnastego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomoœciami rolnymi Skarbu Pañstwa.
Przypominam, ¿e debata nad rozpatrywan¹
ustaw¹ zosta³a zakoñczona i mo¿emy przyst¹piæ
do g³osowania w sprawie tej ustawy.
Przystêpujemy do g³osowania w sprawie ustawy o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomoœciami rolnymi Skarbu Pañstwa.
Przypominam, ¿e Komisja Rolnictwa i Ochrony Œrodowiska 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 przedstawionymi przez komisjê poprawkami.
Poprawka pierwsza zmierza do skrócenia
okresu dalszej dzier¿awy nieruchomoœci na dotychczasowych warunkach w przypadku nieprzedstawienia przez agencjê dotychczasowemu
dzier¿awcy nieruchomoœci stanowiska co do warunków dalszego dzier¿awienia tej nieruchomoœci…
Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za? Proszê o naciœniêcie przycisku „za”
i podniesienie rêki.
Kto jest przeciw? Przycisk „przeciw”.
Kto siê wstrzyma³ od g³osu? Przycisk „wstrzymujê siê”.
Dziêkujê.
86 obecnych, 83 – za, 2 – przeciw, 1 nie g³osowa³. (G³osowanie nr 100)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka druga zmierza do tego, aby za okres
w³adania nieruchomoœci¹ po zakoñczeniu umowy dzier¿awy dotychczasowy dzier¿awca by³ zobowi¹zany zap³aciæ równowartoœæ nale¿nych podatków oraz wynagrodzenie agencji w wysokoœci dotychczasowego czynszu dzier¿awnego za ten
okres. Jednoczeœnie dodatkowe op³aty lub kary
umowne za okres w³adania nieruchomoœci¹ po
zakoñczeniu umowy dzier¿awy wygasa³yby z mocy prawa z dniem zawarcia nowej umowy dzier¿awy.
Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za? Proszê nacisn¹æ przycisk „za”
i podnieœæ rêkê.
Kto jest przeciw? Przycisk „przeciw”.
Kto siê wstrzyma³ od g³osu? Przycisk „wstrzymujê siê”.
Dziêkujê.
78 obecnych, 77 – za, 1 nie g³osowa³. (G³osowanie nr 101)
Poprawka zosta³a przyjêta.
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Poprawka trzecia nadaje poprawne brzmienie
przepisowi o wejœciu w ¿ycie ustawy.
Proszê nacisn¹æ przycisk obecnoœci.
Kto jest za? Proszê nacisn¹æ przycisk „za”
i podnieœæ rêkê.
Kto jest przeciw? Przycisk „przeciw”.
Kto siê wstrzyma³ od g³osu? Przycisk „wstrzymujê siê”.
Dziêkujê.
84 obecnych, 83 – za, 1 – przeciw. (G³osowanie
nr 102)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Przystêpujemy do g³osowania nad podjêciem
uchwa³y w sprawie ustawy o zmianie ustawy
o gospodarowaniu nieruchomoœciami rolnymi
Skarbu Pañstwa w ca³oœci, ze zmianami wynikaj¹cymi z przyjêtych poprawek.
Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa senatorów jest za podjêciem tej
uchwa³y? Proszê nacisn¹æ przycisk „za” i podnieœæ rêkê.
Kto jest przeciw? Przycisk „przeciw”.
Kto siê wstrzyma³ od g³osu? Przycisk „wstrzymujê siê”.
Dziêkujê.
82 obecnych, 81 – za, 1 wstrzyma³ siê od g³osu.
(G³osowanie nr 103)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e
Senat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomoœciami rolnymi Skarbu Pañstwa.
Maj¹ pañstwo piêciominutow¹ przerwê. Wystarczy piêæ minut. Przerwa rekreacyjna na rozdanie sprawozdañ.
(Przerwa w obradach od godziny 18 minut 09
do godziny 18 minut 24)

Wicemarsza³ek Maciej P³a¿yñski:
Proszê o zajmowanie miejsc.
Proszê poprosiæ kolegów i kole¿anki na salê
obrad.
Wznawiam obrady.
Powracamy do rozpatrywania punktu dwudziestego porz¹dku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o œwiadczeniach
rodzinnych.
Przypominam, ¿e Senat po przeprowadzeniu
drugiego czytania projektu ustawy skierowa³
projekt do Komisji Ustawodawczej oraz Komisji
Rodziny i Polityki Spo³ecznej. Zobowi¹za³ te komisje do przedstawienia jeszcze na obecnym posiedzenie Senatu dodatkowego sprawozdania.
Komisje w przerwie w obradach na wspólnym
posiedzeniu ustosunkowa³y siê do zg³oszonych
w toku dyskusji wniosków, przygotowa³y dodatkowe sprawozdanie. Sprawozdanie to zawarte
jest w druku 313X. Wobec przygotowania przez
po³¹czone komisje dodatkowego sprawozdania
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G³osowania

(wicemarsza³ek M. P³a¿yñski)
Senat mo¿e przyst¹piæ do trzeciego czytania projektu ustawy.
Przystêpujemy wiêc do trzeciego czytania projektu ustawy o zmianie ustawy o œwiadczeniach
rodzinnych.
Przypominam, ¿e zgodnie z art. 82 ust. 1 Regulaminu Senatu trzecie czytanie projektu ustawy
obejmuje przedstawienie Senatowi dodatkowego
sprawozdania komisji o projekcie ustawy i g³osowanie.
Proszê sprawozdawcê Komisji Ustawodawczej
oraz Komisji Rodziny i Polityki Spo³ecznej, senatora
Antoniego Szymañskiego, o zabranie g³osu i przedstawienie dodatkowego sprawozdania komisji.
Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Antoni Szymañski:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Komisja Rodziny i Polityki Spo³ecznej rekomenduje pañstwu przyjêcie poprawek: pierwszej, drugiej, czwartej, pi¹tej, szóstej, siódmej,
ósmej, dziewi¹tej, dziesi¹tej, jedenastej, dwunastej i trzynastej. Oznacza to, ¿e proponuje, ¿eby
nie przyj¹æ poprawki trzeciej. Wszystkie inne
maj¹ rekomendacjê komisji. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Maciej P³a¿yñski:
Dziêkujê bardzo.
Przypominam, ¿e zgodnie z art. 52 ust. 6
w zwi¹zku z art. 82 ust. 2 Regulaminu Senatu po
przerwie g³os mog¹ zabraæ sprawozdawcy
i wnioskodawcy.
Czy ktoœ z pañstwa senatorów chce zabraæ
g³os? Nie widzê chêtnych.
Zgodnie z art. 82 ust. 3 Regulaminu Senatu
przed przyst¹pieniem do g³osowania senatorowie mog¹ zg³aszaæ trwaj¹ce nie d³u¿ej ni¿ minutê
pytania do sprawozdawcy i wnioskodawcy.
Czy ktoœ z pañstwa senatorów chcia³by zg³osiæ
takie pytanie w zwi¹zku z przedstawionym dodatkowym sprawozdaniem? Nie widzê chêtnych.
Przystêpujemy do g³osowania w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o œwiadczeniach
rodzinnych.
Informujê, ¿e za chwilê przeprowadzimy g³osowanie nad poprawkami do poszczególnych artyku³ów lub ustêpów, wed³ug kolejnoœci przepisów projektu, a nastêpnie nad przyjêciem projektu w ca³oœci w brzmieniu zaproponowanym przez komisje,
ze zmianami wynikaj¹cymi z przyjêtych poprawek.
Przystêpujemy do g³osowania nad przestawionymi poprawkami.
Nad poprawkami: pierwsz¹, czwart¹, dziesi¹t¹, jedenast¹, dwunast¹ i trzynast¹, g³osujemy ³¹cznie. Poprawki te modyfikuj¹ termin rozpoczêcia i zakoñczenia okresu zasi³kowego. Zgo-

dnie z poprawkami okres zasi³kowy bêdzie siê
rozpoczyna³ 1 paŸdziernika i trwa³ do 30 wrzeœnia nastêpnego roku kalendarzowego, a nie, jak
dotychczas, od 1 wrzeœnia do 31 sierpnia nastêpnego roku kalendarzowego.
Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za? Proszê nacisn¹æ przycisk „za”
i podnieœæ rêkê.
Kto jest przeciw? Przycisk „przeciw”.
Kto siê wstrzyma³ od g³osu? Przycisk „wstrzymujê siê”.
Dziêkujê.
82 obecnych, 81 – za, 1 senator wstrzyma³ siê
od g³osu. (G³osowanie nr 104)
Poprawki zosta³y przyjête.
Nad poprawkami drug¹ i siódm¹ g³osujemy
³¹cznie. Wprowadzaj¹ one rozwi¹zanie, zgodnie
z którym œwiadczenie z tytu³u ci¹¿y i po³ogu oraz
dodatek z tytu³u urodzenia dziecka przys³uguj¹
alternatywnie.
Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za? Proszê nacisn¹æ przycisk „za”
i podnieœæ rêkê.
Kto przeciw? Przycisk „przeciw”.
Kto siê wstrzyma³ od g³osu? Przycisk „wstrzymujê siê”.
Dziêkujê.
82 obecnych, 81 – za, 1 senator wstrzyma³ siê
od g³osu. (G³osowanie nr 105)
Poprawki zosta³y przyjête.
Poprawka trzecia ró¿nicuje wysokoœæ dodatku
z tytu³u wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej w zale¿noœci od tego, czy przys³uguje na
trzecie dziecko, czy na kolejne dzieci. W œwietle poprawki dodatek na trzecie dziecko bêdzie wynosi³
80 z³, a dodatek na czwarte i nastêpne dzieci 200 z³.
Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za? Proszê nacisn¹æ przycisk „za”
i podnieœæ rêkê.
Kto jest przeciw? Przycisk „przeciw” i podnieœæ
rêkê.
Kto siê wstrzyma³ od g³osu? Przycisk „wstrzymujê siê”.
Dziêkujê.
84 obecnych, 12 – za, 69 – przeciw, 2 wstrzyma³o siê od g³osu, 1 senator nie g³osowa³. (G³osowanie nr 106)
Poprawka zosta³a odrzucona.
Poprawka pi¹ta zmierza do tego, aby wprowadzane œwiadczenie z tytu³u ci¹¿y i po³ogu przys³ugiwa³o od czasu potwierdzenia ci¹¿y zaœwiadczeniem lekarskim, a nie, jak przewiduje projekt,
od dwunastego tygodnia ci¹¿y, do koñca trzeciego miesi¹ca ¿ycia dziecka.
Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za? Proszê nacisn¹æ przycisk „za”
i podnieœæ rêkê.
Kto jest przeciw? Przycisk „przeciw”.
Kto siê wstrzyma³ od g³osu? Przycisk „wstrzymujê siê”.

34. posiedzenie Senatu w dniu 1 czerwca 2007 r.
Trzecie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o kszta³towaniu ustroju rolnego
oraz ustawy o gospodarowaniu nieruchomoœciami rolnymi Skarbu Pañstwa

(wicemarsza³ek M. P³a¿yñski)
Dziêkujê.
85 obecnych, 85 – za. (G³osowanie nr 107)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka szósta zmierza do tego, aby wprowadzane œwiadczenie z tytu³u ci¹¿y i po³ogu przys³ugiwa³o w wysokoœci 160 z³ miesiêcznie, a nie,
jak stanowi projekt, 100 z³ miesiêcznie.
Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za? Proszê nacisn¹æ przycisk „za”
i podnieœæ rêkê.
Kto jest przeciw? Przycisk „przeciw”.
Kto siê wstrzyma³ od g³osu? Przycisk „wstrzymujê siê”.
Dziêkujê.
83 obecnych, 82 – za, 1 senator by³ przeciw.
(G³osowanie nr 108)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka ósma zmierza do tego, aby w przypadku, gdy w stosunku do osoby samotnie wychowuj¹cej dziecko ubiegaj¹cej siê o zasi³ek rodzinny lub otrzymuj¹cej go wyst¹pi¹ uzasadnione
w¹tpliwoœci co do tego, ¿e ojciec dziecka jest nieznany, organ w³aœciwy móg³ wytoczyæ powództwo
o ustalenie ojcostwa. Poprawka umo¿liwia równie¿ organowi w³aœciwemu wytoczenie powództwa o roszczenie alimentacyjne przeciwko osobom
zobowi¹zanym do alimentacji w dalszej kolejnoœci
na podstawie kodeksu rodzinnego i opiekuñczego
w przypadku przyznania zasi³ku rodzinnego osobie samotnie wychowuj¹cej dziecko, którego rodzice lub jedno z rodziców nie ¿yje lub którego ojciec jest nieznany b¹dŸ w sytuacji, gdy powództwo
o ustalenie œwiadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zosta³o oddalone.
Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za? Proszê nacisn¹æ przycisk „za”
i podnieœæ rêkê.
Kto jest przeciw? Przycisk „przeciw”.
Kto siê wstrzymuje od g³osu? Przycisk „wstrzymujê siê”.
Dziêkujê.
84 obecnych, 80 – za, 3 – przeciw, 1 senator
wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowanie nr 109)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka dziewi¹ta ma charakter legislacyjny.
Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za? Proszê nacisn¹æ przycisk „za”
i podnieœæ rêkê.
Kto jest przeciw? Przycisk „przeciw”.
Kto siê wstrzyma³ od g³osu? Przycisk „wstrzymujê siê”.
Dziêkujê.
85 obecnych, 83 – za, 2 senatorów nie g³osowa³o. (G³osowanie nr 110)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Przystêpujemy do g³osowania nad przyjêciem
projektu ustawy o zmianie ustawy o œwiadczeniach rodzinnych w ca³oœci w brzmieniu zapro-
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ponowanym przez komisje, ze zmianami wynikaj¹cymi z przyjêtych poprawek, oraz nad projektem uchwa³y w sprawie wniesienia do Sejmu tego
projektu ustawy.
Przypominam ponadto, ¿e komisje proponuj¹,
aby Senat upowa¿ni³ senatora Antoniego Szymañskiego do reprezentowania stanowiska Senatu w dalszych pracach nad projektem tej ustawy.
Proszê nacisn¹æ przycisk obecnoœci.
Kto z pañstwa senatorów jest za przyjêciem
projektu ustawy oraz projektu uchwa³y? Proszê
o naciœniêcie przycisku „za” i podniesienie rêki.
Kto jest przeciw? Proszê nacisn¹æ przycisk
„przeciw” i podnieœæ rêkê.
Kto siê wstrzyma³ od g³osu? Proszê o naciœniêcie przycisku „wstrzymujê siê”.
Dziêkujê.
85 obecnych, 84 – za, 1 senator wstrzyma³ siê
od g³osu. (G³osowanie nr 111)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e
Senat przyj¹³ projekt ustawy o zmianie ustawy
o œwiadczeniach rodzinnych i podj¹³ uchwa³ê
w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu
ustawy.
Jednoczeœnie informujê, ¿e Senat upowa¿ni³
senatora Antoniego Szymañskiego do reprezentowania stanowiska Senatu w dalszych pracach
nad tym projektem.
Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
dwudziestego trzeciego porz¹dku obrad: trzecie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy
o kszta³towaniu ustroju rolnego oraz ustawy
o gospodarowaniu nieruchomoœciami rolnymi
Skarbu Pañstwa.
Przypominam, ¿e drugie czytanie tego projektu
odby³o siê na trzydziestym czwartym posiedzeniu
Senatu w dniu 31 maja. Senat po przeprowadzonej dyskusji skierowa³ projekt ustawy do Komisji
Ustawodawczej oraz Komisji Rolnictwa i Ochrony
Œrodowiska w celu ustosunkowania siê do zg³oszonych w dyskusji wniosków. Komisje na wspólnym posiedzeniu w dniu 31 maja rozpatrzy³y projekt ustawy i przygotowa³y dodatkowe sprawozdanie po³¹czonych komisji w tej sprawie. Sprawozdanie zawarte jest w druku nr 411X. Przypominam ponadto, ¿e trzecie czytanie projektu ustawy obejmuje przedstawienie Senatowi dodatkowego sprawozdania komisji i g³osowanie.
Proszê sprawozdawcê Komisji Ustawodawczej
oraz Komisji Rolnictwa i Ochrony Œrodowiska,
senatora Jerzego Chróœcikowskiego, o zabranie
g³osu i przedstawienie sprawozdania.

Senator Jerzy Chróœcikowski:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Mam zaszczyt przedstawiæ sprawozdanie
w imieniu Komisji Ustawodawczej i Komisji Rolnictwa i Ochrony Œrodowiska, druk nr 411X,
o projekcie ustawy o zmianie ustawy o kszta³to-
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Trzecie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o kszta³towaniu ustroju rolnego
oraz ustawy o gospodarowaniu nieruchomoœciami rolnymi Skarbu Pañstwa

(senator J.Chróœcikowski)
waniu ustroju rolnego oraz ustawy o gospodarowaniu nieruchomoœciami rolnymi Skarbu Pañstwa.
Komisje na wspólnym posiedzeniu w dniu
31 maja rozpatrzy³y projekt ustawy oraz wnioski
zg³oszone do tego projektu podczas drugiego czytania. Komisje popar³y poprawki zawarte w punkcie trzecim zestawienia wniosków i wnosz¹
o przyjêcie ich przez Senat wraz z jednolitym projektem ustawy o zmianie ustawy o kszta³towaniu
ustroju rolnego oraz ustawy o gospodarowaniu
nieruchomoœciami rolnymi Skarbu Pañstwa,
wraz z projektem uchwa³y w sprawie wniesienia
do Sejmu tego projektu ustawy zawartego w druku nr 411S.
Pragnê przypomnieæ, ¿e pan senator Lasecki
wycofa³ swój wniosek, punkt pierwszy zestawienia wniosków.
Proszê o poparcie jednolitego tekstu z poprawk¹ w punkcie trzecim. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Maciej P³a¿yñski:
Dziêkujê.
Czy ktoœ z pañstwa senatorów wnioskodawców chce zabraæ g³os? Nie widzê chêtnych.
Zgodnie z art. 82 ust. 3 Regulaminu Senatu
przed przyst¹pieniem do g³osowania senatorowie mog¹ zg³aszaæ zapytania do sprawozdawcy
i wnioskodawców w zwi¹zku z przedstawionym
dodatkowym sprawozdaniem. Czy ktoœ z pañstwa senatorów chce zadaæ takie pytanie? Nie ma
pytañ.
Przypominam, ¿e senator Jaros³aw Lasecki
wycofa³ swój wniosek. Czy ktoœ chce podtrzymaæ
wniosek pana senatora Laseckiego? Nie widzê
chêtnych.
Przystêpujemy do g³osowania w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o kszta³towaniu
ustroju rolnego oraz ustawy o gospodarowaniu
nieruchomoœciami rolnymi Skarbu Pañstwa.
Przeprowadzimy g³osowanie nad poprawkami
do poszczególnych artyku³ów lub ustêpów, wed³ug kolejnoœci przepisów projektu, a nastêpnie
nad przyjêciem projektu w ca³oœci w brzmieniu
zaproponowanym przez komisje, ze zmianami
wynikaj¹cymi z przyjêtych poprawek.
Przystêpujemy do g³osowania nad przedstawionymi poprawkami.
Poprawka pierwsza zosta³a wycofana.
Poprawka druga powoduje utrzymanie dotychczasowego kryterium obszarowego definicji
gospodarstwa rodzinnego oraz rolnika indywidualnego, zgodnie z którym gospodarstwem rodzinnym jest nieruchomoœæ o powierzchni do
300 ha, a rolnikiem indywidualnym osoba, która
gospodaruje na nieruchomoœciach o takiej powierzchni.

Proszê nacisn¹æ przycisk obecnoœci.
Kto jest za? Proszê nacisn¹æ przycisk „za”
i podnieœæ rêkê.
Kto jest przeciw? Przycisk „przeciw” i podnieœæ
rêkê.
Kto siê wstrzyma³ od g³osu? Przycisk „wstrzymujê siê”.
Dziêkujê.
84 obecnych, 30 – za, 47 – przeciw, 5 wstrzyma³o siê od g³osu*, 2 senatorów nie g³osowa³o.
(G³osowanie nr 112)
Poprawka zosta³a odrzucona.
Poprawka trzecia ma charakter redakcyjny.
Proszê nacisn¹æ przycisk obecnoœci.
Kto jest za? Proszê nacisn¹æ przycisk „za”
i podnieœæ rêkê.
Kto jest przeciw? Przycisk „przeciw”.
Kto siê wstrzyma³ od g³osu? Przycisk „wstrzymujê siê”.
Dziêkujê.
81 obecnych, 77 – za, 2 – przeciw, 2 senatorów
nie g³osowa³o. (G³osowanie nr 113)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka czwarta powoduje, ¿e za osobê fizyczn¹ osobiœcie prowadz¹c¹ gospodarstwo rolne
bêdzie siê uznawaæ osobê, która pracuje w tym
gospodarstwie lub podejmuje wszelkie decyzje
dotycz¹ce tego gospodarstwa, a nie spe³niaj¹c¹
obie te przes³anki jednoczeœnie.
Proszê nacisn¹æ przycisk obecnoœci.
Kto jest za? Proszê nacisn¹æ przycisk „za”
i podnieœæ rêkê.
Kto jest przeciw? Przycisk „przeciw”.
Kto siê wstrzyma³ od g³osu? Przycisk „wstrzymujê siê”.
Dziêkujê.
85 obecnych, 31 – za, 51 – przeciw, 3 senatorów wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie
nr 114)
Poprawka zosta³a odrzucona.
Przystêpujemy do g³osowania nad przyjêciem
projektu ustawy o zmianie ustawy o kszta³towaniu ustroju rolnego oraz ustawy o gospodarowaniu nieruchomoœciami rolnymi Skarbu Pañstwa
w ca³oœci, ze zmianami wynikaj¹cymi z przyjêtych poprawek oraz nad projektem uchwa³y
w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu
ustawy.
Przypominam ponadto, ¿e komisje proponuj¹,
aby Senat upowa¿ni³ senatora Jerzego Chróœcikowskiego do reprezentowania stanowiska Senatu w dalszych pracach nad projektem tej ustawy.
Proszê nacisn¹æ przycisk obecnoœci.
Kto z pañstwa senatorów jest za przyjêciem
projektu ustawy oraz projektu uchwa³y? Proszê
o naciœniêcie przycisku „za” i podniesienie rêki.

*Wicemarsza³ek przeczyta³ omy³kowo: 2.
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Kto jest przeciw? Proszê nacisn¹æ przycisk
„przeciw”.
Kto siê wstrzyma³ od g³osu? Przycisk „wstrzymujê siê”.
Dziêkujê.
85 obecnych, 52 – za, 29 – przeciw, 4 senatorów wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie
nr 115)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e
Senat przyj¹³ projekt ustawy o zmianie ustawy
o kszta³towaniu ustroju rolnego oraz ustawy
o gospodarowaniu nieruchomoœciami rolnymi
Skarbu Pañstwa i podj¹³ uchwa³ê w sprawie
wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy.
Jednoczeœnie informujê, ¿e Senat upowa¿ni³
senatora Jerzego Chróœcikowskiego do reprezentowania stanowiska Senatu w dalszych pracach
nad tym projektem.
Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
dwudziestego czwartego porz¹dku obrad: trzecie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy
o kszta³towaniu ustroju rolnego.
Przypominam, ¿e drugie czytanie tego projektu odby³o siê na trzydziestym czwartym posiedzeniu Senatu w dniu 31 maja. Senat po przeprowadzonej dyskusji skierowa³ projekt ustawy
do Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Rolnictwa i Ochrony Œrodowiska w celu ustosunkowania siê do zg³oszonych w toku dyskusji wniosków.
Komisje na wspólnym posiedzeniu w dniu
31 maja rozpatrzy³y projekt ustawy i przygotowa³y dodatkowe sprawozdanie. Sprawozdanie to zawarte jest w druku nr 366X.
Proszê sprawozdawcê Komisji Ustawodawczej
oraz Komisji Rolnictwa i Ochrony Œrodowiska,
senatora Jerzego Chróœcikowskiego, o zabranie
g³osu i przedstawienie dodatkowego sprawozdania komisji.

Senator Jerzy Chróœcikowski:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
W imieniu Komisji Ustawodawczej i Komisji
Rolnictwa i Ochrony Œrodowiska pragnê z³o¿yæ
sprawozdanie o projekcie ustawy o zmianie ustawy o kszta³towaniu ustroju rolnego, druk
nr 366X.
Komisje na wspólnym posiedzeniu w dniu
31 maja 2007 r. rozpatrzy³y projekt ustawy oraz
wnioski zg³oszone do tego projektu podczas drugiego czytania. Komisje nie popar³y ¿adnego
wniosku i wnosz¹ o przyjêcie przez Senat jednolitego projektu ustawy o zmianie ustawy
o kszta³towaniu ustroju rolnego oraz projektu
uchwa³y w sprawie wniesienia do Sejmu tego
projektu ustawy zawartego w druku nr 366S.
Dziêkujê. Proszê o poparcie.
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Wicemarsza³ek Maciej P³a¿yñski:
Dziêkujê.
Czy sprawozdawcy i wnioskodawcy chc¹ zabraæ g³os? Nie widzê chêtnych.
Czy ktoœ z pañstwa senatorów chce skierowaæ
do sprawozdawców pytanie? Nie ma pytañ.
Przystêpujemy do g³osowania w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o kszta³towaniu
ustroju rolnego.
Za chwilê przeprowadzimy g³osowania nad
poprawkami do poszczególnych artyku³ów lub
ustêpów, wed³ug kolejnoœci przepisów projektu,
a nastêpnie nad przyjêciem projektu w ca³oœci
w brzmieniu zaproponowanym przez komisje,
ze zmianami wynikaj¹cymi z przyjêtych poprawek.
Przystêpujemy do g³osowania nad przedstawionymi poprawkami.
Przyjêcie poprawki pierwszej wyklucza g³osowanie nad poprawkami drug¹ i trzeci¹.
Poprawka pierwsza podwy¿sza do 5 ha obszar
sprzedawanych nieruchomoœci, wobec których
wy³¹czone by³oby prawo pierwokupu Agencji
Nieruchomoœci Rolnych.
Proszê nacisn¹æ przycisk obecnoœci.
Kto jest za? Proszê nacisn¹æ przycisk „za”
i podnieœæ rêkê.
Kto jest przeciw? Przycisk „przeciw”.
Kto siê wstrzyma³ od g³osu? Przycisk „wstrzymujê siê”.
Dziêkujê.
82 obecnych, 32 – za, 45 – przeciw, 3 wstrzyma³o siê od g³osu, 2 senatorów nie g³osowa³o.
(G³osowanie nr 116)
Poprawka zosta³a odrzucona.
Poprawka druga wyklucza g³osowanie nad poprawk¹ trzeci¹. Poprawka druga podwy¿sza do
3 ha obszar sprzedawanych nieruchomoœci, wobec których wy³¹czone by³oby prawo pierwokupu
Agencji Nieruchomoœci Rolnych.
Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za? Proszê nacisn¹æ przycisk „za”
i podnieœæ rêkê.
Kto jest przeciw? Przycisk „przeciw”.
Kto siê wstrzyma³ od g³osu? Przycisk „wstrzymujê siê”.
Dziêkujê.
85 obecnych, 31 – za, 49 – przeciw, 2 wstrzyma³o siê od g³osu, 3 senatorów nie g³osowa³o.
(G³osowanie nr 117)
Poprawka zosta³a odrzucona.
Poprawka trzecia podwy¿sza do 2 ha obszar
sprzedawanych nieruchomoœci, wobec których
wy³¹czone by³oby prawo pierwokupu Agencji
Nieruchomoœci Rolnych.
Proszê nacisn¹æ przycisk obecnoœci.
Kto jest za? Proszê nacisn¹æ przycisk „za”
i podnieœæ rêkê.
Kto jest przeciw? Przycisk „przeciw”.
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Kto siê wstrzyma³ od g³osu? Przycisk „wstrzymujê siê”.
Dziêkujê.
Na 84 obecnych senatorów 31 g³osowa³o za,
49 – przeciw, 4 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 118)
Poprawka zosta³a odrzucona.
Przystêpujemy do g³osowania nad przyjêciem
przedstawionego przez komisjê projektu ustawy
oraz podjêciem uchwa³y w sprawie wniesienia do
Sejmu tego projektu ustawy, zawartego w druku
nr 366S.
Proszê nacisn¹æ przycisk obecnoœci.
Kto z pañstwa senatorów jest za przyjêciem
przedstawionego projektu? Proszê o naciœniêcie
przycisku „za” i podniesienie rêki.
Kto jest przeciw? Proszê nacisn¹æ przycisk
„przeciw”.
Kto siê wstrzyma³ od g³osu? Przycisk „wstrzymujê siê”.
Dziêkujê.
Na 85 obecnych senatorów 83 g³osowa³o za,
1 – przeciw, 1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowanie nr 119)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e
Senat przyj¹³ projekt ustawy o zmianie ustawy
o kszta³towaniu ustroju rolnego oraz podj¹³
uchwa³ê w sprawie wniesienia do Sejmu tego
projektu ustawy.
Jednoczeœnie informujê, ¿e Senat upowa¿ni³
senatora Jaros³awa Laseckiego do reprezentowania stanowiska Senatu w dalszych pracach
nad tym projektem.
Powracamy do rozpatrywania punktu dwudziestego drugiego porz¹dku obrad: wybór cz³onka
Kolegium Instytutu Pamiêci Narodowej – Komisji
Œcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.
Przypominam, ¿e przed przerw¹ w obradach
Senat wezwa³ kandydatów do z³o¿enia wyjaœnieñ
oraz wys³ucha³ odpowiedzi na pytania senatorów.
(G³os z sali: Przerwa!)
(G³os z sali: Przerwa ju¿ by³a.)
(G³os z sali: Nie ma przerwy.)
(Senator Krzysztof Putra: Bez przerwy. G³osujemy!)
Przystêpujemy do wyboru cz³onka Kolegium
Instytutu Pamiêci Narodowej – Komisji Œcigania
Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.
Przypominam, ¿e Senat podejmuje uchwa³ê
w sprawie wyboru cz³onka Kolegium Instytutu
Pamiêci Narodowej w g³osowaniu tajnym, bezwzglêdn¹ wiêkszoœci¹ g³osów, w obecnoœci co
najmniej po³owy ustawowej liczby senatorów.
Do przeprowadzenia g³osowania tajnego wyznaczam senatorów sekretarzy: senator Urszulê
Gacek, senatora Romana Ludwiczuka i senator
Dorotê Arciszewsk¹-Mielewczyk.

Przystêpujemy do g³osowania tajnego w sprawie wyboru cz³onka Kolegium Instytutu Pamiêci
Narodowej.
Przypominam, ¿e zgodnie z art. 53 ust. 7 Regulaminu Senatu g³osowanie tajne przeprowadza
siê przy u¿yciu opieczêtowanych kart do g³osowania.
Za chwilê wyznaczeni do przeprowadzenia g³osowania tajnego senatorowie sekretarze rozdadz¹ pañstwu karty do g³osowania tajnego.
Na karcie zosta³y umieszczone nazwiska obu
zg³oszonych kandydatów.
Informujê, ¿e na karcie do g³osowania tajnego
mo¿na postawiæ co najwy¿ej jeden znak „x”. Karta, na której postawiono wiêcej ni¿ jeden znak „x”,
bêdzie traktowana jako g³os niewa¿ny. Senator
mo¿e wstrzymaæ siê od g³osu lub byæ przeciwko
obu kandydatom – wtedy pozostawia kartê pust¹
i nie stawia ¿adnego znaku „x”. Karta taka bêdzie
liczona jako g³os wa¿ny. Po wype³nieniu kart do
g³osowania tajnego pañstwo senatorowie w kolejnoœci alfabetycznej bêd¹ wrzucaæ te karty do urny.
Nastêpnie zostanie zarz¹dzona przerwa w obradach, w trakcie której wyznaczeni senatorowie
sekretarze dokonaj¹ obliczenia g³osów i sporz¹dz¹ protokó³ g³osowania tajnego.
Proszê o rozdanie kart do g³osowania.
(Rozmowy na sali)
(G³os z sali: Ale nie ma urny. Gdzie to bêdziemy
wrzucaæ?)
Czy wszyscy pañstwo senatorowie otrzymali
karty do g³osowania tajnego? Wszyscy maj¹
karty.
Proszê senatora sekretarza Romana Ludwiczuka o odczytywanie kolejno nazwisk senatorów, zaœ pañstwa senatorów, po wyczytaniu ich
nazwisk, proszê o wrzucanie do urny wype³nionych kart do g³osowania tajnego.

Senator Sekretarz
Roman Ludwiczuk:
Miros³aw Jan Adamczak
Franciszek Adamczyk
Przemys³aw Józef Alexandrowicz
Piotr £ukasz Juliusz Andrzejewski
Dorota Arciszewska-Mielewczyk
Mieczys³aw Augustyn
Dariusz Jacek Bachalski
Ryszard Bender
Aleksander Bentkowski
Przemys³aw Berent
Adam Biela
Krystyna Bochenek
Piotr Marian Boroñ
Bogdan Micha³ Borusewicz
Margareta Budner
Jaros³aw Chmielewski
Ryszard Ciecierski
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Jerzy Mieczys³aw Chróœcikowski
Krzysztof Piotr Cugowski
Janina Fetliñska
Urszula Józefa Gacek
Janusz Piotr Ga³kowski
Andrzej Maria Go³aœ
Jaros³aw Gowin
Dariusz Maciej Górecki
Ryszard Józef Górecki
Henryk Górski
Andrzej Stanis³aw Jaroch
Stanis³aw Karczewski
Andrzej Jerzy Kawecki
Stanis³aw Kogut
Bronis³aw Jan Korfanty
Waldemar Jerzy Kraska
Janusz Kubiak
Anna Maria Kurska
Kazimierz Julian Kutz
Jaros³aw Wac³aw Lasecki
Ryszard Antoni Legutko
Tadeusz Stefan Lewandowski
Bogdan Lisiecki
Roman Edward Ludwiczuk
Andrzej £uczycki
Józef Miko³aj £yczak
W³odzimierz £yczywek
Tadeusz Maæka³a
W³adys³aw Mañkut
Adam Massalski
Mieczys³aw Stanis³aw Maziarz
Andrzej Tadeusz Mazurkiewicz
Pawe³ Michalak
Marian Mi³ek
Tomasz Wojciech Misiak
Antoni Andrzej Motyczka
Stefan Konstanty Niesio³owski
Miros³awa Nykiel
Micha³ Ok³a
W³adys³aw Ortyl
Andrzej Owczarek
Maria Pañczyk-Pozdziej
Andrzej Person
Krzysztof Marek Piesiewicz
Stanis³aw Piotrowicz
Maciej P³a¿yñski
Les³aw Pawe³ Podkañski
Krzysztof Jakub Putra
El¿bieta Rafalska
Zbigniew W³odzimierz Rau
Marek Dariusz Rocki
Zbigniew Romaszewski
Jadwiga Julia Rudnicka
Czes³aw Rybka
Czes³aw Wincenty Ryszka
S³awomir Sadowski
Jacek Sauk
W³adys³aw Sidorowicz
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Rados³aw Tomasz Sikorski
Robert Maciej Smoktunowicz
Jan Szafraniec
Zbigniew Marian Szaleniec
Jerzy Szmit
Antoni Szymañski
Jerzy Marek Szymura
Mieczys³aw Szyszka
Rafa³ Józef Œlusarz
Ewa Tomaszewska
Zbigniew Andrzej Trybu³a
Piotr Wach
Marek Waszkowiak
Kazimierz Wiatr
Roman W³adys³aw Wierzbicki
El¿bieta Wiêc³awska-Sauk
Mariusz Sebastian Witczak
Edmund Kazimierz Wittbrodt
Micha³ Józef Wojtczak
Jacek W³adys³aw W³osowicz
Ludwik Zalewski
Piotr Benedykt Zientarski
Marek Zió³kowski
Kosma Tadeusz Z³otowski
Czes³aw Marek ¯elichowski
(Rozmowy na sali)

Wicemarsza³ek Maciej P³a¿yñski:
Czy wszyscy pañstwo senatorowie oddali g³osy?
(G³osy z sali: Tak, tak.)
Dziêkujê.
Proszê wyznaczonych do przeprowadzenia
g³osowania tajnego senatorów sekretarzy o obliczenie g³osów i sporz¹dzenie protoko³u g³osowania tajnego.
Zarz¹dzam przerwê w obradach do godziny…
(Senator Anna Kurska: Przepraszam, jeszcze
oœwiadczenia.)
Jeszcze nie zamykam obrad, Pani Senator, jeszcze jest czas.
(Senator Anna Kurska: Jeszcze nie?)
Nie, nie.
Zarz¹dzam przerwê pó³godzinn¹, czyli do godziny 19.20.
(Przerwa w obradach od godziny 18 minut 50
do godziny 19 minut 21)

Wicemarsza³ek Maciej P³a¿yñski:
Proszê o zajmowanie miejsc.
Wznawiam obrady.
Powracamy do rozpatrywania punktu dwudziestego drugiego porz¹dku obrad: wybór
cz³onka Kolegium Instytutu Pamiêci Narodowej –
Komisji Œcigania Zbrodni przeciwko Narodowi
Polskiemu.
Informujê, ¿e wyznaczeni do przeprowadzenia
g³osowania tajnego senatorowie sekretarze
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skoñczyli obliczanie g³osów i sporz¹dzili protokó³
g³osowania tajnego.
Og³aszam wyniki g³osowania tajnego w sprawie wyboru cz³onka Kolegium Instytutu Pamiêci
Narodowej.
Panowie, zajmijcie miejsca.
Protokó³ g³osowania tajnego z dnia 1 czerwca
2007 r. w sprawie wyboru cz³onka Kolegium Instytutu Pamiêci Narodowej – Komisji Œcigania
Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.
„Wyznaczeni przez marsza³ka Senatu do przeprowadzenia g³osowania tajnego sekretarze: senator Urszula Gacek, senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk, senator Roman Ludwiczuk,
stwierdzaj¹, ¿e w g³osowaniu tajnym w sprawie
wyboru cz³onka Kolegium Instytutu Pamiêci Narodowej – Komisji Œcigania Zbrodni przeciwko
Narodowi Polskiemu oddano g³osów 85, w tym
g³osów niewa¿nych – 1. Wymagana bezwzglêdna
wiêkszoœæ g³osów wynosi 43.
Za wyborem Benedykta Czumy g³osowa³o 40
senatorów, za wyborem Teofila Wojciechowskiego g³osowa³o 35 senatorów. ¯aden z kandydatów
nie uzyska³ wymaganej bezwzglêdnej wiêkszoœci
g³osów”.
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e ¿aden z kandydatów nie uzyska³ wymaganej wiêkszoœci g³osów.
Informujê, ¿e obecnie, zgodnie z art. 95 ust. 2
Regulaminu Senatu, zostanie przeprowadzona
druga tura g³osowania z wy³¹czeniem kandydata, który uzyska³ najmniejsz¹ liczbê g³osów.
Przystêpujemy do drugiej tury g³osowania
w sprawie wyboru cz³onka Kolegium Instytutu
Pamiêci Narodowej – Komisji Œcigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu…
(Senator Krzysztof Putra: Panie Marsza³ku,
chcia³bym prosiæ o…)
Ju¿, tylko dokoñczê zdanie.
Stwierdzam, ¿e g³osowanie to odbêdzie siê
z udzia³em nastêpuj¹cego kandydata: Benedykta Czumy.
Proszê, Panie Marsza³ku.
Marsza³ek Putra.

Senator Krzysztof Putra:
Chcia³bym prosiæ o piêtnastominutow¹ przerwê na spotkanie klubu.

Wicemarsza³ek Maciej P³a¿yñski:
Ja tylko…
(Rozmowy na sali)
Ale teraz, jeszcze przed g³osowaniem?
(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk:
Tak, tak.)
(Senator Edmund Wittbrodt: Ale karty s¹ ju¿
rozdane.)

(Senator Ryszard Bender: Zarz¹dzone by³o
g³osowanie.)
(Senator Krzysztof Putra: Przepraszam, jeszcze
nie by³o zarz¹dzonego g³osowania.)
(Senator Ryszard Bender: Karty by³y rozdane.
Ja ju¿ mia³em kartê, któr¹ mi zabrano.)
Dobrze. Piêtnastominutowa przerwa na ¿yczenie klubu PiS.
(Przerwa w obradach od godziny 19 minut 24
do godziny 19 minut 41)

Wicemarsza³ek Maciej P³a¿yñski:
Proszê o zajmowanie miejsc.
(G³os z sali: G³osujemy?)
Tak.
Wznawiam obrady.
Powracamy do rozpatrywania punktu dwudziestego drugiego porz¹dku obrad: wybór
cz³onka Kolegium Instytutu Pamiêci Narodowej –
Komisji Œcigania Zbrodni przeciwko Narodowi
Polskiemu.
Do przeprowadzenia g³osowania tajnego wyznaczam senatorów sekretarzy: senator Urszulê
Gacek, senatora Romana Ludwiczuka i senator
Dorotê Arciszewsk¹-Mielewczyk.
Przystêpujemy do g³osowania tajnego w sprawie wyboru cz³onka Kolegium Instytutu Pamiêci
Narodowej. Zwracam uwagê, ¿e dopiero teraz jesteœmy przy g³osowaniu, w zwi¹zku z tym zarzuty
wobec mnie, ¿e uleg³em presji marsza³ka Putry,
s¹ nieprawdziwe.
Za chwilê wyznaczeni do przeprowadzenia
g³osowania tajnego senatorowie sekretarze rozdadz¹ pañstwu senatorom karty do g³osowania
tajnego. Informujê, ¿e na karcie do g³osowania
nale¿y postawiæ tylko jeden znak „x”. Karta, na
której postawiono wiêcej ni¿ jeden znak „x” lub
nie postawiono ¿adnego, zostanie uznana za
g³os niewa¿ny. Po wype³nieniu kart do g³osowania tajnego pañstwo senatorowie w kolejnoœci
alfabetycznej bêd¹ wrzucaæ te karty do urny.
Nastêpnie zostanie zarz¹dzona przerwa w obradach, w trakcie której wyznaczeni do przeprowadzenia g³osowania tajnego senatorowie sekretarze dokonaj¹ obliczenia g³osów oraz sporz¹dz¹
protokó³ g³osowania tajnego.
Proszê senatorów sekretarzy o rozdanie kart
do g³osowania, a pañstwa senatorów o wype³nienie tych kart.
(G³os z sali: Nie ma urny. Pan marsza³ek wywo³uje do czytania.)
Czy wszyscy pañstwo senatorowie otrzymali
karty do g³osowania tajnego?
Proszê senatora sekretarza Romana Ludwiczuka o odczytanie kolejno nazwisk senatorów,
a pañstwa senatorów, po wyczytaniu ich nazwisk, proszê o wrzucanie do urny wype³nionych
kart do g³osowania tajnego.
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Senator Sekretarz
Roman Ludwiczuk:
Miros³aw Jan Adamczak
Franciszek Adamczyk
Przemys³aw Józef Alexandrowicz
Piotr £ukasz Juliusz Andrzejewski
Dorota Irvina Arciszewska-Mielewczyk
Mieczys³aw Augustyn
Dariusz Jacek Bachalski
Ryszard Janusz Bender
Aleksander Bentkowski
Przemys³aw Berent
Adam Biela
Krystyna Bochenek
Piotr Marian Boroñ
Bogdan Micha³ Borusewicz
Margareta Budner
Jaros³aw Chmielewski
Ryszard Ciecierski
Jerzy Mieczys³aw Chróœcikowski
Krzysztof Piotr Cugowski
Janina Fetliñska
Urszula Józefa Gacek
Janusz Piotr Ga³kowski
Andrzej Maria Go³aœ
Jaros³aw Gowin
Dariusz Maciej Górecki
Ryszard Józef Górecki
Henryk Górski
Andrzej Stanis³aw Jaroch
Stanis³aw Karczewski
Andrzej Jerzy Kawecki
Stanis³aw Kogut
Bronis³aw Jan Korfanty
Waldemar Jerzy Kraska
Janusz Kubiak
Anna Maria Kurska
Kazimierz Julian Kutz
Jaros³aw Wac³aw Lasecki
Ryszard Antoni Legutko
Tadeusz Stefan Lewandowski
Bogdan Lisiecki
Roman Edward Ludwiczuk
Andrzej £uczycki
Józef Miko³aj £yczak
W³odzimierz £yczywek
Tadeusz Maæka³a
W³adys³aw Mañkut
Adam Massalski
Mieczys³aw Stanis³aw Maziarz
Andrzej Tadeusz Mazurkiewicz
Pawe³ Michalak
Marian Mi³ek
Tomasz Wojciech Misiak
Antoni Andrzej Motyczka
Stefan Konstanty Niesio³owski
Miros³awa Nykiel
Micha³ Ok³a
W³adys³aw Ortyl
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Andrzej Owczarek
Maria Pañczyk-Pozdziej
Andrzej Person
Krzysztof Marek Piesiewicz
Stanis³aw Piotrowicz
Maciej P³a¿yñski
Les³aw Pawe³ Podkañski
Krzysztof Jakub Putra
El¿bieta Rafalska
Zbigniew W³odzimierz Rau
Marek Dariusz Rocki
Zbigniew Romaszewski
Jadwiga Julia Rudnicka
Czes³aw Rybka
Czes³aw Wincenty Ryszka
S³awomir Sadowski
Jacek Sauk
W³adys³aw Sidorowicz
Rados³aw Tomasz Sikorski
Robert Maciej Smoktunowicz
Jan Szafraniec
Zbigniew Marian Szaleniec
Jerzy Szmit
Antoni Szymañski
Jerzy Marek Szymura
Mieczys³aw Szyszka
Rafa³ Józef Œlusarz
Ewa Tomaszewska
Zbigniew Andrzej Trybu³a
Piotr Wach
Marek Waszkowiak
Kazimierz Wiatr
Roman W³adys³aw Wierzbicki
El¿bieta Wiêc³awska-Sauk
Mariusz Sebastian Witczak
Edmund Kazimierz Wittbrodt
Micha³ Józef Wojtczak
Jacek W³adys³aw W³osowicz
Ludwik Zalewski
Piotr Benedykt Zientarski
Marek Zió³kowski
Kosma Tadeusz Z³otowski
Czes³aw Marek ¯elichowski

Wicemarsza³ek Maciej P³a¿yñski:
Czy wszyscy pañstwo senatorowie oddali g³osy?
Dziêkujê.
Proszê wyznaczonych… Aha, jeszcze…
(Rozmowy na sali)
Czy ktoœ jeszcze nie odda³ g³osu?
Dziêkujê.
Proszê wyznaczonych do przeprowadzenia g³osowania tajnego senatorów sekretarzy o obliczenie g³osów i sporz¹dzenie protoko³u g³osowania
tajnego.
Zarz¹dzam przerwê w obradach do godziny
20.00.
(Przerwa w obradach od godziny 19 minut 49
do godziny 20 minut 00)
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Wicemarsza³ek Maciej P³a¿yñski:
Proszê o zajmowanie miejsc.
Wznawiam obrady.
Powracamy do rozpatrywania punktu dwudziestego drugiego porz¹dku obrad: wybór
cz³onka Kolegium Instytutu Pamiêci Narodowej –
Komisji Œcigania Zbrodni przeciwko Narodowi
Polskiemu.
Informujê, ¿e wyznaczeni do przeprowadzenia
g³osowania tajnego senatorowie sekretarze
skoñczyli obliczanie g³osów i sporz¹dzili protokó³
g³osowania tajnego.
Og³aszam wyniki drugiej tury g³osowania tajnego w sprawie cz³onka Kolegium Instytutu Pamiêci Narodowej.
Protokó³ g³osowania tajnego z dnia 1 czerwca
2007 r. w sprawie wyboru cz³onka Kolegium Instytutu Pamiêci Narodowej – Komisji Œcigania
Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, druga
tura.
„Wyznaczeni przez marsza³ka Senatu do przeprowadzenia g³osowania tajnego sekretarze: senator Urszula Gacek, senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk, senator Roman Ludwiczuk,
stwierdzaj¹, ¿e w drugiej turze g³osowania tajnego
w sprawie wyboru Benedykta Czumy na cz³onka
Kolegium Instytutu Pamiêci Narodowej – Komisji
Œcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
oddano 84 g³osy, w tym 1 g³os niewa¿ny.
36 senatorów g³osowa³o za, 38 – przeciw,
9 wstrzyma³o siê od g³osu. Wymagana bezwzglêdna wiêkszoœæ wynosi 42 g³osy. Benedykt Czuma
nie uzyska³ wymaganej bezwzglêdnej wiêkszoœci
g³osów”.
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e
kandydat na cz³onka Kolegium IPN nie uzyska³
wymaganej wiêkszoœci g³osów.
Poniewa¿ nie dokonano wyboru wymaganej liczby cz³onków Kolegium Instytutu Pamiêci Narodowej, przypominam, ¿e zgodnie z art. 95 ust. 3
Regulaminu Senatu, senatorom przys³uguje
prawo ponownego zg³aszania kandydatur w terminie siedmiu dni od daty g³osowania.
Wobec powy¿szego informujê, ¿e wnioski
w sprawie wyboru cz³onka Kolegium Instytutu
Pamiêci Narodowej – Komisji Œcigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu mo¿na sk³adaæ
do marsza³ka Senatu od dnia dzisiejszego do
dnia 8 czerwca 2007 r. do godziny 24.00. Przypominam, ¿e zgodnie z art. 93 w zwi¹zku z art. 95
ust. 3 Regulaminu Senatu wniosek w sprawie
wyboru mo¿e zg³osiæ grupa co najmniej siedmiu
senatorów. Senator mo¿e udzieliæ poparcia jednemu kandydatowi.
Powracamy do rozpatrywania punktu pierwszego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o spó³dzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Przypominam, ¿e w przerwie w obradach odby³o siê posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej, która ustosunkowa³a siê do wniosków
przedstawionych w toku debaty i przygotowa³a
sprawozdanie w tej sprawie.
Przypominam, ¿e dyskusja nad rozpatrywan¹
ustaw¹ zosta³a zamkniêta. Obecnie mog¹ zabraæ
g³os jedynie sprawozdawcy i wnioskodawcy.
Proszê o zabranie g³osu sprawozdawcê Komisji Gospodarki Narodowej, senatora Adama Bielê, i przedstawienie uzgodnionych na posiedzeniu wniosków.
Proszê, Panie Senatorze.

Senator Adam Biela:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Wysoka Izbo, komisja na posiedzeniu w dniu
31 maja 2007 r., po rozpatrzeniu wniosków zg³oszonych w toku debaty w dniu 30 maja 2007 r.
nad ustaw¹ o zmianie ustawy o spó³dzielniach
mieszkaniowych oraz o zmianie innych ustaw,
przedstawia Wysokiemu Senatowi sprawozdanie, sk³adaj¹ce siê z wniosku o odrzucenie ustawy, zg³oszonego przez senatora Mañkuta. Za
wnioskiem tym g³osowa³a 1 osoba.
(Senator Ryszard Bender: Nazwisko to tajemnica, czy nie?)
Senatorowie wnioskodawcy wraz z Biurem Legislacyjnym z³o¿yli poprawki, w sumie sto dwadzieœcia dziewiêæ poprawek, z czego komisja rekomenduje do przyjêcia szeœædziesi¹t osiem. Numery tych poprawek maj¹ pañstwo w druku
nr 440Z. Czêœæ z nich ma charakter legislacyjny.
Pozwalam sobie zaproponowaæ, uzyskam, myœlê,
aprobatê Wysokiej Izby, aby poprawki o takim
charakterze g³osowaæ blokiem. (Oklaski)
Dla porz¹dku formalnego mam obowi¹zek
przeczytaæ numery. S¹ to poprawki: pi¹ta, dziewiêtnasta, czterdziesta siódma, czterdziesta ósma, piêædziesi¹ta druga, piêædziesi¹ta trzecia,
piêædziesi¹ta czwarta, szeœædziesi¹ta trzecia,
szeœædziesi¹ta czwarta, szeœædziesi¹ta pi¹ta,
szeœædziesi¹ta ósma, szeœædziesi¹ta dziewi¹ta,
siedemdziesi¹ta, siedemdziesi¹ta druga, siedemdziesi¹ta pi¹ta, osiemdziesi¹ta trzecia, osiemdziesi¹ta czwarta, osiemdziesi¹ta pi¹ta, dziewiêædziesi¹ta trzecia, dziewiêædziesi¹t czwarta, dziewiêædziesi¹ta szósta, dziewiêædziesi¹ta siódma i setna.
Panie Marsza³ku, przedk³adam zestaw tych poprawek do ³¹cznego g³osowania.
W toku posiedzenia komisji senatorowie
wnioskodawcy zg³osili równie¿ wnioski o wycofanie niektórych swoich poprawek. S¹ to senatorowie: Adam Biela, Tomasz Misiak, Andrzej £uczycki. Numery tych wycofanych poprawek równie¿ znajd¹ pañstwo w tym samym druku senackim. Proszê pañstwa, nie chcê przed³u¿aæ, chcê
zaj¹æ tylko parê minut, ¿eby…
(G³os z sali: Nie, nie. Nie ma powodu.)
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(senator A. Biela)
Nie ma powodu, pañstwo jesteœcie doskonale
zorientowani…
(G³os z sali: Tak.)
(Senator Jerzy Szmit: Jesteœmy przekonani.)
Wielu bra³o udzia³ w posiedzeniu komisji, które trwa³o do pó³ do drugiej dnia dzisiejszego.
Chcia³bym bardzo serdecznie podziêkowaæ senatorom cz³onkom komisji oraz innym senatorom,
którzy byli zainteresowani prac¹ nad ustaw¹
mieszkaniow¹, tym, którzy dobrowolnie uczestniczyli w pracach tej komisji. Dziêkujê pañstwu bardzo. (Oklaski)
(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza³ek Krzysztof Putra)

Wicemarsza³ek Krzysztof Putra:
Dziêkujê bardzo.
Proszê o zabranie g³osu sprawozdawcê mniejszoœci komisji, pana senatora Andrzeja £uczyckiego, i przedstawienie wniosku mniejszoœci komisji.
(Senator Andrzej £uczycki: Panie Marsza³ku,
rezygnujê z zabrania g³osu, wszyscy wiemy na
czym polega ta…) (Oklaski)
Dziêkujê bardzo panu senatorowi.
Czy senatorowie wnioskodawcy chc¹ jeszcze
zabraæ g³os? Nie widzê zg³oszeñ.
(G³os z sali: Pan senator Szmit.)
Pan senator Szmit, bardzo proszê.

Senator Jerzy Szmit:
Nie wiem, mo¿e niektórych rozczarujê, mo¿e
innych ucieszê.
Szanowni Pañstwo, Panie Marsza³ku, ja
chcia³bym podtrzymaæ poprawkê sto osiemnast¹, która zosta³a wycofana. Ta poprawka okreœla termin, w którym spó³dzielnie mieszkaniowe
musz¹ dostosowaæ swoje statuty do wymagañ
zapisanych w ustawie, nad któr¹ dzisiaj bêdziemy g³osowaæ.

Wicemarsza³ek Krzysztof Putra:
Dziêkujê bardzo.
Poprawka sto osiemnasta, tak?
(G³os z sali: Tak.)
Dziêkujê bardzo, czyli to jest…
(Rozmowy na sali)
Przystêpujemy do g³osowania w sprawie ustawy o zmianie ustawy o spó³dzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych
ustaw.
Bardzo bym prosi³ o nierozmawianie – bêdziemy mogli sprawniej poprowadziæ g³osowania.
Przypominam, ¿e w tej sprawie w toku debaty
przedstawiono nastêpuj¹ce wnioski. Senator
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wnioskodawca przedstawi³ wniosek o odrzucenie
ustawy, Komisja Gospodarki Narodowej oraz senatorowie wnioskodawcy przedstawili wnioski
o wprowadzenie poprawek do ustawy.
Informujê, ¿e zgodnie z art. 54 ust. 1 Regulaminu Senatu w pierwszej kolejnoœci zostanie
przeprowadzone g³osowanie nad wnioskiem
o odrzucenie ustawy, a nastêpnie, w wypadku
odrzucenia tego wniosku, nad przedstawionymi poprawkami, wed³ug kolejnoœci przepisów
ustawy.
Przystêpujemy do g³osowania nad wnioskiem
senatora W³adys³awa Mañkuta o odrzucenie
ustawy o zmianie ustawy o spó³dzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych
ustaw.
Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci…
Przepraszam, ale muszê kartê… Czy pani mo¿e podaæ moj¹ kartê?
(Rozmowy na sali)
Bardzo przepraszam za to zamieszanie.
Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa senatorów jest za przyjêciem
przedstawionego wniosku? Proszê o naciœniêcie
przycisku „za” i podniesienie rêki.
Kto jest przeciw? Proszê o naciœniêcie przycisku „przeciw” i podniesienie rêki.
Kto siê wstrzyma³ od g³osu? Proszê o naciœniêcie przycisku „wstrzymujê siê” i podniesienie rêki.
Proszê o wyniki.
Obecnych 82, za – 14, przeciw – 59, wstrzyma³o siê od g³osu 9. (G³osowanie nr 120)
Wniosek zosta³ odrzucony.
Wobec odrzucenia wniosku o odrzucenie ustawy przystêpujemy do g³osowania nad przedstawionymi poprawkami.
Poprawka pierwsza wy³¹cza obowi¹zek zarz¹dzania przez spó³dzielniê mieniem jej cz³onków.
Przycisk obecnoœci.
Kto jest za? Proszê o naciœniêcie przycisku „za”
i podniesienie rêki.
Kto jest przeciw? Przycisk przeciw i podniesienie rêki.
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Proszê o podanie wyników.
Obecnych 81, za – 11, przeciw – 70. (G³osowanie nr 121)
Poprawka zosta³a odrzucona.
Nad poprawkami drug¹ i dziewiêædziesi¹t¹
dziewi¹t¹ g³osujemy ³¹cznie. Przyjêcie tych poprawek wyklucza g³osowanie nad poprawk¹ trzeci¹.
Poprawki druga i dziewiêædziesi¹ta dziewi¹ta
wprowadzaj¹ definicjê osoby bliskiej.
Przycisk obecnoœci.
Kto jest za? Proszê o naciœniêcie przycisku „za”
i podniesienie rêki.
Kto jest przeciw?
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(wicemarsza³ek K. Putra)
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Proszê o podanie wyników.
Obecnych 81, za – 81. (G³osowanie nr 122)
Poprawki zosta³y przyjête.
Poprawki trzecia i dziewiêædziesi¹ta dziewi¹ta
wprowadzaj¹ definicjê…
(G³os z sali: Nie, nie, ju¿ nie g³osujemy…)
A, przepraszam.
Poprawki czwarta, piêtnasta i osiemnasta
wprowadzaj¹ odrêbny sposób uiszczania i rozliczania op³at na utrzymanie nieruchomoœci i odpisów na fundusz remontowy dla osób bêd¹cych
w³aœcicielami lokali znajduj¹cych siê w spó³dzielni. Op³aty i odpisy by³yby wnoszone w formie zaliczek. Ewentualna ró¿nica nie przechodzi³aby
na nastêpny rok.
Przycisk obecnoœci.
Kto jest za? Proszê nacisn¹æ przycisk „za”
i podnieœæ rêkê.
Kto jest przeciw? Przycisk „przeciw”.
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Proszê o wyniki.
Obecnych 81, za – 10, przeciw – 69, wstrzyma³o siê 2. (G³osowanie nr 123)
Poprawki zosta³y odrzucone.
Teraz g³osujemy nad blokiem poprawek, to
jest nad poprawkami pi¹t¹, dziewiêtnast¹, czterdziest¹ siódm¹, czterdziest¹ ósm¹, piêædziesi¹t¹
drug¹, piêædziesi¹t¹ trzeci¹, piêædziesi¹t¹ czwart¹, szeœædziesi¹t¹ trzeci¹, szeœædziesi¹t¹ czwart¹, szeœædziesi¹t¹ pi¹t¹, szeœædziesi¹t¹ ósm¹,
szeœædziesi¹t¹ dziewi¹t¹, siedemdziesi¹t¹, siedemdziesi¹t¹ drug¹, siedemdziesi¹t¹ pi¹t¹,
osiemdziesi¹t¹ trzeci¹, osiemdziesi¹t¹ czwart¹,
osiemdziesi¹t¹ pi¹t¹, dziewiêædziesi¹t¹ trzeci¹,
dziewiêædziesi¹t¹ czwart¹, dziewiêædziesi¹t¹
szóst¹, dziewiêædziesi¹t¹ siódm¹ i setn¹.
Czy ktoœ z pañstwa wnosi zastrze¿enie do g³osowania blokiem ? Nie.
Te poprawki maj¹ charakter precyzuj¹cy.
Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za? Proszê o naciœniêcie przycisku „za”
i podniesienie rêki.
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Proszê o wyniki.
Obecnych 81, za – 81. (G³osowanie nr 124)
Poprawki zosta³y przyjête.
Poprawka szósta ma na celu zaznaczenie, ¿e
sposób ewidencjonowania kosztów i przychodów
z op³at jest odmienny od sposobu ewidencjonowania wp³ywów i wydatków funduszu remontowego. Poprawka precyzuje równie¿ prowadzenie
ewidencji funduszu remontowego.
Przycisk obecnoœci.
Kto jest za? Proszê o naciœniêcie przycisku „za”
i podniesienie rêki.
Kto jest przeciw?

Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Proszê o wyniki.
Obecnych 81, za – 81. (G³osowanie nr 125)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka siódma ma na celu zaznaczenie…
Przepraszam.
Poprawka ósma wprowadza mo¿liwoœæ tworzenia specjalnego funduszu remontowego
i okreœla zasady obliczania kosztów utrzymania
nieruchomoœci.
Przycisk obecnoœci.
Kto jest za? Proszê o naciœniêcie przycisku „za”
i podniesienie rêki.
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Proszê o wyniki.
Obecnych 81, za – 79, przeciw – 2. (G³osowanie nr 126)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka dziesi¹ta wprowadza zakaz stosowania przez spó³dzielniê tak zwanych mno¿ników przy rozliczaniu kosztów zakupu ciep³a, czyli centralnego ogrzewania i ciep³ej wody.
Przycisk obecnoœci.
Kto jest za? Proszê o naciœniêcie przycisku „za”
i podniesienie rêki.
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Proszê o wyniki.
Obecnych 81, za – 8, 71 – przeciw, 2 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 127)
Poprawka zosta³a odrzucona.
Poprawka jedenasta wprowadza zakaz stosowania przez spó³dzielniê tak zwanych mno¿ników
przy rozliczaniu kosztów centralnego ogrzewania.
Przycisk obecnoœci.
Kto jest za? Proszê o naciœniêcie przycisku „za”
i podniesienie rêki.
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Proszê o wyniki.
Obecnych 81, za – 9, przeciw – 69, wstrzyma³o
siê 3. (G³osowanie nr 128)
Poprawka zosta³a odrzucona.
Poprawka dwunasta obliguje osoby niebêd¹ce
cz³onkami spó³dzielni do partycypacji w kosztach zwi¹zanych z dzia³alnoœci¹ spo³eczn¹, oœwiatow¹ i kulturaln¹ prowadzon¹ przez
spó³dzielniê.
Przycisk obecnoœci.
Kto jest za? Proszê nacisn¹æ przycisk „za”
i podnieœæ rêkê.
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Proszê o wyniki.
Obecnych 81, za – 6, przeciw – 74, wstrzyma³
siê 1. (G³osowanie nr 129)
Poprawka zosta³a odrzucona.
Poprawka trzynasta w sprawach pomiêdzy
cz³onkiem spó³dzielni a jej zarz¹dem nakazuje

34. posiedzenie Senatu w dniu 1 czerwca 2007 r.
G³osowania (cd.)

(wicemarsza³ek K. Putra)
stosowaæ przepisy kodeksu postêpowania administracyjnego.
Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za? Proszê o naciœniêcie przycisku „za”
i podniesienie rêki.
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Proszê o wyniki.
Obecnych 80, za – 10, przeciw – 65, wstrzyma³o siê od g³osu 5. (G³osowanie nr 130)
Poprawka zosta³a odrzucona.
Poprawka szesnasta ma charakter redakcyjny.
Przycisk obecnoœci.
(G³os z sali: Jeszcze czternasta.)
Przepraszam.
Poprawka czternasta w przypadku zaskar¿enia podwy¿ki op³at do s¹du zwalnia skar¿¹cego z obowi¹zku wnoszenia op³at w nowej
wysokoœci.
Przycisk obecnoœci.
Kto jest za? Proszê o naciœniêcie przycisku „za”
i podniesienie rêki.
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Proszê o wyniki.
Obecnych 80, za – 79, 1 nie g³osowa³. (G³osowanie nr 131)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka szesnasta ma charakter redakcyjny.
Przycisk obecnoœci.
Kto jest za? Proszê o naciœniêcie przycisku „za”
i podniesienie rêki.
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Proszê o wyniki.
81 obecnych, za – 81. (G³osowanie nr 132)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka siedemnasta wprowadza do ustawy
o spó³dzielniach mieszkaniowych przepis okreœlaj¹cy, jakie rodzaje funduszy mog¹ byæ tworzone w spó³dzielni mieszkaniowej.
Przycisk obecnoœci.
Kto jest za? Proszê nacisn¹æ przycisk „za”
i podnieœæ rêkê.
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Proszê o wyniki.
Obecnych 81, za – 7, przeciw – 69, wstrzyma³o
siê 5. (G³osowanie nr 133)
Poprawka zosta³a odrzucona.
Poprawka dwudziesta zmierza do tego, by
cz³onek spó³dzielni mia³ nieograniczony dostêp
do wszystkich dokumentów dotycz¹cych
spó³dzielni.
Przyjêcie poprawki dwudziestej wyklucza g³osowanie nad poprawkami dwudziest¹ pierwsz¹,
dwudziest¹ drug¹, dwudziest¹ pi¹t¹, dwudziest¹
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szóst¹, dwudziest¹ siódm¹, dwudziest¹ dziewi¹t¹ i trzydziest¹.
Przycisk obecnoœci.
Kto jest za? Proszê o naciœniêcie przycisku
„za”.
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Proszê o wyniki.
Obecnych 81, za – 80, wstrzyma³ siê – 1. (G³osowanie nr 134)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka dwudziesta trzecia stanowi, ¿e koszty odpisów i kopii dokumentów spó³dzielni bêdzie pokrywaæ cz³onek spó³dzielni sk³adaj¹cy
wniosek o ich otrzymanie.
Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
(Rozmowy na sali)
(G³osy z sali: O! I zgas³o.)
(G³os z sali: Maszyna siê zaciê³a.)
Przycisk obecnoœci.
Kto jest za? Proszê o naciœniêcie przycisku „za”
i podniesienie rêki.
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Proszê o wyniki.
Obecnych 81, za – 79, wstrzyma³o siê od g³osu
2. (G³osowanie nr 135)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Przyjêcie poprawki dwudziestej trzeciej wyklucza g³osowanie nad poprawk¹ dwudziest¹ czwart¹.
Poprawka dwudziesta ósma nak³ada na
spó³dzielniê obowi¹zek udostêpniania na stronie
internetowej wskazanych w przepisie dokumentów.
Przycisk obecnoœci.
Kto jest za? Proszê o naciœniêcie przycisku „za”
i podniesienie rêki.
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Proszê o wyniki.
Obecnych 81, za – 80, wstrzyma³ siê od g³osu
1. (G³osowanie nr 136)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawki trzydziesta pierwsza, sto trzecia i sto
dwudziesta druga usuwaj¹ przepis, który okreœla³ nowe zasady funkcjonowania rad nadzorczych w spó³dzielniach mieszkaniowych oraz
który zakazywa³ ³¹czenia pracy w spó³dzielni
i udzia³u w radzie nadzorczej.
Przycisk obecnoœci.
Kto jest za? Proszê o naciœniêcie przycisku „za”
i podniesienie rêki.
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Proszê o wyniki.
Obecnych 81, za – 37, przeciw – 41, wstrzyma³o siê 3. (G³osowanie nr 137)
Poprawki zosta³y odrzucone.
Przyjêcie tych poprawek wyklucza g³osowanie
nad poprawkami trzydziest¹ drug¹, trzydziest¹
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trzeci¹, sto dwudziest¹ trzeci¹ i sto dwudziest¹
czwart¹.
Poprawka trzydziesta druga zmierza do tego,
aby pracownik spó³dzielni nie móg³ byæ cz³onkiem pochodz¹cego z wyboru organu spó³dzielni.
Przycisk obecnoœci.
Kto jest za? Proszê o naciœniêcie przycisku „za”
i podniesienie rêki.
Kto jest przeciw?
Kto wstrzyma³ siê od g³osu?
Proszê o wyniki.
Obecnych 81, za – 9, przeciw – 69, wstrzyma³o
siê od g³osu 3. (G³osowanie nr 138)
Poprawka zosta³a odrzucona.
Poprawka trzydziesta trzecia podwy¿sza maksymalne wynagrodzenie cz³onków organu
spó³dzielni mieszkaniowych innych ni¿ zarz¹d.
Przycisk obecnoœci.
Kto jest za? Proszê o naciœniêcie przycisku „za”
i podniesie rêki.
Kto jest przeciw?
Kto wstrzyma³ siê od g³osu?
Proszê o wyniki.
Obecnych 79, za – 49, przeciw – 28, wstrzyma³o siê od g³osu 2. (G³osowanie nr 139)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka trzydziesta czwarta usuwa przepis
daj¹cy mo¿liwoœæ prowadzenia walnego zgromadzenia w czêœciach, przywracaj¹c w ten sposób
dotychczasowe zasady obowi¹zuj¹ce w tym zakresie.
Przycisk obecnoœci.
Kto jest za? Proszê o naciœniêcie przycisku „za”
i podniesienie rêki.
Kto jest przeciw?
Kto wstrzyma³ siê od g³osu?
Proszê o wyniki.
Obecnych 80, za – 36, przeciw – 42, wstrzyma³o siê od g³osu 2. (G³osowanie nr 140)
Poprawka zosta³a odrzucona.
Poprawka trzydziesta pi¹ta wprowadza szczególne zasady przeprowadzania walnego zgromadzenia w spó³dzielni mieszkaniowej, rezygnuj¹c
z mo¿liwoœci prowadzenia walnego zgromadzenia w czêœciach.
(Rozmowy na sali)
Proszê o spokój.
Proszê nacisn¹æ przycisk obecnoœci.
Kto jest za? Proszê o naciœniêcie przycisku „za”
i podniesienie rêki.
Kto jest przeciw?
Kto wstrzyma³ siê od g³osu?
Proszê o wyniki.
Obecnych 80, za – 19, przeciw – 54, wstrzyma³o siê 7. (G³osowanie nr 141)
Poprawka zosta³a odrzucona.
Poprawka trzydziesta szósta wprowadza mo¿liwoœæ dzielenia walnego zgromadzenia na czê-

œci, nie wy³¹czaj¹c mo¿liwoœci przeprowadzania
walnego zgromadzenia wed³ug dotychczasowych
zasad okreœlonych w prawie spó³dzielczym.
Przycisk obecnoœci.
Kto jest za? Proszê o naciœniêcie przycisku „za”
i podniesienie rêkê.
Kto jest przeciw?
Kto wstrzyma³ siê od g³osu?
Proszê o wyniki.
Obecnych 81, za – 33, przeciw – 44, wstrzyma³o siê od g³osu 4. (G³osowanie nr 142)
Poprawka zosta³a odrzucona.
Poprawka trzydziesta siódma wprowadza nowe zasady przeprowadzania walnego zgromadzenia podzielonego na czêœci. Cz³onków spó³dzielni
zawiadamia siê o terminie walnego zgromadzenia co najmniej na dwadzieœcia jeden dni wczeœniej. Walne zgromadzenie jest wa¿ne niezale¿nie
od liczby obecnych cz³onków. Poprawka szczegó³owo reguluje zasady wnoszenia projektów uchwa³ i poprawek do tych projektów.
Przycisk obecnoœci.
Kto jest za? Proszê o naciœniêcie przycisku „za”
i podniesienie rêki.
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Proszê o wyniki.
Obecnych 81, za – 51, przeciw – 25, wstrzyma³o siê od g³osu 5. (G³osowanie nr 143)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka czterdziesta pi¹ta wprowadza przepis analogiczny do zawartego w ustawie – Prawo
spó³dzielcze, okreœlaj¹cy obowi¹zek spó³dzielni
mieszkaniowej poddania siê raz na trzy lata badaniu lustracyjnemu. Poprawka wprowadza uprawnienie do ¿¹dania przez 1/10 liczby cz³onków
przeprowadzenia lustracji spó³dzielni. Lustracjê
mo¿e przeprowadziæ tylko bieg³y rewident.
Przycisk obecnoœci.
Kto jest za? Proszê o naciœniêcie przycisku „za”
i podniesienie rêki.
Kto jest przeciw?
Kto wstrzyma³ siê od g³osu?
Proszê o wyniki.
Obecnych 81, za – 57, przeciw – 23, wstrzyma³
siê 1. (G³osowanie nr 144)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka czterdziesta szósta zakazuje cz³onkom spó³dzielni wynajmowania lub oddawania
w bezp³atne u¿ytkowanie lokali w domach dla inwalidów, osób samotnych i innych domach
o specjalnym przeznaczeniu.
Przycisk obecnoœci.
Kto jest za? Proszê o naciœniêcie przycisku „za”
i podniesienie rêki.
Kto jest przeciw?
Kto wstrzyma³ siê od g³osu?
Proszê o wyniki.
Obecnych 80, za – 76, przeciw – 2, wstrzyma³ siê
od g³osu 1, nie g³osowa³ 1. (G³osowanie nr 145)
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Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka czterdziesta dziewi¹ta stanowi, ¿e
okres nie szeœciu, lecz trzech miesiêcy zw³oki
z uiszczaniem op³at przez cz³onka daje spó³dzielni prawo do podjêcia uchwa³y o wygaœniêciu
spó³dzielczego lokatorskiego prawa do lokalu.
Przycisk obecnoœci.
Kto jest za? Proszê o naciœniêcie przycisku „za”
i podniesienie rêki.
Kto jest przeciw?
Kto wstrzyma³ siê od g³osu?
Proszê o wyniki.
81 obecnych, 73 – za, 6 – przeciw, 2 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 146)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka piêædziesi¹ta stanowi, ¿e w przypadku
wygaœniêcia spó³dzielczego lokatorskiego prawa do
lokalu mieszkalnego cz³onkowie spó³dzielni niemaj¹cy zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych, którzy zg³osz¹ gotowoœæ do zawarcia umowy o ustanowienie i przeniesienie odrêbnej w³asnoœci lokalu,
maj¹ pierwszeñstwo w nabyciu tego lokalu, lecz
musz¹ zap³aciæ spó³dzielni jego wartoœæ rynkow¹.
Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za? Proszê o naciœniêcie przycisku „za”
i podniesienie rêki.
Kto jest przeciw?
Kto wstrzyma³ siê od g³osu?
Proszê o wyniki.
81 obecnych, 79 – za, 2 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 147)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka piêædziesi¹ta druga ma charakter…
(G³os z sali: Piêædziesi¹ta pi¹ta.)
Przepraszam, poprawka piêædziesi¹ta pi¹ta
pozwala spó³dzielni w przypadku opró¿nienia
lokalu przez osobê, której prawo do lokalu wygas³o, na potr¹cenie zaleg³oœci w op³atach za
ten lokal.
Przycisk obecnoœci.
Kto jest za? Proszê o naciœniêcie przycisku „za”.
Kto jest przeciw?
Kto wstrzyma³ siê od g³osu?
Proszê wyniki.
81 obecnych, 80 – za, 1 wstrzyma³ siê od g³osu.
(G³osowanie nr 148)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka piêædziesi¹ta szósta nakazuje osobie opró¿niaj¹cej lokal uprawnionej do otrzymania jego wartoœci rynkowej uiœciæ koszty okreœlenia wartoœci rynkowej tego lokalu.
Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto wstrzyma³ siê od g³osu?
Proszê o wyniki.
80 obecnych, 79 – za, 1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowanie nr 149)
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Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka piêædziesi¹ta siódma usuwa przepis nakazuj¹cy spó³dzielni wyp³atê wartoœci rynkowej lokalu osobie, która opuœci³a dany lokal,
nawet je¿eli nie zosta³ on sprzedany.
Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Proszê o wyniki.
81 obecnych, 81 – za. (G³osowanie nr 150)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka piêædziesi¹ta dziewi¹ta rozszerza
obowi¹zki osób, którym przys³uguje spó³dzielcze
lokatorskie prawo do lokalu, a które ¿¹daj¹ zawarcia umowy przeniesienia w³asnoœci lokalu.
Spó³dzielnia zawrze z nimi umowê przeniesienia
w³asnoœci po sp³acie zobowi¹zañ zwi¹zanych
z budow¹, ewentualnego zad³u¿enia z tytu³u op³at oraz po wp³acie ró¿nicy pomiêdzy wartoœci¹
rynkow¹ lokalu a zwaloryzowan¹ wartoœci¹
wk³adu mieszkaniowego, z zachowaniem prawa
do piêædziesiêcioprocentowej bonifikaty, przy
czym statut spó³dzielni mo¿e przewidywaæ korzystniejsze od tych zasady rozliczeñ.
Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Proszê wyniki.
81 obecnych, 33 – za, 46 – przeciw, 2 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 151)
Poprawka zosta³a odrzucona.
Poprawka szeœædziesi¹ta zmierza do doprecyzowania przepisu poprzez wskazanie, ¿e w przypadku zmiany lokatorskiego prawa do lokalu na
w³asnoœæ osoba uprawniona ma obowi¹zek sp³aty kwoty umorzenia kredytu i dotacji zaci¹gniêtych na budowê lokalu, a nie na remont czy modernizacjê.
Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto wstrzyma³ siê od g³osu?
Proszê o wyniki.
81 obecnych, 81 – za. (G³osowanie nr 152)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka szeœædziesi¹ta pierwsza ma charakter precyzuj¹cy.
Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto wstrzyma³ siê od g³osu?
Proszê o wyniki.
79 obecnych, 79 – za. (G³osowanie nr 153)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka szeœædziesi¹ta druga rozszerza obowi¹zki osób, którym przys³uguje spó³dzielcze lokatorskie prawo do lokalu, a które ¿¹daj¹ zawarcia umowy przeniesienia w³asnoœci lokalu.
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Spó³dzielnia zawrze z nimi umowê przeniesienia
w³asnoœci lokalu po sp³acie zobowi¹zañ zwi¹zanych z budow¹, ewentualnego zad³u¿enia z tytu³u op³at oraz po wp³acie ró¿nicy pomiêdzy wartoœci¹ rynkow¹ lokalu a zwaloryzowan¹ wartoœci¹
wk³adu mieszkaniowego, z zachowaniem prawa
do co najmniej piêædziesiêcioprocentowej bonifikaty, przy czym status spó³dzielni mo¿e przewidywaæ korzystniejsze od tych zasady rozliczeñ
oraz mo¿liwoœæ roz³o¿enia tych kwot na raty na
okres czterdziestu lat.
Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Proszê wyniki.
79 obecnych, 32 – za, 45 – przeciw, 2 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 154)
Poprawka zosta³a odrzucona.
Poprawka szeœædziesi¹ta szósta zmierza do
utrzymania obecnie obowi¹zuj¹cych przepisów,
które uzale¿niaj¹ od wspólnego zamieszkiwania
zawarcie umowy o ustanowieniu spó³dzielczego
lokatorskiego prawa do lokalu z osob¹ blisk¹
cz³onkowi spó³dzielni, którego prawo wygas³o.
Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Proszê o wyniki.
79 obecnych, 13 – za, 48 – przeciw, 18 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 155)
Poprawka zosta³a odrzucona.
Poprawka szeœædziesi¹ta siódma wprowadza
przepis, który przyznaje prawo zawarcia umowy
o ustanowienie spó³dzielczego lokatorskiego prawa do lokalu w domach dla inwalidów i innych
domach o specjalnym przeznaczeniu jedynie
ma³¿onkowi zamieszka³emu z cz³onkiem
spó³dzielni, którego prawo wygas³o.
Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Proszê o wyniki.
79 obecnych, 78 – za, 1 nie g³osowa³. (G³osowanie nr 156)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka siedemdziesi¹ta pierwsza ma na celu wskazanie, ¿e obowi¹zuj¹ce przepisy ustawy
dotycz¹ce spó³dzielczego w³asnoœciowego prawa
do miejsca postojowego nale¿y stosowaæ równie¿
do gara¿y wolnostoj¹cych.
Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Proszê o wyniki.

78 obecnych, 76 – za, 2 – przeciw. (G³osowanie
nr 157)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka siedemdziesi¹ta trzecia ma na celu umo¿liwienie przenoszenia odrêbnej w³asnoœci lokalu równie¿ w formie umów indywidualnych.
Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Proszê o wyniki.
78 obecnych, 78 – za. (G³osowanie nr 158)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka siedemdziesi¹ta czwarta stanowi,
¿e w przypadku, gdy wyodrêbniona zosta³a w³asnoœæ wszystkich lokali w obrêbie danej nieruchomoœci, od decyzji w³aœcicieli lokali zale¿y, czy bêd¹ mia³y do nich zastosowanie przepisy ustawy
o w³asnoœci lokali.
Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Proszê o wyniki.
79 obecnych, 78 – za, 1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowanie nr 159)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka siedemdziesi¹ta szósta obejmuje
odpowiedzialnoœci¹ karn¹ przewidzian¹
w art. 27 syndyków i prokurentów oraz rozszerza
katalog umów, których niezawarcie skutkuje odpowiedzialnoœci¹ karn¹.
Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Proszê o wyniki.
78 obecnych, 76 – za, 1 wstrzyma³ siê od g³osu,
1 nie g³osowa³. (G³osowanie nr 160)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka osiemdziesi¹ta druga penalizuje
czyn polegaj¹cy na nieprowadzeniu ewidencji
pozaksiêgowej.
Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Proszê o wyniki.
75 obecnych, 53 – za, 22 – przeciw. (G³osowanie nr 161)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka osiemdziesi¹ta szósta w sytuacji,
gdy spó³dzielnia posiada nieuregulowany stan
prawny nieruchomoœci lub nie przys³uguje jej
prawo w³asnoœci lub u¿ytkowania wieczystego
gruntu, a cz³onek spó³dzielni wyst¹pi z ¿¹daniem
przeniesienia prawa odrêbnej w³asnoœci lokalu,
wpr owadza obowi¹zek wyst¹pienia przez
spó³dzielniê do s¹du z wnioskiem o stwierdzenie
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zasiedzenia, je¿eli spó³dzielnia spe³nia warunki
do wyst¹pienia z takim wnioskiem, okreœlone
w ust. 4.
Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Proszê o wyniki.
77 obecnych, 77 – za. (G³osowanie nr 162)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka osiemdziesi¹ta siódma wprowadza
przepis, który okreœla warunki nabycia przez
dzier¿awców w³asnoœci nieruchomoœci gruntowej i wzniesionego na niej budynku.
Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Proszê o wyniki.
77 obecnych, 75 – za, 2 – przeciw. (G³osowanie
nr 163)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka osiemdziesi¹ta ósma usuwa przepis
okreœlaj¹cy…
(G³osy z sali: Wycofana, wycofana.)
Przepraszam, poprawka zosta³a wycofana.
Poprawki osiemdziesi¹ta dziewi¹ta i sto siedemnasta przekszta³caj¹ art. 42 ust. 1 w przepis
o charakterze przejœciowym. Nak³ada on na
spó³dzielnie obowi¹zek zrealizowania w terminie
trzech miesiêcy od dnia wejœcia w ¿ycie ustawy
wszystkich wniosków z³o¿onych w sprawach
o przeniesienie praw do lokali.
Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Proszê o wyniki.
77 obecnych, 77 – za. (G³osowanie nr 164)
Poprawki zosta³y przyjête.
Poprawka dziewiêædziesi¹ta precyzuje sposób
oznaczania nieruchomoœci.
Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Wyniki.
77 obecnych, 77 – za. (G³osowanie nr 165)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka dziewiêædziesi¹ta druga ma charakter doprecyzowuj¹cy.
Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Wyniki.
75 obecnych, 75 – za. (G³osowanie nr 166)
Poprawka zosta³a przyjêta.
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Poprawka dziewiêædziesi¹ta pi¹ta stanowi, ¿e
decyzjê o przynale¿noœci pomieszczeñ do lokalu
zarz¹d spó³dzielni podejmuje w uzgodnieniu
z cz³onkami spó³dzielni lub najemcami mieszkañ.
Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Wyniki.
76 obecnych, 76 – za. (G³osowanie nr 167)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka dziewiêædziesi¹ta ósma stanowi, ¿e
w uchwale o dokonaniu podzia³u nale¿y wskazaæ, na
któr¹ nieruchomoœæ bêdzie przeniesiona hipoteka.
Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Wyniki.
77 obecnych, 74 – za, 2 – przeciw, 1 wstrzyma³
siê od g³osu. (G³osowanie nr 168)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka sto pierwsza zmienia zasady obliczania kaucji mieszkaniowej i nakazuje waloryzowaæ j¹ proporcjonalnie do wskaŸnika wzrostu
wynagrodzeñ.
Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Wyniki.
76 obecnych, 5 – za, 71 – przeciw. (G³osowanie
nr 169)
Poprawka zosta³a odrzucona.
Poprawka sto druga precyzuje, co nale¿y rozumieæ pod pojêciem bezczynnoœci organu
spó³dzielni.
Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Wyniki.
77 obecnych, 76 – za, 1 wstrzyma³ siê od g³osu.
(G³osowanie nr 170)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka sto czwarta. Celem tej poprawki jest
roz³o¿enie kosztów postêpowania s¹dowego solidarnie na cz³onków i spó³dzielniê w przypadku
wydania przez s¹d orzeczenia zastêpuj¹cego
uchwa³ê walnego zgromadzenia o podziale
spó³dzielni.
Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Wyniki.
77 obecnych, 76 – za, 1 wstrzyma³ siê od g³osu.
(G³osowanie nr 171)
Poprawka zosta³a przyjêta.
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Poprawka sto pi¹ta stanowi, ¿e s¹d przy podziale maj¹tku spó³dzielni ma obowi¹zek uwzglêdnienia kosztów remontów i termomodernizacji
budynków objêtych podzia³em.
Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Wyniki.
77 obecnych, 77 – za. (G³osowanie nr 172)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka sto szósta w³¹cza do dnia 31 grudnia 2012 r. obowi¹zek prowadzenia ewidencji
i rozliczeñ odrêbnie dla ka¿dej nieruchomoœci,
w przypadku, gdy spó³dzielnia w dniu wejœcia
w ¿ycie niniejszej ustawy realizuje przedsiêwziêcia modernizacyjne.
Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Wyniki.
77 obecnych, 77 – za. (G³osowanie nr 173)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka sto ósma zmierza do przywrócenia
prawa w³asnoœci lokalu osobom, których prawo
w³asnoœci zosta³o z mocy ustawy przekszta³cone
w spó³dzielcze w³asnoœciowe prawo do lokalu
ustaw¹ z dnia 17 lutego 1961 r. o spó³dzielniach
i ich zwi¹zkach.
Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Wyniki.
77 obecnych, 39 – za, 34 – przeciw, 3 wstrzyma³o siê od g³osu, 1 nie g³osowa³. (G³osowanie
nr 174)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka sto dziewi¹ta stanowi, ¿e osobom,
które przed dniem wejœcia w ¿ycie ustawy nie
dokona³y ca³kowitej sp³aty z tytu³u przekszta³cenia spó³dzielczego lokatorskiego prawa
do lokalu w spó³dzielcze w³asnoœciowe prawo do
lokalu lub z tytu³u przeniesienia odrêbnej w³asnoœci lokalu, umarza siê pozosta³¹ czêœæ tej
sp³aty. Kwoty uzyskane w wyniku przekszta³cenia zalicza siê na poczet wp³at na fundusz remontowy, je¿eli walne zgromadzenie wyrazi na
to zgodê.
Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Wyniki.
76 obecnych, 46 – za, 25 – przeciw, 5 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 175)
Poprawka zosta³a przyjêta.

Poprawka sto dwunasta umo¿liwia do dnia
31 grudnia 2010 r. ustanowienie spó³dzielczych
w³asnoœciowych praw do lokali znajduj¹cych siê
w budynkach budowanych na nieruchomoœciach maj¹cych nieuregulowany stan prawny.
Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Wyniki.
77 obecnych, 76 – za, 1 wstrzyma³ siê od g³osu.
(G³osowanie nr 176)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka sto trzynasta stanowi, ¿e do przekszta³ceñ w³asnoœciowych zainicjowanych i niezrealizowanych przed dniem wejœcia w ¿ycie niniejszej ustawy stosuje siê przepisy niniejszej
ustawy.
Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Wyniki.
76 obecnych, 75 – za, 1 wstrzyma³ siê od g³osu.
(G³osowanie nr 177)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka sto piêtnasta stanowi, ¿e uchwa³y
zarz¹du sprzeczne z ustaw¹…
(G³os z sali: Sto szesnasta.)
Sto szesnasta...
(G³os z sali: Wycofana.)
Przepraszam, ta poprawka by³a wycofana.
(G³os z sali: Sto szesnasta.)
Poprawka sto szesnasta stanowi, ¿e je¿eli
¿¹danie podzia³u spó³dzielni zostanie zg³oszone
zarz¹dowi spó³dzielni w ci¹gu dwóch miesiêcy od
dnia wejœcia w ¿ycie ustawy, to przeniesienie
w³asnoœci i innych praw maj¹tkowych bêdzie
wolne od podatku i op³at s¹dowych.
Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Wyniki.
77 obecnych, 76 – za, 1 wstrzyma³ siê od g³osu.
(G³osowanie nr 178)
Poprawka zosta³a przyjêta.
(G³os z sali: Sto dziewiêtnasta wycofana…)
Sto osiemnasta wycofana…
(G³os z sali: Podtrzymana.)
Pan senator Szmit podtrzyma³ poprawkê sto
osiemnast¹.
Poprawka sto osiemnasta wprowadza nowe
terminy dokonania zmian statutów i zg³oszenia
ich do Krajowego Rejestru S¹dowego.
Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Wyniki.
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76 obecnych, 47 – za, 26 – przeciw, 3 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 179)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka sto dwudziesta zakazuje stosowania przepisów dotychczasowych statutów po
dniu wejœcia w ¿ycie ustawy.
Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Wyniki.
75 obecnych, 5 – za, 68 – przeciw, 2 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 180)
Poprawka zosta³a odrzucona.
(G³os z sali: Sto dwadzieœcia jeden.)
Poprawka sto dwudziesta pierwsza…
(G³os z sali: Wycofana.)
…wycofana.
Poprawka sto dwudziesta trzecia stanowi, ¿e
przepisy nowej ustawy dotycz¹cej kadencji rad
nadzorczych stosuje siê do rad nadzorczych powo³anych po dniu wejœcia w ¿ycie ustawy. Decyduje równie¿ o tym, ¿e sta¿ kadencyjny cz³onka
rady nadzorczej rozpoczyna siê po dniu wejœcia
w ¿ycie ustawy.
Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Wyniki.
76 obecnych, 75 – za, 1 wstrzyma³ siê od g³osu.
(G³osowanie nr 181)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka sto dwudziesta szósta nakazuje stosowanie nowych przepisów w przypadku, gdy
rozpocz¹³ siê ju¿ bieg terminu do opró¿nienia lokalu.
Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Wyniki.
76 obecnych, 74 – za, 1 wstrzyma³ siê od g³osu,
1 nie g³osowa³. (G³osowanie nr 182)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka sto dwudziesta siódma nak³ada na
ministra w³aœciwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej obowi¹zek przeprowadzenia kampanii informacyjnej na temat zmian wprowadzonych niniejsz¹
ustaw¹.
Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Wyniki.
76 obecnych, 8 – za, 62 – przeciw, 6 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 183)
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Poprawka zosta³a odrzucona.
Poprawka sto dwudziesta ósma okreœla nowy
termin wejœcia w ¿ycie ustawy.
Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Wyniki.
76 obecnych, 50 – za, 22 – przeciw, 4 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 184)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Przystêpujemy do g³osowania nad podjêciem
uchwa³y w sprawie ustawy o zmianie ustawy
o spó³dzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie
niektórych innych ustaw w ca³oœci, ze zmianami
wynikaj¹cymi z przyjêtych poprawek.
(Rozmowy na sali)
Proszê o zachowanie spokoju.
Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa senatorów jest za przyjêciem
projektu uchwa³y? Proszê o naciœniêcie przycisku „za” i podniesienie rêki.
Kto jest przeciw? Proszê o naciœniêcie przycisku „przeciw” i podniesienie rêki.
Kto siê wstrzyma³ od g³osu? Proszê o naciœniêcie przycisku „wstrzymujê siê” i podniesienie rêki.
Proszê o podanie wyników g³osowania.
76 obecnych, 54 – za, 3 – przeciw, 19 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 185)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Senat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zmianie
ustawy o spó³dzielniach mieszkaniowych oraz
o zmianie niektórych innych ustaw. (Oklaski)
(Rozmowy na sali)
Proszê jeszcze o chwilê koncentracji.
Informujê, ¿e porz¹dek obrad trzydziestego
czwartego posiedzenia Senatu zosta³ wyczerpany.
Przystêpujemy do oœwiadczeñ senatorów poza
porz¹dkiem obrad.
Przypominam, ¿e zgodnie z art. 49 ust. 2 Regulaminu Senatu oœwiadczenia nie mog¹ trwaæ
d³u¿ej ni¿ piêæ minut. Przedmiotem oœwiadczenia mog¹ byæ sprawy zwi¹zane z wykonywaniem
mandatu, przy tym nie mo¿e ono dotyczyæ spraw
bêd¹cych przedmiotem porz¹dku obrad bie¿¹cego posiedzenia Senatu. Nad oœwiadczeniem senatorskim nie przeprowadza siê dyskusji.
(Rozmowy na sali)
Proszê w ciszy opuszczaæ salê obrad, wtedy bêdzie ³atwiej.
Przypominam pañstwu senatorom, ¿e zgodnie
z art. 49 ust. 2 Regulaminu Senatu marsza³ek
odmówi przyjêcia niewyg³oszonych oœwiadczeñ,
których treœci nie mo¿na ustaliæ lub których wyg³oszenie przez senatora nie by³oby mo¿liwe
w przys³uguj¹cym na to czasie, czyli w ci¹gu piêciu minut.
Czy ktoœ z pañstwa senatorów pragnie zabraæ
g³os?
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(Senator Ewa Tomaszewska: Tak. Ja by³am
zapisana i jestem na liœcie.)
(G³os z sali: Pani Tomaszewska.)
Pani senator Ewa Tomaszewska, bardzo proszê.
(Senator Anna Kurska: Ewa, ty mieszkasz
w Warszawie…)
Panie i Panowie Senatorowie! Bardzo proszê
o nieprowadzenie rozmów.

Senator Ewa Tomaszewska:
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
W dniach 11–13 maja 2007 r. odby³ siê w Warszawie IV Œwiatowy Kongres Rodzin. W kongresie
bra³o udzia³ ponad trzy tysi¹ce dwieœcie osób,
przedstawicieli rodzin, œrodowisk i organizacji
prorodzinnych. Byli to reprezentanci oko³o
szeœædziesiêciu krajów. Choæ w swej deklaracji
kongres odnosi siê do Boga, byli przedstawiciele
ró¿nych religii – od religii katolickiej, najczêstszej, poprzez inne chrzeœcijañskie, po muzu³mañsk¹.
Odczytam deklaracjê przyjêt¹ na tym kongresie.
Deklaracja IV Œwiatowego Kongresu Rodzin.
Warszawa, 11–13 maja 2007 r.
Zebrani na IV Œwiatowym Kongresie Rodzin
chcemy z ca³¹ moc¹ broniæ prawdy o rodzinie,
przypomnieæ jej misjê wspólnoty mi³oœci i ¿ycia,
wzywaæ do poszanowania jej niezbywalnych
praw zapisanych w Karcie Praw Rodziny.
Rodzina jest dzie³em Boga, podstawow¹ ludzk¹ wspólnot¹, opart¹ na nierozerwalnym
ma³¿eñstwie mê¿czyzny i kobiety, wspólnot¹ mi³oœci otwartej na ¿ycie, œrodowiskiem, w którym
poczynaj¹ siê, przychodz¹ na œwiat i wzrastaj¹
nowi ludzie.
„Przysz³oœæ ludzkoœci idzie poprzez rodzinê”,
a tak¿e „nie ma skuteczniejszej drogi odrodzenia
spo³eczeñstw, jak ich odrodzenie przez zdrowe
rodziny”. Zdrowe – to znaczy wierne swojemu powo³aniu ma³¿eñskiemu i rodzicielskiemu.
Takie rodziny nios¹ dzisiejszemu œwiatu: wiernoœæ Prawdzie Bo¿ej w miejsce relatywizmu; prawdziw¹ mi³oœæ bêd¹c¹ ca³kowitym i bezinteresownym darem z siebie w miejsce hedonizmu; wierne trwanie a¿ do œmierci w miejsce braku odpowiedzialnoœci za los najbli¿szych; poszanowanie
¿ycia ka¿dego cz³owieka od poczêcia do naturalnej œmierci w miejsce dyskryminacji i eksterminacji najs³abszych; radoœæ z ka¿dego dziecka
przychodz¹cego na œwiat w miejsce lêku przed
dzieckiem wyra¿onego w mentalnoœci antykoncepcyjnej; tworzenie zdrowego œrodowiska wychowawczego, w którym wzrastaj¹ m³ode pokolenia, w miejsce fa³szywych ideologii propaguj¹cych demoralizacjê. I tak rodzina niesie Europie i œwiatu wiosnê cywilizacji mi³oœci i ¿ycia
w miejsce demograficznej zimy.

Jesteœmy wdziêczni wszystkim wspólnotom
religijnym, które potwierdzaj¹ tê prawdê. Spotykaj¹c siê w Warszawie, stolicy Polski, ojczyŸnie Jana Paw³a II, dziêkujemy Bogu za jego nauczanie o zamyœle bo¿ym wobec ma³¿eñstwa
i rodziny, za wielk¹ mi³oœæ do rodzin, za ochronê ¿ycia oraz jego modlitwê i cierpienie ofiarowane w intencji rodzin. Dziêkujemy jego nastêpcy Ojcu Œwiêtemu Benedyktowi XVI, który
kontynuuje to œwiadectwo prawdy o ¿yciu i rodzinie. Dziêkujemy wszystkim, którzy s³u¿¹ rodzinie, którzy jej broni¹. Dziêkujemy ka¿dej rodzinie bêd¹cej prawdziwie znakiem nadziei we
wspó³czesnym œwiecie. Dziêkujemy wszystkim
ma³¿onkom, ojcom i matkom, którzy trwaj¹
w wiernej mi³oœci i otwieraj¹ swe serca na przyjêcie nowego ¿ycia.
Zwracamy siê z apelem do wszystkich koœcio³ów i wspólnot religijnych, aby g³osi³y prawdê o ¿yciu, ma³¿eñstwie i rodzinie, potwierdzaj¹c, ¿e jest pierwsz¹ wspólnot¹ wiary i szko³¹
wszystkich powo³añ. Wzywamy rz¹dz¹cych
i polityków, aby rodzina sta³a siê podmiotem
polityki jako podstawowe i niezbywalne dobro
w s³u¿bie narodowi. Apelujemy, aby chronili
¿ycie ka¿dej istoty ludzkiej od poczêcia do naturalnej œmierci, k³ad¹c nacisk na wychowanie
dzieci, które jest podstawowym prawem rodziców. Apelujemy, by chroniæ m³odych ludzi
przed demoralizacj¹ i promowaæ ekonomiczne
rozwi¹zania prowadz¹ce do godnych warunków ¿ycia wszystkich rodzin. Odpowiedzi¹ na
to wezwanie niech bêdzie og³oszenie roku 2008
Rokiem Rodziny.
Zwracamy siê do ludzi nauki, by swoj¹ wiedz¹
s³u¿yli sprawie rodziny. Prosimy lekarzy i wszystkich pracowników s³u¿by zdrowia, aby bronili
prawa do wolnoœci sumienia i wiernie stali na
stra¿y ludzkiego ¿ycia, szczególnie, gdy jest ono
najs³absze i zagro¿one.
Wzywamy przedstawicieli mediów, by s³u¿yli
prawdzie, wskazywali prawdziwe zagro¿enia i potrzeby rodziny, by nieœli m³odym rodzinom wartoœci, które s³u¿¹ rzeczywistemu, trwa³emu rozwojowi cz³owieka. Prosimy m³odych, aby szukali
m¹droœci, wybrali ¿ycie, chronili swoje serca
i cia³a oraz wzrastali w prawdzie i wiernej mi³oœci.
Zwracamy siê do wszystkich ludzi dobrej woli,
aby byli z rodzinami, pomagali odbudowaæ nadziejê i s³u¿yli im pomoc¹ w trudnoœciach.
A wreszcie my, rodziny zgromadzone na
IV Œwiatowym Kongresie Rodzin, zwracamy siê
do wszystkich rodzin: Nie bójcie siê! B¹dŸmy jedno! B¹dŸmy znakiem nadziei! Wspierajmy siê nawzajem, nios¹c szczêœcie i radoœæ! Nieœmy nadziejê wszystkim ludziom, by ich twórczy entuzjazm przyniós³ wiosnê dla Europy i œwiata.
Proszê pañstwa, temu kongresowi towarzyszy³a konferencja, która odbywa³a siê tutaj,
w murach polskiego parlamentu. Zaproszeni na
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ni¹ zostali przedstawiciele innych parlamentów,
uczestnicz¹cy w Œwiatowym Kongresie Rodzin.
Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Krzysztof Putra:
Proszê o zabranie g³osu pani¹ senator Kursk¹.

Senator Anna Kurska:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Moje oœwiadczenie kierujê do ministra ochrony œrodowiska, pana Jana Szyszki.
Szanowny Panie Ministrze!
Rada Miasta Koœcierzyna w województwie pomorskim zwróci³a siê do mnie o podjêcie interwencji w bulwersuj¹cej mieszkañców tego miasta sprawie. Chodzi o planowan¹ budowê ¿wirowni i wydobywanie kopalin w miejscowoœci Rybaki, po³o¿onej w tej gminie.
Decyzj¹ marsza³ka województwa pomorskiego
z 4 kwietnia 2007 r. Gdañska Grupa Konsultingowa „System” spó³ka z o.o. w Rybakach uzyska³a koncesjê na wydobywanie kruszywa natural2
nego na powierzchni 1070554 m znajduj¹cej siê
w odleg³oœci zaledwie 800 m od zachodnich granic miasta.
Uwa¿amy, i¿ tak bliskie usytuowanie planowanej ¿wirowni spowoduje bezpowrotn¹ utratê
walorów turystycznych i wypoczynkowych tego
terenu, jak równie¿ likwidacjê istniej¹cego drzewostanu obejmuj¹cego blisko 107 ha. Bêdzie to
cios w œrodowisko naturalne Szarlockiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz Rezerwatu
Przyrody Strzelnica. Realizacja tych planów spowoduje nieodwracalne zmiany w œrodowisku naturalnym, a tym samym uniemo¿liwi realizacjê
projektu pod nazw¹ „Koœcierzyna uzdrowiskiem”
oraz rozwój turystyki na naszym terenie.
Najdotkliwsze skutki budowy ¿wirowni odczuje szpital specjalistyczny w Koœcierzynie. Lokalizacja inwestycji w bezpoœrednim s¹siedztwie
szpitala ewidentnie pogorszy stan leczenia w tym
szpitalu, co spowoduje, ¿e konkurencyjnoœæ jego
us³ug zostanie zniweczona. Wydobywanie kruszywa z g³êbokoœci oko³o 30 m spowoduje trwa³¹
zmianê w stosunkach wodnych na bardzo du¿ym
obszarze, co spowoduje pogorszenie lub trwa³e
uniemo¿liwienie korzystania z niezale¿nego ujêcia wody pitnej szpitala i dalsz¹ degradacjê œrodowiska naturalnego w okolicy.
Inwestycja spowoduje emisjê py³ów, które bêd¹ nawiewane od strony zachodniej na szpital
i ca³e miasto. Spowoduje ponadto wzrost poziomu ha³asu z powodu pracy ciê¿kiego sprzêtu
i œrodków transportu.
Wspomnieæ nale¿y o koniecznoœci wywozu
ogromnych iloœci urobku, który to wywóz bêdzie

297

siê odbywa³ przez miasto Koœcierzyna i miejscowoœci przyleg³e, z nim s¹siaduj¹ce. Spowoduje to
zanieczyszczenie powietrza, szczególnie na terenie miasta.
W œwietle przytoczonych faktów proszê pana
ministra o podjêcie dzia³añ sprawdzaj¹cych w celu zapobie¿enia szkodliwym skutkom przedmiotowej decyzji.
Z wyrazami szacunku, Anna Kurska.
To jest jedno. Mam jeszcze drugie, krótkie.
(Wicemarsza³ek Krzysztof Putra: Bardzo proszê, Pani Senator.)
Moje oœwiadczenie kierujê do ministra rolnictwa pana Andrzeja Leppera.
Zwróci³a siê do mnie rolniczka, skar¿¹c siê na
nielogiczne jej zdaniem rozporz¹dzenia ministra
rolnictwa.
„Pani Senator, jestem w takiej sytuacji, jak
niektórzy rolnicy w tym kraju, w którym zmienia siê co chwilê przepisy. Prowadzê gospodarstwo rolne, mam wydzier¿awione ³¹ki, które
znajduj¹ siê nad Wis³¹. W zesz³ym roku, i w latach poprzednich, dostawa³am za nie pe³n¹
p³atnoœæ obszarow¹. Musia³am skosiæ te ³¹ki
i zebraæ siano. W tym roku zakupi³am czterdzieœci ja³ówek, ponios³am koszty i czego siê
dowiadujê? Otó¿ w tym roku nie mogê ubiegaæ
siê o p³atnoœæ zwierzêc¹ na trwa³ych u¿ytkach
zielonych. Obejmuje mnie tylko jednolita p³atnoœæ obszarowa, gdy¿ w zesz³ym roku nie by³am
posiadaczem ¿adnego zwierzêcia prze¿uwaj¹cego, natomiast osoby, które mia³y w zesz³ym
roku takie zwierzêta i nawet sprzeda³y je, dostan¹ w tym roku pe³n¹ odp³atnoœæ obszarow¹.
Wnioski na dop³aty sk³adamy za rok obecny,
nie za poprzedni, wiêc dlaczego wprowadzony
nowy przepis ma dzia³aæ jakby wstecz? W moim
przypadku, jeœli chodzi o dop³aty, to jest to znaczna suma, gdy¿ 34 ha po 400 z³ daj¹ kwotê
przesz³o 12 tysiêcy z³. Czemu ja, jako tegoroczny posiadacz zwierz¹t, nie dostanê ich, a osoba,
która mia³a w zesz³ym roku takie zwierzêta,
a w tym ju¿ ich nie ma, dostanie? Uprzejmie
proszê mi wyt³umaczyæ, gdzie tu jest logika?
Dlaczego w naszym kraju najpóŸniej dowiaduje
siê o wszystkim rolnik?”
Przytoczone fakty zdaj¹ siê wskazywaæ na koniecznoœæ wyjaœnienia przyczyn zmiany postanowieñ przedmiotowego rozporz¹dzenia, o co
zwracam siê do pana ministra.
Z powa¿aniem, Anna Kurska.
Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Krzysztof Putra:
Dziêkujê bardzo, Pani Senator.
Pan senator Jerzy Szmit. I jeszcze pan senator
¯elichowski. Tak?
Proszê tylko trzymaæ siê regulaminu: piêæ minut.
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Senator Jerzy Szmit:
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Pierwsze z moich oœwiadczeñ kierujê do Ministerstwa Skarbu Pañstwa.
W imieniu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia
Kresowian – Wierzycieli Skarbu Pañstwa, oddzia³ w Olsztynie, pragnê zapytaæ, dlaczego ¿adna z osób uprawnionych spoœród mieszkañców
Warmii i Mazur nie otrzyma³a dotychczas dwudziestoprocentowej rekompensaty, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytu³u pozostawienia nieruchomoœci poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Nadmieniam, ¿e
od wejœcia w ¿ycie ustawy minê³y ju¿ niemal dwa
lata.
Drugie oœwiadczenie jest skierowane do ministra obrony narodowej.
Emeryci wojskowi zaopatrywani przez Wojskowe Biuro Emerytalne w œwiadczenia emerytalno-rentowe, otrzymuj¹ informacje, w których
zobowi¹zuje siê ich do wskazania konta bankowego, na które maj¹ byæ przelewane œwiadczenia. Jednoczeœnie informuje siê ich, ¿e je¿eli
emeryt b¹dŸ rencista posiada rachunek
w spó³dzielczej kasie oszczêdnoœciowo-kredytowej, to musi siê liczyæ z tym, ¿e œwiadczenia bêd¹
przekazywane gotówk¹, wyp³acane przez listonoszy.
Chcia³bym zapytaæ: dlaczego tak ra¿¹ca niedogodnoœæ spotyka tych emerytów i rencistów,
którzy maj¹ rachunki w spó³dzielczych kasach
oszczêdnoœciowo-kredytowych? I sk¹d to nierówne traktowanie podmiotów gospodarczych?
Jednoczeœnie zwracam siê do pana ministra,
aby jak najszybciej tê sprawê, zgodnie z duchem
i liter¹ prawa, za³atwiæ. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Krzysztof Putra:
Dziêkujê panu senatorowi.
Bardzo proszê, pan senator Czes³aw ¯elichowski.

Senator Czes³aw ¯elichowski:
Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
Swoje oœwiadczenie kierujê do minister pracy
i polityki spo³ecznej, pani Anny Ka³aty.
Sprawa dotyczy skargi pana Bogus³awa M.
z dnia 3 lutego 2007 r. na bezczynnoœæ Ministerstwa Pracy i Polityki Spo³ecznej.
Chcia³bym uzyskaæ od Pani Minister odpowiedŸ na pytanie, w jakim trybie rozpoznawane
s¹ takie skargi. Dlaczego wbrew art. 229 pkt 8
kodeksu postêpowania administracyjnego, który
stanowi, ¿e skarga na ministra podlega rozpatrzeniu przez prezesa Rady Ministrów, wy¿ej wymieniona skarga zosta³a rozpoznana przez dyrektora generalnego Ministerstwa Pracy i Polityki Spo³ecznej? Jak czêste s¹ takie przypadki
i dlaczego tak siê dzieje? Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Krzysztof Putra:
Dziêkujê bardzo panu senatorowi.
Proszê senatora sekretarza o odczytanie komunikatu.
(G³os z sali: Nie ma ¿adnych komunikatów.)
Informujê, ¿e protokó³ trzydziestego czwartego
posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
szóstej kadencji, zgodnie z art. 39 ust. 3 Regulaminu Senatu, zostanie udostêpniony senatorom
w terminie trzydziestu dni po posiedzeniu Senatu w Biurze Prac Senackich, pokój nr 255.
Zamykam trzydzieste czwarte posiedzenie Senatu Rzeczypospolitej Polskiej szóstej kadencji.
Dobranoc pañstwu.
(Wicemarsza³ek trzykrotnie uderza lask¹ marsza³kowsk¹)

(Koniec posiedzenia o godzinie 21 minut 13)
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Miros³awa Adamczaka
Oœwiadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra rolnictwa i rozwoju wsi Andrzeja
Leppera
Szanowny Panie Ministrze!
Dzia³aj¹c na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu pos³a
i senatora (Dz.U. z 2003 r., nr 221, poz. 2199 z póŸniejszymi zmianami), zwracam siê do Pana Ministra
z interwencj¹, o jak¹ prosz¹ mnie grupy rolników, wed³ug których negatywne dzia³ania oœrodków doradztwa rolniczego wp³ywaj¹ te¿ Ÿle na opinie o Panu, Panie Ministrze Rolnictwa. Problem, który sygnalizujê Panu w moim wyst¹pieniu, jest na tyle powa¿ny, ¿e rolnicy, zg³aszaj¹cy siê do mojego biura senatorskiego, maj¹ bardzo z³e opinie o oœrodkach doradztwa rolniczego ze wzglêdu na to, i¿ wymieniane oœrodki dzia³aj¹ na niekorzyœæ rolników.
Rolnicy skar¿¹ siê na problemy, jakie stwarzaj¹ im pracownicy ODR, którzy za ka¿de udzielenie pomocy w wype³nianiu wniosków ka¿¹ sobie p³aciæ. Maj¹ nawet swoje wewnêtrzne cenniki, co, ile i za jaki
wniosek nale¿y p³aciæ.
Wed³ug mojej opinii oœrodki doradztwa rolniczego powinny pomagaæ rolnikom i wspieraæ ich w ka¿dym przedsiêwziêciu, a nie utrudniaæ im i tak ciê¿k¹ pracê.
Warto w tym miejscu zauwa¿yæ, ¿e oœrodki powsta³y tylko po to, by wspó³pracowaæ z rolnikami, a nie
po to, by pobieraæ od rolników pieni¹dze.
Wszystkie te ograniczenia dla polskiego rolnictwa wp³ywaj¹ negatywnie na sytuacjê polskiego rolnika.
Dochodz¹ mnie g³osy, i¿ pracownicy ODR, pracuj¹c normalnie do po³udnia, w pracy udzielaj¹ tylko
takich informacji, które s¹ rolnikowi potrzebne w mniejszym stopniu, a po wa¿niejsze informacje ka¿¹
przychodziæ prywatnie, do mieszkania; tam pomog¹, nawet wype³ni¹ wniosek, ale oczywiœcie za pieni¹dze. Nie widzê powodu, dla którego mamy pobieraæ od polskich rolników pieni¹dze za pomoc.
Maj¹c powy¿sze na uwadze, chcia³bym prosiæ Pana Premiera, by wzi¹³ pod rozwagê interwencjê
w sprawie oœrodków doradztwa rolniczego. Jestem te¿ przekonany, ¿e taka sytuacja ma miejsce nie tylko w moim rejonie.

Z wyrazami szacunku
Miros³aw Adamczak
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Miros³awa Adamczaka
Oœwiadczenie skierowane do ministra œrodowiska Jana Szyszki
Szanowny Panie Ministrze!
Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu pos³a i senatora –
DzU z 2003 r. nr 221 poz. 2199, z póŸniejszymi zmianami – zwracam siê o udzielenie mi informacji oraz
o ewentualn¹ interwencjê w przytoczonej sprawie.
Sprawa dotyczy oczyszczalni typu biologicznego uruchomionej w 1999 r. w Liskowie, powiat kaliski.
Z wybudowanej oczyszczalni zadowolone s¹ jedynie w³adze gminy, które mog¹ chwaliæ siê inwestycj¹
ekologiczn¹, ale wielu mieszkañców wyra¿a na ten temat krytyczne opinie o emisji cuchn¹cej woni, jak¹
wyraŸnie czuæ w pobli¿u rowów, którymi p³ynie oczyszczona woda. Stan ten jest wyj¹tkowo uci¹¿liwy
dla mieszkañców ulicy Leœnej w Liskowie, przez których dzia³ki lub w ich bezpoœrednim s¹siedztwie
biegn¹ rowy, którymi p³ynie woda opuszczaj¹ca oczyszczalniê. Wed³ug s³ów zainteresowanych mieszkañców jeden z rowów pe³ni funkcjê zbiornika awaryjnego i nieraz pompowane s¹ do niego cuchn¹ce
œcieki.
Mimo wszystkich skomplikowanych procesów technologicznych woda wpuszczana do rowu nadal
jest bardzo zanieczyszczona, przez co, jak twierdz¹ mieszkañcy, wydziela bardzo uci¹¿liwy zapach. Podczas wiêkszych opadów poziom wody wzrasta i nieczystoœci zalewaj¹ pola, a co siê z tym wi¹¿e, niszcz¹
uprawy. Ludzie mieszkaj¹cy w pobli¿u oczyszczalni musieli zlikwidowaæ plantacje truskawek, warzyw,
ziemniaków, gdy¿ uprawa w takich warunkach by³a niemo¿liwa, plony nie nadawa³y siê do jedzenia.
W moim g³êbokim przekonaniu jest to sprawa godna zainteresowania, gdy¿ nie mo¿na pozostawiæ
bez pomocy osób dotkniêtych wadliw¹ prac¹ oczyszczalni œcieków. Rodzina mieszkaj¹ca najbli¿ej oczyszczalni zosta³a pozbawiona wody do picia, w przydomowych studniach pojawi³y siê zanieczyszczenia,
do przydro¿nych rowów zaczê³y sp³ywaæ nieoczyszczone brudy. Ponadto na skutek ni¿szych plonów –
wszystko, co ros³o na polu, w wiêkszej czêœci zgni³o – poszkodowani zmuszeni byli zmniejszyæ hodowlê
zwierz¹t gospodarskich, gdy¿ zbiory by³y zbyt ma³e, by wykarmiæ zwierzêta.
Z informacji od mieszkañców wynika, i¿ interwencje w tej sprawie u w³aœciwych s³u¿b mia³y w przesz³oœci miejsce, tyle tylko, ¿e ich efekt by³ znikomy. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Œrodowiska w Poznaniu
stwierdzi³, miêdzy innymi w swoim wyst¹pieniu pokontrolnym, i¿ z oczyszczalni odprowadzane s¹ nieoczyszczone œcieki, co spowodowa³o zanieczyszczenie rowu melioracyjnego oraz przydomowych studni.
Co wiêcej, w trakcie przeprowadzonej kontroli potwierdzono fakt odprowadzania z oczyszczalni œcieków o znacznej zawartoœci zanieczyszczeñ. Wojewódzki inspektor ochrony œrodowiska zobowi¹za³ w³aœciciela oczyszczalni, czyli w³adze gminne, do podjêcia dzia³añ maj¹cych na celu usuniêcie przyczyn jej
szkodliwego oddzia³ywania i przywrócenie œrodowiska do stanu w³aœciwego. Niestety, jak dot¹d, nie
zrobiono nic, aby usun¹æ niedogodnoœci dla mieszkañców, co mo¿e œwiadczyæ o lekcewa¿eniu problemu przez w³adze gminne. Nale¿y siê zastanowiæ, do jak powa¿nego ska¿enia mo¿e dojœæ w sytuacji niekontrolowanego zrzutu œcieków lub w wypadku wpuszczenia do sieci kanalizacyjnej na przyk³ad
¿r¹cych chemikaliów.
Maj¹c na uwadze wszystkie wymienione argumenty, chcia³bym zwróciæ siê do Pana Ministra z gor¹c¹
proœb¹ o interwencjê oraz o przeanalizowanie tej niezwykle trudnej sytuacji, w jakiej zostali pozostawieni mieszkañcy miejscowoœci Lisków. W sprawie tej chodzi o najwa¿niejsz¹ wartoœæ: ludzkie zdrowie i ¿ycie, któremu zagra¿aj¹ zanieczyszczone studnie lub ska¿one uprawy. Zarzuty te odnosz¹ siê, w g³ównej
mierze, do odpowiedzialnych za bezpieczeñstwo i ochronê œrodowiska naturalnego s³u¿b publicznych,
funkcjonuj¹cych w Wielkopolsce.

Z wyrazami szacunku
Miros³aw Adamczak
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Franciszka Adamczyka
Oœwiadczenie skierowane do ministra zdrowia Zbigniewa Religi
W zwi¹zku z proœb¹ o interwencjê w sprawie trudnej sytuacji finansowej Górnoœl¹skiego Oœrodka
Rehabilitacji Dzieci imienia doktora Adama Szebesty w Rabce Zdroju zwracam siê o podjêcie dzia³añ
zmierzaj¹cych do zmiany zasad zawierania umów pomiêdzy Narodowym Funduszem Zdrowia a takimi
oœrodkami jak GORD w Rabce Zdroju.
Z uzyskanych przeze mnie informacji wynika, i¿ NFZ zawiera umowê, w ramach której zakupuje
okreœlon¹ liczbê skierowañ na leczenie. Oœrodek jest zobowi¹zany pod rygorem sankcji zapewniæ odpowiedni¹ liczbê personelu, sprzêtu medycznego itd. Tymczasem fundusz, który realizuje skierowania,
nie wykonuje postanowieñ umowy w 100%, to znaczy zapewnia ob³o¿enie na przyk³ad w 50%. Powoduje
to, ¿e oœrodek wykazuje straty spowodowane obowi¹zkiem utrzymania gotowoœci do przyjêcia 100%
skierowanych, obowi¹zkiem wynikaj¹cym z podpisanej umowy. Oœrodek ma obowi¹zek utrzymania
personelu oraz wyposa¿enia technicznego w gotowoœci, za któr¹ to gotowoœæ NFZ nie p³aci. Nie ponosi
te¿ ¿adnych sankcji za niewywi¹zanie siê z podpisanej umowy.
W zwi¹zku z tym zwracam siê z proœb¹ o podjêcie prac nad nowelizacj¹ przepisów w tym zakresie, tak
by umo¿liwiæ w³aœciw¹ dzia³alnoœæ takich oœrodków jak GODR, które teraz borykaj¹ siê z ogromnymi
problemami finansowymi z powodów przedstawionych przeze mnie.

Z powa¿aniem
Franciszek Adamczyk
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Ryszarda Bendera
Oœwiadczenie skierowane do ministra sprawiedliwoœci, prokuratora generalnego RP Zbigniewa Ziobry
Szanowny Panie Ministrze i Prokuratorze Generalny!
Od chwili objêcia w obecnej kadencji Senatu RP funkcji szefa Kancelarii Senatu przez Ewê Polkowsk¹, przy akceptacji pana marsza³ka Senatu RP Bogdana Borusewicza, podejmowane s¹ przez Biuro
Ochrony Rz¹du karygodne dzia³ania antykonstytucyjne.
Funkcjonariusze wspomnianego biura, co stwierdza oficjalnie pani Ewa Polkowska, szef Kancelarii
Senatu, na podstawie poufnej instrukcji uzgodnionej z jej urzêdem, dokonuj¹ regularnego otwierania
korespondencji, listów wp³ywaj¹cych do senatorów na adres Senatu RP. Jest to dzia³anie przestêpcze,
antykonstytucyjne, w szczególnoœci sprzeczne z art. 49 Konstytucji RP. To postêpowanie uzasadnia siê
rzekom¹ koniecznoœci¹ rozpoznania pirotechniczno-radiologicznego.
Dziœ powszechnie wiadomo, ¿e to brednia. Osi¹gniêcia radiotechniczne s¹ tak du¿e, ¿e czyni¹ zbytecznym otwieranie kopert z listami no¿em czy no¿yczkami, chyba ¿e chodzi o poznanie treœci korespondencji, czyli zabronion¹ prawem cenzurê. A ¿e jest ona niechybnie dokonywana, œwiadcz¹ wyci¹gane
z kopert listy, niechlujnie potem do nich wk³adane. Do niedawna naruszana by³a ca³oœæ korespondencji
z zagranicy. Teraz w ten sam sposób traktowana jest przez Biuro Ochrony Rz¹du, za pozwoleniem Urzêdu Marsza³kowskiego, równie¿ korespondencja krajowa.
Obecnie po raz kolejny protestujê. Uczyni³em to 30 maja 2007 r. w czasie posiedzenia Konwentu Seniorów. Uzyska³em odpowiedŸ, ¿e wszystko jest w porz¹dku i nic nie da siê zmieniæ. Wczeœniej, 11 stycznia 2007 r., podczas dwudziestego pi¹tego posiedzenia Senatu RP przekaza³em oœwiadczenie
skierowane do pana doktora Jana Kochanowskiego, rzecznika praw obywatelskich. Prosi³em o interwencjê u marsza³ka Senatu, pana Bogdana Borusewicza, by listy z moim nazwiskiem kierowane na adres Senatu nie by³y otwierane. Pan rzecznik praw obywatelskich otrzyma³ od pani Ewy Polkowskiej, szefa Kancelarii Senatu, odpowiedŸ z informacj¹, ¿e otwieranie moich listów przez Biuro Ochrony Rz¹du
jest w³aœciwe, wynika z art. 2 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 16 marca 2004 r. (DzU z 2004 r. nr 163,
poz. 1712) i jest uzgodnione z szefem kancelarii Sejmu i Senatu w instrukcji, która „ma charakter poufny”. Tê kuriozaln¹, niem¹dr¹ i boleœnie œmieszn¹ odpowiedŸ szefa Kancelarii Senatu przekazujê Panu
Ministrowi*, by móg³ widzieæ jej absurd.
Jednoczeœnie uprzejmie proszê Pana Ministra i Prokuratora Generalnego o ³askawe wypowiedzenie
siê, co mam dalej czyniæ, gdy s¹ ³amane przez Urz¹d Marsza³kowski moje uprawnienia konstytucyjne
dotycz¹ce tajemnicy korespondencji.
Pragnê zapytaæ:
1. Czy Pan Minister jako jednoczeœnie Prokurator Generalny zachce sam podj¹æ odpowiednie kroki,
które zapewni¹ mi konstytucyjn¹ ochronê korespondencji s³anej na adres Senatu?
2. Czy muszê osobiœcie z³o¿yæ skargê do rejonowej prokuratury w Warszawie i dotycz¹c¹ kogo: szefowej Kancelarii Senatu, marsza³ka Senatu czy zwierzchnika Biura Ochrony Rz¹du, którego funkcji i nazwiska nie znam?
3. Czy lepiej wszcz¹æ proces karny, czy mo¿e cywilny o naruszenie moich dóbr osobistych? Tego ostatniego wola³bym unikn¹æ, gdy¿ przy opiesza³oœci s¹dów, czego doœwiadczy³em w czasie trzynastu lat
procesu cywilnego z Goebbelsem stanu wojennego, Jerzym Urbanem, spór przeci¹gnie siê poza obecn¹
kadencjê Senatu.
Wdziêczny bêdê niezmiernie panu Ministrowi za ³askaw¹ pomoc i radê.

Ryszard Bender

* Za³¹cznik do wgl¹du w dokumentacji Biura Prac Senackich.
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Adama Bielê
Oœwiadczenie skierowane do minister pracy i polityki spo³ecznej Anny Kalaty oraz do ministra spraw
wewnêtrznych i administracji Janusza Kaczmarka
Wielce Szanowna pani Minister! Wielce Szanowny Panie Ministrze!
Od d³u¿szego czasu w polu moich zainteresowañ jako senatora le¿y miêdzy innymi funkcjonowanie
domów pomocy spo³ecznej. Jednym z nich jest Dom Pomocy Spo³ecznej pod wezwaniem œw. Józefa
w Lyskach (powiat Rybnik). Rada Powiatu Rybnickiego od kilku lat pracuje nad programem restrukturyzacji tego domu, w którym to programie istotn¹ rolê odgrywa niemieckie Stowarzyszenie St. Georg
z Gelsenkirchen.
Na tym tle powsta³y pewne rozbie¿noœci pomiêdzy kieruj¹cym Domem Pomocy Spo³ecznej w Lyskach
W³adys³awem Szwedem a Zarz¹dem Powiatu Rybnickiego. Istot¹ tych rozbie¿noœci jest przeciwstawianie siê przez pana dyrektora W. Szweda linii restrukturyzacji promowanej przez Radê Powiatu Rybnickiego. Konflikt ten znalaz³ fina³ w zwolnieniu przez Radê Powiatu Rybnickiego dyrektora W. Szweda nie
tylko z zajmowanego przez niego stanowiska dyrektora, lecz równie¿ w wypowiedzeniu mu umowy
o pracê zawartej w dniu 1 lipca 1987 r. Termin wypowiedzenia up³ywa z dniem 31 lipca 2007 r. Aktualnie toczy siê postêpowanie z powództwa W. Szweda przed S¹dem Rejonowym w Rybniku, Wydzia³ V Pracy i Ubezpieczeñ Spo³ecznych. Decyzja o zwolnieniu z pracy W. Szweda jest zaskakuj¹ca nie tylko dla
mnie, lecz równie¿ dla szerokiej opinii spo³ecznej w œrodowisku lokalnym, z którego pochodzê – na Œl¹sku. W. Szwed cieszy siê bowiem nieposzlakowan¹ opini¹ pracowitego, uczciwego i twórczego dyrektora
kierowanej przez siebie placówki, w której wprowadzi³ szereg innowacji organizacyjnych poprawiaj¹cych atmosferê w Domu Pomocy Spo³ecznej w Lyskach.
W kontekœcie zaistnia³ej sytuacji chcia³bym podkreœliæ, i¿ linia restrukturyzacji powiatu rybnickiego, której siê przeciwstawia³ W. Szwed, spotka³a siê równie¿ z negatywn¹ opini¹ organizacji zwi¹zkowej
(pismo z dnia 13 lutego 2007 r. do Rady Powiatu Rybnickiego – w za³¹czeniu), lecz przede wszystkim
znalaz³a negatywn¹ ewaluacjê ze strony ministra pracy i polityki spo³ecznej z dnia 14 marca 2007 r.
(DPS.I.074-46-1038-MC/07)*. Z ocen tych wynika, ¿e plan lansowany przez powiat rybnicki wobec Domu Pomocy Spo³ecznej w Lyskach jest niezgodny z polskim prawem. Chcia³bym te¿ wyraziæ w¹tpliwoœæ,
¿e niezale¿nie od obiekcji natury prawnej, program restrukturyzacji uzgodniony z niemieckim partnerem w odniesieniu do Domu Pomocy Spo³ecznej w Lyskach jest postrzegany jako niekoniecznie zgodny
z polsk¹ racj¹ stanu w dziedzinie opieki spo³ecznej.
W tym kontekœcie odnoszê nieodparte wra¿enie, i¿ pan dyrektor W. Szwed sta³ siê przys³owiowym
koz³em ofiarnym lansowania przez powiat rybnicki projektu skazanego na niepowodzenie ze wzglêdu
na jego niezgodnoœæ ze stanowionym w Polsce prawem. Powiat nie mo¿e przecie¿ lansowaæ kierunku restrukturyzacji, który nie odpowiada realiom polskiego prawa oraz jest postrzegany jako niekoniecznie
zgodny z polsk¹ racj¹ stanu na Górnym Œl¹sku.
W zwi¹zku z tym bardzo proszê o przeprowadzenie stosownego nadzoru resortowego zarówno nad
programem restrukturyzacji Domu Opieki Spo³ecznej w Lyskach, jak i co do zasadnoœci zwolnienia
z pracy osoby kieruj¹cej tym domem, ciesz¹cej siê nieposzlakowan¹ opini¹ i dysponuj¹cej kompetencjami zawodowymi i mened¿erskimi.

Z wyrazami szacunku
Adam Biela

* Za³¹czniki do wgl¹du w dokumentacji Biura Prac Senackich.
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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!
Nawi¹zuj¹c do dwóch swoich poprzednich oœwiadczeñ, w sprawie pana Józefa Smolaka, zamieszka³ego w Soko³owie Ma³opolskim, Turza 117, sygn akt: XIII W 353/06 oraz w sprawie pana Paw³a Szczepaniaka, zamieszka³ego w miejscowoœci Mosina, Krajkowo 11, sygn. akt: Ds. 1662/06, gdzie przedmiotem
moich relacji by³y nieprawid³owoœci materialno-proceduralne postêpowañ instancji prokuratorskiej
i s¹downiczej, chcia³bym przedstawiæ w obu sprawach nowe fakty wynikaj¹ce z rozwoju wydarzeñ relacjonowanych sprawach.
W moim przekonaniu cech¹ wspóln¹ tych spraw, choæ odleg³ych geograficznie, s¹ miêdzy innymi ra¿¹ce nieprawid³owoœci w wykorzystywaniu badañ psychiatrycznych w postêpowaniu prokuratorskim
i s¹downiczym. Nieprawid³owoœci te stanowi¹ treœæ nowych za¿aleñ, z³o¿onych odpowiednio w S¹dzie
Rejonowym XIII Wydzia³ Grodzki w Rzeszowie dnia 28 maja 2007 r. oraz w S¹dzie Rejonowym w Œremie
za poœrednictwem Prokuratury Rejonowej w Œremie; to za¿alenie na postanowienie Prokuratury Rejonowej w Œremie z³o¿one dnia 21 maja 2007 r. oraz zarzuty wobec badañ z dnia 8 maja 2007 r. i opinii
s¹dowo-psychiatrycznej. Treœci dokumentów podajê w za³¹czeniu*. Z ich analizy wynika, i¿ w przedmiotowych postêpowaniach faktycznie naruszono nie tylko prawo, lecz równie¿ zasady spo³eczno-moralne, zw³aszcza w sposobie doprowadzania osób na badania psychiatryczne. W przypadku pana Paw³a
Szczepaniaka wozy policyjne spektakularnie zatrzyma³y go na jezdni, gdy odwozi³ samochodem swojego syna do szko³y. Zakuto go w kajdanki jak groŸnego przestêpcê, zaœ jego niepe³noletniego syna pozostawiono na ulicy, nie zwa¿aj¹c na to, i¿ udaje siê on do szko³y i ¿e prze¿y³ stres zwi¹zany z sytuacj¹,
w której siê nagle znalaz³. Jako profesor psychologii, Panie Ministrze, tego rodzaju sposób zachowania
organów wymiaru sprawiedliwoœci oceniam jako dowód pozbawienia wszelkiej wyobraŸni psychologicznej i zwyk³ej ludzkiej syntonii wobec innych ludzi. Rozumiem, i¿ osoby pracuj¹ce w tych organach najczêœciej maj¹ do czynienia z przestêpcami. Potrzebna jest im jednak umiejêtnoœæ prawid³owego ró¿nicowania wagi i stopnia zagro¿enia ze strony ludzi oraz ró¿nicowania traktowania tych ludzi, którzy s¹
przestêpcami, oraz tych, którzy przestêpcami nie s¹, a jedynie podejrzanymi o wykroczenie. Dopiero
s¹d ma im to udowodniæ.
Innym problemem, który dostrzeg³em w obu relacjonowanych przyk³adach, to znaczy na Podkarpaciu i w Wielkopolsce, jest zbyt dowolne szafowanie przez prokuratorów i sêdziów badaniami psychiatrycznymi jako œrodkiem postêpowania prokuratorsko-s¹dowego. Funkcjonariusze organów sprawiedliwoœci zdaj¹ siê mieæ w tym wzglêdzie bardzo ograniczon¹ wiedzê o zachowaniu siê cz³owieka w warunkach stresu sytuacyjnego, który zreszt¹ oni sami stwarzaj¹, swoim w³asnym zachowaniem. Reakcje ludzi na stres sytuacyjny interpretuj¹ jako psychopatologiczne zachowanie, które mo¿e byæ przedmiotem
badañ psychiatrycznych. Tego rodzaju zachowanie prokuratorów i sêdziów przynosi ludziom wiele
szkody na zdrowiu psychicznym. Ta sprawa, Panie Ministrze, domaga siê g³êbszej uwagi w resorcie
sprawiedliwoœci. Funkcjonowanie tego resortu nie mo¿e przyczyniaæ siê do powstania zagro¿eñ dla
zdrowia psychicznego obywateli.
W odniesieniu do relacjonowanego przeze mnie przyk³adu z Wielkopolski chcia³bym jednoczeœnie
stwierdziæ, ¿e ma tam miejsce wiele zdarzeñ o charakterze kuriozalnym, które œwiadcz¹ o tym, ze zarówno prokurator rejonowy, jak i s¹d rejonowy przestaj¹ panowaæ nad materi¹ sprawy i zamiast prowadziæ postêpowanie zakoñczone wydaniem orzeczenia przez s¹d, jak w b³êdnym kole krêc¹ siê wokó³
wtórnych zdarzeñ prawnych wytworzonych przez nich samych.
Z powa¿niejszych uchybieñ proceduralnych chcê wymieniæ nastêpuj¹ce.
Na jakiej podstawie S¹d Rejonowy Wydzia³ Karny w Œremie (sygn. akt II Kp 94/07) na wniosek Prokuratury Rejonowej w Œremie cofn¹³ wyznaczonego z urzêdu obroñcê dla Paw³a Szczepaniaka zarz¹dzeniem z dnia 14 maja 2007 r., podczas gdy 28 maja 2007 r. ten sam s¹d rozpatrywa³ zasadnoœæ i legalnoœæ zatrzymania i doprowadzenia przez policjê Paw³a Szczepaniaka na badania psychiatryczne z u¿yciem œrodków przymusu bezpoœredniego (kajdanki) w dniu 8 maja 2007 r. (sygn. akt II Kp 123/07) oraz
za¿alenie Paw³a Szczepaniaka na postanowienie prokuratora rejonowego Jacka Masztalerza z dnia 8
maja 2007 r. o zastosowaniu dozoru policji i porêczenia maj¹tkowego? W obu sprawach nie uczestniczy³
Pawe³ Szczepaniak, gdy¿ nie by³ w ¿aden sposób przez s¹d zawiadomiony przez s¹d. Zosta³a w tej sytuacji naruszona konstytucyjna zasada prawa do obrony przed s¹dem.
* Za³¹czniki do wgl¹du w dokumentacji Biura Prac Senackich.
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Dlaczego S¹d Rejonowy w Œremie rozpatrywa³ na posiedzeniu w dniu 28 maja 2007 r. tylko jedno postanowienie prokuratora rejonowego w Œremie o zastosowaniu dozoru i porêczenia maj¹tkowego wobec
Paw³a Szczepaniaka z dnia 8 maja 2007 r., skoro prokurator rejonowy Jacek Masztalerz wyda³ w tej samej sprawie te¿ drugie postanowienie z dnia 16 maja 2007 r.? Zastanawia w tej sytuacji sam fakt prawny wydania drugiego postanowienia w tej samej sprawie. Które z tych postanowieñ jest wa¿ne? Oba zosta³y wydane przed dat¹ rozprawy s¹dowej w dniu 28 maja 2007 r. i oba w ustawowym terminie zosta³y
zaskar¿one przez Paw³a Szczepaniaka przed t¹ dat¹. Dlaczego wiêc S¹d Rejonowy w Œremie zignorowa³
na swoim posiedzeniu, sygn. akt II Kp 124/07, postanowienie prokuratora z dnia 16 maja 2007 r.?
Za powa¿ne uchybienie proceduralne uwa¿am równie¿ w przedmiotowym postêpowaniu prokuratorsko-s¹dowym brak nale¿ytej starannoœci w sposobie doprowadzenia na badania psychiatryczne, wydawania opinii s¹dowo-psychiatrycznej zainteresowanemu Paw³owi Szczepaniakowi oraz nierozpatrywanie zarzutów wobec badañ i opinii, która zosta³a sporz¹dzona bez dokumentacji lekarskiej. To ostatnie
zaniedbanie ma szczególny ciê¿ar gatunkowy, jeœli chodzi o uchybienie proceduralne.
Z nap³ywaj¹cych do mnie informacji z Wielkopolski wynika równie¿, ¿e w reakcji na moje ostatnie oœwiadczenie w przedmiotowej sprawie nasili³ siê jeszcze rygoryzm represji wobec osób zaanga¿owanych
w tê sprawê.
W kontekœcie przedstawionych argumentów proszê Pana Ministra o udzielenie mi odpowiedzi na postawione przeze mnie pytania oraz o objêcie nadzorem postêpowañ prokuratorskich i s¹dowych, o których jest mowa w moim oœwiadczeniu, dotycz¹cych pana Józefa Smolaka oraz pana Paw³a Szczepaniaka. Z uwagi na represyjnoœæ dzia³añ instancji prokuratorskiej bardzo proszê o przyœpieszenie postêpowania w obu sprawach.

Z wyrazem szacunku
Adam Biela
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Piotra Boronia
Oœwiadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Jaros³awa Kaczyñskiego
Od d³u¿szego czasu z ogromnym niepokojem obserwujemy stale obni¿aj¹cy siê poziom kultury muzycznej polskiego spo³eczeñstwa, w tym szczególnie m³odego pokolenia Polaków. Pod tym wzglêdem systematycznie przesuwamy siê na kulturowy margines Europy.
Za najwa¿niejsz¹ przyczynê tego stanu rzeczy uznaæ nale¿y katastrofalne zaniedbania edukacyjne
w powszechnym szkolnictwie ogólnokszta³c¹cym. S¹ one skutkiem miêdzy innymi eksperymentów
z przedmiotem sztuka w miejsce muzyki i plastyki, zmniejszania liczby godzin przeznaczonych na realizacjê ich programów i ograniczania klas objêtych tymi przedmiotami nauczania, a tak¿e praktycznej
likwidacji zajêæ pozalekcyjnych. Tymczasem w³aœnie w szkolnictwie ogólnokszta³c¹cym, w ramach którego uczêszcza oko³o szeœciu milionów uczniów, rozstrzygaj¹ siê losy edukacji kulturalnej i poziomu
kompetencji niezbêdnych do aktywnego uczestnictwa w kulturze.
Powa¿ne zagro¿enie dostrzegamy tak¿e w pojawiaj¹cych siê projektach rozwi¹zañ dotycz¹cych
kszta³cenia nauczycieli muzyki dla szkolnictwa ogólnokszta³c¹cego i artystycznego. Opublikowany na
stronie internetowej Rady G³ównej Szkolnictwa Wy¿szego projekt „Standardów kszta³cenia przygotowuj¹cego do wykonywania zawodu nauczyciela” z dnia 15 lutego 2007 r. w kilku punktach dotkliwie godzi w system kszta³cenia nauczycielskiego stosowany obecnie w uczelniach artystycznych.
Art. V pkt 7 projektu zak³ada, ¿e kszta³cenie pedagogiczno-psychologiczne mo¿e odbywaæ siê tylko
w uczelniach prowadz¹cych kszta³cenie na kierunkach studiów: pedagogika, pedagogika specjalna lub
psychologia. Uczelnie artystyczne nie prowadz¹ takich kierunków, a kszta³cenie pedagogiczno-psychologiczne stanowi podstawê edukacji nauczyciela. B³êdna wydaje siê interpretacja projektu, która pojawia siê w rozmowach z pomys³odawcami, i¿ uczelnie artystyczne mog¹ realizowaæ kierunek wspólnie
z uniwersytetami lub uczelniami pedagogicznymi, podpisuj¹c stosowne umowy. Pedagogika i psychologia tam, a muzyka tu? Pojawiaj¹ siê pytania: po co? w jaki sposób? Uczelnie artystyczne dysponuj¹
bogatym doœwiadczeniem i dobrze przygotowan¹ kadr¹ do kszta³cenia nauczycielskiego. Wszystko odbywa siê pod kontrol¹ Pañstwowej Komisji Akredytacyjnej. Kierunek nauczycielski: edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, w Akademii Muzycznej w Krakowie uzyska³ ocenê wyró¿niaj¹c¹ podczas ostatniej akredytacji w 2004 r.
Czy jest to pomys³ na dotowanie uczelni podleg³ych Ministerstwu Edukacji Narodowej przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego na poziomie uczelni wy¿szych? (Przecie¿ ¿adna uczelnia nie
bêdzie œwiadczy³a us³ug za darmo.) Jak oddzieliæ przedmioty pedagogiczno-psychologiczne ogólne od
pedagogiczno-psychologicznych zwi¹zanych ze specyfik¹ dziedziny artystycznej, metodykami i ca³ym
blokiem wiedzy przekazywanej obecnie studentom, przysz³ym nauczycielom, przez fachowców zatrudnionych w uczelniach artystycznych? Domniemywaæ nale¿y, ¿e intencje autorów projektu by³y zgo³a inne, a uczelnie artystyczne trafi³y w tryby machiny reform niejako przypadkowo. Uwa¿ajmy, by równie¿
przypadkowo nie uleg³y tam zniszczeniu.
Obaw¹ napawa te¿ fakt niezrozumienia przez projektodawców standardów systemu kszta³cenia studentów w szko³ach artystycznych. System ten nie pokrywa siê z ide¹ specjalnoœci g³ównej i dodatkowej
w rozumieniu projektu – art. I pkt 1 i 2 projektu. Specjalnoœci rozumiane s¹ tam jako przedmioty szkolne i obliguj¹ ka¿dego nauczyciela do przygotowania w zakresie nauczania dwóch przedmiotów. Idea
dwóch specjalnoœci w szkolnictwie artystycznym istnieje ju¿ od dawna, lecz jest inaczej rozumiana. Tu
specjalnoœæ mo¿e byæ artystyczna, zwi¹zana z kierunkiem studiów (instrumentalista, dyrygent, kompozytor) oraz nauczycielska, daj¹ca uprawnienia do uczenia w szkole (gra na instrumencie, audycje
muzyczne, rytmika). Dzia³alnoœæ pedagogiczna artystów muzyków gwarantuje wysoki poziom nauczania w szko³ach artystycznych. Przekazuj¹ oni bowiem wiedzê praktyczn¹ popart¹ w³asnym doœwiadczeniem. S¹ autorytetem artystycznym dla uczniów. Podobnie sytuacja wygl¹da na kierunkach pedagogiczno-muzycznych. Studenci koñcz¹ kierunek z dwoma specjalnoœciami, np. dyrygenck¹ i pedagogiczn¹. Ta druga przygotowuje ich do uczenia w szko³ach zarówno muzycznych, jak i ogólnokszta³c¹cych.
Martwi fakt, ¿e wci¹¿ istniej¹ grupy osób lobbuj¹cych za reform¹ edukacji muzycznej w szko³ach ogólnokszta³c¹cych w oderwaniu od artystycznej sfery tego zagadnienia.
Okres artystów frustratów, którzy nie mog¹c spe³niæ siê artystycznie, zostawali nauczycielami, ju¿
przemin¹³. Dziœ na uczelnie artystyczne przychodz¹ kandydaci, którzy maj¹ œwiadomoœæ tego, co chc¹
w ¿yciu osi¹gn¹æ. Elastyczne siatki godzin pozwalaj¹ im kszta³towaæ swoje wykszta³cenie i uprawnienia
zawodowe, tak¿e nauczycielskie i to na niezwykle wysokim poziomie. Problemem jest natomiast to, ¿e
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nie maj¹ oni czego uczyæ, gdy¿ muzyka w szko³ach zosta³a praktycznie zlikwidowana. Przywróæmy
przedmioty artystyczne do szkó³!
Problem zwi¹zany z zasad¹ dwóch specjalnoœci oraz z restrykcyjnym, dyskryminuj¹cym artystów pomys³em kszta³cenia pedagogiczno-psychologicznego powinien zostaæ rozwi¹zany zapisem: nie dotyczy
wy¿szego szkolnictwa artystycznego.
Znajdujemy siê obecnie w okresie transformacji polskiego szkolnictwa wy¿szego. Warto zwróciæ uwagê na cele procesu boloñskiego ujête w rz¹dowej publikacji Andrzeja Kraœniewskiego: „Nale¿y podkreœliæ, ¿e celem Procesu boloñskiego (...) nie jest standaryzacja systemów szkolnictwa wy¿szego w poszczególnych krajach, lecz raczej ich »harmonizacja«, czy te¿ »konwergencja«, to znaczy wypracowanie zasad
wspó³dzia³ania, z uwzglêdnieniem zró¿nicowania i autonomii poszczególnych pañstw i uczelni. (Andrzej Kraœniewski, „Proces Boloñski: dok¹d zmierza europejskie szkolnictwo wy¿sze”?; Warszawa 2004
– tekst opublikowany na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego.
Mo¿e w kontekœcie tych s³ów warto zaprezentowaæ nasz system kszta³cenia w szkolnictwie artystycznym, który – jak siê przekonujemy w konfrontacjach z innymi krajami Unii – znajduje siê na wysokim
poziomie.

Piotr Boroñ
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Piotra Boronia
Oœwiadczenie skierowane do ministra spraw wewnêtrznych i administracji Janusza Kaczmarka
Oœwiadczeniem niniejszym i zaniepokojeniem pragnê zainteresowaæ w pierwszym rzêdzie Pana Ministra Administracji i Spraw Wewnêtrznych. Bezpoœrednim powodem mojej interwencji sta³a siê sprawa
trójki m³odych uciekinierów z Ugandy, to jest Beatrice Ssemagandy, Stevena Lubegi i Roberta Ogwanga.
Z posiadanych przeze mnie informacji wynika, ¿e 13 kwietnia 2007 r. tym m³odym, oko³o dwudziestoletnim osobom odmówiono przyznania statusu uchodŸcy, wzglêdnie pobytu tolerowanego, nakazuj¹c
im opuszczenie terytorium RP w przeci¹gu bardzo krótkiego czasu. Tymczasem s¹ to osoby, w przypadku których wiele wskazuje, ¿e doœwiadczy³y dramatycznych prze¿yæ wojennych, okrucieñstwa, przemocy, co potwierdzaj¹ tak¿e przes³uchania przy udziale psychologa w siedzibie Urzêdu do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców. W kontekœcie g³oœnej sprawy m³odej kobiety z Nigerii, która by³a ostatnio szeroko
omawiana w mediach, nie by³oby rzecz¹ korzystn¹, aby nasze pañstwo by³o postrzegane jako kraj dyskryminuj¹cy cudzoziemców z ubogich krajów afrykañskich. St¹d moja troska o wnikliwe zbadanie
przedstawionej w niniejszym piœmie sprawy.
Spraw¹ wymienionych Ugandyjczyków interesuje siê bardzo wiele osób, w tym dziennikarze, którzy
zetknêli siê z nimi w Polsce i obserwuj¹c przez dwa lata postawê uciekinierów z Ugandy s¹ przekonani,
¿e mog¹ siê oni staæ bardzo wartoœciowymi obywatelami, cz³onkami naszego spo³eczeñstwa. W trakcie
pobytu w Polsce Ugandyjczycy zaanga¿owali siê na przyk³ad w dzia³alnoœæ chóru gospel, przygotowywali pokazy prezentuj¹ce kulturê Afryki, sprz¹tali jeden z koœcio³ów parafialnych na terenie Warszawy
i podejmowali wiele innych dzia³añ. Listy od osób, które bli¿ej pozna³y Ugandyjczyków, zosta³y zreszt¹
dorêczone Urzêdowi do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców i powinny znajdowaæ siê w materia³ach postêpowania.
Przechodz¹c do zakresu informacji, o jak¹ siê zwracam, proszê przede wszystkim o scharakteryzowanie sytuacji prawnej i faktycznej, w jakiej obecnie s¹ Ugandyjczycy, to jest o:
— poinformowanie mnie o mo¿liwoœciach odwo³awczych w ich sprawie;
— poinformowanie mnie, jakie inne dzia³ania nale¿y podj¹æ, aby Ugandyjczycy mogli pozostaæ w Polsce;
— poinformowanie mnie o zakresie œwiadczeñ, jakie s¹ Ugandyjczykom nale¿ne ze strony pañstwa
polskiego oraz o okresie, w jakim bêd¹ one przyznawane (w szczególnoœci w trakcie procedur odwo³awczych);
— poinformowanie mnie, jaki jest los osób, które otrzymaj¹ nakaz opuszczenia terytorium kraju,
w szczególnoœci o tym, kto finansuje powrót do kraju pochodzenia (w tym przypadku Ugandy) oraz co siê
dzieje, gdy dana osoba nie opuœci terytorium Polski.
Ponadto zwracam siê z proœb¹ o wyjaœnienie niektórych okolicznoœci sprawy, które budz¹ moje w¹tpliwoœci, to jest:
— proszê o wyjaœnienie powodów, dla których sprawa Ugandyjczyków toczy³a siê przez blisko dwa lata, chocia¿ standardowy termin wynosi szeœæ miesiêcy. W szczególnoœci proszê o wyjaœnienie, jakiego
rodzaju materia³y w sprawie pozyskano w tym okresie (inne ni¿ ogólnodostêpne w ró¿nego rodzaju publikacjach i internecie). Czy urz¹d zwraca³ siê na przyk³ad do placówek dyplomatycznych (jakich?) lub
te¿ ró¿nego rodzaju organizacji miêdzynarodowych dzia³aj¹cych na terenie Ugandy?
— proszê o wyjaœnienie, w jaki sposób prowadzone jest postêpowanie dowodowe w urzêdzie, jakiego
rodzaju Ÿród³a informacji s¹ pozyskiwane, jaka jest metodyka badañ. Z informacji, które posiadam, wynika, ¿e pomimo d³ugotrwa³ego przebiegu postêpowania nie ustalono wielu faktów, podstawowych dla
sprawy Ugandyjczyków, przyk³adowo w uzasadnieniu decyzji stwierdzono, ¿e nie uda³o siê ustaliæ nazw
wskazywanych przez dwójkê uciekinierów jako lokalizacja obozu LRA, podczas gdy miejscowoœci te
mo¿na znaleŸæ na przyk³ad na mapach dostêpnych w internecie; stwierdzono, ¿e w sierpniu 2006 r. zosta³ w Ugandzie zawarty rozejm pomiêdzy stron¹ rz¹dow¹ i LRA, urz¹d nie odnotowa³ natomiast, i¿
w styczniu 2007 r. rozejm ten zosta³ zerwany, co by³o okolicznoœci¹ niezmiernie istotn¹ dla sprawy, ponadto oparto siê na ustaleniach rozejmu, nie analizuj¹c jednak rzeczywistego stopnia przestrzegania
zapisów wymienionego dokumentu; stwierdzono, ¿e w Ugandzie nie s¹ nagminnie naruszane prawa
cz³owieka, mimo ¿e z raportów organizacji miêdzynarodowych wynika, ¿e nadal ponad 1 milion ludnoœci przebywa w obozach dla uchodŸców, ¿e na terenie Ugandy i Sudanu operuje wiele uzbrojonych oddzia³ów LRA; istniej¹ liczne raporty organizacji miêdzynarodowych i doniesienia prasowe na temat
ci¹g³ych przypadków naruszania praw cz³owieka;
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— proszê o szersze wyjaœnienie, jakimi kryteriami kieruje siê urz¹d przy przyznawaniu cudzoziemcom pobytu tolerowanego, w szczególnoœci, bior¹c pod uwagê istotn¹ ró¿nicê miêdzy przes³ankami niezbêdnymi dla uzyskania statusu uchodŸcy, czy konieczne jest, aby w kraju pochodzenia toczy³a siê wojna, czy te¿ wystarczaj¹cy jest fakt zagro¿eñ dla ¿ycia, zdrowia, godnoœci ludzkiej (na przyk³ad niestabilna do koñca sytuacja wewnêtrzna kraju). Interesuje mnie tak¿e, czy zachodz¹ ró¿nice co do liczby uwzglêdnianych wniosków obywateli Afryki i wniosków obywateli innych kontynentów. W zwi¹zku z tym
proszê o podanie mi danych: ile osób z terenu Afryki, i z jakich konkretnie pañstw, w okresie od stycznia
2006 r. do maja 2007 r. ubiega³o siê o status uchodŸcy lub pobyt tolerowany, i zestawienie tych danych
z danymi dotycz¹cymi osób z pozosta³ych kontynentów; ilu osobom z tej grupy, i z jakich pañstw, przyznano, a ilu odmówiono przyznania statusu uchodŸcy lub pobytu tolerowanego, i zestawienie tych danych z danymi dotycz¹cymi osób z pozosta³ych kontynentów; ile osób uzyska³o status uchodŸcy lub pobyt tolerowany w wyniku postêpowania odwo³awczego i zestawienie tych danych z danymi dotycz¹cymi
osób z pozosta³ych kontynentów.

Z powa¿aniem
Piotr Boroñ
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Piotra Boronia
Oœwiadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Jaros³awa Kaczyñskiego
Dnia 22 grudnia 2003 r. zosta³ uchwalony przez Sejmik Województwa Ma³opolskiego plan zagospodarowania przestrzennego dla województwa ma³opolskiego, który – poza wszystkimi typowymi dla planów elementami – posiada³ postulat utworzenia Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego i zwi¹zane
z tym konkretne dane. Wskazuje szansê dla Krakowa i okolicznych gmin, które zamieszkuje ³¹cznie
pó³tora miliona mieszkañców. Zawiera propozycje dobrowolnej wspó³pracy gmin w celu osi¹gniêcia korzyœci przez ich mieszkañców i rozwoju regionu.
Z posiadanych przeze mnie informacji wynika, ¿e kwestia dalszego postêpu w pracach nad utworzeniem obszarów metropolitalnych zale¿y obecnie od wskazañ rz¹du RP.
Niniejsze oœwiadczenie jest z jednej strony proœb¹ o informacjê na temat stanu przygotowañ do ostatecznych decyzji, a z drugiej strony proœb¹ o przyspieszenie prac zmierzaj¹cych do urzeczywistnienia
tych zamierzeñ, które Sejmik Województwa Ma³opolskiego wyrazi³ w 2003 r.

Piotr Boroñ

34. posiedzenie Senatu w dniach 30, 31 maja i 1 czerwca 2007 r.
Przemówienia i oœwiadczenia senatorów przekazane do protoko³u, niewyg³oszone podczas 34. posiedzenia Senatu

335

Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Jaros³awa Chmielewskiego
Oœwiadczenie skierowane do ministra Skarbu Pañstwa Wojciecha Jasiñskiego
Wielce Szanowny Panie Ministrze!
Zwracam siê do Pana jako senator ziemi opolskiej w sprawie nad wyraz istotnej dla mojego regionu,
a jednoczeœnie wzbudzaj¹cej od pewnego czasu niejakie kontrowersje.
Legitymacjê do zabrania g³osu daje mi fakt, i¿ wybory do Senatu RP wygra³em zdecydowan¹ przewag¹
g³osów nad innymi senatorami reprezentuj¹cymi województwo opolskie, a tak¿e nad pozosta³ymi
kontrkandydatami. W kampanii wyborczej moim priorytetem uczyni³em rozwój gospodarczy województwa opolskiego. Ze wzglêdu na s³aboœæ gospodarcz¹, niedoinwestowanie zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym, jest to bez w¹tpienia sprawa najwa¿niejsza dla regionu.
Realizuj¹c obietnice z³o¿one w trakcie kampanii wyborczej, miêdzy innymi nawi¹za³em rozmowy
z Wa³brzysk¹ Specjaln¹ Stref¹ Ekonomiczn¹ oraz rz¹dem RP w sprawie utworzenia w ramach WSSE
podstrefy ekonomicznej na OpolszczyŸnie. Sukces nast¹pi³ b³yskawicznie, miêdzy innymi dziêki wydatnemu poparciu Ministerstwa Gospodarki. Powsta³a podstrefa w Opolu, obejmuj¹ca swoim zasiêgiem
Opole, Namys³ów i Kluczbork.
Po rzetelnym przeanalizowaniu wszystkich okolicznoœci dotycz¹cych rozwoju gospodarczego mojego
regionu, oceniaj¹c jego potencja³, bezsporne siê wydaje, i¿ g³ówny nacisk nale¿y po³o¿yæ na rozwój prywatnej przedsiêbiorczoœci, a przede wszystkim na pozyskanie prywatnych, wiarygodnych inwestycji
bran¿owych. Wynika to ze specyfiki przedsiêbiorstw dzia³aj¹cych na OpolszczyŸnie, dodatkowym zaœ
argumentem s¹ przyk³ady zrealizowanych z powodzeniem inwestycji tego typu na obszarze makroregionu œl¹skiego. Moim celem jest zatem ulokowanie dobrych, wiarygodnych inwestorów prywatnych,
gwarantuj¹cych stabilnoœæ rozwoju gospodarczego regionu, na terenie ca³ego województwa.
Przyk³adem moich dzia³añ jest wczeœniejsza interwencja w sprawie sprzeda¿y Zak³adów Azotowych
Tarnów i Zak³adów Azotowych Kêdzierzyn, w której podnios³em szereg w¹tpliwoœci odnoœnie do samego
procesu prywatyzacji oraz warunków sprzeda¿y tych spó³ek. Przypominam, ¿e Azoty Kêdzierzyn s¹
w moim województwie jednym z wa¿niejszych przedsiêbiorstw. Minister skarbu pañstwa w sposób
wszechstronny wyjaœni³ wszelkie w¹tpliwoœci. Odpowiedzia³ tak¿e prywatny w³aœciciel potencjalnego
nabywcy, to jest PCC Rokita SA, pan Preussner. Je¿eli kupno Azotów Kêdzierzyn zostanie zrealizowane
na dobrych warunkach, bêdzie to bardzo satysfakcjonuj¹ca transakcja, co pozwalam sobie przypisaæ
jako zas³ugê.
Z mojej inicjatywy prowadzone s¹ intensywne rozmowy z licz¹cymi siê inwestorami. Ostatnim przyk³adem mojego skutecznego dzia³ania jest rozpoczêcie inwestycji w Kluczborku przez dziesi¹t¹ co do
wielkoœci firmê we W³oszech Marcegaglia. Planowana inwestycja objêta wydanym ju¿ zezwoleniem na
dzia³alnoœæ w strefie bêdzie docelowo jedn¹ z wiêkszych inwestycji w Polsce o wartoœci oko³o 300 milionów euro.
Od d³ugiego czasu w krêgu mojego zainteresowania znajduje siê tak¿e dzia³alnoœæ Walcowni Rur „Andrzej” sp. z o.o. z siedzib¹ w Zawadzkiem, jako pracodawcy o podstawowym znaczeniu dla miasta i gminy Zawadzkie oraz powiatu strzeleckiego, a wiêc terenu dotkniêtego bezrobociem strukturalnym. W tej
sprawie podj¹³em miêdzy innymi wiele dzia³añ w celu wyjaœnienia sytuacji, zdobycia potrzebnych informacji i poznania stanowiska wszystkich stron.
Sytuacja Walcowni Rur „Andrzej” sp. z o.o. z siedzib¹ w Zawadzkiem przedstawia siê nastêpuj¹co.
W chwili obecnej dysponuj¹cy w znacznej czêœci zdekapitalizowan¹ i wymagaj¹c¹ znacznych nak³adów
remontowych infrastruktur¹ zak³ad prawie 100% mocy przerobowych przeznacza na œwiadczenie us³ug na rzecz wiêkszoœciowego wspólnika, zale¿nej od Skarbu Pañstwa spó³ki – Towarzystwo Finansowe
„Silesia” sp. z o.o. Jak wynika z informacji przedstawionych przez Ministerstwo Skarbu Pañstwa, rentownoœæ tej dzia³alnoœci jest bardzo niska, a okresowo wrêcz ujemna. Spó³ka nie jest w stanie realizowaæ
bardziej korzystnych zleceñ na rzecz podmiotów trzecich, gdy¿ dzia³ania takie s¹ praktycznie niemo¿liwe do podjêcia w œwietle umów zawartych pomiêdzy walcowni¹ a TF „Silesia”. Osi¹gany przychód nie
pozwala na wykorzystanie okresu koniunktury na rynku produktów stalowych w celu przeprowadzenia
niezbêdnych prac modernizacyjnych. Spó³ka nie posiada bezpoœredniego Ÿród³a zaopatrzenia we wsad
ani w³asnych istotnych rynków zbytu. Skarb Pañstwa, reprezentowany przez TF „Silesia”, zwleka
z przedstawieniem spójnej koncepcji dalszego funkcjonowania walcowni, skonstruowanej z uwzglêdnieniem ¿ywotnych interesów samej spó³ki. Pierwotna koncepcja wyjœcia TF „Silesia” z WRA poprzez
zbycie posiadanych przez ni¹ udzia³ów w drodze publicznego przetargu, zaprezentowana jesieni¹
2004 r. inwestorom zainteresowanym zakupem mniejszoœciowych udzia³ów w WRA, grupie Max Aicher,
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reprezentowanej przez spó³kê córkê Stalos sp. z o.o., oraz Romanowi Karkosikowi, zosta³a przez TF „Silesia”, mimo znacznego zaawansowania przygotowañ, miêdzy innymi uzyskania zgody rady nadzorczej
na wdro¿enie tej koncepcji, zarzucona bez podania przyczyn. To spowodowa³o rozczarowanie inwestorów zaanga¿owanych w WRA.
Aby utrzymaæ konkurencyjnoœæ WRA w perspektywie d³u¿szego okresu, niezbêdne jest pozyskiwanie
inwestora bran¿owego, dysponuj¹cego odpowiednim zapleczem finansowym, know-how, doœwiadczeniem w restrukturyzacji i modernizacji zak³adów sektora hutniczego mog¹cego zapewniæ niezale¿ne
Ÿród³o dostaw wsadu oraz dostêp do zagranicznych rynków zbytu. Korzyœci p³yn¹ce z takiego rozwi¹zania dobitnie obrazuj¹ miêdzy innymi obecne trudnoœci Silesii/WRA z zaopatrzeniem walcowni we wsad.
Uwa¿am, ¿e aby d³ugofalowo zagwarantowaæ prawid³owy rozwój Walcowni Rur „Andrzej” sp. z o.o.
i utrzymaæ miejsca pracy, nale¿y jak najszybciej przyst¹piæ do pozyskania dla walcowni bran¿owego inwestora strategicznego w trybie umo¿liwiaj¹cym jak najszybsze wy³onienie partnera, przy jednoczesnym
zagwarantowaniu transparentnoœci prowadzonej procedury i osi¹gniêciu weryfikacji ceny przedsiêbiorstwa przez rynek. Pozyskany partner powinien zagwarantowaæ: pu³ap inwestycji krótkoterminowych
i d³ugoterminowych oraz stabilnoœæ poziomu zatrudnienia. Powinien byæ to, co podkreœlam, doœwiadczony inwestor bran¿owy, zainteresowany d³ugofalowym rozwojem zak³adu, gwarantuj¹cy mu dostawy wsadu oraz rynki zbytu dla produktów. Zabezpieczenie tych kwestii ma fundamentalne znaczenie dla dalszego istnienia walcowni, a wiêc dla rynku pracy w reprezentowanym przeze mnie regionie.
Wysoce niepokoj¹ce jest w tym kontekœcie, i¿ w ostatnim okresie powzi¹³em z ró¿nych stron informacje o dzia³aniach Towarzystwa Finansowego „Silesia” sp. z o.o. – wiêkszoœciowego wspólnika WRA sp.
z o.o. – mog¹cych zniechêciæ obecnego w WRA prywatnego inwestora bran¿owego, a tym samym otworzyæ drogê inwestorowi o charakterze czysto finansowym, grupie pana Romana Karkosika, co by³oby
rozwi¹zaniem zdecydowanie gorszym, podobnie jak dopuszczenie do ewentualnego rozproszenia akcjonariatu w wypadku dalszego forsowania wprowadzenia WRA na gie³dê. Z punktu widzenia interesów
zak³adu jest oczywiste, i¿ w sytuacji postêpuj¹cej w rozmiarze globalnym konsolidacji zak³adów bran¿y
stalowej zdecydowane korzyœci przynios³oby w³¹czenie WRA w istniej¹c¹, rozbudowan¹ strukturê miêdzynarodowej grupy przemys³owej. Pozwoli³oby to uniezale¿niæ spó³kê od lokalnych problemów rynkowych, wahañ dostêpnoœci wsadu itp., a poprzez jej integracjê w miêdzynarodowej grupie zdecydowanie
zniwelowaæ wra¿liwoœæ na wystêpuj¹ce lokalnie dzia³ania konkurencyjne. Mam tu na wzglêdzie miêdzy
innymi planowane uruchomienie w perspektywie kilku lat walcowni w Siemianowicach Œl¹skich. Z deklaracji jednego z udzia³owców mniejszoœciowych WRA, grupy Maxa Michera, wynika, i¿ w wypadku
umo¿liwienia mu w³¹czenia WRA do struktury grupy nie obawia siê on wejœcia na rynek kolejnego producenta rur i deklaruje udzielenie WRA daleko id¹cych gwarancji inwestycji oraz zatrudniania.
Domagam siê zatem pilnego, kompleksowego opracowania koncepcji rozwoju Walcowni Rur „Andrzej” sp. z o.o. w oparciu o bran¿owego inwestora, bo tylko taka prywatyzacja zapewni walcowni w³aœciwy rozwój oraz przetrwanie w okresie pogorszenia koniunktury. Skarb Pañstwa w procesie prywatyzacyjnym, poza optymalizacj¹ zysków, któr¹ zagwarantuje œcie¿ka wyjœcia TF „Silesia” z WRA w formie
weryfikuj¹cego wartoœæ rynkow¹ spó³ki przetargu publicznego na jej udzia³y, powinien mieæ na wzglêdzie równie¿ spo³eczne skutki podejmowanych dzia³añ. B³êdny wybór inwestora mo¿e mieæ katastrofalne konsekwencje dla zak³adu i ca³ego rynku pracy w regionie.
Przedstawiaj¹c powy¿sze, deklarujê wspó³pracê w zakresie opracowania wspólnie z Ministerstwem
Skarbu Pañstwa koncepcji rozwoju Walcowni Rur „Andrzej” sp. z o.o. z uwagi na to, ¿e znam bardzo dobrze problemy gospodarcze mojego województwa, ¿e do tego potrzebne s¹ jakieœ konkretne efekty jego
dzia³alnoœci w poszczególnych obszarach.

Z powa¿aniem
Jaros³aw Chmielewski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Ryszarda Ciecierskiego
Oœwiadczenie skierowane do ministra œrodowiska Jana Szyszki
Szanowny Panie Ministrze!
Proszê o wyjaœnienie przyczyn trudnoœci w pozyskaniu przez Regionalny Zarz¹d Gospodarki Wodnej
we Wroc³awiu œrodków na finansowanie inwestycji pod nazw¹ „Poprawa stanu ochrony przeciwpowodziowej Lewina Brzeskiego”.
Inwestycja ta ma strategiczne znaczenie dla funkcjonowania Lewina Brzeskiego i okolicznych miejscowoœci. Niepokój burmistrza gminy Lewin Brzeski powoduj¹ prace modernizacyjne zbiornika „Nysa”
3
zmierzaj¹ce do zapewnienia zrzutów wody w granicach 350–600 m /s, podczas gdy obecnie zagro¿enia
3
wystêpuj¹ ju¿ przy zrzutach powy¿ej 150 m /s.
Opis stanu spraw i konsekwencji braku œrodków zawiera pismo burmistrza, które za³¹czam do mojego oœwiadczenia*.

Z wyrazami szacunku
Ryszard Ciecierski

* Za³¹cznik do wgl¹du w dokumentacji Biura Prac Senackich.
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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!
W zwi¹zku z obchodzonym w³aœnie Rokiem Genera³a W³adys³awa Andersa chcia³abym zwróciæ uwagê Pana Ministra na bardzo ciekaw¹ ksi¹¿kê dla dzieci pod tytu³em „Wojtek spod Monte Cassino: opowieœæ o niezwyk³ym niedŸwiedziu”, której autorem jest Wies³aw Antoni Lasocki, polski ¿o³nierz kawalerzysta, uczestnik wojny obronnej w 1939 r. i bitwy o Monte Cassino.
W ksi¹¿ce tej zosta³a opisana historia brunatnego niedŸwiedzia Wojtka, który wraz z ¿o³nierzami
II Korpusu Polskiego przeszed³ ca³y szlak bojowy, od Persji po W³ochy. Po wojnie, jak wielu „jego towarzyszy broni”, osiad³ w Wielkiej Brytanii.
Na Wyspach Brytyjskich, dziêki programom radiowym i telewizyjnym, a przede wszystkim dziêki
ukazaniu siê tej ksi¹¿ki w jêzyku angielskim (3 wydania), historiê Wojtka zna prawie ka¿de dziecko –
w Polsce nie wiemy o nim nic.
Ksi¹¿ka ta w bardzo przystêpny sposób przybli¿a losy ¿o³nierzy armii genera³a Andersa i przestawia
m³odzie¿y bardzo wa¿n¹ czêœæ historii Polski.
Uprzejmie proszê o rozwa¿enie mo¿liwoœci wpisania tej pozycji na listê obowi¹zkowych lektur szkolnych dla szkó³ podstawowych.

Z wyrazami szacunku
Urszula Gacek
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senator Urszulê Gacek
Oœwiadczenie skierowane do ministra œrodowiska Jana Szyszki
Szanowny Panie Ministrze!
W dniu 28 maja bie¿¹cego roku z inicjatywy marsza³ka Senatu RP Bogdana Borusewicza odby³a siê
miêdzynarodowa konferencja pod nazw¹ „Zagro¿enia ekologiczne Morza Ba³tyckiego”, w czasie której
przeprowadzono merytoryczn¹ dyskusjê na temat potencjalnego wp³ywu projektu Gazoci¹gu Pó³nocnego, realizowanego przez spó³kê Nord Stream, na ekosystem Morza Ba³tyckiego.
Podczas konferencji biolodzy morscy i ekolodzy morza apelowali o sfinansowanie badañ prowadzonych przez polskich naukowców, dotycz¹cych wp³ywu planowanego gazoci¹gu na œrodowisko Morza
Ba³tyckiego.
Nie mo¿emy opieraæ siê na badaniach wykonanych na zlecenie operatora gazoci¹gu, spó³ki Nord
Stream, a de facto przygotowanych przez pañstwa zainteresowane budow¹ tego gazoci¹gu, czyli Rosjê
i Niemcy. Raport ten budzi zastrze¿enia, zreszt¹ uzasadnione, co do obiektywnoœci zawartych w nim
opinii.
W zwi¹zku z tym uprzejmie proszê o odpowiedŸ, czy Pan Minister zamierza wesprzeæ finansowo niezbêdne badania œrodowiska Morza Ba³tyckiego, aby w ten sposób dostarczyæ Polsce realnych argumentów, które mog³yby opóŸniæ lub nawet zablokowaæ niekorzystny dla Polski projekt.

Z wyrazami szacunku
Urszula Gacek
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Jaros³awa Gowina
Oœwiadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Jaros³awa Kaczyñskiego
Wyra¿am g³êbokie zaniepokojenie sytuacj¹ Rafinerii Trzebinia SA bêd¹cej cz³onkiem Grupy Kapita³owej PKN Orlen SA. Po zniesieniu przez ministra finansów ulg w podatku akcyzowym na biopaliwa popad³a ona w spore k³opoty finansowe. Zachodzi realna obawa upad³oœci rafinerii. Przyczyna upad³oœci
zosta³a ju¿ nag³oœniona medialnie i w g³ównej mierze jest to wynik zmian prawnych dokonanych nagle
i niespodziewanie.
K³opoty Rafinerii Trzebinia wynikaj¹ z nieprecyzyjnych przepisów. Powo³uj¹cy siê na nie urz¹d celny
domaga siê, aby spó³ka zap³aci³a ponad 100 milionów z³ akcyzy za wyroby ropopochodne wyprodukowane od maja do wrzeœnia 2004 r. Rafineria odwo³a³a siê do s¹du, sprawa czeka na rozpatrzenie.
Finanse firmy s¹ w katastrofalnym stanie. Spó³ka z powodu nieoczekiwanej zmiany przepisów od
stycznia nie produkuje biopaliw. Ich produkcja przynosi³a same korzyœci. W 2006 r. zysk wyniós³ 12 milionów z³. Produkcjê biopaliw rafineria ma zamiar wznowiæ, a wtedy bêdzie jedynym w kraju dostawc¹
biokomponentów. Bêdzie – je¿eli dostanie zgodê na prowadzenie od maja dalszej dzia³alnoœci.
Wstrzymanie produkcji biodiesla to dla spó³ki miesiêczne straty w wysokoœci 3–4 milionów z³. Tymczasem tylko w ubieg³ym roku spó³ka musia³a odprowadziæ 400 milionów z³ podatku. Nadal niewyjaœniona zostaje kwestia, czy nie trzeba bêdzie zap³aciæ zaleg³ego podatku od olejów technologicznych.
Chodzi o 1 miliard z³.
Upadek rafinerii spowoduje ³añcuch nieszczêœæ. Zwolnienia w spó³ce poci¹gn¹ za sob¹ zerwanie
przez firmê kontraktów z t³oczniami rzepaku – te bêd¹ musia³y wypowiedzieæ umowy rolnikom. Ostatnim poszkodowanym bêdzie bud¿et pañstwa.
Nie mo¿e byæ obojêtne funkcjonowanie zak³adu ze wzglêdu na zarówno spo³eczne, jak i ekonomiczne
skutki jego ewentualnej upad³oœci. Pracê w konsekwencji mo¿e straciæ oko³o tysi¹ca osób i nast¹pi zubo¿enie spo³eczeñstwa.
W zwi¹zku z tym zwracam siê z proœb¹ o podjêcie przez w³adze pañstwowe dzia³añ u³atwiaj¹cych dalsze funkcjonowanie rafinerii, nietworz¹cych przy tym znacznej grupy bezrobotnych i nieprowadz¹cych
do marnowania znacznych nak³adów inwestycyjnych.

Z powa¿aniem
Jaros³aw Gowin
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Jaros³awa Gowina
Oœwiadczenie skierowane do ministra nauki i szkolnictwa wy¿szego Micha³a Seweryñskiego
Szanowny Panie Ministrze!
Kierujê do Pana Ministra oœwiadczenie w sprawie zagadnienia, na które napotykaj¹ publiczne szko³y
wy¿sze, wykonuj¹c zadania okreœlone w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. prawo o szkolnictwie wy¿szym –
DzU nr 164 poz. 1355, z póŸniejszymi zmianami.
Zgodnie z t¹ ustaw¹ pañstwowe szko³y wy¿sze zosta³y przekszta³cone w publiczne szko³y wy¿sze,
a przys³uguj¹ce im prawo wieczystego u¿ytkowania gruntu, którego w³asnoœæ nale¿a³a do Skarbu Pañstwa i które naby³y na mocy ustawy z dnia 12 wrzeœnia 1990 r. o szkolnictwie wy¿szym – DzU nr 65
poz. 385, z póŸniejszymi zmianami – zosta³o zamienione z woli ustawodawcy w prawo w³asnoœci na
rzecz publicznych szkó³ wy¿szych. Decyzjê potwierdzaj¹c¹ w³asnoœæ stwierdza wojewoda. Jest ona podstaw¹ dokonywania zmian w ksiêgach wieczystych, ewidencjach gruntów, zbiorach dokumentów geodezyjnych oraz wszelkich dokumentach urzêdowych. To uregulowanie spowodowa³o, ¿e publiczna
szko³a wy¿sza posiadaj¹ca osobowoœæ prawn¹ sta³a siê pe³noprawnym w³aœcicielem maj¹tku, który
przeznaczony jej zosta³ na wyposa¿enie w celu prowadzenia dzia³alnoœci statutowej, to jest dydaktycznej, badawczej oraz naukowej. Ma tak¿e mo¿liwoœæ wykorzystywania tego maj¹tku w innym celu, zgodnym z obowi¹zuj¹cymi powszechnie przepisami prawa, a tak¿e czerpania z niego korzyœci finansowych.
Publiczne szko³y wy¿sze napotykaj¹ powa¿ny problem proceduralny pojawiaj¹cy siê na gruncie funkcjonowania ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnieñ przys³uguj¹cych
Skarbowi Pañstwa – DzU nr 106 poz. 493, z póŸniejszymi zmianami. W imieniu œrodowiska uczelni publicznych Krakowska Akademia Rolnicza skierowa³a do wojewody ma³opolskiego, jako reprezentanta
Skarbu Pañstwa i przedstawiciela ogólnej administracji rz¹dowej w terenie, inicjatywê zmierzaj¹c¹ do
zmiany tej ustawy. Inicjatywê tê wspiera Kolegium Rektorów Szkó³ Wy¿szych Krakowa, które na posiedzeniu w dniu 2 lutego 2007 r. przyjê³o stosown¹ uchwa³ê.
W zwi¹zku z tym zwracam siê z proœb¹ do Pana Ministra o podjêcie dzia³añ w celu dokonania zmian
wnioskowanych przez œrodowisko publicznych szkó³ wy¿szych Krakowa.
Zmiany s¹ nakierowane przede wszystkim na wy³¹czenie z katalogu pañstwowych osób prawnych –
w rozumieniu przepisów ustawy o zasadach wykonywania uprawnieñ przys³uguj¹cych Skarbowi Pañstwa – publicznych uczelni wy¿szych jako jednostek, które nie mog¹ podlegaæ przepisom tej ustawy.
Przepis ten odnosi³ siê do pañstwowych szkó³ wy¿szych, których status prawny by³ uregulowany w nieobowi¹zuj¹cej ju¿ ustawie z dnia 12 wrzeœnia 1990 r. o szkolnictwie wy¿szym – DzU nr 65 poz. 385,
z póŸniejszymi zmianami – i którym to uczelniom przys³ugiwa³o prawo wieczystego u¿ytkowania gruntu
bêd¹cego w³asnoœci¹ Skarbu Pañstwa. Pañstwowe szko³y wy¿sze, w rozumieniu starej ustawy o szkolnictwie wy¿szym, wype³nia³y ustawow¹ przes³ankê pañstwowej osoby prawnej okreœlonej w ustawie
o zasadach wykonywania uprawnieñ, gdy¿ stanowi³y „inn¹ ni¿ Skarb Pañstwa jednostkê organizacyjn¹
posiadaj¹c¹ osobowoœæ prawn¹, której mienie jest w ca³oœci mieniem pañstwowym”. Na gruncie ustawy
z dnia 27 lipca 2007 r. prawo o szkolnictwie wy¿szym – DzU nr 164 poz. 1365 – obowi¹zuj¹cej od
1 wrzeœnia 2005 r. pañstwowe szko³y wy¿sze zosta³y przekszta³cone w publiczne szko³y wy¿sze. Na mocy art. 256 sta³y siê w³aœcicielem gruntów, który wczeœniej pozostawa³ w wieczystym u¿ytkowaniu.
W zwi¹zku z tym, jeœli uwzglêdni siê zapis art. 1b ustawy o zasadach wykonywania uprawnieñ, w myœl
którego nie ma ona zastosowania do innych podmiotów ni¿ okreœlone w jej art. 1a, pojawia siê koniecznoœæ wy³¹czenia publicznych szkó³ wy¿szych z kategorii podmiotów, do których zastosowanie mia³by
przepis ustawy o zasadach wykonywania uprawnieñ przys³uguj¹cych Skarbowi Pañstwa.
Koniecznoœæ podjêcia dzia³añ zmierzaj¹cych do zmiany przepisów prawnych wynika przede wszystkim z nierównego traktowania uczelni publicznych w stosunku do uczelni niepublicznych, ograniczenia mo¿liwoœci podejmowania strategicznych decyzji rozwojowych uczelni, niedostosowania progu granicznego 50 tysiêcy euro do uwarunkowañ rynkowych oraz d³ugotrwa³ej procedury ministra skarbu
pañstwa jako organu administracji publicznej.
Utrzymywanie zasady koniecznoœci uzyskiwania zgody w³aœciwego ministra na zbycie, dzier¿awê,
najem maj¹tku, który w ca³oœci jest w³asnoœci¹ uczelni, wydaje siê prób¹ ograniczenia prawa w³asnoœci
wymienionego w Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. Zgodnie z treœci¹ art. 64 ust. 3 jest to jedno
z podstawowych praw podlegaj¹cych ograniczeniom tylko w zakresie, w jakim nie zostanie naruszona
istota prawa w³asnoœci.
Ponadto uczelnia, zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. prawo o szkolnictwie wy¿szym –
DzU nr 164 poz. 1355, z póŸniejszymi zmianami – posiada osobowoœæ prawn¹, ale staj¹c siê, na mocy
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art. 256 ustawy – Prawo o szkolnictwie wy¿szym, w³aœcicielem gruntów pozostaj¹cych wczeœniej w u¿ytkowaniu wieczystym, przesta³a spe³niaæ warunek uznania jej za pañstwow¹ osobê prawn¹.
Ochronê posiadanego przez uczelnie publiczne maj¹tku zabezpiecza ustawa z dnia 30 czerwca
2005 r. o finansach publicznych – DzU z dnia 20 grudnia 2005 r. – która podmiotowo swoim zakresem
dzia³ania obejmuje pañstwowe szko³y wy¿sze, art. 4, a przedmiotowo „przychody sektora finansów publicznych pochodz¹ce z prowadzonej przez nie dzia³alnoœci oraz pochodz¹ce z innych Ÿróde³”, art. 5 ust. 1
pkt 5. Ka¿da wiêc z³otówka, która w wyniku rozporz¹dzania œrodkami trwa³ymi trafi na konto, staje siê
œrodkiem podlegaj¹cym wydatkowaniu na zasadach okreœlonych w ustawie o finansach publicznych,
której naruszenie skutkuje zastosowaniem sankcji z ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialnoœci za naruszenie dyscypliny finansów publicznych – DzU z 2005 r. nr 14 poz. 114, z póŸniejszymi
zmianami. Wprowadzony nadzór, ograniczenia do 50 tysiêcy euro, nad swobodnym obrotem œrodkami
trwa³ymi stanowi¹cymi w³asnoœæ uczelni nie znajduje wiêc uzasadnienia, stanowi¹c ograniczenie.
Co wiêcej, koniecznoœæ uzyskiwania zgody w³aœciwego ministra do spraw Skarbu Pañstwa przez
uczelnie na zbycie œrodków trwa³ych by³a zasadna w czasach, kiedy uczelnie publiczne mia³y charakter
szkó³ pañstwowych, dysponuj¹cych, na zasadach u¿ytkowania wieczystego, mieniem, którego w³aœcicielem by³ Skarb Pañstwa. Zgodnie bowiem z zapisem ustawy – Prawo o szkolnictwie wy¿szym (art. 265)
uczelnia sta³a siê w³aœcicielem gruntów pozostaj¹cych wczeœniej w u¿ytkowaniu wieczystym (z uprawnieniami okreœlonymi w art. 140 k.c.)
Nale¿y d¹¿yæ do wy³¹czenia publicznych szkó³ wy¿szych z katalogu pañstwowych osób prawnych lub
z³agodziæ zapisy w proponowanym tutaj uk³adzie:
Kwota, stanowi¹ca granicê udzielania zgody na czynnoœæ prawn¹ rozporz¹dzenia sk³adnikami maj¹tkowymi, dostosowana do warunków prawid³owego funkcjonowania w warunkach aktualnej gospodarki rynkowej, to jest minimum 300 tysiêcy euro, kwota ta jest odpowiednikiem mo¿liwoœci ekonomicznych zbywania przede wszystkim nieruchomoœci jako œrodków trwa³ych daj¹cych mo¿liwoœæ zabezpieczenia realizacji planowanych inwestycji.
W³¹czenie do kompetencji dyrektorów delegatur ministra w³aœciwego do spraw skarbu udzielania zgody na rozporz¹dzanie sk³adnikami maj¹tkowymi na wnioski sk³adane przez publiczne szko³y wy¿sze.
Udzielanie zgody wy³¹cznie w przypadkach, gdy na podstawie czynnoœci prawnej dochodzi do przeniesienia prawa w³asnoœci.
Wy³¹czenie koniecznoœci uzyskiwania zgody w sytuacjach, w których finansowanie transakcji przeniesienia prawa nastêpuje w ramach œrodków finansowych gwarantowanych przez bud¿et pañstwa, to
znaczy gdy: uczelnie s¹ stronami transakcji, s¹ to transakcje pomiêdzy uczelniami a jednostkami podleg³ymi temu samemu ministrowi w³aœciwemu do spraw nauki, transakcje, na podstawie których nie
dochodzi do zmiany publicznego charakteru mienia na przyk³ad pomiêdzy uczelniami a jednostkami
samorz¹du terytorialnego.
Udzielanie zgody na zamiar dokonania czynnoœci, to znaczy przed rozstrzygniêciami przetargowymi,
a nie dopiero po zakoñczeniu przetargu, bo to powoduje, ¿e d³ugotrwa³a w praktyce procedura Ministerstwa Skarbu Pañstwa podwa¿a zaufanie podmiotów gospodarczych do organów administracji publicznej (niepewnoœæ stron kontraktu).
D³ugotrwa³e procedury realizowane w samym Ministerstwie Skarbu Pañstwa powoduj¹ sytuacje
uniemo¿liwiaj¹ce uczelniom prawid³owe sporz¹dzanie planów inwestycyjnych i realizacjê inwestycji,
zw³aszcza ¿e rozporz¹dzanie sk³adnikami – w szczególnoœci sprzeda¿ tych sk³adników – zabezpiecza realizacjê inwestycji uczelni, do czego publiczne szko³y wy¿sze s¹ zmuszane poprzez brak odpowiednich
œrodków finansowych w bud¿ecie pañstwa.
Niedopuszczaln¹ praktyk¹ Ministerstwa Skarbu Pañstwa jest ¿¹danie opinii ministra w³aœciwego do
spraw nauki co do dokonania czynnoœci prawnej przez uczelniê. Jest to naruszenie zagwarantowanej
prawnie przez ustawodawcê zasady autonomii i samodzielnoœci publicznej szko³y wy¿szej, podwa¿anie
autorytetu senatu uczelni jako kolegialnego, najwy¿szego organu uczelni.
W zwi¹zku z tym uprzejmie proszê Pana Ministra o ustosunkowanie siê do wymienionych argumentów oraz o stwierdzenie, czy i w jakim stopniu mo¿liwe jest dokonanie zmian legislacyjnych w przedstawionych przeze mnie kwestiach.

Z powa¿aniem
Jaros³aw Gowin
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Andrzeja Kaweckiego
Oœwiadczenie skierowane do ministra sprawiedliwoœci, prokuratora generalnego RP Zbigniewa Ziobry
„Gazeta Wyborcza” w dodatku „Gazeta Wyborcza – Sto³eczna” z 28 kwietnia 2005 r. na pierwszej stronie pod tytu³em „Wyszkowski gang zaton¹³” zamieœci³a informacje – tu cytujê – „Warszawska prokuratura skoñczy³a œledztwo przeciwko liderom gangu terroryzuj¹cego miasto od 1996 r. […] Policja by³a
w niespotykanym stopniu skorumpowana, np. przestêpcy bardzo szybko dowiadywali siê, kto na nich
zeznaje”.
Na stronie pi¹tej dodatku sto³ecznego opublikowany jest artyku³ „Gang wyszkowski zaton¹³”
B. Wróblewskiego. Autor podaje – cytujê – „Wyszków […] by³ symbolem bezradnoœci organów œcigania
wobec lokalnej mafii. […] gangu zawi¹zanego w 1996 r. […] u³o¿yli listê sklepów, barów, restauracji, które maj¹ p³aciæ haracz […] p³aci³o ju¿ ca³e miasto, a bandyci mieli problem […] ze znalezieniem kolejnych
ofiar. Stawki «za ochronê» waha³y siê od 300 z³ do kilku tysiêcy z³otych miesiêcznie. […] Chronieni przez
policjê bandyci […] gdy nie chcieli p³aciæ w³aœciciele firm przewozowych, podpalali im autobusy. Gdy
w «Pod napiêciem» w TVN przeciwko nim wyst¹pi³ jeden z przedsiêbiorców, pod³o¿yli mu bombê pod domem. «Gazeta» wielokrotnie opisywa³a pobicie szefa prokuratury w Wyszkowie Zbigniewa Siejbika, który chcia³ zrobiæ w mieœcie porz¹dek. Czêœæ mieszkañców zaczê³a nawet wspó³pracowaæ z bandytami,
wys³uguj¹c siê nimi w walce z konkurencj¹ (chodzi o podpalenie jednej z hurtowni miêsa oraz budki
z hot dogami). Porz¹dek w «Wyszkowie» zaczêto zaprowadzaæ dopiero, gdy ministrem sprawiedliwoœci
zosta³ Lech Kaczyñski. […] w listopadowy poranek 2003 r. 200 funkcjonariuszy, g³ównie z CBŒ, w kilka
godzin zatrzyma³o kilkudziesiêciu obecnych oskar¿onych. […] w 43 tomach akt mieœci siê opis oko³o stu
przestêpstw”.
W innej czêœci artyku³u red. Wróblewski stwierdza: „Ju¿ w listopadzie 2004 r. wys³ali do S¹du akt oskar¿enia przeciwko by³emu komendantowi policji, oœmiu innym policjantom, stra¿nikom s³u¿by wiêziennej i lekarzom psychiatrom, którzy wystawiali gangsterom fa³szywe zaœwiadczenia”.
Uprzejmie proszê Pana Ministra o podanie informacji: ilu ³¹cznie policjantów zosta³o oskar¿onych
w obu wymienionych aktach oskar¿enia (z listopada 2004 r. i z kwietnia 2005 r.); za jakie przestêpstwa
(proszê podaæ kwalifikacje prawne zarzutów); czy procesy zasta³y prawomocnie zakoñczone, czy s¹ nadal w toku; ilu policjantów, mafiozów i wspó³pracowników mafii zosta³o skazanych; na jakie kary; czy
zabezpieczono ich maj¹tki; ilu policjantów uniewinniono; czy wszyscy objêci aktami oskar¿enia policjanci zostali zwolnieni, ewentualnie zawieszeni, czy nadal pracuj¹; mo¿e awansowali, a jeœli tak, to na
jakie stanowiska i w jakich jednostkach policji? A mo¿e sprawy „le¿¹” na pó³ce i oczekuj¹ na termin rozprawy, zaœ oskar¿eni policjanci nadal pracuj¹?
Szczególnie szokuj¹ca i bulwersuj¹ca jest informacja, ¿e szef Prokuratury Rejonowej w Wyszkowie,
pan Zbigniew Siejbik, zosta³ pobity. Proszê w odpowiedzi wskazaæ: przez kogo ten prokurator zosta³ pobity – przez gangsterów czy przez ochraniaj¹cych ich policjantów? Czy w sprawie pobicia prokuratora
skierowano akt oskar¿enia do s¹du? Czy sprawcy zostali skazani, a jeœli tak, to z jakiego przepisu kodeksu karnego, i czy proces jest ju¿ prawomocnie zakoñczony? Gdzie pracuje obecnie prokurator Siejbik? Dlaczego to nie on jest autorem oskar¿enia w obu przedmiotowych sprawach, lecz, jak podaje „Gazeta”, prokuratorzy Robert Myœliñski i Jacek £azarowicz.
Wszystkim trzem prokuratorom nale¿y pogratulowaæ odwagi i efektywnej pracy.
W kontekœcie cytowanego artyku³u powstaj¹ nastêpne pytania. Jak to jest mo¿liwe, by od 1996 r. do
2005 r., a wiêc przez dok³adnie dziesiêæ lat, grupa bandytów œci¹ga³a haracze z ca³ego miasta, a zwierzchnicy s³u¿bowi policjantów KP w Wyszkowie – z KSP w Warszawie, z KGP w Warszawie czy z MSWiA –
nie zainteresowali siê dziwn¹ „niemoc¹” miejscowych funkcjonariuszy w œciganiu przestêpczoœci zorganizowanej? Mafia funkcjonowa³a oko³o dziesiêciu lat, pope³ni³a co najmniej sto przestêpstw. Dlaczego
wydzia³y spraw wewnêtrznych KSP i KGP nie podjê³y ¿adnych czynnoœci operacyjnych i procesowych
przeciwko funkcjonariuszom z KP w Wyszkowie? Dlaczego ¿aden z komendantów sto³ecznych lub g³ównych Policji z okresu wskazanego w artykule – a jest to prawie dziesiêæ lat – nie podj¹³ ¿adnych czynnoœci sprawdzaj¹cych w stosunku do wyszkowskich funkcjonariuszy z uwagi na wyj¹tkowo zastanawiaj¹cy brak skutecznoœci w zwalczaniu mafijnej przestêpczoœci, i to trwaj¹cej szczególnie d³ugo i zakrojonej na szerok¹ skalê?
Wszystkie te pytania nale¿y kierowaæ tak¿e pod adresem ówczesnych ministrów spraw wewnêtrznych, a w istocie nale¿y zarzuciæ im brak sprawowania jakiegokolwiek nadzoru nad prawid³owoœci¹
funkcjonowania podleg³ej im policji.
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Proszê mi podaæ, ilu pokrzywdzonych z obu przedmiotowych aktów oskar¿enia zwraca³o siê – zanim
zosta³y one skierowane do s¹dów – ze skargami na prace policji do departamentu skarg i za¿aleñ KGP
lub do MSWiA od 1996 r. do chwili wniesienia aktów oskar¿enia i jak te skargi zosta³y za³atwione.
W ilu sprawach prokuratury wyszkowska i sto³eczna umorzy³y postêpowania przygotowawcze,
ewentualnie w ilu sprawach odmówiono wszczêcia œledztwa spoœród spraw objêtych póŸnej aktami oskar¿enia z listopada 2004 r. i kwietnia 2005 r.?
Jakie by³y przyczyny wznowienia poszczególnych postêpowañ przygotowawczych?
Czy interwencje podjête przez „Gazetê Wyborcz¹” i TVN zmobilizowa³y organa œcigania do efektywnego rozbicia mafii wyszkowskiej?
Czy Pan, Panie Ministrze, nie widzi koniecznoœci wszczêcia œledztw przeciwko zwierzchnikom s³u¿bowym ró¿nych szczebli, którzy zaniedbali swój elementarny obowi¹zek nadzoru i kontroli wyszkowskich
policjantów tak¿e pod k¹tem przestrzegania prawa w³aœnie przez nich? Czy te¿, tak jak w PRL, ka¿dy policjant bêdzie nietykalny, bezkarny, bo „zawsze pe³ni s³u¿bê” i „zawsze ma racjê”, przy czym ma pewnoœæ, ¿e niemal zawsze ka¿dy zwierzchnik a priori uzna niemal ka¿d¹ skargê za bezzasadn¹?
Proszê dok³adnie podaæ: ilu policjantów objêto aktami oskar¿enia z listopada 2004 r. i z kwietnia
2005 r.; czy wszyscy oni pracowali w KP w Wyszkowie, czy te¿ w komisariatach Policji z terenu tego powiatu? Jaki procent funkcjonariuszy z KP w Wyszkowie w stosunku do ogó³u stanu osobowego tej jednostki oskar¿ono przed s¹dem?
Proszê te¿ podaæ: ilu policjantów zosta³o oskar¿onych przed s¹dem o dokonanie przestêpstw i jakich
(proszê podaæ kwalifikacje prawne zarzutów) w okresie od 1989 r. do dziœ; ile z tych spraw zosta³o umorzonych przez s¹dy na skutek przedawnienia; ilu policjantów uniewinniono; ilu skazano prawomocnie;
czy wszyscy oskar¿eni – po zawieszeniu w czynnoœciach s³u¿bowych – nadal pracuj¹ w Policji?
W ilu sprawach prokuratury ca³ego kraju od 1989 r. do 2007 r. umorzy³y œledztwa przeciwko policjantom, a w ilu sprawach odmówi³y wszczêcia przeciwko nim postêpowania przygotowawczego?
W sprawie tej szczególnie wyraŸnie widaæ, ¿e poczucie bezkarnoœci, zuchwa³oœæ i brutalnoœæ dzia³ania cz³onków mafii wynika³a z faktu „przestêpczej opieki” ze strony policjantów KP w Wyszkowie, która
to skandaliczna „ochrona” umo¿liwi³a mafii funkcjonowanie przez prawie dziesiêæ lat i pope³nienie co
najmniej stu przestêpstw. Przy czym tak zwana ciemna liczba przestêpstw pope³nionych w tym czasie
na szkodê mieszkañców Wyszkowa jest niew¹tpliwie znacznie wy¿sza, bowiem zastraszeni ludzie z jednej strony bali siê gangsterów, a z drugiej strony stracili zaufanie do Policji.
Szczególnym ewenementem jest pobicie prokuratora, który oœmieli³ siê próbowaæ rozbiæ mafiê.
Proszê podaæ: ilu prokuratorów zosta³o pobitych od 1989 r. do 2007 r. w ca³ej Polsce w zwi¹zku z wykonywaniem obowi¹zków s³u¿bowych; ilu sprawców zosta³o prawomocnie za to skazanych; ile podobnych spraw jest w toku?

Z powa¿aniem
Andrzej Kawecki
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Andrzeja Kaweckiego
Oœwiadczenie skierowane do ministra sprawiedliwoœci, prokuratora generalnego RP Zbigniewa Ziobry
Dziennik „Rzeczpospolita” i Telewizja Polska poinformowa³y opiniê publiczn¹ o monstrualnej aferze
korupcyjnej w gdañskich organach œcigania i wymiaru sprawiedliwoœci. Afera ta wyj¹tkowo mocno
podwa¿a zaufanie spo³eczeñstwa do tych instytucji realizuj¹cych w praktyce prawo.
W œwietle relacji wymienionych mediów wskazani w nich prokuratorzy i sêdziowie w sposób szczególnie ra¿¹cy naruszyli: art. 2 Konstytucji RP, który stanowi: „Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym
pañstwem prawnym, urzeczywistniaj¹cym zasady sprawiedliwoœci spo³ecznej”; art. 32 konstytucji:
„Wszyscy s¹ wobec prawa równi. Wszyscy maj¹ prawo do równego traktowania przez w³adze publiczne”;
oraz art. 7 konstytucji, statuuj¹cy zasadê, i¿ „Organy w³adzy publicznej dzia³aj¹ na podstawie i w granicach prawa”.
Telegazeta TVP-1 w dniu 16 kwietnia 2007 r. o godzinie 8.46 opublikowa³a nastêpuj¹c¹ informacjê –
tu cytujê – „O ogromnej aferze korupcyjnej w gdañskim s¹dzie – pisze «Rzeczpospolita». Zamieszani s¹
w ni¹ adwokaci, prokuratorzy i sêdziowie. Gazeta pisze, ¿e do s¹du trafi³ akt oskar¿enia przeciwko 27
osobom. Mecenasowi Piotrowi P., który za³atwia³ wyroki u znajomych sêdziów i prokuratorów, postawiono a¿ 40 zarzutów. Wiêkszoœæ dotyczy przyjmowania ³apówek od gangsterów i ich znajomych za korzystne rozstrzygniêcia w s¹dzie – za³atwianie zwolnieñ z aresztów i niskie wyroki. Wed³ug prokuratury,
adwokat dostawa³ od 4 do 50 tysiêcy z³otych za za³atwienie sprawy. Rozbicie s¹dowo-prokuratorskiej
mafii sta³o siê mo¿liwe dziêki pods³uchowi zamontowanemu przez CBŒ”.
Gratulacje nale¿¹ siê funkcjonariuszom Centralnego Biura Œledczego za w koñcu efektywne dzia³ania.
Pozostaje jednak zasadnicze pytanie: dlaczego wykrycie przestêpstw, o których donosz¹ media, trwa³o tak d³ugo? Wszak g³ównemu oskar¿onemu postawiono a¿ czterdzieœci zarzutów!
Szczególnie niepokoj¹cy i wyj¹tkowo groŸny dla dobrego imienia pañstwa, s¹downictwa i prokuratury jest fakt, i¿ aktem oskar¿enia w opisanej przez media aferze korupcyjnej objêto i prokuratorów, i sêdziów, i to w obu przypadkach – w liczbie mnogiej! (W dostêpnej mi informacji nie sprecyzowano, ilu sêdziów i prokuratorów dotyczy przedmiotowa sprawa.)
Szok i najwy¿szy sprzeciw moralny wywo³uje ju¿ sam fakt, i¿ osoby publicznego zaufania, pe³ni¹ce
funkcje, wobec których istnieje ustawowy wymóg nieskazitelnoœci charakteru i nieskazitelnoœci opinii,
zosta³y objête aktem oskar¿enia – wed³ug mediów w sprawie dotycz¹cej, tu cytujê: „przyjmowania ³apówek od gangsterów i ich znajomych za korzystne rozstrzygniêcia w s¹dzie – za³atwianie zwolnieñ z aresztów i niskie wyroki”!
„Œwiêta” zasada niezawis³oœci sêdziowskiej jest oczywiœcie nienaruszalna.
Jednak¿e niezawis³oœæ sêdziowska (prokuratorska) w przypadku nieuczciwych sêdziów (prokuratorów) pope³niaj¹cych przestêpstwa na szkodê wymiaru sprawiedliwoœci stanowi szczególnie wygodny instrument do ukrywania przestêpczego procederu, do utrudnienia lub wrêcz uniemo¿liwienia ujawnienia pope³nianych przestêpstw – to w³aœnie siê dzieje pod os³on¹ zasady „niezawis³oœci”.
Równie¿ immunitet nie u³atwia procesowego zabezpieczenia materia³u dowodowego w sposób szybki
i bez zniekszta³cenia dowodów lub ich utraty.
Nieuczciwi sêdziowie, prokuratorzy i policjanci, którzy z powodu korupcji lub z innych wzglêdów pope³niaj¹ przestêpstwa na szkodê wymiaru sprawiedliwoœci, naruszaj¹ miêdzy innymi przepis art. 7
k.p.k. i czyni¹ to z cyniczn¹ œwiadomoœci¹. A przepis ten brzmi: „Organy postêpowania kszta³tuj¹ swe
przekonanie na podstawie wszystkich przeprowadzonych dowodów, ocenianych swobodnie z uwzglêdnieniem zasad prawid³owego rozumowania oraz wskazañ wiedzy i doœwiadczenia”.
Wyrok czy inne ra¿¹co odbiegaj¹ce od treœci cytowanego przepisu art. 7 k.p.k. orzeczenie organów prowadz¹cych postêpowanie karne powinno byæ kontrolowane przez s¹d (prokuraturê) wy¿szej instancji.
Szanowny Panie Ministrze! Ogrom podziwu i uznania budz¹ podjête przez Pana na szerok¹ skalê
dzia³ania zmierzaj¹ce do reformy wymiaru sprawiedliwoœci w wielu aspektach.
Zagadnienia niezawis³oœci sêdziowskiej i immunitetu sêdziowskiego to problematyka nadzwyczaj
skomplikowana, wra¿liwa i dra¿liwa. W kontekœcie podejmowanych przez Pana dzia³añ wyraŸnie siê to
uwidoczni³o na przyk³adzie sprawy dotycz¹cej hali miêdzynarodowych targów w Katowicach, choæ
œmieræ ponios³o w niej niemal siedemdziesi¹t osób. Równie z³o¿ona jest kwestia niezawis³oœci i immunitetu prokuratorów.
Uprzejmie zatem proszê Pana Ministra, a zarazem Prokuratora Generalnego RP, o udzielenie w terminie ustawowym na adres Senatu odpowiedzi na pytanie: czy Pan i podleg³y Panu resort podejmujecie
kompleksowe dzia³ania zmierzaj¹ce do wyeliminowania przestêpczoœci wœród sêdziów, prokuratorów
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i policjantów, do pokonania trudnoœci w uzyskiwaniu dowodów do wniesienia aktu oskar¿enia? Czy te¿
dopiero przypadek w postaci „gadulstwa” osób zamieszanych w aferê ³apówkarsk¹ lub w inny przestêpczy sposób dzia³aj¹cych na szkodê wymiaru sprawiedliwoœci powoduje za³o¿enie pods³uchu umo¿liwiaj¹cego procesowe zabezpieczenie dowodów okreœlonego przestêpstwa?
Proszê te¿ podaæ: ilu sêdziów, prokuratorów, policjantów, adwokatów objêtych zosta³o aktem oskar¿enia w przedmiotowej sprawie? Czy zostali oni zwolnieni, zawieszeni, czy te¿ nadal wykonuj¹ swoje
obowi¹zki s³u¿bowe do czasu uprawomocnienia siê ewentualnych wyroków skazuj¹cych?
Proszê tak¿e podaæ" ilu sêdziów, prokuratorów, policjantów skazano za ³apówkarstwo lub inne przestêpstwa na szkodê wymiaru sprawiedliwoœci w okresie od czerwca 1989 r. do dziœ?

Z powa¿aniem
Andrzej Jerzy Kawecki
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Andrzeja Kaweckiego
Oœwiadczenie skierowane do ministra sprawiedliwoœci, prokuratora generalnego RP Zbigniewa Ziobry
W ci¹gu kilku ostatnich tygodni media informowa³y opiniê publiczn¹ o Krzysztofie W., prokuratorze
Prokuratury Okrêgowej Warszawa – Praga, który zosta³ zatrzymany przez policjê bezpoœrednio po przyjêciu du¿ej ³apówki w kwocie 300 tysiêcy z³, a nastêpnie zwolniony z uwagi na immunitet. Ju¿ ta informacja jest pora¿aj¹ca. Jeszcze wiêksze zdumienie i zaskoczenie wzbudzi³a kolejna informacja, gdy
wkrótce potem prokurator Prokuratury Okrêgowej Warszawa – Praga Krzysztof W. zosta³ ponownie zatrzymany przez policjê. Tym razem media informowa³y, ¿e prokurator Krzysztof W. wrêczy³ kwotê
250 tysiêcy z³ w formie ³apówki osobom, które mia³y j¹ przekazaæ prokuratorom wchodz¹cym w sk³ad
s¹du dyscyplinarnego w zamian za odmowê uchylenia immunitetu. Doprowadzi³oby to do uniemo¿liwienia wszczêcia œledztwa przeciwko prokuratorowi Krzysztofowi W., przedstawienia mu zarzutów
i skazania przez s¹d na wieloletnie wiêzienie.
Fakt, ¿e prokurator z wysokim stopniem s³u¿bowym, pracuj¹cy w prokuraturze okrêgowej, i to w stolicy, móg³ nawet pomyœleæ, ¿e mo¿e wci¹gn¹æ w korupcyjne uk³ady cz³onków prokuratorskiego s¹du
dyscyplinarnego i za ogromn¹ ³apówkê kupiæ sobie od kolegów prokuratorów bezkarnoœæ oraz unikniêcie skazania na wieloletnie wiêzienie w postaci odmowy uchylenia immunitetu, jest przera¿aj¹cy i budzi
odrazê moraln¹. Chwa³a policjantom, którzy przeprowadzili te dwie akcje.
Powstaj¹ jednak pytania: jak to siê dzieje, ¿e w warszawskiej prokuraturze mog³y zaistnieæ przestêpstwa ³apówkarskie? Zasada niezawis³oœci jest œwiêta. Immunitet wed³ug wielu te¿, choæ, jak widaæ na
przyk³adzie prokuratora Krzysztofa W., niezastosowanie wobec niego natychmiastowego aresztowania
tymczasowego umo¿liwi³o podjêcie przezeñ prób matactwa i korupcji, szczególnie groŸnych dla wymiaru sprawiedliwoœci.
Proszê Pana Ministra o udzielenie odpowiedzi w terminie ustawowym na adres Senatu. Uprzejmie
proszê podaæ: ile zarzutów przedstawiono temu prokuratorowi; jak¹ kwalifikacjê prawn¹ zastosowano
odnoœnie do poszczególnych czynów; za jakie naruszenie prawa prokurator Krzysztof W. przyj¹³ kwotê
300 tysiêcy z³; czy wczeœniej przyjmowa³ inne ³apówki; w jakim wydziale prokuratury okrêgowej pracowa³; czy prowadzi³ tak zwane œledztwa w³asne, czy te¿ nadzorowa³ postêpowania prowadzone przez prokuratorów prokuratur rejonowych?
Sygna³y medialne o zjawisku korupcji w s¹dach i prokuraturach powoduj¹, i¿ zmuszony jestem prosiæ Pana Ministra o podanie, jakie plany zwalczania tej szczególnie groŸnej przestêpczoœci podj¹³ Pan jako Prokurator Generalny RP oraz czy zamierzenia te bêd¹ realizowane, czy te¿ s¹ ju¿ realizowane.
Zjawisko korupcji w organach œcigania i wymiaru sprawiedliwoœci stanowi wyj¹tkowo wielkie niebezpieczeñstwo dla poszczególnych obywateli, dla struktur pañstwa, dla poczucia sprawiedliwoœci, dla
fundamentów IV RP.
Proszê te¿ podaæ: ilu prokuratorów z prokuratur poszczególnych stopni zosta³o oskar¿onych o korupcjê lub inne przestêpstwa na szkodê wymiaru sprawiedliwoœci od 1989 r. do dziœ; jakie zapad³y wyroki; ile œledztw wszczêtych przez prokuraturê umorzono i z jakich wzglêdów; ile razy w tym okresie s¹dy
dyscyplinarne prokuratorów odmówi³y uchylenia immunitetu wobec prokuratorów za wskazane przestêpstwa?

Z powa¿aniem
Andrzej J. Kawecki

34. posiedzenie Senatu w dniach 30, 31 maja i 1 czerwca 2007 r.
348

Przemówienia i oœwiadczenia senatorów przekazane do protoko³u, niewyg³oszone podczas 34. posiedzenia Senatu

Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Andrzeja Kaweckiego
Oœwiadczenie skierowane do ministra sprawiedliwoœci, prokuratora generalnego RP Zbigniew Ziobry
Pani redaktor Agnieszka Borowska w audycji pod tytu³em „Po twojej stronie”, wyemitowanej w TVP 3
w dniu 1 maja 2007 r. o godz. 19.00, opublikowa³a nastêpuj¹ce informacje: policjant Henryk J. z by³ego
województwa siedleckiego przedstawi³ nies³uszne, sfingowane zarzuty Panu Zawadzkiemu z miejscowoœci Kobylany-Kozy. Nastêpnie za¿¹da³ korzyœci maj¹tkowej w postaci skrzynki wódki w zamian za odst¹pienie od kontynuowania sfabrykowanego postêpowania karnego przeciwko Panu Zawadzkiemu.
Przera¿ony Zawadzki dorêczy³ policjantowi wymuszon¹ przezeñ skrzynkê z wódk¹. Policjant da³ Zawadzkiemu akta policyjne sfingowanej sprawy, nie przypuszczaj¹c, ¿e ten ostatni podejmie interwencjê.
Zawadzki z³o¿y³ skargê, miêdzy innymi do Pani Redaktor A. Borowskiej, która w tej sprawie zwróci³a siê
do prokuratury w Siedlcach ju¿ oko³o rok temu.
Jak stwierdzi³ Pan Zawadzki, na podstawie fa³szywych zeznañ policjanta Henryka J. prokuratura
wnios³a przeciwko niemu kilka aktów oskar¿enia, oskar¿aj¹c go, niezgodnie z prawd¹, o to miêdzy innymi, ¿e to on z w³asnej inicjatywy da³ ³apówkê policjantowi. S¹dy uzna³y Zawadzkiego winnym, zawieszaj¹c wykonanie kary pozbawienia wolnoœci.
Sta³o siê to w sytuacji, gdy Pan Zawadzki nie pope³ni³ ¿adnego przestêpstwa ani wykroczenia. Jedyn¹
„win¹” Zawadzkiego by³o to, ¿e z³o¿y³ szereg skarg na policjanta, który wymusi³ na nim ³apówkê za to, ¿e
przestanie nies³usznie go oskar¿aæ. Prokuratury ró¿nych instancji w apelacji lubelskiej nie dopatrzy³y
siê winy Henryka J. i nie wnios³y przeciwko niemu aktu oskar¿enia do s¹du. Umorzy³y dochodzenie
w sprawie zaginiêcia akt rzekomej sprawy Pana Zawadzkiego, która w istocie by³a sfabrykowana przez
policjanta po to, by wymusiæ ³apówkê.
Oko³o rok temu redaktor Borowska interweniowa³a u pani prokurator Witkowskiej z Prokuratury
Okrêgowej w Siedlcach.
Mimo przedstawienia przez dziennikarkê telewizyjn¹ filmu, w którym by³y policyjne akta spreparowanej sprawy przeciwko niewinnemu Panu Zawadzkiemu, prokuratorzy nie wszczêli œledztwa przeciwko policjantowi Henrykowi J., nie podjêli dzia³añ zmierzaj¹cych do uniewinnienia Pana Zawadzkiego,
bezprawnie skazanego po wniesieniu bezpodstawnych aktów oskar¿enia.
W zaprezentowanej na antenie rozmowie redaktor Borowskiej z policjantem Henrykiem J. ten ostatni
zarzuci³ dziennikarce, ¿e wspó³pracuje z przestêpc¹ i jest emocjonalnie i osobiœcie zainteresowana
spraw¹.
Jest to bezprawne wp³ywanie na dziennikarkê, by odst¹pi³a od s³usznej interwencji, podjêtej w imiê
prawid³owego dzia³ania policji, prokuratury i s¹dów. Dziennikarka wyst¹pi³a w obronie Pana Zawadzkiego, cz³owieka upodlonego nies³usznym oskar¿eniem, zgnêbionego moralnie w ci¹gu kilku ostatnich
lat, cz³owieka, któremu organy pañstwowe, powo³ane do udzielania pomocy, odmawia³y jej.
Wyra¿am najwy¿sze uznanie Pani Redaktor Agnieszce Borowskiej z TVP 3 za jej wyj¹tkow¹ odwagê
w obronie praw cz³owieka i obywatela, za odwagê w obronie pokrzywdzonych ludzi i za d³ugoletni¹ konsekwentn¹ dzia³alnoœæ w tej dziedzinie.
Dodaæ nale¿y, i¿ policjant Henryk J. pe³ni dziœ funkcjê samorz¹dow¹ z wyboru!
W wyemitowanym materiale filmowym przedstawiono te¿ informacjê o nielegalnym handlu alkoholem przez funkcjonariuszy policji z by³ego województwa siedleckiego.
Pan Zawadzki przekaza³ w czasie emisji audycji telewizyjnej sfingowane przez policjê akta sprawy
przeciwko niemu na rêce zastêpcy prokuratora generalnego RP, Dariusza Barskiego.
Wielk¹ zas³ug¹ Pani Redaktor Agnieszki Borowskiej jest utrwalenie materia³u dowodowego, który
stanowi³ bêdzie podstawê do ustalenia stanu faktycznego, z którego – po procesowej weryfikacji – mo¿e
siê okazaæ, i¿ przestêpcze dzia³ania policjanta Henryka J. doprowadzi³y do skazania niewinnego cz³owieka!
Szanowny Panie Ministrze, przedmiotowa sprawa wskazuje jednoznacznie, jak wysoce szkodliwe dla
wymiaru sprawiedliwoœci jest fa³szowanie dowodów przez policjantów i sk³adanie przez nich fa³szywych
zeznañ, jak równie groŸny jest automatyzm dawania wiary zeznaniom policjantów przez prokuratorów
i sêdziów, prowadz¹cy do skazywania niewinnego cz³owieka z pogwa³ceniem przepisów konstytucji,
k.k., k.p.k. i miêdzynarodowych konwencji o ochronie praw cz³owieka i obywatela.
Szanowny Panie Prokuratorze Generalny, z racji pe³nienia tej funkcji proszê rozwa¿yæ podjêcie œledztwa przeciwko policjantowi Henrykowi J. za wszystkie przestêpstwa pope³nione na szkodê Pana Zawadzkiego. Nadto proszê rozwa¿yæ kwestiê ewentualnego wszczêcia œledztwa przeciwko prokuratorom,
którzy umarzali sprawy ze skargi Pana Zawadzkiego i oskar¿ali go na podstawie fa³szywych zeznañ poli-
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cjanta Henryka J., a tak¿e kwestiê wszczêcia œledztwa przeciwko komendantowi komisariatu policji,
w którym pracowa³ Henryk J.
W kontekœcie okolicznoœci niniejszej sprawy wydaje siê oczywiste jak najszybsze podjêcie dzia³añ
procesowych zmierzaj¹cych do uchylenia skazuj¹cych Pana Zawadzkiego wyroków.
Wyjaœnienia wymaga te¿ sprawa nielegalnego handlu alkoholem przez funkcjonariuszy z terenu by³ego województw siedleckiego.
Nag³oœnienie tej sprawy przez telewizjê, ukazuj¹ce wyj¹tkowo precyzyjnie zawodnoœæ dzia³ania policji, prokuratury i s¹dów, wymaga bardzo szybkich, dok³adnych i obiektywnych czynnoœci procesowych, które naprawi¹ krzywdê Pana Zawadzkiego oraz doprowadz¹ do wyeliminowania z policji i prokuratury osób niegodnych pe³nienia funkcji w organach œcigania.
Postawa policjanta Henryka J. w rozmowie na antenie z redaktor Borowsk¹ wskazuje, ¿e nadal jest
on pewny bezkarnoœci.
Proszê Pana Ministra o spowodowanie objêcia przedmiotowych spraw nadzorem Prokuratury Krajowej w celu szybkiego i efektywnego ich za³atwienia zgodnie z prawem oraz jak najszybszego poinformowania opinii publicznej za poœrednictwem mediów o wynikach podjêtych przez prokuraturê dzia³añ.
Uprzejmie proszê Pana Ministra o udzielenie odpowiedzi na adres Senatu RP w terminie ustawowym.

Z powa¿aniem
Andrzej Jerzy Kawecki
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Stanis³awa Koguta
Oœwiadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Jaros³awa Kaczyñskiego
Szanowny Panie Premierze!
Docieraj¹ do mnie liczne sygna³y ze œrodowisk i organizacji pozarz¹dowych zajmuj¹cych siê pomoc¹
niepe³nosprawnym, œwiadcz¹ce o ich zaniepokojeniu planami przekszta³ceñ Pañstwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych.
W kierowanych do mnie pismach* zainteresowani oceniaj¹ pozytywnie obecn¹ dzia³alnoœæ funduszu
i wyra¿aj¹ obawê, ¿e jego przekszta³cenie wp³ynie negatywnie na realizacjê zadañ. Zwracaj¹ równie¿
uwagê na fakt, ¿e nie przeprowadzono dot¹d konsultacji spo³ecznych w tej sprawie.
Panie Premierze, zdajê sobie sprawê, ¿e gruntowna przebudowa systemu finansów publicznych jest
niezbêdna i obecny okres jest na to najlepszym momentem. Nie mam podstaw do tego, aby zanegowaæ
celowoœæ gruntownych zmian w systemie finansowania pomocy niepe³nosprawnym. Chcê jedynie zaapelowaæ do Pana Premiera o spowodowanie, aby sposób wprowadzania zmian da³ zainteresowanym
pe³ne poczucie uczestnictwa, aby zagwarantowaæ osobom niepe³nosprawnym i ich opiekunom mo¿liwoœæ zapoznania siê z planami zmian i prezentacji swojego stanowiska wobec nich. Bêdzie to niew¹tpliwie z korzyœci¹ dla dalszych dzia³añ.

Stanis³aw Kogut

* Za³¹cznik do wgl¹du w dokumentacji Biura Prac Senackich.
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Stanis³awa Koguta
Oœwiadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Jaros³awa Kaczyñskiego
Szanowny Panie Premierze!
Przesy³am Panu informacjê sporz¹dzon¹ przez w³adze polskiej firmy na temat transakcji zakupu
dwóch spó³ek w jednym z krajów Unii Europejskiej. Procedura sprzeda¿y 100% udzia³ów w pierwszej
i 55% udzia³ów w drugiej z tych spó³ek, rozpoczêta og³oszeniem w Dzienniku Urzêdowym Unii Europejskiej w marcu 2004 r., zakoñczy³a siê uniewa¿nieniem przetargu w paŸdzierniku 2004 r. Nastêpnie
sprzedawca zaprosi³ do negocjacji wy³¹cznie tê grupê inwestorów, której liderem by³a polska spó³ka,
i zawar³ z ni¹ porozumienie o wy³¹cznoœci rokowañ. W grudniu 2004 r., w ramach negocjacji, polska firma zaoferowa³a za nabywane udzia³y kwotê 105 milionów euro. Strony zaplanowa³y koñcowe negocjacje na koniec stycznia 2005 r. Tymczasem ju¿ w po³owie stycznia 2005 r. prasa poinformowa³a o sprzeda¿y przedmiotowych akcji za kwotê 86 milionów euro (to mniej ni¿ polska oferta) pañstwowej firmie
kraju sprzedaj¹cego. Okaza³o siê, ¿e mimo wi¹¿¹cych umów i zapewnieñ, sprzedaj¹cy równolegle negocjowa³ z firm¹ pañstwow¹ i sprzeda³ jej spó³ki za cen¹ ni¿sz¹ od polskiej oferty o 20 milionów euro.
Szanowny Panie Premierze, proszê o zlecenie zbadania, czy nie naruszono tu, na niekorzyœæ polskiej
firmy, zasad, które s¹ podstaw¹ porz¹dku gospodarczego Unii Europejskiej, a jeœli takie obawy by siê
potwierdzi³y, o podjêcie przez polski rz¹d odpowiednich kroków. Przesy³am Panu Premierowi materia³
opisuj¹cy szczegó³owo te wydarzenia*.

Stanis³aw Kogut

* Za³¹cznik do wgl¹du w dokumentacji Biura Prac Senackich.

34. posiedzenie Senatu w dniach 30, 31 maja i 1 czerwca 2007 r.
352

Przemówienia i oœwiadczenia senatorów przekazane do protoko³u, niewyg³oszone podczas 34. posiedzenia Senatu

Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Stanis³awa Koguta
Oœwiadczenie skierowane do ministra transportu Jerzego Polaczka
Szanowny Panie Ministrze!
Przesy³am Panu wniosek* wdowy po kolejarzu, Pani Zofii z Koluszek. Moja Szanowna Korespondentka zwraca uwagê na regulacje odnosz¹ce siê do uprawnieñ kolejarzy i ich rodzin, regulacje, które mog¹
byæ uznane za niesprawiedliwe. Zdaj¹c sobie sprawê z uwarunkowañ ekonomicznych, wnoszê jednak
o pochylenie siê nad przypadkiem opisanym w przekazywanym Panu Ministrowi liœcie i znalezienie rozwi¹zania satysfakcjonuj¹cego Pani¹ Zofiê i jej podobnych, bowiem niezale¿nie od treœci regulacji prawnych, moralna racja jest, w moim przekonaniu, po jej stronie. Proszê o informacjê o sposobie za³atwienia tej sprawy.

Stanis³aw Kogut

* Za³¹cznik do wgl¹du w dokumentacji Biura Prac Senackich.
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Stanis³awa Koguta
Oœwiadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Jaros³awa Kaczyñskiego
Szanowny Panie Premierze!
Zwróci³a siê do mnie z proœb¹ o pomoc mieszkanka Limanowej na Podkarpaciu, matka piêtnaœciorga
dzieci, w tym szeœciu ¿o³nierzy Wojska Polskiego.
Pani Józefa znalaz³a te¿ czas na aktywn¹ dzia³alnoœæ w szeregach NSZZ „Solidarnoœæ” RI od 1980 r.
Postawa pani Józefy zas³uguje na szczególne uznanie w sytuacji zapaœci demograficznej Rzeczypospolitej, spotêgowanej rosn¹c¹ emigracj¹ m³odzie¿y w poszukiwaniu lepszych warunków ¿ycia. Choæ zapewne niewiele jest rodzin, które by³yby w stanie podj¹æ siê trudu wychowania tak licznej gromady, losy
mojej korespondentki s¹ wspania³ym przyk³adem spe³nionego macierzyñstwa wartoœciowego równie¿
dla ogó³u, zas³uguj¹cym na popularyzacjê. Podkreœlam ten fakt, ¿e a¿ szeœciu synów pani Józefy s³u¿y³o
ojczyŸnie w mundurach, ¿e jej dzieci wyros³y na dobrych obywateli Rzeczypospolitej. Tacy ludzie zas³uguj¹ na nasze wsparcie. Gor¹co popieram wniosek skierowany do Pana Premiera przez pani¹ Józefê,
przekazany w za³¹czeniu*.

Stanis³aw Kogut

* Za³¹cznik do wgl¹du w dokumentacji Biura Prac Senackich.
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Janusza Kubiaka
Oœwiadczenie skierowane do rzecznika praw dziecka Ewy Sowiñskiej
Szanowna Pani Minister!
Dzia³aj¹c na podstawie art. 16 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu pos³a i senatora, proszê o informacjê i wyjaœnienie w przedstawionej sprawie.
Wobec zdarzeñ na terenach szkolnych boisk, maj¹cych zwi¹zek na przyk³ad z nienale¿ytymi zabezpieczeniami bramek do gry w pi³kê, które powodowa³y nieszczêœliwe wypadki i urazy dzieci i m³odzie¿y,
³¹cznie z inwalidztwem, a dotyczy to miêdzy innymi ubieg³orocznych zdarzeñ w szkole w Chodzie¿y, czy
te¿ zdarzenia sprzed miesi¹ca w okolicach Opola, zasadna staje siê proœba o przedstawienie podjêtych
w tym zakresie dzia³añ.
W zwi¹zku z powy¿szym zwracam siê do Pani Rzecznik Praw Dziecka z pytaniem, jakie œrodki zosta³y
przedsiêwziête dla bezpieczeñstwa dzieci oraz czy zosta³y dope³nione wszystkie procedury przez w³aœciwy w tym zakresie podmiot, a tak¿e czy tocz¹ siê postêpowania w zwi¹zku zaistnia³ymi zdarzeniem.

Z powa¿aniem
Janusz Kubiak

34. posiedzenie Senatu w dniach 30, 31 maja i 1 czerwca 2007 r.
Przemówienia i oœwiadczenia senatorów przekazane do protoko³u, niewyg³oszone podczas 34. posiedzenia Senatu

355

Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Janusza Kubiaka
Oœwiadczenie skierowane do ministra obrony narodowej Aleksandra Szczyg³y
Szanowny Panie Ministrze!
Dzia³aj¹c na podstawie art. 16 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu pos³a i senatora zwracam siê do Pana Ministra o informacjê i wyjaœnienie dotycz¹ce kaucji mieszkaniowej kwatery
wojskowej, a tak¿e zakupionego od Agencji Mienia Wojskowego w dniu 7 paŸdziernika 2004 r. mieszkania jako odrêbnej w³asnoœci lokalu.
Pan Stanis³aw Ma³kowski zwróci³ siê do oddzia³u regionalnego WAM o zwrot kaucji, lecz jej nie otrzyma³.
Znane s¹ postêpowania s¹dowe, w których to s¹d zas¹dza zwrot zwaloryzowanej kaucji.
Wnoszê o podanie, czy panu Stanis³awowi Ma³kowskiemu zostanie zwrócona kaucja oraz czy postêpowanie organów oddzia³u regionalnego WAM by³o w³aœciwe.
W za³¹czeniu – pisma otrzymane od pana S. Ma³kowskiego*.

Z powa¿aniem
Janusz Kubiak

* Za³¹czniki do wgl¹du w dokumentacji Biura Prac Senackich.
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Janusza Kubiaka
Oœwiadczenie skierowane do prezesa Instytutu Pamiêci Narodowej – Komisji Œcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Janusza Kurtyki
Szanowny Panie Prezesie!
Dzia³aj¹c na podstawie art. 16 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu pos³a i senatora, zwracam siê do Pana Prezesa o informacjê i wyjaœnienia dotycz¹ce postêpowania prokuratora A. Or³owskiego z IPN w Poznaniu w œwietle pisma pana Stanis³awa Berliñskiego.
Pan Berliñski za³¹czy³ ksero wyroku z dnia 2 grudnia1966 r., z którego wynika, i¿ wyrok zosta³ wydany w obecnoœci prokuratora W. Heleniaka, oraz ksero postanowienia o tymczasowym aresztowaniu
z 2 wrzeœnia 1966 r., z którego wynika, ¿e pan Heleniak wyda³ w tej sprawie decyzjê.
Wnoszê o wyjaœnienie, czy postêpowanie prokuratora by³o w³aœciwe, oraz o udzielenie odpowiedzi panu Stanis³awowi Berliñskiemu na zarzuty podnoszone w jego piœmie z dnia 21 maja 2007 r., przekazanym w za³¹czeniu*.

Z powa¿aniem
Janusz Kubiak

* Za³¹czniki do wgl¹du w dokumentacji Biura Prac Senackich.
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Janusza Kubiaka
Oœwiadczenie skierowane do ministra sportu Tomasza Lipca
Szanowny Panie Ministrze!
Dzia³aj¹c na podstawie art. 16 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu pos³a i senatora, zwracam siê do Pana Ministra o informacjê i wyjaœnienie dotycz¹ce obowi¹zku ubezpieczenia zawodników od nastêpstw nieszczêœliwych wypadków, wynik³ych wskutek uprawiania sportu przez cz³onków kadry narodowej Polski nale¿¹cych do zwi¹zków sportowych, których zawodnik jest reprezentantem – art. 52 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej – w zakresie ryzyka uprawianej dyscypliny sportowej, kwot sum ubezpieczeñ nastêpstw nieszczêœliwych wypadków oraz posiadania indywidualnych, dodatkowych ubezpieczeñ przez zawodników.
Dotyczy to w szczególnoœci zawodników zwi¹zków sportowych, reprezentantów Polski: Polskiego
Zwi¹zku Pi³ki No¿nej, Polskiego Zwi¹zku Pi³ki Rêcznej, Polskiego Zwi¹zku Bokserskiego, Polskiego
Zwi¹zku Narciarstwa, Polskiego Zwi¹zku Kolarstwa, Polskiego Zwi¹zku Pi³ki Siatkowej, Polskiego
Zwi¹zku Koszykówki, Polskiego Zwi¹zku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego, Polskiego Zwi¹zku
Gimnastycznego, Polskiego Zwi¹zku Lekkiej Atletyki i innych.

Z powa¿aniem
Janusz Kubiak
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Jaros³awa Laseckiego
Oœwiadczenie skierowane do minister pracy i polityki spo³ecznej Anny Kalaty
Szanowna Pani Minister!
Joanna Tebin, uczennica Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Kamienicy Polskiej ko³o Czêstochowy, woj.
œl¹skie, to osoba wybitnie uzdolniona, co potwierdza imponuj¹ca lista nagród i wyró¿nieñ, jakie zdoby³a. W kwietniu 2007 r. Komisja Kwalifikacyjna Towarzystwa Szkó³ Zjednoczonego Œwiata poinformowa³a j¹, i¿ otrzyma³a nominacjê na miejsce stypendialne w miêdzynarodowej szkole United World College
w Mostarze, w Boœni i Hercegowinie. G³ównym celem towarzystwa jest umo¿liwienie wybitnie zdolnej
m³odzie¿y polskiej dostêpu do najlepszych uczelni na œwiecie. Towarzystwo podejmuje starania o pe³ne
lub prawie pe³ne stypendia. Stypendystów towarzystwa wybiera siê po kilkuetapowej kwalifikacji prowadzonej z udzia³em ministra edukacji narodowej.
Joanna Tebin naukê w Mostarze mia³aby rozpocz¹æ w 2007 r., a zakoñczyæ w 2009 r. Wartoœæ uzyskanego stypendium wynosi 15 tysiêcy euro i wymaga dop³aty w kwocie 5 tysiêcy euro. Kwotê tê nale¿y uiœciæ przed terminem rozpoczêcia roku szkolnego, czyli do 31 sierpnia 2007 r.
Sytuacja materialna rodziny Joanny Tebin jest bardzo trudna. Joannê Tebin wychowuje matka, która jest bezrobotna, a ojciec nie ¿yje. Obecnie utrzymuj¹ siê wy³¹cznie z emerytury dziadka, tote¿ nie s¹
w stanie ponieœæ tak ogromnego wydatku, jakim jest op³ata w wysokoœci 5 tysiêcy euro.
W zwi¹zku z tym proszê Pani¹ Minister o informacjê, czy ministerstwo mo¿e pomóc w uzyskaniu stypendium dla Joanny Tebin.

Z wyrazami szacunku
Jaros³aw Lasecki
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Jaros³awa Laseckiego
Oœwiadczenie skierowane do ministra transportu Jerzego Polaczka
Szanowny Panie Ministrze!
Przez Czêstochowê i województwo œl¹skie ma przebiegaæ „Szlak Staropolski” i autostrada A1. Faktem
jest, ¿e przygotowywany by³ projekt uchwa³y Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazw¹ „Program budowy dróg krajowych na lata 2007–2015”.
W przygotowywanym przez pana ministra programie budowy dróg krajowych nie zosta³a ujêta budowa drogi ekspresowej S46, czyli „Szlaku Staropolskiego” o trasie: W³odawa–Lublin–Kraœnik–Kielce–Jêdrzejów–Czêstochowa–Opole–Nysa–K³odzko–Kudowa Zdrój, mimo ¿e we wczeœniejszych dokumentach
przedstawianych przez prezesa Rady Ministrów Kazimierza Marcinkiewicza i pana ministra projekt tej
drogi by³ ujêty w tym programie. W programie tym jest te¿ mowa o ukoñczeniu budowy autostrady A1
o trasie: Gdañsk–Toruñ–£ódŸ–Piotrków Trybunalski–Czêstochowa–Gliwice–Gorzyczki w terminie do
2010 r. W za³¹czonym harmonogramie finansowym nie jest wykazana budowa odcinka autostrady obejmuj¹cego obwodnicê Czêstochowy.
Odnosz¹c siê do tych informacji, pragnê zapytaæ, czy to, ¿e nie ma w programie drogi ekspresowej
S46, oznacza, ¿e ta droga nie powstanie do 2010 r. Czy realizacja rozbudowy drogi S46 „Szlak Staropolski” jest zawarta w innym programie? Dlaczego w programie nie ma wykazanej obwodnicy Czêstochowy
potrzebnej do ukoñczenia budowy autostrady A1? Kiedy bêdzie realizowana budowa tej obwodnicy?

Z wyrazami szacunku
Jaros³aw 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!
Joanna Tebin, uczennica Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Kamienicy Polskiej ko³o Czêstochowy, województwo œl¹skie, to osoba wybitnie uzdolniona, co potwierdza imponuj¹ca lista nagród i wyró¿nieñ, jakie zdoby³a. W kwietniu 2007 roku Komisja Kwalifikacyjna Towarzystwa Szkó³ Zjednoczonych Œwiata
poinformowa³a j¹, i¿ otrzyma³a nominacjê na miejsce stypendialne w miêdzynarodowej szkole United
World College w Mostarze, w Boœni i Hercegowinie. G³ównym celem towarzystwa jest umo¿liwienie wybitnie zdolnej m³odzie¿y polskiej dostêpu do najlepszych uczelni na œwiecie. Towarzystwo podejmuje
starania o pe³ne lub prawie pe³ne stypendia. Stypendystów towarzystwa wybiera siê po kilkuetapowej
kwalifikacji prowadzonej z udzia³em ministra edukacji narodowej.
Joanna Tebin naukê w Mostarze mia³aby rozpocz¹æ w 2007, a zakoñczyæ w 2009 roku. Wartoœæ uzyskanego stypendium wynosi 15 tysiêcy euro i wymaga dop³aty w kwocie 5 tysiêcy euro. Kwotê tê nale¿y
uiœciæ przed terminem rozpoczêcia roku szkolnego, czyli do 31 sierpnia 2007 r.
Sytuacja materialna rodziny Joanny Tebin jest bardzo trudna. Joannê Tebin wychowuje matka, która jest bezrobotna, a ojciec nie ¿yje. Obecnie utrzymuj¹ siê wy³¹cznie z emerytury dziadka, tote¿ nie s¹
w stanie ponieœæ tak ogromnego wydatku, jakim jest op³ata 5 tysiêcy euro.
W zwi¹zku z tym proszê Pana Ministra o informacjê, czy ministerstwo mo¿e pomóc w uzyskaniu stypendium dla Joanny Tebin.

Z wyrazami szacunku
Jaros³aw Lasecki
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Jaros³awa Laseckiego
Oœwiadczenie skierowane do ministra kultury i dziedzictwa narodowego Kazimierza Ujazdowskiego
Szanowny Panie Ministrze!
W ka¿dym cywilizowanym kraju od wieków funkcjonuj¹ biblioteki umo¿liwiaj¹ce obywatelom korzystanie z dorobku kulturowego œwiata w zakresie literatury piêknej, dzie³ naukowych, publicystyki, dokumentalistyki oraz beletrystyki. O koniecznoœci istnienia bibliotek nie trzeba nikogo przekonywaæ,
dziêki nim ka¿dy obywatel ma swobodny i bezp³atny dostêp do wiedzy i kultury, co korzystnie wp³ywa
na rozwój spo³eczeñstw.
Œwiat jednak siê zmienia i wraz z postêpem technicznym rozwijaj¹ siê ró¿ne dziedziny sztuki oraz
sposób ich publikowania. W 1924 r. ukaza³a siê „X muza” Karola Irzykowskiego, pierwsze powa¿ne polskie dzie³o traktuj¹ce kinematografiê jako now¹, pe³noprawn¹ dziedzinê wyrazu artystycznego. Obecnie film jest bardzo wa¿n¹ ga³êzi¹ nie tylko rozrywki serwowanej w multipleksach, ale przede wszystkim
kultury. Mimo tego nie istniej¹ w Polsce odpowiedniki bibliotek – filmoteki, dziêki którym by³aby mo¿liwoœæ swobodnego i bezp³atnego dostêpu do arcydzie³ œwiatowej i polskiej kinematografii, dzie³ Bergmana, Felliniego, Kurosawy, a tak¿e Wajdy, Kieœlowskiego, Zanussiego, Munka i wielu, wielu innych.
Czy w czasach piractwa komputerowego na ogromn¹ skalê i narastaj¹cych z tego wzglêdu problemów
nie by³oby dobrym rozwi¹zaniem zainicjowanie powstania filmotek utworzonych na wzór bibliotek? Wiele
osób t³umaczy nielegalne pozyskiwanie filmów z sieci internetowej niemo¿noœci¹ dotarcia do nich w legalny sposób, czêstokroæ s¹ to osoby, które potrzebuj¹ danych dzie³ filmowych na potrzeby prac magisterskich, doktoranckich, maturalnych b¹dŸ dla w³asnej samoedukacji, o któr¹ w tym zakresie trudno.
Podobnie ma siê rzecz w przypadku muzyki. Dlaczego zachodzi niekonsekwencja w dostêpnoœci do
ró¿nych rodzajów dziedzictwa kulturowego? O ile dzie³a Mickiewicza, S³owackiego czy Sienkiewicza s¹
powszechnie dostêpne, o tyle nie ma legalnej mo¿liwoœci bezp³atnego zapoznania siê z twórczoœci¹ Szopena b¹dŸ Moniuszki.
Dla porównania chcia³bym zaznaczyæ, i¿ w krajach zachodnich, na przyk³ad w Wielkiej Brytanii, ka¿da wiêksza biblioteka posiada dzia³y muzyczny i filmowy, z których cz³onkowie mog¹ bezp³atnie korzystaæ.

Z wyrazami szacunku
Jaros³aw Lasecki
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Romana Ludwiczuka
Oœwiadczenie skierowane do minister pracy i polityki spo³ecznej Anny Kalaty
Szanowna Pani Minister!
Obecna sytuacja na rynku pracy jest niepokoj¹ca. Z miesi¹ca na miesi¹c roœnie deficyt pracowników
w niektórych sektorach, szczególnie w budownictwie – tylko w lutym niedobór pracowników szacowano
na oko³o sto piêædziesi¹t tysiêcy.
Z badañ firmy KPMG wynika, ¿e co drugi przedsiêbiorca w Polsce odczuwa brak pracowników, a najwiêkszy jest deficyt pracowników z wykszta³ceniem wy¿szym technicznym i wykszta³ceniem œrednim
technicznym.
Znane s¹ rozwi¹zania rz¹du polegaj¹ce na wype³nieniu luki zatrudnieniowej robotnikami z zagranicy, w szczególnoœci pochodz¹cymi z Azji. Ale nie jest to chyba jedyna recepta ministerstwa. Dlatego
zwracam siê do Pani Minister z zapytaniem, jakie plany krótko- i d³ugofalowe przygotowane s¹ przez resort oraz jakie rozwi¹zania doraŸne planuje siê zastosowaæ, aby poprawiæ sytuacjê przedsiêbiorstw budowlanych.

Z powa¿aniem
Roman Ludwiczuk
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Romana Ludwiczuka
Oœwiadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra edukacji narodowej Romana
Giertycha
Szanowny Panie Ministrze!
Wprowadzona w roku 1988 reforma systemu edukacji doprowadzi³a do czêœciowej likwidacji szkolnictwa zawodowego. Szko³y zawodowe nadal s¹ likwidowane, a jednoczeœnie obni¿a siê poziom przeciêtnych liceów ogólnokszta³c¹cych, bo m³odzie¿, która siê do nich dostaje, nie mo¿e sprostaæ wymaganiom
tych szkó³. Problemem jest równie¿ postawa rodziców, traktuj¹cych decyzjê dziecka o wyborze szko³y
zawodowej jako negatywny wybór, który zablokuje dziecku drogê do matury.
Obecnie naukê zawodu odbywa tylko oko³o osiemdziesiêciu piêciu tysiêcy osób, z tego ponad szeœædziesi¹t tysiêcy pobiera wykszta³cenie w piêciu zawodach: fryzjer, mechanik pojazdów samochodowych, stolarz, piekarz i cukiernik.
Bior¹c pod uwagê obecne o¿ywienie w budownictwie, mo¿na oszacowaæ, ¿e w ca³ym kraju bêdziemy
potrzebowaæ oko³o czterystu tysiêcy pracowników budownictwa. Odebranie absolwentom techników
uprawnieñ budowlanych doprowadzi³o do znacznego obni¿enia atrakcyjnoœci tego zawodu. Pracodawcy bij¹ na alarm i prosz¹ o odtworzenie szkó³ budowlanych.
Zwracam siê wiêc do Pana z proœb¹ o informacje, czy ministerstwo planuje jakieœ dzia³ania, które
mia³yby doprowadziæ do odbudowy systemu szkolnictwa zawodowego w Polsce ze szczególnym uwzglêdnieniem tych kierunków zawodowych, w których jest najwiêksza nisza, takich na przyk³ad, jak budownictwo.

Z powa¿aniem
Roman Ludwiczuk
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Romana Ludwiczuka
Oœwiadczenie skierowane do ministra zdrowia Zbigniewa Religi
Szanowny Panie Ministrze!
Dyrektorzy szpitali w Polsce s¹ ogromnie zaniepokojeni sytuacj¹, jaka ma ostatnio miejsce, zwi¹zan¹
z czêstym zjawiskiem wyjazdów za granicê absolwentów studiów medycznych.
Z ostatniej publikacji wyników badañ Stowarzyszenia Hipokrates wynika, ¿e a¿ 80% studentów medycyny chce po studiach wyjechaæ za granicê.
W roku bie¿¹cym Ministerstwo Zdrowia ustali³o o po³owê mniejsz¹ liczbê etatów rezydenckich ni¿
w roku ubieg³ym. Jeszcze dwa lata temu by³o ich dwa tysi¹ce czterysta, a w 2007 r. tylko osiemset! Brak
zielonego œwiat³a dla specjalizacji powoduje, ¿e studenci i lekarze coraz czêœciej wybieraj¹ sta¿ i specjalizacjê za granic¹, gdzie maj¹ do nich lepszy dostêp, i co wa¿ne, dostaj¹ tam znacznie wiêksze pieni¹dze.
A teraz jeszcze ministerstwo proponuje, by specjalizacje lekarskie nie by³y finansowane przez rz¹d, tylko ¿eby studenci finansowali je ze swoich œrodków poprzez zaci¹ganie kredytów.
Te dzia³ania oraz niekorzystna oferta finansowa na polskim rynku medycznym powoduj¹, ¿e nasze
szpitale maj¹ mnóstwo wakatów, a nierzadko te znajduj¹ce siê na peryferiach i w ma³ych miasteczkach
s¹ po prostu zamykane.
W zwi¹zku z tym zwracam siê do Pana Ministra z pytaniem, czy planowane s¹ jakiekolwiek dzia³ania,
maj¹ce na celu zatrzymanie m³odych lekarzy w Polsce, a jeœli tak, to jakiego typu rozwi¹zania s¹ planowane przez ministerstwo.

Z powa¿aniem
Roman Ludwiczuk
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Józefa £yczaka
Oœwiadczenie skierowane do ministra transportu Jerzego Polaczka
Szanowny Panie Ministrze!
OdpowiedŸ na moje oœwiadczenie, z³o¿one na trzydziestym posiedzeniu Senatu RP w dniu 29 marca
2007 r. w sprawie przebudowy odcinka drogi krajowej nr 1 we W³oc³awku, zosta³a przekazana w³adzom
miasta W³oc³awek.
Z informacji uzyskanych od prezydenta miasta W³oc³awka, podanych po zapoznaniu siê przez niego
z treœci¹ tej odpowiedzi, wynika, i¿ brak jest jakichkolwiek przeszkód prawnych, by inwestycja zg³oszona przez miasto na prawach powiatu nie mog³a znaleŸæ siê na indykatywnym wykazie indywidualnych
projektów kluczowych, w tym du¿ych, dla Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Œrodowisko”. Gdyby taka sytuacja faktycznie istnia³a, to narusza³aby ona zapisy szczegó³owego opisu priorytetów wy¿ej
wymienionego programu, przedstawione przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 17 kwietnia
2007 r., oraz obowi¹zuj¹ce przepisy prawne.
W punkcie precyzuj¹cym priorytet VI: Drogowa i lotnicza sieæ TEN-T, miêdzy innymi zwrócono uwagê, ¿e w jego ramach realizowana bêdzie przebudowa odcinków dróg krajowych znajduj¹cych siê w sieci
TEN-T, w tym odcinków w miastach na prawach powiatu. W opisie dzia³ania 6.1 wymieniono miêdzy innymi poprawê stanu bezpieczeñstwa ruchu oraz przejezdnoœci przez miasta w ramach sieci TEN-T.
Podkreœlono równie¿, ¿e: „du¿e znaczenie dla poprawy p³ynnoœci ruchu w ruchu tranzytowym bêdzie
mia³a przebudowa lub budowa odcinków dróg krajowych w miastach na prawach powiatu”.
W grupie beneficjentów, którzy mog¹ siê o te œrodki ubiegaæ, oprócz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz wyodrêbnionych ustawowo podmiotów s³u¿¹cych realizacji projektów drogowych, wymieniono równie¿ miasta na prawach powiatu.
Nadto ustawa o drogach publicznych nie wprowadza ¿adnych ograniczeñ, które uniemo¿liwi³yby
umieszczenie na indykatywnym wykazie Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Œrodowisko” odcinków dróg krajowych w miastach na prawach powiatu.
Warto podaæ, ¿e istnieje szereg projektów ujêtych w powy¿szym wykazie, w których instytucj¹ odpowiedzialn¹ za realizacjê s¹ miasta na prawach powiatu, na przyk³ad: przebudowa drogi krajowej nr 10
na odcinku ulica Adama Struga etap II w Szczecinie (beneficjentem jest miasto Szczecin), budowa mostu drogowego w Toruniu wraz z drogami dojazdowymi (beneficjentem jest miasto Toruñ oraz Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad).
Raz jeszcze zwracam uwagê Pana Ministra, i¿ przez W³oc³awek przebiega czternastoipó³kilometrowy
odcinek drogi krajowej nr 1. Jest to miêdzynarodowa trasa le¿¹ca w sieci TENT-T, o œrednim natê¿eniu
ruchu ponad dwadzieœcia tysiêcy pojazdów na dobê, z tendencj¹ szybko rosn¹c¹. Jest to jedyny przebiegaj¹cy przez miasto na prawach powiatu odcinek drogi krajowej nr 1, który nie zosta³ dot¹d wyremontowany. Bardzo z³y stan drogi powa¿nie zagra¿a bezpieczeñstwu w komunikacji.
W zwi¹zku z tym miasto planuje przebudowê szeregu trudnych, lecz niezbêdnych elementów, miêdzy
innymi wymianê konstrukcji jezdni, przebudowê czterech obiektów in¿ynierskich do klasy obci¹¿eniowej A, budowê sygnalizacji œwietlnej i urz¹dzeñ bezpieczeñstwa ruchu. W³adze W³oc³awka zabiegaj¹
o przebudowê drogi i nadanie jej charakteru priorytetowego, do którego z pewnoœci¹ siê kwalifikuje.
W zwi¹zku z powy¿szym ponownie zwracam siê do Pana Ministra o zajêcie stanowiska w tej sprawie,
prosz¹c jednoczeœnie o wnikliwe zainteresowanie siê problemem przebudowy odcinka drogi krajowej
nr 1 we W³oc³awku i podjêcie stosowanych dzia³añ maj¹cych na celu pomoc miastu w realizacji tego pilnego i niezwykle istotnego projektu.

Józef £yczak
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora W³adys³awa Mañkuta
Oœwiadczenie skierowane do minister spraw zagranicznych Anny Fotygi
Oœwiadczenie w sprawie zablokowania przez Rosjan ¿eglugi na Zalewie Wiœlanym.
Problem braku mo¿liwoœci swobodnej ¿eglugi po Zalewie Wiœlanym z wyp³yniêciem na morze przez
Cieœninê Pilawsk¹ jest znany Pani Minister. Sprawa ta by³a przedmiotem licznych interwencji w³adz lokalnych Elbl¹ga, województwa warmiñsko-mazurskiego i parlamentarzystów z tego terenu.
Geneza problemu siêga roku 1945, kiedy to 16 sierpnia podpisano umowê o polsko-radzieckiej granicy pañstwowej wraz z protoko³em reguluj¹cym przejœcie przez Cieœninê Pilawsk¹. W ci¹gu szeœædziesiêciu dwóch lat od pierwszych powojennych ustaleñ polska dyplomacja wielokrotnie podejmowa³a negocjacje w tej sprawie, wraz z przedstawianiem projektu i kontrprojektów umów. Niestety d³ugo oczekiwanych ostatecznych efektów dwustronnych uzgodnieñ wci¹¿ brak. Nie rozwi¹za³y problemu niedawne
(z 2006 r.) spotkania polsko-rosyjskiej grupy roboczej w sprawie okreœlenia warunków technicznych
¿eglugi po Zalewie Wiœlanym. Nale¿y podkreœliæ, ¿e stanowisko w³adz okrêgu kaliningradzkiego jest
przychylne inicjatywom i staraniom polskim dotycz¹cym przywrócenia ¿eglugi po Zalewie.
Fakt krystalizowania siê planów zwi¹zanych z przekopaniem kana³u przez Mierzejê Wiœlan¹ i umieszczenie przez rz¹d tej inwestycji na liœcie strategicznych projektów nie powinien powodowaæ zaniechania zabiegów o wznowienie ¿eglugi i odblokowanie przep³ywu przez Cieœninê Pilawsk¹.
W³adze Elbl¹ga z niezwyk³¹ starannoœci¹ i determinacj¹ podjê³y dzia³ania wynikaj¹ce z przyst¹pienia
Polski do Unii Europejskiej, co stworzy³o nowe mo¿liwoœci rozwoju szeroko rozumianej gospodarki
morskiej. Wychodz¹c z za³o¿enia, ¿e Elbl¹g jest najwiêkszym portem Zalewu Wiœlanego i najbli¿szym
unijnym portem obs³uguj¹cym przewozy do Kaliningradu i Ba³tijska, le¿¹cym w bliskoœci tak¿e innych
portów Federacji Rosyjskiej, Litwy, £otwy i pañstw skandynawskich, zintensyfikowano tworzenie odpowiedniej infrastruktury. Po pierwsze, wybudowano uniwersalny terminal prze³adunkowo-sk³adowy
2
o powierzchni 35 tysiêcy m , d³ugoœci nabrze¿y 195m, powierzchni magazynowo-sk³adowej zamkniêtej
2
3 tysiêcy m . Terminal odznacza siê dobr¹ dostêpnoœci¹ transportow¹ od strony wody i l¹du. Le¿y w bezpoœrednim s¹siedztwie przeprawy mostowej, zbudowanej przez miasto w 2003 r. z udzia³em œrodków
unijnych (po³¹czenie z drog¹ E-7 i granic¹ pañstwa). Koszt budowy wynosi³ 4,6 milionów euro, w 80%
budowa sfinansowana zosta³a przez Uniê Europejsk¹. Po drugie, w ramach projektu zmodernizowano
basen jachtowy „Bryza”, co stworzy³o nowoczesn¹ bazê ¿eglarstwa i turystyki wodnej. Po trzecie, zbudowano terminal pasa¿ersko-promowy, który mo¿e obs³ugiwaæ jednostki zabieraj¹ce na pok³ad jednorazowo trzystu pasa¿erów i dwadzieœcia piêæ samochodów osobowych. Nowoczesny Punkt Odpraw Granicznych zrealizowany przy wsparciu Ministerstwa Infrastruktury obejmuje miêdzy innymi: dwukondyg2
nacyjny budynek odpraw paszportowo-celnych o powierzchni 650 m , budynek kontroli pojazdów, parkingi i drogi dojazdowe. Po czwarte, zakoñczono budowê nabrze¿a cumowniczego dla jednostek pasa¿erskich i spacerowych zamierzaj¹cych dokonaæ odprawy celno-granicznej.
Wielki wysi³ek organizacyjny i finansowy miasta Elbl¹ga, Urzêdu Celnego, Skarbu Pañstwa nie zosta³
nale¿ycie spo¿ytkowany w gospodarce i turystyce, brakuje aktualnych miêdzypañstwowych uregulowañ. Tymczasem po przyst¹pieniu Polski do Unii Europejskiej ¿egluga na Ba³tyku sta³a siê czêœci¹ ¿eglugi europejskiej i zosta³a zaliczona przez Komisjê Europejsk¹ do ¿eglugi bliskiego zasiêgu, czyli winna
byæ objêta priorytetami ¯eglugowej Wspólnoty Europejskiej.
Uprzejmie proszê Pani¹ Minister o informacje dotycz¹ce postêpu dzia³añ podejmowanych w sprawie
swobodnej ¿eglugi przez Cieœninê Pilawsk¹ statków polskich bander i pañstw trzecich.
Kwestia Zalewu Wiœlanego mia³a byæ przedmiotem uzgodnieñ z Prezydencj¹ fiñsk¹ i znaleŸæ siê w porz¹dku obrad Sta³ej Rady Partnerstwa do spraw Transportu jeszcze we wrzeœniu 2006 r.
Proszê, by Pani Minister do³o¿y³a starañ, które umo¿liwi¹ przyœpieszenie rozwoju gospodarczego Elbl¹ga i regionu ju¿ w najbli¿szym czasie, a nie w perspektywie kolejnych lat.
Dodatkowym argumentem s¹ organizowane w 2012 r. Mistrzostwa Europy w Pi³ce No¿nej i fakt, ¿e Elbl¹g znajduje siê w pierœcieniu organizowanych imprez, które bêd¹ rozgrywane w le¿¹cym nieopodal
Gdañsku.

W³adys³aw Mañkut
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora W³adys³awa Mañkuta
Oœwiadczenie skierowane do ministra obrony narodowej Aleksandra Szczyg³y
Realizowany program restrukturyzacji Wojska Polskiego w po³¹czeniu z podnoszeniem stanu jego
wyszkolenia i sprawnoœci bojowej wymaga sta³ego zwiêkszania jakoœci zabezpieczenia logistycznego
i pozawojskowej codziennej obs³ugi. Ten stan wy¿szej jakoœci mo¿e byæ uzyskany miêdzy innymi poprzez lepsz¹ obs³ugê cywiln¹ posiadaj¹c¹ stosowne zabezpieczenie p³acowe.
W zwi¹zku z tym uprzejmie proszê o wyjaœnienie, czy odby³y siê rzeczywiste konsultacje przedstawicieli Ministra Obrony Narodowej z przedstawicielami Niezale¿nego Samorz¹dnego Zwi¹zku Zawodowego Pracowników Wojska w sprawie zmiany struktury wynagrodzenia pracowników cywilnych wojska
poprzez podwy¿szenie wynagrodzenia zasadniczego oraz innych sta³ych sk³adników wynagrodzenia
kosztem obni¿enia sk³adników zmiennych i uznaniowych. Konsultacje te budz¹ wœród pracowników istotne w¹tpliwoœci. Pragnê tak¿e uzyskaæ informacjê, czy nale¿ne podwy¿ki p³ac mog¹ siê odbywaæ tylko
drog¹ zmniejszenia zatrudnienia.

W³adys³aw Mañkut
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Adama Massalskiego
Oœwiadczenie skierowane do przewodnicz¹cego Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytu³ów Tadeusza Kaczorka
Docieraj¹ do mnie, jako wiceprzewodnicz¹cego senackiej Komisji Nauki, Edukacji i Sportu, osoby
z proœb¹ o interwencjê w sprawie postêpowania dotycz¹cego nadania tytu³u profesora.
Osoby te uwa¿aj¹, i¿ obecnie obowi¹zuj¹ca ustawa, DzU nr 65, poz. 595, niejasno precyzuje kwalifikacje wymagane do uzyskania tytu³u profesora. Rozbie¿noœci interpretacyjne mog¹ wywo³aæ takie sformu³owania jak na przyk³ad „osi¹gniêcia naukowe lub artystyczne znacznie przekraczaj¹ce wymagania
stawiane w przewodzie habilitacyjnym”, „oryginalne osi¹gniêcia konstrukcyjne, projektowe lub artystyczne”, „powa¿ne osi¹gniêcia dydaktyczne”, „wybitne osi¹gniêcia naukowe”, „wybitne dzie³o artystyczne”. Dotyczy to g³ównie okreœlenia „powa¿ne osi¹gniêcia dydaktyczne” oraz braku precyzyjnego
wskazania, i¿ w tym wypadku konieczne jest wypromowanie doktora lub doktorów. Osoby, które nie
wypromowa³y doktorów, z ró¿nych przyczyn, miêdzy innymi dlatego, ¿e pracuj¹ nie na wy¿szych uczelniach, lecz w instytutach naukowo-badawczych, które nie prowadz¹ dzia³alnoœci dydaktycznej, twierdz¹, i¿ maj¹ inne osi¹gniêcia dydaktyczne w postaci pe³nienia funkcji recenzenta w przewodzie doktorskim i habilitacyjnym, udzia³u w kszta³ceniu maj¹cych wysokie kwalifikacje kadr zawodowych, autorstwa podrêczników i skryptów akademickich. Ale okazuje siê, ¿e nie jest to wystarczaj¹ce.
W zwi¹zku z tym wydaje siê, i¿ ten problem powinien zostaæ jednoznacznie wyartyku³owany w powszechnie dostêpnym dla œrodowiska akademickiego dokumencie autorstwa Centralnej Komisji do
spraw Tytu³u Naukowego i Stopni Naukowych. By³bym wdziêczny, gdyby Pan Przewodnicz¹cy zechcia³
poinformowaæ mnie, czy komisja zamierza przygotowaæ tego rodzaju dokument, który zlikwidowa³by
niedomówienia i konflikty w œrodowisku akademickim.

Z wyrazami szacunku
Adam Massalski

34. posiedzenie Senatu w dniach 30, 31 maja i 1 czerwca 2007 r.
Przemówienia i oœwiadczenia senatorów przekazane do protoko³u, niewyg³oszone podczas 34. posiedzenia Senatu

369

Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Paw³a Michalaka
Oœwiadczenie skierowane do ministra sprawiedliwoœci, prokuratora generalnego RP Zbigniewa Ziobry
Panie Ministrze!
Pragnê przedstawiæ problem, który wed³ug mojej oceny jest laboratoryjnym przyk³adem, jak urzêdnicy instytucji skarbowych i wymiaru sprawiedliwoœci mog¹ bezkarnie zniszczyæ firmê i doprowadziæ do
ruiny przedsiêbiorców. Swoj¹ ocenê opieram na materiale administracyjnym i s¹dowym, który mi dostarczono. Ca³a sprawa trwa ju¿ siedem lat, a szczególnie zbulwersowa³ mnie fakt sprzed tygodnia, i¿
syndyk kaza³ wymieniæ zamki i wyrzuci³ przedsiêbiorcê na bruk. Skarga na taki sposób potraktowania
pani Burdziej do sêdziego komisarza przez miesi¹ce pozosta³a bez odpowiedzi*.
Istot¹ sporu z organami skarbowymi i wymiarem sprawiedliwoœci by³o pozbawienie podatnika w ogóle mo¿liwoœci odliczenia podatku naliczonego równie¿ w miesi¹cu, w którym wed³ug oceny organu podatkowego nast¹pi³o otrzymanie towaru.
Organ skarbowy dowolnie zakwalifikowa³ datê otrzymania towaru. Uœciœlone póŸniej wyk³adnie prawne potwierdzaj¹ w³aœciwe dzia³anie przedsiêbiorcy.
Minister finansów nie rozwa¿y³ nale¿ycie odwo³ania, lekcewa¿¹c prawdê materialn¹. Przedsiêbiorca
po dokonaniu zakupu samochodów od dealera przechowywa³ je na parkingu strze¿onym i ponosi³ z tego
tytu³u op³atê, któr¹ kontroluj¹ca uzna³a za zasadne koszty.
Organy podatkowe do oceny stanu faktycznego z roku 1999 zastosowa³y stan prawny obowi¹zuj¹cy
od 1 stycznia 2000 r.
Generalny inspektor kontroli skarbowej utrzyma³ zaskar¿on¹ decyzjê, bo decyzjê zaskar¿yli przedsiêbiorcy, a nie upowa¿niony do tego syndyk. Syndyk nie zaskar¿y³ b³êdnej decyzji organów skarbowych we w³aœciwym czasie.
Generalny inspektor kontroli skarbowej odrzuci³ skargê syndyka.
6 maja 2006 r. minister finansów odmówi³ wszczêcia postêpowania w sprawie stwierdzenia niewa¿noœci ostatecznej decyzji Izby Skarbowej w Szczecinie, oddzia³ w Koszalinie, nr ZPP-4408-292/02 z dnia
27 listopada 2002 r., mimo ¿e 13 grudnia 2005 r. Wojewódzki S¹d Administracyjny w Warszawie uchyla
decyzjê ministra finansów.
Reasumuj¹c, uwa¿am, ¿e dowolna interpretacja organu skarbowego czynnoœci zwi¹zanej z VAT, nienale¿yte postêpowanie syndyka i bezduszna machina wymiaru sprawiedliwoœci zniszczy³y firmê i doprowadzi³y przedsiêbiorców do bankructwa. 4 czerwca 2007 r. odbêdzie siê licytacja maj¹tku przedsiêbiorców. Oczekiwa³bym od Pana Ministra podjêcia kroków w celu rzetelnego zbadania opisanej sprawy.

Pawe³ Michalak

* Za³¹czniki do wgl¹du w dokumentacji Biura Prac Senackich.
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Antoniego Motyczkê
Oœwiadczenie skierowane do wiceprezes Rady Ministrów, minister finansów Zyty Gi³owskiej
W ostatnich dniach w ca³ej Polsce rozpocz¹³ siê strajk lekarzy, który z dnia na dzieñ przybiera coraz
ostrzejsz¹ formê. Lekarze gro¿¹, ¿e je¿eli nie otrzymaj¹ podwy¿ek wynagrodzeñ, masowo zaczn¹ sk³adaæ
wypowiedzenia umów o pracê. Swój protest rozpoczê³a tak¿e inna grupa zawodowa zaliczana do tak zwanej
bud¿etówki – nauczyciele. Powód strajku jest taki sam, jak w przypadku lekarzy, czyli zbyt niskie pensje.
Analizuj¹c obecn¹ sytuacjê gospodarcz¹ naszego kraju oraz poziom wynagrodzeñ lekarzy oraz nauczycieli – statystycznie dwóch najlepiej wykszta³conych grup zawodowych – mo¿na odnieœæ wra¿enie, ¿e
postulaty wysuwane przez protestuj¹cych nie s¹ bezzasadne. Nauczyciel sta¿ysta zarabia oko³o 800 z³
na rêkê, m³ody lekarz niewiele wiêcej. Nie ujmuj¹c nikomu,pragnê zauwa¿yæ, ¿e tyle samo, a w wielu
przypadkach nawet du¿o wiêcej, zarabiaj¹ osoby bez jakichkolwiek kwalifikacji, wykonuj¹ce prost¹ fizyczn¹ pracê. Gdy siê porównuje œrednie wynagrodzenia ró¿nych grup zawodowych, to zarówno pensje
lekarzy, jak i nauczycieli wypadaj¹ bardzo blado. Mimo, ¿e wraz ze wzrostem sta¿u pracy pensje obu
wspomnianych grup zawodowych s¹ wy¿sze, ich poziom jest i tak o wiele za niski w stosunku do poziomu wynagrodzeñ w kraju. Nale¿y równie¿ podkreœliæ niesamowit¹ ró¿nicê wysokoœci wynagrodzeñ polskich lekarzy i nauczycieli oraz ich kolegów po fachu z krajów Unii Europejskiej.
O tym, jak istotn¹ rolê w ka¿dym spo³eczeñstwie pe³ni¹ s³u¿ba zdrowia oraz szkolnictwo, rozpisywaæ
siê nie trzeba. Zarówno lekarze, jak i nauczyciele latami zdobywaj¹ swoje wykszta³cenie, kwalifikacje
zawodowe oraz niezbêdne doœwiadczenie, ¿eby potem s³u¿yæ spo³eczeñstwu. Nic bardziej nie de motywuje pracownika, ni¿ niskie wynagrodzenie, a szczególnie w przypadku, gdy ów pracownik latami zdobywa³ wiedzê, ¿eby jak najlepiej wykonywaæ swój zawód. Dlatego te¿ rozumiem rozgoryczenie obu grup
zawodowych i w pe³ni siê z nimi solidaryzujê. Jednoczeœnie zaznaczam, ¿e nie jestem populist¹ i w pe³ni
zdajê sobie sprawê, ¿e nawet najmniejsza podwy¿ka dla którejkolwiek z grup zawodowych zaliczanych
do tak zwanej bud¿etówki stanowi obci¹¿enie dla bud¿etu pañstwa i ¿e trzeba znaleŸæ Ÿród³o finansowania zwiêkszonych wydatków.
W zwi¹zku z tym pragnê zwróciæ siê do Pani Wicepremier i Minister Finansów z proœb¹ o uwzglêdnienie w pracach nad ustaw¹ bud¿etow¹ na rok 2008 podwy¿ek wynagrodzeñ dla pracowników s³u¿by
zdrowia oraz oœwiaty. Jestem przekonany, ¿e wzrost gospodarczy, jaki obserwujemy obecnie w Polsce,
oraz zwi¹zane z nim wiêksze wp³ywy do bud¿etu pañstwa pozwol¹ wygospodarowaæ dodatkowe œrodki
na podwy¿ki pensji dla obu wymienionych grup zawodowych.

£¹czê wyrazy szacunku
Antoni Motyczka
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Stefana Niesio³owskiego
oraz senatora Andrzeja Owczarka
Oœwiadczenie skierowane do ministra transportu Jerzego Polaczka
Województwo ³ódzkie, dziêki korzystnemu po³o¿eniu w strukturze przestrzennej kraju i Europy, ma
szansê staæ siê istotnym wêz³em komunikacyjnym. Planowana budowa autostrad A1, A2 i dróg ekspresowych S8, S14, S74 w przysz³oœci rozwi¹¿e problem niedostatecznej dostêpnoœci komunikacyjnej regionu.
Niestety brak oficjalnego harmonogramu prac uniemo¿liwia nale¿yte przygotowanie i przeprowadzenie prac drogowych na poziomie wojewódzkim, powiatowym i gminnym. OpóŸnienie dostosowania lokalnych rozwi¹zañ komunikacyjnych do sieci krajowej mo¿e w przysz³oœci uniemo¿liwiæ wyci¹gniêcie
korzyœci wynikaj¹cych z przebiegu omawianych tras.
Zaniepokojeni brakiem konkretnych informacji dotycz¹cych tych inwestycji, prosimy Pana Ministra
o udzielenie odpowiedzi na nastêpuj¹ce pytania: Czy Ministerstwo Transportu posiada szczegó³owy
projekt przebiegu dróg i harmonogram prac dotycz¹cych budowy infrastruktury drogowej na terenie
województwa ³ódzkiego? Czy Ministerstwo Transportu przewiduje wprowadzenie op³at za korzystanie
z autostrad i dróg ekspresowych, istniej¹cych i planowanych, przebiegaj¹cych na terenie województwa
³ódzkiego? Jeœli zostan¹ wprowadzone op³aty za korzystanie z tych dróg, od czego bêdzie zale¿a³a ich
wysokoœæ? W jaki sposób Ministerstwo Transportu planuje uchroniæ mieszkañców miejscowoœci po³o¿onych w okolicach p³atnych odcinków dróg od zwiêkszenia natê¿enia ruchu drogowego wynikaj¹cego
z rachunku ekonomicznego podró¿uj¹cych?
Jednoczeœnie zaniepokojeni informacjami o kolejnym permanentnym remoncie torowisk na trasie
£ódŸ–Warszawa i wyd³u¿eniu czasu podró¿y lini¹ pospieszn¹ do trzech godzin, prosimy Pana Ministra
o udzielenie odpowiedzi na nastêpuj¹ce pytania: Kiedy Ministerstwo Transportu planuje zakoñczenie
remontu sieci kolejowej na trasie £ódŸ–Warszawa? W jakim czasie planowane jest zwiêkszenie liczby
po³¹czeñ porannych i wieczornych na tej trasie i dostosowanie czasu przejazdu do potrzeb podró¿uj¹cych? Jakie konsekwencje planuje Pan Minister wyci¹gn¹æ wobec przewoŸnika, który notorycznie nie
wywi¹zuje siê z obowi¹zuj¹cego rozk³adu jazdy poci¹gów?

Z wyrazami szacunku
Stefan Niesio³owski
Andrzej Owczarek
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senator Mariê Pañczyk-Pozdziej
Oœwiadczenie skierowane do ministra transportu Jerzego Polaczka
W sprawie krzywdz¹cej wyceny nieruchomoœci zabudowanej przeznaczonej pod budowê autostrady
A1 zwróci³o siê do mnie ma³¿eñstwo pañstwa Lidii i W³odzimierza Osiñskich, których nieruchomoœæ
znajduje siê w pasie budowy autostrady p³atnej A1 na odcinku od Piekar Œl¹skich do Maciejowa w Gliwicach.
Obowi¹zkow¹ czynnoœci¹ generalnego dyrektora dróg krajowych i autostrad poprzedzaj¹c¹ zawarcie
umowy sprzeda¿y nieruchomoœci jest przedstawienie w³aœcicielom tych nieruchomoœci ceny, za jak¹
generalny dyrektor mo¿e nieruchomoœæ nabyæ. Przedstawiona pañstwu Osiñskim cena zosta³a ustalona na podstawie operatu szacunkowego sporz¹dzonego w tym celu przez rzeczoznawcê maj¹tkowego,
zobowi¹zanego do wykonania czynnoœci zgodnie z zasadami wynikaj¹cymi z przepisów prawa. Przed2
stawiony operat dotyczy³ dzia³ki o powierzchni 1242 m zabudowanej dwukondygnacyjnym budynkiem
2
mieszkalnym o powierzchni u¿ytkowej 221,88 m i budynkiem gospodarczym o powierzchni u¿ytkowej
2
64,6 m . Budynek mieszkalny jest wolnostoj¹cy, dwukondygnacyjny w ca³oœci podpiwniczony i ma u¿ytkowe poddasze. W wyniku obliczeñ ³¹czna wartoœæ nieruchomoœci z uwzglêdnieniem jej czêœci sk³adowej wynios³a 910 tysiêcy 285 z³.
Pragnê poinformowaæ Pana Ministra, i¿ zgodnie z art. 154 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomoœciami wy³¹cznym uprawnieniem rzeczoznawcy jest dokonywanie wyboru podejœcia, metody i techniki
szacowania nieruchomoœci wed³ug zasad wynikaj¹cych z przepisów prawa. Nadmieniê równie¿, i¿ konstytucyjna zasada s³usznego odszkodowania ma umo¿liwiæ nabycie nieruchomoœci podobnej do nieruchomoœci wyw³aszczonej, a sporz¹dzony operat szacunkowy, zgodnie z art. 156 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomoœciami, mo¿e byæ wykorzystany do celu, dla którego zosta³ sporz¹dzony, przez okres
dwunastu miesiêcy od daty jego sporz¹dzenia.
Przepisy prawa nie oddaj¹ jednak obecnej sytuacji na rynku nieruchomoœci oraz na rynku budowlanym. Obecnie budowa domu to dramat i nijak siê to ma do kosztów budowy sprzed kilku miesiêcy. Materia³y budowlane dro¿ej¹ z dnia na dzieñ, a i tak trzeba na nie czekaæ miesi¹cami. Jak podaje „Gazeta
Wyborcza”, od marca pustaki ceramiczne Max, w zale¿noœci od klasy, podro¿a³y o 100–120%, zaœ ceg³y
kratówki o 68–150%. Nie wspomnê ju¿ o galopuj¹cych cenach dzia³ek budowlanych czy mieszkañ.
Przedstawiaj¹c to, trudno nie odnieœæ wra¿enia, i¿ proces inwestycyjny zadowala tylko jedn¹ stronê –
GDDKiA.
Proszê o stworzenie mechanizmów prawnych, które umo¿liwi¹ weryfikacjê dotychczasowych operatów. Dotyczy to nie tylko pañstwa Osiñskich, ale wielu osób bêd¹cych w podobnej sytuacji.

Z wyrazami szacunku
Maria Pañczyk-Pozdziej
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Andrzeja Persona
Oœwiadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Jaros³awa Kaczyñskiego
Szanowny Panie Premierze!
Sygnatariusze porozumienia w sprawie wspierania inicjatyw i programów rozwoju gospodarczego
Polski w oparciu o walory rzek i Morza Ba³tyckiego „Wis³a-Odra-Ba³tyk”, w dniu 30 kwietnia wystosowali do najwy¿szych w³adz w Polsce list otwarty, dotycz¹cy programu Natura 2000 w kontekœcie jego wp³ywu na polsk¹ gospodarkê.
Objêcie specjaln¹ ochron¹ ptaków i obszarów ich siedlisk w Polsce jest czêœci¹ wspólnego, obowi¹zuj¹cego w krajach Unii Europejskiej, programu ochrony przyrody, jest te¿ niew¹tpliw¹ promocj¹ polskiej
przyrody w Europie. Wdra¿anie tego programu nie mo¿e jednak dzia³aæ na szkodê gospodarki naszego
kraju i naruszaæ innej, obowi¹zuj¹cej równie¿ w UE ramowej dyrektywy wodnej.
Polska jest krajem o jednym z najni¿szych w Europie wskaŸników zasobów wodnych. Warunki te
sprawiaj¹, ¿e przestrzeganie ramowej dyrektywy wodnej odnoœnie do jakoœci wód i zachowania ekosystemów wodnych, a jednoczeœnie poprawa infrastruktury hydrotechnicznej i lepsze wykorzystanie wód
do celów energetycznych i ¿eglugowych, jest zadaniem bardzo trudnym. Polska, zgodnie z zaleceniami
UE, powinna produkowaæ 7% energii elektrycznej ze Ÿróde³ odnawialnych. Dziœ produkcja ta nie przekracza 2%.
W Polsce powodzie i susze stanowi¹ nadal bardzo du¿e zagro¿enie pod wzglêdem ekonomicznym,
spo³ecznym oraz ekologicznym. Wpisanie do programu Natura 2000 koryt rzek Wis³y i Odry jest powa¿nym utrudnieniem czy wrêcz uniemo¿liwieniem realizacji istotnych dla Polski projektów inwestycyjnych w rejonie g³ównych rzek.
W wielu krajach europejskich ¿egluga œródl¹dowa stanowi wa¿ny œrodek transportu, powa¿nie konkuruj¹cy z kolej¹ i transportem drogowym. W polityce transportowej UE do 2010 r. ¿egluga œródl¹dowa
zosta³a uznana za proekologiczn¹ ga³¹Ÿ transportu, wymagaj¹c¹ szczególnej troski i wsparcia. Na terytorium Polski wyznaczone s¹ trzy wa¿ne miêdzynarodowe drogi ¿eglugi œródl¹dowej. Polska dotychczas
nie podpisa³a tej konwencji ¿eglugowej. Nasze dwie g³ówne rzeki, Wis³a i Odra, nie musz¹ byæ jedynie
skansenami przyrodniczymi i korytarzami ekologicznymi. Z pe³nym uwzglêdnieniem zasady zrównowa¿onego rozwoju mog¹ z powodzeniem s³u¿yæ gospodarce. Wykorzystanie g³ównych rzek polskich:
Wis³y, Odry, Bugu, Narwi, Noteci i Warty, powinno stanowiæ jedno z wa¿niejszych zadañ zapisanych
w programie rozwoju gospodarczego Polski.
Czysta woda, tania wodna energia odnawialna, ekologiczny transport wodny, turystyka i wypoczynek w rejonach rzek, to dziedziny ¿ycia gospodarczego, na które od lat stawiaj¹ kraje Unii Europejskiej.
W Polsce ranga gospodarki wodnej jest niestety bardzo niska. To zupe³nie niezrozumia³e, bior¹c pod
uwagê zale¿noœæ naszego kraju od nadmiaru i niedostatku wody.
Dziœ, wobec ogólnoœwiatowego problemu globalnego ocieplenia, kiedy ka¿da kropla wody mo¿e za
kilka lat staæ siê bezcenna, konieczne jest uznanie gospodarki wodnej za wa¿ny dzia³ gospodarki narodowej. Ministerstwo Œrodowiska, odpowiedzialne za sprawy gospodarki wodnej, k³adzie nacisk na zagadnienia konserwatorskiej ochrony przyrody, w znacznym jednak stopniu zaniedbuj¹c problemy
zwi¹zane z wodnymi sektorami gospodarczymi.
Szanowny Panie Premierze, przychylaj¹c siê do pisma sygnatariuszy porozumienia, zwracam siê do
Pana o wstrzymanie wdra¿ania programu Natura 2000 w zaproponowanej postaci.

Z powa¿aniem
Andrzej Person
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Oœwiadczenie z³o¿one
zez senatora Andrzeja Persona
Oœwiadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Jaros³awa Kaczyñskiego
Szanowny Panie Premierze!
Powo³uj¹c siê na art. 82 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych, stanowi¹cy o szczególnych okolicznoœciach uzasadniaj¹cych przyznanie renty po ojcu,
zwracam siê z proœb¹ o przyznanie renty rodzinnej na rzecz ma³oletniego Artura Kaniewskiego, w imieniu którego wystêpuje matka Ewa Kaniewska zamieszka³a we W³oc³awku przy ulicy Dziewiñskiej 9 mieszkanie 89.
Decyzj¹ z dnia 28 sierpnia 2006 r. ZUS Oddzia³ w Toruniu odmówi³ Ewie Kaniewskiej renty rodzinnej
na rzecz ma³oletniego syna Artura po jego ojcu, Januszu Kaniewskim zmar³ym w dniu 3 marca 2006 r.
w nieustalonych okolicznoœciach w Berlinie.
W sprawie tej istotne jest, ¿e ustalenie œmierci Janusza Kaniewskiego, który wyszed³ z domu w dniu
28 kwietnia 2003 r. i wiêcej nie wróci³ ani te¿ nie utrzymywa³ ¿adnych kontaktów z rodzin¹, nast¹pi³o po
prawie trzyletnim postêpowaniu dotycz¹cym jego zaginiêcia.
Argumentuj¹c decyzjê odmown¹, ZUS, jak równie¿ organ rentowy, w toku póŸniejszego postêpowania
s¹dowego konsekwentnie podnosi³, ¿e nie mo¿na przyznaæ ma³oletniemu Arturowi renty rodzinnej, bowiem zmar³y Janusz Kaniewski nie spe³nia³ wymogów do przyznania renty z tytu³u niezdolnoœci do pracy.
Posiada³ on co prawda wymagany piêcioletni okres sk³adkowy i niesk³adkowy przypadaj¹cy przed dat¹
œmierci, ale jego zgon nie nast¹pi³ w okresie objêcia ubezpieczeniem ani po up³ywie osiemnastu miesiêcy
od daty ustania tego ubezpieczenia. Ubezpieczenie spo³eczne Janusza Kaniewskiego usta³o z dniem 30
czerwca 2002 r., a zgon nast¹pi³ w dniu 3 marca 2006 r., a wiêc po up³ywie czterech lat od wskazanego terminu. S¹d Okrêgowy we W³oc³awku w wyroku z dnia 10 paŸdziernika 2006 r., sygnatura akt:
IV U 957/06, potwierdzi³ zgodnoœæ takiego stanowiska z art. 65 ust. 1 ustawy o emeryturach i rentach.
Mimo bezspornego stanu prawnego okolicznoœci tej sprawy powoduj¹, ¿e dziecko Janusza Kaniewskiego zosta³o pozbawione œrodków do ¿ycia, mimo ¿e ojciec wczeœniej pracowa³ i op³aca³ sk³adki. Ma³oletni znajduje siê na utrzymaniu matki, która pracuj¹c jako technik analityki medycznej w szpitalu wojewódzkim we W³oc³awku, otrzymuje najni¿sze uposa¿enie. Niezale¿nie od tego wynagrodzenie to jest
obci¹¿one od miesi¹ca paŸdziernika 2004 r. bankowym tytu³em egzekucyjnym. Egzekucja bankowa dotyczy kredytu na zakup samochodu wykorzystywanego do prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej
przez zaginiêciem i œmierci¹ zmar³ego mê¿a.
Przedstawione fakty pokazuj¹ zawi³oœci i tragizm sytuacji Arura Kaniewskiego. Nie doœæ, ¿e jest dzieckiem
porzuconym i osieroconym przez ojca, to jeszcze odmawia mu siê wsparcia materialnego w postaci renty rodzinnej. Matka dziecka nie jest w stanie zapewniæ minimum egzystencjalnego z uzyskiwanych przez siebie
dochodów. Nie uchyla siê od pracy. Ca³y czas pracuj¹c, stara siê zapewniæ rodzinie godziwe warunki ¿ycia.
Nie godz¹c siê z wyrokiem S¹du Okrêgowego we W³oc³awku z dnia 10 paŸdziernika 2006 r. – sygnatura akt IV U 957/06 – z³o¿y³a apelacjê do S¹du Apelacyjnego w Gdañsku. Z uwagi na bardzo d³ugi czas
oczekiwania na rozprawê – termin wyznaczono na drug¹ po³owê 2008 r. – powo³uj¹c siê na art. 82 ust. 1
ustawy o emeryturach i rentach z dnia 17 grudnia 1998 r. pani Kaniewska wys³a³a do pani prezes ZUS
wniosek o przyznanie w drodze wyj¹tku œwiadczenia rentowego. Pani prezes, maj¹c ku temu wszelkie
mo¿liwoœci, odmówi³a przyznania œwiadczenia, uzasadniaj¹c to tym, ¿e do czasu zakoñczenia wszystkich procedur zwi¹zanych z ustaleniem uprawnieñ do renty rodzinnej w zwyk³ym trybie, to jest do czasu zakoñczenia postêpowania s¹dowego, sprawa nie mo¿e byæ rozpatrzona. Odmówiono równie¿ przyznania renty okresowo, do czasu zakoñczenia postêpowania przed S¹dem Apelacyjnym w Gdañsku.
Matka, pani Ewa Kaniewska, zg³osi³a siê po pomoc do mojego biura senatorskiego, przedstawiaj¹c
swoj¹ dramatyczn¹ sytuacjê. W mojej ocenie problem wymaga szczególnego rozwi¹zania. W zwi¹zku
z tym wyst¹pi³em z pismem do pani prezes ZUS, prosz¹c o pozytywne rozpatrzenie wniosku i przyznanie
renty rodzinnej. Otrzyma³em odpowiedŸ negatywn¹.
Szanowny Panie Premierze! Dlaczego, maj¹c mo¿liwoœci, nie wspiera siê rodziny w takiej sytuacji?
Dlaczego ostre przepisy prawa s¹ wa¿niejsze od aspektu spo³ecznego? Czy takie dzia³ania s¹ zgodne
z polityk¹ prorodzinn¹? Ze wzglêdu na szczególne uzasadnienie okolicznoœci tej sprawy popieram proœbê pani Ewy Kaniewskiej i proszê o przyznanie ma³oletniemu Arturowi Kaniewskiemu renty rodzinnej
w trybie art. 82 ustawy o emeryturach i rentach.

Z wyrazami szacunku
Andrzej Person
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Macieja P³a¿yñskiego
Oœwiadczenie skierowane do minister spraw zagranicznych Anny Fotygi
Szanowna Pani Minister!
Od jesieni 2005 r. Rzeczpospolita Polska nie ma ambasadora w Miñsku. W lutym 2006 r. Pan Henryk
Litwin zosta³ zaakceptowany na to stanowisko przez sejmow¹ Komisjê Spraw Zagranicznych, ale nie
wyjecha³ na placówkê.
Na Wschodzie status ambasadora jest zdecydowanie wy¿szy ni¿ innych pracowników dyplomatycznych. Z tego wzglêdu, aby sprawniej kierowaæ placówk¹ dyplomatyczn¹, prowadziæ aktywniejsz¹ pracê
w terenie i na bie¿¹co obserwowaæ sytuacjê, wiele krajów zdecydowa³o siê na obecnoœæ ambasadorów
w Miñsku, placówkami na przyk³ad Niemiec, Francji i Litwy kieruj¹ osoby w tej randze.
S¹dzê, ¿e obecnoœæ w Miñsku tak wartoœciowego pracownika s³u¿by dyplomatycznej, jakim jest Henryk Litwin, wzmocni³aby skutecznoœæ naszej polityki wobec Bia³orusi.
Proszê Pani¹ Minister o odpowiedŸ na pytanie: czy zasadne jest tak d³ugie utrzymywanie ambasady
RP w Miñsku bez ambasadora? Czy wiadomo, kiedy na Bia³oruœ zostanie wys³any ambasador RP?

Maciej P³a¿yñski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Macieja P³a¿yñskiego
Oœwiadczenie skierowane do ministra Skarbu Pañstwa Wojciecha Jasiñskiego
Szanowny Panie Ministrze!
Zwrócili siê do mnie pracownicy Fabryki Sklejka-Pisz SA z proœb¹ o interwencjê. Przedstawili, relacjonowane tak¿e przez media, wydarzenia w spó³ce, gdzie dosz³o do staræ pracowników z policj¹. Za³oga
protestowa³a przeciwko odwo³aniu dotychczasowego zarz¹du zak³adu.
Nie negujê prawa w³aœciciela do dokonywania zmian w podleg³ej mu spó³ce. Proszê jednak Pana Ministra o wyjaœnienie, z jakiego powodu zmiany w spó³ce zosta³y przeprowadzone w takim trybie, w sytuacji, kiedy za pó³tora miesi¹ca up³ywa kadencja w³adz spó³ki. Proszê te¿ o odpowiedŸ na pytania: czy
zmiany, które wywo³a³y tak ostry konflikt, nie podwa¿aj¹ zaufania do nowych w³adz spó³ki? Jakie s¹ zamiary odnoœnie do prywatyzacji spó³ki, któr¹ przygotowa³ poprzedni zarz¹d?
Sklejka-Pisz to zak³ad, od którego kondycji ekonomicznej zale¿y los setek rodzin w powiecie piskim,
gdzie sytuacja na rynku pracy jest w dalszym ci¹gu bardzo trudna. Nie mo¿e wiêc dziwiæ troska za³ogi
o swój zak³ad. Warto przy zmianach personalnych te obawy pracowników powa¿nie braæ pod uwagê.

Maciej P³a¿yñski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Zbigniewa Romaszewskiego
Oœwiadczenie skierowane do ministra Skarbu Pañstwa Wojciecha Jasiñskiego
Panie Ministrze!
Moje oœwiadczenia w sprawie Operatora Systemu Przesy³owego maj¹ ju¿ swoj¹ historiê. Poprzednie
sk³ada³em w dniu 15 listopada 2005 r. oraz 18 paŸdziernika 2006 r. bez satysfakcjonuj¹cych rezultatów. W roku obecnym nie czekam wiêc do jesieni i sk³adam trzecie ju¿ oœwiadczenie w tej sprawie w sezonie wiosennym, licz¹c, ¿e zapewni to pozytywne rozstrzygniêcia.
Pragnê przypomnieæ, ¿e w poprzedniej kadencji Senatu w trakcie prac nad nowelizacj¹ ustawy – Prawo energetyczne, uda³o mi siê – wbrew stanowisku sejmowej Komisji do spraw Gospodarki, ale przy poparciu pos³ów bêd¹cych obecnie w PiS – wprowadziæ do tej ustawy art. 9k. Dziêki temu nasze pañstwo
zapewni³o sobie trwa³¹, ustawow¹ kontrolê nad systemami przesy³owymi energii elektrycznej, gazu i ropy naftowej. W przypadku systemu gazowego, gdyby nie moja poprawka, utracilibyœmy kontrolê nad
tym systemem przesy³owym. S¹dzê, ¿e pan marsza³ek, szanowni senatorzy, a tak¿e panowie ministrowie dobrze wiedz¹, jakie mia³oby to konsekwencje.
Podstawow¹ przes³ank¹ wprowadzenia tej poprawki by³o, prócz wymienionej kontroli pañstwa nad
przesy³em, uporz¹dkowanie polskiego systemu elektroenergetycznego tak, aby pañstwo nie miesza³o
swojej niezbywalnej roli jako prawodawcy i regulatora z obowi¹zkami wynikaj¹cymi z funkcji w³aœcicielskich. Operatorzy przesy³owi wraz z prezesem Urzêdu Regulacji Energetyki musz¹ stanowiæ bezstronnie i przejrzyste ramiê operacyjne pañstwa w energetyce, gdzie mamy i d³ugo mieæ bêdziemy silny udzia³
Skarbu Pañstwa we w³asnoœci.
Dlatego z ogromnym niepokojem po raz trzeci stwierdzam, ¿e do dnia dzisiejszego, czyli po trzech latach od wprowadzenia art. 9k, sprawa operatora systemu przesy³owego w elektroenergetyce nie jest za³atwiona do koñca. Wprawdzie w dniu 31 grudnia 2006 r. spe³niono minimalne wymogi art. 9k, przekazuj¹c do Skarbu Pañstwa 100% akcji spó³ki PSE Operator SA, ale wbrew duchowi art. 9k oraz wbrew
oczywistym koniecznoœciom wynikaj¹cym z ustawowych obowi¹zków operatora, wbrew zapisom rz¹dowego „Programu dla elektroenergetyki”, wbrew stanowisku Naczelnej Izby Kontroli i wbrew obecnemu
kierunkowi zmian w dyrektywach Unii Europejskiej do dnia dzisiejszego operator systemu przesy³owego nie zosta³ wyposa¿ony w maj¹tek sieciowy. Dotychczasowy w³aœciciel maj¹tku spó³ka Skarbu Pañstwa Polskie Sieci Elektroenergetyczne, mimo jej hojnego dokapitalizowania akcjami BOT i Polskiej
Grupy Energetycznej na sumê kilkukrotnie przewy¿szaj¹c¹ wartoœæ maj¹tku sieciowego, bez ¿adnego
uzasadnienia ustawowego czy formalnego, kieruj¹c siê przes³ankami œciœle biznesowymi, blokuje przekazanie do operatora nale¿nego mu maj¹tku.
Dlatego zapytujê pana ministra Skarbu Pañstwa:
1. Kiedy zostanie przekazany przez PSE maj¹tek sieciowy do PSE Operator pozwalaj¹cy temu operatorowi wype³niæ przypisane mu zadania?
2. Dlaczego dotychczasowy w³aœciciel maj¹tku PSE SA nie uruchomi³ uzgodnionych z operatorem inwestycji sieciowych, na co dosta³ od operatora œrodki finansowe, i dlaczego PSE nie chce w tej sytuacji
zwróciæ tych pieniêdzy przy przekazaniu maj¹tku sieciowego do operatora i dlaczego pan minister toleruje to, ¿e podleg³y mu podmiot przedk³ada przes³anki biznesowe nad pryncypia interesu pañstwa i jego
polityki prawa i przejrzystego funkcjonowania, co mamy zapisane w dokumentach programowych PiS?
Kierujê te¿ pytania do ministra gospodarki.
1. Czy Pan Minister uwa¿a, ¿e tak d³ugie tworzenie operatora w elektroenergetyce nie obni¿a poziomu
bezpieczeñstwa pracy systemu elektroenergetycznego?
2. Czy Pan Minister, odpowiedzialny za stanowienie regu³ gry gospodarczej, nie widzi koniecznoœci
zdecydowanego wsparcia zarz¹du operatora – reprezentuj¹cego ustawowo interes pañstwa i jego obywateli – w jego zmaganiach z biznesowym interesem PSE SA i czy zgadza siê Pan z moim stanowiskiem,
¿e operator powinien byæ na trwale przekszta³cony w instytucjê o wysokim poziomie przejrzystoœci oraz
kompetencji i mieæ stosowne œrodki materialne i techniczne do zapewnienia bezpiecznej pracy ca³ego
krajowego systemu elektroenergetycznego?
3. Czy Pan Minister weŸmie na siebie odpowiedzialnoœæ za stan, gdy PSE SA nadal nie przeka¿e maj¹tku sieciowego do operatora lub przeka¿e go bez wa¿nych elementów – na co siê teraz zanosi – a równoczeœnie ze wzglêdów biznesowych owo PSE SA nie bêdzie, jak robi to teraz, realizowaæ niezbêdnych
inwestycji sieciowych?
Zbigniew Romaszewski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senator Jadwigê Rudnick¹
Oœwiadczenie skierowane do ministra œrodowiska Jana Szyszki
Zamieranie drzewostanów œwierkowych w Beskidzie Œl¹skim i ¯ywieckim jest procesem wczeœniej
obserwowanym w Skandynawii, Francji, Niemczech, w Górach Izerskich, lasach Opolszczyzny oraz
w s¹siaduj¹cych z nami Czechach i S³owacji. Prowadzone w wielu krajach badania za jedn¹ z przyczyn
tego stanu uwa¿aj¹ opady kwaœnych deszczy, których d³ugoletnie oddzia³ywanie doprowadzi³o do przyœpieszenia procesu rozpadu glinokrzemianów w glebach leœnych. W wyniku obserwuje siê zwiêkszenie
stê¿enia toksycznych jonów glinu w roztworze glebowym, które os³abiaj¹ drzewa i obni¿aj¹ ich odpornoœæ na ataki grzybów (olszówka) i owadów (kornik). Szczególnie zagro¿one s¹ gleby, na których wystêpuj¹ drzewa œwierkowe.
Zak³ad Chemii Nieorganicznej Politechniki Œl¹skiej w Gliwicach od wielu lat zajmuje siê badaniem
zanieczyszczonych gleb, a od grudnia 2005 r. wykonuje grant badawczy 3 T09D 079 29 „Badania nad
opracowaniem modelu monitorowania zawartoœci glinu mobilnego w glebach leœnych”. Wstêpne wyniki
badañ zosta³y przedstawione na konferencji „Zagro¿enie trwa³oœci lasów w Beskidach – czynniki sprawcze i dzia³ania zapobiegawcze” 23–24 listopada 2006 r. w Ustroniu-Jaszowcu. Wnioski z konferencji
w punkcie szóstym zawieraj¹ postulat kontynuowania badañ naukowych w zakresie chemizmu gleb.
Zespó³ badawczy Zak³adu Chemii Nieorganicznej Politechniki Œl¹skiej oprócz wymienionego grantu,
w ramach badañ w³asnych, wykona³ szereg pomiarów w skali laboratoryjnej nad prób¹ powstrzymania
tworzenia siê toksycznych jonów glinu i cofania tego procesu w glebach. Prowadzone w przesz³oœci
w Polsce wysypywanie dróg leœnych i umiejscowienie w potokach minera³ów alkalicznych nie powiod³y
siê. Nie uzyskano równie¿ po¿¹danych rezultatów opylaj¹c lasy zmielonymi minera³ami wapnia u naszych po³udniowych s¹siadów. Wymagane s¹ prace wprowadzenia do gleby (na g³êbokoœæ granicy A/B
w profilu glebowym) zespo³u bezpiecznych dla œrodowiska czynników chemicznych, które powstrzymaj¹ tworzenie toksycznych jonów glinu.
Zak³ad nie posiada jednak œrodków finansowych na przeprowadzenie prac pilota¿owych na kilkuhektarowym obszarze zdegradowanych lasów. Wydatki finansowe obejmuj¹: zakup wybranych czynników chemicznych, transport minera³ów, wprowadzenie wybranych czynników do gleby, badania gleb
przed i po wprowadzeniu czynników. Wed³ug wstêpnych wyliczeñ koszt operacji jest optymalny przy kosztach transportu dostarczenia masy materia³u na 5 ha.
Uzyskane rezultaty winny zostaæ skonfrontowane z pracami naukowców prowadzonymi w Czechach
i S³owacji. W tym celu nale¿y zorganizowaæ seminarium w Ustroniu (Dom Leœnik), aby wymieniæ doœwiadczenia i zaproponowaæ wspólne dzia³ania. Konferencja powinna byæ dwudniowa i liczyæ oko³o
dwudziestu uczestników prezentuj¹cych wyniki oraz grupê zainteresowanych leœników. £¹czny koszt
wykonania badañ pilota¿owych i konferencji wynosi oko³o 100 tysiêcy z³ (bez kosztów poœrednich).
Badania winno siê rozpocz¹æ jak najprêdzej, poniewa¿ czas uzyskania pierwszych rezultatów wynosi
co najmniej dwanaœcie miesiêcy. Rezultaty pozytywnych oddzia³ywañ po tym czasie mog¹ zostaæ wykorzystane do ratowania lasów zagro¿onych nie tylko w Beskidzie Œl¹skim i ¯ywieckim. Istnieje bowiem
realne niebezpieczeñstwo, ¿e klêskowe zamieranie lasów œwierkowych bêdzie nadal postêpowa³o
wzd³u¿ po³udniowych granic Polski. Pierwsze niepokoj¹ce objawy zanotowano ju¿ w Beskidzie S¹deckim.

Z wyrazami g³êbokiego szacunku
Jadwiga Rudnicka
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senator Jadwigê Rudnick¹
Oœwiadczenie skierowane do ministra nauki i szkolnictwa wy¿szego Micha³a Seweryñskiego
Jedn¹ z pomocy dydaktycznych dla studentów s¹ ksi¹¿ki i podrêczniki. Od kilkunastu lat problem
przygotowania ksi¹¿ek i podrêczników, ich dystrybucja staje siê powa¿ny. Czynnikiem wywo³uj¹cym
chaos na rynku jest masowe kserowanie ksi¹¿ek i podrêczników.
Problem ten by³ ju¿ sygnalizowany, ale nie doczeka³ siê rozwi¹zania.
Polscy wydawcy obserwuj¹ takie zjawisko, ¿e po wydaniu nowej pozycji sprzedaje siê 10–20 egzemplarzy i brakuje chêtnych na zakup nastêpnych, a na kserografach produkuje siê tyle kopii, ile potrzeba. Efektem tego jest niezadowolenie kierowników wydawnictw i dofinansowuj¹cych instytucji. Nastêpstwem jest równie¿ zanik zainteresowania autorów tego rodzaju dzia³alnoœci¹.
Problem tkwi w niewielkiej ró¿nicy kosztu zakupu podrêcznika a jego skopiowaniem. Dla studenta ta
ró¿nica staje siê istotna.
Na przyk³ad koszt ksi¹¿ki o formacie A4 z dwustu dziesiêcioma stronami w Wydawnictwie Politechniki Œl¹skiej wynosi 50 z³, a koszt ksero tej ksi¹¿ki – 21 z³, koszt ksi¹¿ki o formacie B5 z dwustu dwudziestoma oœmioma stronami w Wydawnictwie Politechniki Œl¹skiej wynosi 30 z³, a koszt ksero – 23 z³
Ta sytuacja wymaga pilnego dzia³ania, na przyk³ad w formie doprowadzenia kosztu wykonania ksero
jednej strony podrêcznika do kosztu sprzeda¿y jednej strony podrêcznika lub zwiêkszenia dotacji na
wydanie ksi¹¿ki lub podrêcznika, aby koszt wyprodukowania jednej strony by³ zbli¿ony do kosztu jednej strony ksero.
Brak reakcji na wymienione zjawiska spowoduje zmarginalizowanie roli wydawnictw, brak zainteresowania autorów pisaniem ksi¹¿ek lub podrêczników. Ta sytuacja bêdzie sprzyjaæ powstaniu nielegalnych drukarni wydaj¹cych jednorazowe broszury nielicz¹ce siê z prawami autorskimi.
Proponujê zwiêkszyæ i rozszerzyæ dzia³alnoœæ Stowarzyszenia KOPIPOL, organizacji zbiorowego zarz¹dzania prawami autorskimi w rozumieniu art. 104 ustawy z 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych – DzU Nr 80 z 2000 r. poz. 904 ze zm. – upowa¿nionej na podstawie §3 pkt 1 rozporz¹dzenia
ministra kultury dotycz¹cego op³at pobieranych od punktów reprograficznych, ponadto podnieœæ op³a1
ty dla punktów reprograficznych od posiadanego sprzêtu, w nawi¹zaniu do art. 20 i 20 ustawy o prawie
autorskim, zwiêkszyæ kontrolê punktów kserograficznych pod k¹tem legalnoœci dzia³alnoœci – czy nie
wystêpuj¹ znamiona przestêpstwa w œwietle art. 117 ustawy o prawie autorskim – oraz zwiêkszyæ dotacje ministerstwa na dzia³alnoœæ wydawnicz¹ i uproœciæ procedury dofinansowañ podrêczników.

Z wyrazami g³êbokiego szacunku
Jadwiga Rudnicka
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Czes³awa Ryszkê
Oœwiadczenie skierowane do ministra zdrowia Zbigniewa Religi oraz do prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Andrzeja Soœnierza
Panie Ministrze! Panie Prezesie!
Uprzejmie proszê w imieniu niepe³nosprawnych dzieci i m³odzie¿y pragn¹cych rehabilitacji leczniczej podczas turnusów organizowanych przez Oœrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjny pod wezwaniem
œwiêtego Rafa³a Archanio³a w Rusinowicach o zwiêkszenie œrodków finansowych, wynegocjowanych
w trakcie konkursu ofert na 2007 r.
Oœrodek jest jednym z nielicznych takich oœrodków w kraju. Ju¿ ponad trzynaœcie lat s³u¿y niepe³nosprawnym z terenu ca³ej Polski, zapewniaj¹c profesjonalnie bardzo szeroki zakres zabiegów rehabilitacyjnych i terapii zajêciowej. Obiekt spe³nia wszelkie wymogi medyczno-rehabilitacyjne. Po modernizacji w ka¿dym pokoju jest ³azienka spe³niaj¹ca standardy dla niepe³nosprawnych z prysznicem i wêz³em
sanitarnym. Oœrodek zatrudnia wykwalifikowan¹ kadrê medyczno-rehabilitacyjno-terapeutyczn¹,
dlatego ka¿dy niepe³nosprawny ma zapewnione opiekê i specjalistyczn¹ pomoc. O fachowoœci pracowników i skutecznoœci ich ofiarnej pracy niech œwiadczy kolejka niepe³nosprawnych z ca³ej Polski –
obecnie dwa tysi¹ce oœmiuset piêtnastu oczekuj¹cych.
Pragnê zaznaczyæ, ¿e wszyscy niepe³nosprawni przebywaj¹ w oœrodku razem z opiekunami, którzy s¹
przygotowywani do kontynuowania rehabilitacji w warunkach domowych. Jednorazowo oœrodek mo¿e
przyj¹æ na rehabilitacjê jednoczeœnie siedemdziesiêciu piêciu pacjentów, zapewniaj¹c w czasie pobytu –
dwadzieœcia jeden dni – zabiegi oparte na najnowszych metodach rehabilitacji leczniczej wzbogacone
intensywn¹ terapi¹ zajêciow¹.
W tym pó³roczu znacznie przekroczono plan œwiadczeñ wynikaj¹cy z umowy na bie¿¹cy rok. Do koñca kwietnia wynegocjowany plan przewidywa³ 79659 punktów w rehabilitacji ogólnoustrojowej – wykonano 194160, czyli 114501 punktów ponad plan, oraz 631280 punktów w rehabilitacji neurologicznej –
wykonano 715660, czyli 84371 punktów ponad plan.
Obecnie oœrodek przyjmuje na rehabilitacjê osoby niepe³nosprawne z ca³ej Polski, dysponuj¹c finansami, które pozwalaj¹ jedynie pokryæ koszty wynagrodzenia pracowników oraz wy¿ywienia pensjonariuszy. Dlatego wszyscy s¹ pe³ni obaw o dalsz¹ dzia³alnoœæ oœrodka.
Proszê w imieniu podopiecznych oraz ich rodziców o pomoc w utrzymaniu oœrodka. Oby trzynastoletnia dzia³alnoœæ na rzecz najbiedniejszych, najbardziej potrzebuj¹cych pomocy – na pewno nieobojêtna
Panom – nie zakoñczy³a siê fiaskiem. Co wa¿ne, zapotrzebowanie na rehabilitacjê w oœrodku w Rusinowicach nieustannie wzrasta, dlatego tym bardziej wymaga to odgórnego za³atwienia.

Czes³aw Ryszka
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Czes³awa Ryszkê
Oœwiadczenie skierowane do wiceprezes Rady Ministrów, minister finansów Zyty Gilowskiej
Szanowna Pani Minister!
Interweniowa³em swego czasu w sprawie odwo³ania ze stanowiska dyrektora Urzêdu Kontroli Skarbowej w Katowicach, wybitego znawcy cen transferowych, Józefa Wyciœloka (zobacz: trzynaste posiedzenie Senatu z dnia 5 maja 2006 r.). Otrzyma³em wówczas odpowiedŸ od generalnego inspektora kontroli skarbowej Paw³a Banasia, ¿e liczne zmiany w tym urzêdzie s¹ spowodowane nieprawid³owoœciami
w zarz¹dzaniu urzêdem, a g³ównie niskimi wynikami pracy. Przyj¹³em to wyt³umaczenie w dobrej wierze. Obecnie jednak otrzyma³em od pracowników Urzêdu Kontroli Skarbowej w Katowicach liczne sygna³y, ¿e wprowadzone zmiany organizacyjne znacznie pogorszy³y wyniki. Co wiêcej, dochodzi do szeregu nieprawid³owoœci w zarz¹dzaniu urzêdem oraz naruszenia praw pracowniczych.
W styczniu bie¿¹cego roku dokonano rocznej oceny pracy pracowników urzêdu za 2006 r. bez przedstawienia pracownikom jakichkolwiek podstaw i zasad tej oceny. Wed³ug pracowników urzêdu, przy
dokonywaniu oceny pracy nie uwzglêdniono merytorycznej z³o¿onoœci i czasoch³onnoœci prowadzonych lub zakoñczonych postêpowañ kontrolnych, jak równie¿ faktycznej liczby pracowników prowadz¹cych poszczególne postêpowania kontrolne. W wyniku tej oceny pracy wielu inspektorów mia³o
otrzymywaæ za 2006 r. oceny negatywne. Na tej podstawie dokonano równie¿ korekty, zmniejszenia lub
zwiêkszenia dodatków skarbowych na 2007 r.
Pracownicy urzêdu nie zostali równie¿ poinformowani do tej pory o zasadach oceny pracy za 2007 r.
Z informacji przekazanych przez dyrekcjê urzêdu wynika, ¿e zasady te zostan¹ ewentualnie przedstawione na koniec roku. Ocena pracy pracowników za 2007 r. bêdzie wiêc przybieg³a analogicznie jak ocena za rok 2006. Tymczasem prawid³owe i jasne zasady oceny s¹ niezbêdnym elementem pracy pracowników kontroli skarbowej. Nale¿y w tym miejscu nadmieniæ, ¿e specyfika urzêdów kontroli skarbowej
wymaga prowadzenia ró¿nego rodzaju postêpowañ kontrolnych. Pracownicy nie maj¹ wp³ywu na wybór
postêpowañ, które prowadz¹ w danym roku. Mog¹ tylko lepiej lub gorzej wykonywaæ swoj¹ pracê.
Ca³kowicie niezrozumia³e by³y równie¿ zasady nagradzania i premiowania pracowników z dodatkowych funduszy za poszczególne kwarta³y 2006 r. oraz I kwarta³ 2007 r. Po ka¿dym zakoñczonym kwartale premie by³y przyznawane wed³ug zupe³nie innego klucza, bez wczeœniejszego poinformowania
przez dyrekcjê, za co ewentualnie pracownicy bêd¹ mogli premiê czy nagrodê otrzymaæ. Do tej pory nie
wiadomo, czy premiowana by³a iloœæ czy jakoœæ pracy, czy wa¿na by³a wielkoœæ przypisów, czy wielkoœæ
dokonanej wp³aty, czy wreszcie premiowanie dotyczy³o tylko liczby mandatów za wykroczenia skarbowe. Po ka¿dym kwartale priorytetem przy wyp³acaniu premii i nagród by³ zupe³nie inny rodzaj wykonanych przez pracowników czynnoœci. Przyk³adowo za I kwarta³ 2007 r. premie otrzymali pracownicy zatrudnieni w urzêdzie od marca 2007 r. – z tytu³u wrêczonych mandatów za wykroczenia skarbowe, a nie
otrzymali pracownicy, którzy zakoñczyli postêpowania kontrolne, uzyskuj¹c przypisy i wp³atê. Nie uwzglêdniano równie¿ czasu pracy wynikaj¹cego z kart kontroli oraz rozliczenia czasu pracy sporz¹dzanego co miesi¹c przez pracowników urzêdu. Zdarza³y siê przypadki, ¿e przy premii nie uwzglêdniano wszystkich pracowników prowadz¹cych postêpowanie kontrolne.
Nale¿y w tym miejscu nadmieniæ, ¿e pocz¹wszy od 2004 r. roczne wynagrodzenia pracowników urzêdu, szczególnie pracowników ni¿szego szczebla, systematycznie malej¹, co widaæ w sk³adanych do
urzêdów skarbowych deklaracjach PIT. Jest to trend odwrotnie proporcjonalny do wzrostu gospodarczego oraz wzrostu p³ac w innych sektorach gospodarki. Obecnie wystêpuje problem z naborem nowych
pracowników do pracy w urzêdzie, poniewa¿ proponowane wynagrodzenie nie odzwierciedla wymagañ
merytorycznych stawianych na pocz¹tku nowym pracownikom.
Przy niewygórowanych wynagrodzeniach wiêkszej czêœci pracowników urzêdu dodatkowe pieni¹dze
w postaci nagrody czy premii s¹ wa¿nym elementem wynagrodzenia i mog¹ stanowiæ zdecydowany
czynnik motywuj¹cy do lepszej pracy. Zasady premiowania opisane powy¿ej, a raczej brak zasad, powoduj¹ u pracowników urzêdu frustracjê, dzia³aj¹ destrukcyjnie oraz wprowadzaj¹ poczucie, ¿e nagradzane i premiowane jest zarówno dobre, jak i z³e wykonywanie pracy.
W ci¹gu ostatnich dwunastu miesiêcy znacznie wyd³u¿y³ siê czas dorêczania podatnikom decyzji
i wyników kontroli. Na poziomie dyrekcji urzêdu przygotowane wczeœniej decyzje i wyniki kontroli – g³ównie powy¿ej 500 tysiêcy z³ – przetrzymywane s¹ przez okres od jednego miesi¹ca do piêciu miesiêcy, co
dezorganizuje pracê i czêsto powoduje zmianê statusu prawnego i maj¹tkowego podatnika. Takie wyd³u¿enie terminu dorêczania podatnikom decyzji przesuwa równie¿ w czasie wyniki realizowane przez
poszczególne komórki urzêdu oraz ca³y urz¹d.
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Kolejnym problemem jest sposób rozliczania kosztów przejazdów s³u¿bowych samochodami prywatnymi pracowników. Stawka za przejechany kilometr wynosi 0,30 z³, niezale¿nie od rodzaju samochodu.
Jest to oczywiœcie stawka, która – z punktu widzenia pracowników – nie pokrywa w ca³oœci kosztów zu¿ytego na przejazd paliwa. Jednak UKS w Katowicach poszed³ o krok dalej w rozliczaniu przejazdów.
Wyp³acana jest pracownikom wartoœæ wynikaj¹ca z przeliczenia dwóch kwot – albo wartoœæ przejechanych samochodem kilometrów albo wartoœæ przejazdu komunikacj¹ publiczn¹. W zale¿noœci od tego,
która jest ni¿sza w rozliczeniu, tê kwotê pracownik mo¿e otrzymaæ.
Wprowadzone w kwietniu 2006 r. zmiany organizacyjne mia³y zapewne pozytywnie wp³yn¹æ na pracê
urzêdu i zlikwidowaæ tak zwany stary uk³ad. Z opisanych nieprawid³owoœci wynika, ¿e wprowadzone
zmiany nie tylko nie przynios³y po¿¹danych efektów, ale – jak do tej pory – odnios³y wrêcz odwrotny skutek, z naruszeniem praw pracowników urzêdu w³¹cznie. Tylko w I kwartale bie¿¹cego roku kilkunastu
pracowników z³o¿y³o wypowiedzenia umowy o pracê ze wzglêdu na pogorszenie siê warunków pracy
i p³acy w urzêdzie. Z punktu widzenia pracowników pogorszy³y siê nie tylko stosunki miêdzy pracownikami a dyrekcj¹ urzêdu, ale równie¿ wyniki pracy urzêdu, a w miejsce starego uk³adu utworzy³ siê nowy. Ze wzglêdu na specyfikê pracy wykonywanej w urzêdach kontroli skarbowej, rotacja pracowników
powinna byæ jak najmniejsza. W wyniku nadmiernej rotacji pracowników do œrodowiska gospodarczego przedostaje siê zbyt du¿a iloœæ informacji na temat systemu pracy kontroli skarbowej, co mo¿e niekorzystnie wp³ywaæ na pracê i wyniki pracy urzêdów.
Pani Minister, w trosce o prawa pracowników oraz o przysz³oœæ Urzêdu Kontroli Skarbowej w Katowicach pracownicy zwrócili siê do mnie z proœb¹ o zweryfikowanie wy¿ej wymienionych informacji i stosown¹ interwencjê w tych sprawach. Wiem, ¿e pismo podobnej treœci otrzymali równie¿ minister Pawe³
Banaœ, a tak¿e Federacja Zwi¹zków Zawodowych Pracowników Skarbowych. Mam wra¿enie, ¿e przedstawione tu problemy dotycz¹ wiêkszoœci UKS, urzêdów skarbowych i izb skarbowych w Polsce. Forum
na stronie internetowej skarbowców a¿ huczy od ró¿nych niewybrednych uwag na temat konsekwencji
wprowadzonych zmian. Ma³o kto jednak decyduje siê na wypunktowanie nieprawid³owoœci na piœmie
i skierowanie tego na stronê odpowiednich w³adz. Dla przyk³adu podam jeden z komentarzy w sprawie
mobbingu w ma³opolskiej skarbowoœci, zamieszczony na stronie internetowej Federacji Zwi¹zków Zawodowych Pracowników Skarbowych: „sytuacja w ma³opolskiej skarbowoœci”.
W³adze zwi¹zków zawodowych za poprzedniego dyrektora izby krakowskiej stwierdzi³y naruszanie
praw pracowniczych i wiele negatywnych zjawisk z zakresu praw pracowniczych w jednostkach mu
podleg³ych, czyli równie¿ urzêdach skarbowych. Obecnie jest on naczelnikiem w jednym z urzêdów. Poniewa¿ te negatywne zjawiska zachodzi³y po wymianie prawie wszystkich naczelników, s¹dzê, ¿e istnieje pilna potrzeba przeanalizowania, kto i z jakich powodów zosta³ powo³any na funkcjê naczelnika oraz
zastêpcy. Wydaje mi siê, ¿e rzetelna analiza mo¿e przynieœæ szokuj¹ce wyniki. Standardem oka¿e siê, ¿e
chodzi o kole¿eñstwo lub osobist¹ znajomoœæ oraz gwarancjê ca³kowitej uleg³oœci. Przes³anki merytoryczne, wykszta³cenie, dorobek zawodowy i przygotowanie praktyczne nie s¹ brane pod uwagê.
Uprzejmie proszê Pani¹ Minister o zainteresowanie siê niniejszymi sprawami.

Czes³aw Ryszka
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora W³adys³awa Sidorowicza
Oœwiadczenie skierowane do ministra zdrowia Zbigniewa Religi
Panie Ministrze!
W Senacie RP odby³a siê debata o Narodowym Programie Ochrony Zdrowia Psychicznego, w czasie
której przedstawiciel rz¹du awizowa³ przyjêcie przez Radê Ministrów projektu.
Zarówno stowarzyszenie pacjentów i ich rodzin, jak równie¿ osoby profesjonalnie zainteresowane
przeciwdzia³aniem wykluczeniu spo³ecznemu wyra¿aj¹ zaniepokojenie przed³u¿aj¹cymi siê pracami
nad ustaw¹.
Proszê o informacjê, w jakiej fazie procesu legislacyjnego znajduje siê obecnie projekt Narodowego
Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego.

Z powa¿aniem
W³adys³aw Sidorowicz
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Jana Szafrañca
Oœwiadczenie skierowane do ministra transportu Jerzego Polaczka
W marcu 2006 r. skierowa³em do Pana Ministra oœwiadczenie w sprawie ograniczenia inwestycji budowy centrum ekspedycyjno-rozdzielczego Poczty Polskiej w Choroszczy na Podlasiu. Ta inwestycja
mia³a zagwarantowaæ spe³nienie oczekiwañ pocztowców w naszym regionie, jak i wszystkich uczestników rynku maj¹cych coraz wiêksze potrzeby zwi¹zane z przesy³em informacji i towarów. Ze strony Pana
Ministra otrzyma³em zapewnienie, i¿ sprawa ta bêdzie przedmiotem Pana zainteresowania, gdy¿ istotne
jest, aby w obliczu rosn¹cej konkurencji na rynku us³ug pocztowych Poczta Polska dzia³a³a sprawnie
i dba³a o jakoœæ œwiadczonych us³ug.
Niestety w 2006 r. kierownictwo Poczty Polskiej podjê³o decyzjê o zmianie strategii logistyki Poczty
Polskiej w naszym regionie. Zosta³a ona sprowadzona do roli pomocniczego wêz³a pocztowego przy Centrum Ekspedycyjno-Rozdzielczym w Lublinie. Decyzja ta jest sprzeczna z Rozporz¹dzeniem pocztowym
oraz ustaw¹ – Prawo pocztowe z dnia 12 czerwca 2003 r. w kwestii dotycz¹cej zachowania okreœlonych
wskaŸników terminowoœci dorêczeñ przesy³ek pocztowych.
W zwi¹zku z t¹ sytuacj¹ otrzyma³em w ostatnich dniach pismo NSZZ „Solidarnoœæ” Komisji Podzak³adowej Pracowników Poczty Polskiej z podpisami poparcia 77% zatrudnionych podlaskich pocztowców. W apelu zosta³a zawarta opinia, i¿ zmiana decyzji o przeniesieniu czêœci tej inwestycji do Lublina
bêdzie skutkowa³a utrat¹ wielu miejsc pracy przez podlaskich pocztowców. Niepokoj¹cy jest fakt, i¿ Dyrekcja Generalna Poczty Polskiej ignorowa³a wielokrotne proœby pocztowców o rozpoczêcie budowy
CER. Jak widaæ, obawy pocztowców okaza³y siê uzasadnione, tym bardziej, ¿e pozwolenie na budowê
wygasa w czerwcu 2008 r., zaœ ponowne uruchomienie procedury przetargowej zwi¹zanej z t¹ inwestycj¹ bêdzie procesem kosztownym i wi¹¿e siê z perspektyw¹ kilkuletnich zmagañ o dope³nienie wszelkich niezbêdnych procedur. W przypadku nierozpoczêcia budowy nale¿y równie¿ liczyæ siê z uruchomieniem procesu odszkodowawczego przez gminê Choroszcz.
Zgodnie z now¹ koncepcj¹ termin rozpoczêcia budowy wêz³a ni¿szej klasy ma byæ przesuniêty maksymalnie do 2015 r., co spowoduje niewydolnoœæ operacyjn¹ w zwi¹zku ze stale rosn¹cym wolumenem
przesy³ek nadanych oraz dorêczanych. Dynamiczny wzrost liczby przesy³ek do opracowania przechodz¹cych przez wêze³ w Bia³ymstoku na przestrzeni ostatnich trzech lat wyniós³ ponad 150%. Zrozumia³e jest zatem, ¿e brak r¹k do pracy sta³ siê tutaj codziennym problemem. Na podstawie stosowanych
mierników obci¹¿enia prac¹ Komisja Podzak³adowa szacuje, i¿ na dzieñ dzisiejszy w s³u¿bach pocztowych w oddziale regionalnym Bia³ystok brakuje oko³o stu piêædziesiêciu etatów, w tym piêædziesiêciu
dwóch etatów w wêŸle Bia³ystok. Pomimo sygnalizowania tego problemu Dyrekcji Poczty Polskiej Podlasie nadal nie otrzymuje brakuj¹cych etatów. W efekcie niektóre prace ekspedycyjno-rozdzielcze s¹ zlecone firmom zewnêtrznym, co skutkuje pogorszeniem jakoœci i wydajnoœci pracy. Poza tym przypisanie
innego zadania wêz³owi w Bia³ymstoku oznacza, i¿ na przyk³ad przesy³ki listowe z Bia³egostoku do Suwa³k bêd¹ musia³y przechodziæ przez zautomatyzowan¹ sortowniê w Lublinie. Taka sytuacja jest dla
mnie niezrozumia³a i uwa¿am, ¿e Poczta nie bêdzie w stanie zagwarantowaæ okreœlonej prawem jakoœci
us³ug.
Innym niezmiernie wa¿nym argumentem przemawiaj¹cym za stworzeniem silnego zaplecza logistycznego w postaci CER w regionie Bia³ystok jest polityka zagraniczna pañstwa ukierunkowana na rozwój wspó³pracy z krajami cz³onkowskimi UE oraz krajami WNP. Strategia rozwoju Poczty powinna przecie¿ zak³adaæ mo¿liwoœæ wykorzystywania po³o¿enia geograficznego aglomeracji Bia³ystok w bliskim
s¹siedztwie z tymi krajami. Podstaw¹ skutecznej ekspansji jest przy tym koniecznoœæ zapewnienia odpowiedniego zaplecza logistycznego gwarantuj¹cego rozwój pocztowego obrotu miêdzynarodowego
o okreœlonych standardach jakoœciowych.
Maj¹c to na uwadze zwracam siê ponownie do Pana Ministra z proœb¹ o zainteresowanie oraz o podjêcie skutecznych dzia³añ na rzecz budowy centrum ekspedycyjno-rozdzielczego w Choroszczy, jak te¿
zmierzaj¹cych do utrzymania regionu w Bia³ymstoku.

Z powa¿aniem
Jan Szafraniec
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Jana Szafrañca
oraz senatora Ludwika Zalewskiego
Oœwiadczenie skierowane do ministra kultury i dziedzictwa narodowego Kazimierza Ujazdowskiego
My ni¿ej podpisani senatorowie zwracamy siê do Pana Ministra z gor¹c¹ proœb¹ o pozytywne uwzglêdnienie wniosku parafii rzymskokatolickiej œw. Jana Aposto³a i Ewangelisty w Knyszynie, z³o¿onego do
Departamentu Ochrony Zabytków w dniu 6 kwietnia 2007 r. w ramach programu operacyjnego „Dziedzictwo kulturowe”.
Parafia sk³ada wniosek o remont dachu i fundamentów wraz z osuszeniem. Obecnie nast¹pi³a korozja biologiczna wêz³ów konstrukcyjnych spowodowana przez grzyby i drewnojady, a tak¿e uleg³a czêœciowej erozji ceg³a fundamentów z roku 1520, powoduj¹ca g³êbokie rysy i pêkniêcia g³êbszych warstw pod³o¿a. Wykonanie tych prac jest konieczne, aby przywróciæ w³aœciwy stan techniczny oraz zabezpieczyæ
koœció³ przed wp³ywem warunków atmosferycznych i uzyskaæ w³aœciwy, estetyczny wygl¹d.

Jan Szafraniec
Ludwik Zalewski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Zbigniewa Szaleñca
Oœwiadczenie skierowane do sekretarza Rady Ochrony Pamiêci Walk i Mêczeñstwa Andrzeja PrzewoŸnika oraz do ministra kultury i dziedzictwa narodowego Kazimierza Ujazdowskiego
Panie Ministrze!
Warunkiem trwania pamiêci historycznej o bohaterach naszej Ojczyzny, którzy przelali krew na frontach II wojny œwiatowej, jest godne ich upamiêtnienie, szczególnie w roku obecnym, uznanym przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej za Rok Genera³a W³adys³awa Andersa, który wraz z II Korpusem Polskim
w maju 1944 r. zdoby³ wzgórza Monte Cassino we W³oszech, tym samym otwieraj¹c aliantom po³udniow¹ drogê na Berlin. Tymczasem odwiedzaj¹cy Polski Cmentarz Wojenny pod Monte Cassino zwracaj¹
uwagê na pewne zaniedbania, których dopuszczono siê w zakresie estetycznego utrzymania obiektów
cmentarza. Tablica z nazwiskami poleg³ych polskich ¿o³nierzy przy wejœciu na cmentarz, jak informuj¹
zwiedzaj¹cy, ma postaæ maszynopisu, co uniemo¿liwia odszukanie w³aœciwego nazwiska, nie mówi¹c
ju¿ o mo¿liwoœci wskazania miejsca spoczynku poleg³ego – konkretnego grobu. Ponadto nazwiska wyryte na nagrobkach s¹ zabrudzone i nieczytelne, nie sposób odczytaæ ich wszystkich.
Miejsca jak to, powinny byæ traktowane z najwy¿szym szacunkiem i najwy¿sz¹ starannoœci¹ o estetykê. Ich zaniedbanie nie przystoi, nie oddaj¹ wtedy bowiem nale¿nej czci bohaterom naszej Ojczyzny.
Panie Ministrze, Rok Genera³a W³adys³awa Andersa to doskona³y czas, aby przyjrzeæ siê bli¿ej stanowi
Polskiego Cmentarza Wojennego na Monte Cassino. Rok ten powinien byæ wype³niony realn¹ trosk¹ o pamiêæ Genera³a i jego ¿o³nierzy. Czy nie warto szczególnie przy tej okazji pochyliæ siê nad ich grobami?

Z wyrazami szacunku
Zbigniew Szaleniec
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Zbigniewa Szaleñca
Oœwiadczenie skierowane do ministra transportu Jerzego Polaczka
Szanowny Panie Ministrze!
Miasta Zag³êbia D¹browskiego, jak i ca³ej aglomeracji katowickiej, stoj¹ przed szans¹ otrzymania powa¿nego prorozwojowego impulsu, jakim by³aby budowa odcinka Drogowej Trasy Œrednicowej z Katowic do D¹browy Górniczej.
Œl¹ski urz¹d marsza³kowski poinformowa³ miasta zainteresowane realizacj¹ projektu „Drogowa Trasa Œrednicowa”, przez które odcinek ten ma przebiegaæ (Katowice, Mys³owice, Sosnowiec, Bêdzin, D¹browa Górnicza), o koniecznoœci wziêcia na siebie obowi¹zku partycypacji w kosztach realizacji inwestycji. Ca³kowity jej koszt wynosi tymczasem oko³o 1 miliard 600 tysiêcy z³.
Inwestycja ta jest du¿ym wysi³kiem finansowym dla naszego regionu. Dotychczas wydatki miasta
Katowic na ten cel szacuje siê w wysokoœci 30 milionów z³, Sosnowca na 95 milionów, a D¹browy Górniczej na 72 miliony z³. To zdecydowanie zbyt ma³o.
Panie Ministrze, czy istnieje mo¿liwoœæ wsparcia finansowego tej inwestycji ze strony rz¹du? Jakie s¹
inne instrumenty, które mo¿na potencjalnie zaanga¿owaæ w tym zakresie?

Z wyrazami szacunku
Zbigniew Szaleniec
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Mariusza Witczaka
Oœwiadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Jaros³awa Kaczyñskiego
Szanowny Panie Premierze!
W wyniku decyzji Europejskiej Federacji Pi³ki No¿nej o przyznaniu Polsce wspó³organizowania Euro
2012 Wielkopolska goœciæ bêdzie dru¿yny pi³karskie i kibiców pi³ki no¿nej z ca³ej Europy. Okolicznoœæ
ta powinna byæ okazj¹ do dokonania weryfikacji planów w zakresie infrastruktury drogowej i kolejowej
równie¿ naszego województwa.
Jeszcze przed t¹ decyzj¹, jako parlamentarzysta okrêgu kalisko-leszczyñskiego, w swych oœwiadczeniach zwraca³em uwagê na problemy komunikacyjne Wielkopolski, apeluj¹c o wsparcie dla dzia³añ zmierzaj¹cych w szczególnoœci do budowy dróg ekspresowych S5 i S11 oraz linii kolejowej du¿ych prêdkoœci.
W odpowiedzi na jedno z moich oœwiadczeñ minister transportu w piœmie z 7 listopada 2006 r. poinformowa³ mnie, ¿e budowa drogi ekspresowej S5 bêdzie priorytetem rz¹du na lata 2007–2013. Nied³ugo
jednak po otrzymaniu przeze mnie tej odpowiedzi okaza³o siê, ¿e budowa zosta³a przewidziana do realizacji w latach 2014–2020.
Droga ekspresowa S11, stanowi¹ca kluczow¹ arteriê komunikacyjn¹ pó³noc – po³udnie, jest od lat
oczekiwan¹ inwestycj¹ dla kilku województw. Wykreœlenie przez rz¹d tej inwestycji z listy priorytetów
sk³oni³o parlamentarzystów i samorz¹dowców do dalszej wspólnej walki o budowê drogi S11 i znalaz³o
wyraz w powo³aniu Stowarzyszenia Gmin, Powiatów i Województw „Droga S11”.
Inwestycj¹ kluczow¹ dla Wielkopolski jest tak¿e kolej du¿ych prêdkoœci Warszawa – Wroc³aw – Poznañ, której budowa planowana by³a na lata 2007–2013, a ostatecznie okaza³o siê, ¿e projekt ten bêdzie
realizowany po 2014 r.
Pamiêtaæ nale¿y, ¿e organizacja Euro 2012 to nie tylko sprawa miasta Poznañ, ale równie¿ innych oœrodków z baz¹ noclegow¹ czy gastronomiczn¹ po³o¿onych w odleg³oœci 50–100 km od stolicy Wielkopolski.
W tej sytuacji zasadny wydaje siê powrót do realizacji powy¿szych zadañ inwestycyjnych w latach
2007–2013, nie tylko jako niezbêdnych dla regionu, ale i dla Polski, aby tak presti¿owa impreza przebiega³a bez zak³óceñ.
Panie Premierze, proszê o informacjê na temat stanowiska rz¹du w przedmiotowej sprawie. Szczególnie proszê o informacje na temat mo¿liwoœci przeprowadzenia wymienionych inwestycji.

Z powa¿aniem
Mariusz Witczak
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Piotra Zientarskiego
Oœwiadczenie skierowane do wiceprezes Rady Ministrów, minister finansów Zyty Gilowskiej
Szanowna Pani Minister!
Do mojego biura senatorskiego z proœb¹ o interwencjê zg³osi³ siê koszaliñski przedsiêbiorca pan Wies³aw Mazur. Pan Mazur wskaza³, i¿ od 1990 r. prowadzi dzia³alnoœæ gospodarcz¹, która w latach
1998–1999 polega³a miêdzy innymi na imporcie z Niemiec odzie¿y u¿ywanej. Op³aty publicznoprawne,
w szczególnoœci c³a, regulowane by³y w pe³nej wysokoœci i bez ¿adnej zw³oki wed³ug wskazañ Urzêdu
Celnego. Jednak w dniu 4.04.2001 r. dyrektor Urzêdu Celnego w Szczecinie powiadomi³ przedsiêbiorcê
o wszczêciu z urzêdu postêpowania w sprawie zg³oszeñ celnych za okres od 06.06.1998 r. do
26.01.1999 r. ze wzglêdu na negatywne wyniki weryfikacji dokonanych przez niemieckie organy celne.
Konsekwencje wszczêcia postêpowania stanowi³a decyzja dyrekcji Urzêdu Celnego w Szczecinie nr 12
TW-RP-510-980-913/01/358 MJ z 16.05.2001 r., zgodnie z któr¹ zg³oszenia celne uznano za nieprawid³owe w zakresie wysokoœci zastosowanej stawki celnej oraz preferencji i obci¹¿ono przedsiêbiorcê
d³ugiem celnym w wysokoœci 42 tysi¹ce 592 z³ 80 gr.
W ocenie zainteresowanego dzia³ania organów celnych zarówno pierwszej, jak i drugiej instancji, nosz¹ znamiona naruszeñ prawa poprzez, po pierwsze, uniemo¿liwienie stronie udowodnienia, i¿ naliczony dodatkowy d³ug by³ pozbawiony podstawy prawnej, po drugie, uniemo¿liwienie
wyegzekwowania dodatkowo poniesionych wydatków finansowych od eksperta niemieckiego,
gdyby twierdzenia organów celnych okaza³y siê zasadne, po trzecie, oparcie decyzji organu pierwszej instancji na informacji pochodz¹cej od niemieckich w³adz celnych, z której nie mo¿na odczytaæ, i¿ nie potwierdzi³y one preferencyjnego pochodzenia towarów. W ocenie zainteresowanego pismo pochodz¹ce od s³u¿b niemieckich nie zawiera informacji o zaprzeczeniu preferencyjnego pochodzenia towarów (zaprzeczenie pochodzenia preferencyjnego towarów oparte na owym piœmie
stanowi³o podstawê do wydania decyzji o obci¹¿eniu d³ugiem celnym), a ponadto jakichkolwiek
wskazañ dotycz¹cych przedsiêbiorcy.
Oczywiœcie moim celem nie jest kwestionowanie dzia³añ organów administracji finansowej mieszcz¹cych siê w granicach wyznaczonych przez prawo. Jednak na gruncie postêpowania prowadzonego
wobec pana Wies³awa Mazura pojawiaj¹ siê pewne w¹tpliwoœci i niejasnoœci, które mimo i¿ powsta³y na
gruncie konkretnej sprawy, stanowiæ mog¹ podstawê do konstruowania uwag ogólnych zwi¹zanych
z funkcjonowaniem administracji celnej.
Czym by³o spowodowane zwlekanie przez osiem miesiêcy z wydaniem stosownej decyzji w drugiej
instancji i czy dzia³anie to naruszy³o normy art. 35 §1–3 k.p.a? Przedsiêbiorca z³o¿y³ odwo³anie od
decyzji pierwszej instancji, jednak jego rozpoznanie trwa³o osiem miesiêcy; w drugiej instancji, to
jest w G³ównym Urzêdzie Celnym, sprawa prowadzona by³a pod sygnatur¹ DOT -III-5540-1689/01/11005/SM. Jakie dokumenty zawiera³ zeszyt za³¹czony do pisma Z 4215F-1928/00-1
z dnia 07.03.2001 r.? Zeszyt zosta³ wymieniony w piœmie jako za³¹cznik, jednak nie znalaz³ siê w dokumentacji sprawy. Czy i ewentualnie kiedy zarejestrowane zosta³o w GUC pismo z Hauptzollamt
Karlsruhe o nr Z 4215 B-B1 z dnia 30.01.2001 r.? Na piœmie nie widnieje prezentata wp³ywu, co
uniemo¿liwi³o stronie ustalenie daty wp³ywu dokumentu. Czy pismo Z 4215 B-B1 z dnia
30.01.2001 r. zosta³o kiedykolwiek przez GUC przes³ane do Urzêdu Celnego w Szczecinie, a jeœli tak,
to kiedy i za jakim dokumentem przewodnim? W ocenie przedsiêbiorcy wskazane pismo nie wyst¹pi³o w toku postêpowania w pierwszej instancji. Czy pismo Z 4215 B-B1 z dnia 30.01.2001 r. kiedykolwiek zosta³o zarejestrowane w Urzêdzie Celnym w Szczecinie? Jak¹ treœæ zawiera³y i dlaczego przed
administracyjnym postêpowaniem s¹dowym zosta³y usuniête z teczki akt dokumenty w spisie kart
oznaczone nr 62, 63, 64, 65? Kto i w jakim celu dokona³ odrêcznych poprawek w teczce akt dotycz¹cych sprawy, zmieniaj¹c miêdzy innymi chronologiê dokumentów?
Pytania, które zadajê, maj¹ charakter bardzo szczegó³owy, jednak na ich podstawie mo¿liwe stanie
siê zidentyfikowanie, czy praktyki, jakie wskaza³ zainteresowany przedsiêbiorca, maj¹ miejsce, a je¿eli
tak, to jakie œrodki nale¿y przedsiêwziêæ, aby im zapobiegaæ. Ponadto pytania te stanowi¹ wyraz w¹tpliwoœci obywatela, jakie pojawi³y siê w odniesieniu do postêpowania administracyjnego i zgodnie z zasad¹ budowania zaufania obywateli do organów pañstwa te w¹tpliwoœci powinny zostaæ wyjaœnione, o co
uprzejmie proszê.
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Jednoczeœnie postulujê, aby w toku ka¿dego postêpowania administracyjnego prowadzonego przez
podleg³e Pani ministerstwo jasno i precyzyjnie wyjaœniaæ wszelkie w¹tpliwoœci zg³aszane przez strony
postêpowania. Tylko w takim wypadku zachowane zostan¹ konstytucyjne gwarancje w zakresie demokratycznego pañstwa prawa, jak równie¿ gwarancje wynikaj¹ce z art. 8 k.p.a.

Z wyrazami szacunku
Piotr Zientarski

Uchwa³y Senatu RP
podjête
na 34. posiedzeniu Senatu

UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 1 czerwca 2007 r.
w sprawie ustawy o licencji syndyka
Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 9 maja 2007 r. ustawy o licencji
syndyka, wprowadza do jej tekstu nastêpuj¹ce poprawki:
1) w art. 6 w ust. 3 wyrazy „art. 64 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postêpowania administracyjnego” zastêpuje siê wyrazami „art. 64 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postêpowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z póŸn. zm.)”;
2) w art. 15 w ust. 1 po wyrazach „Ministra Sprawiedliwoœci” dodaje siê wyrazy „, przed wpisem na listê osób posiadaj¹cych licencjê syndyka, o której mowa w art. 17 ust. 1,”;
3) w art. 15 w ust. 2 wyrazy „Prezesa s¹du okrêgowego” zastêpuje siê wyrazami „prezesa s¹du okrêgowego”.
MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ
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UZASADNIENIE
W wyniku rozpatrzenia uchwalonej przez Sejm w dniu 9 maja 2007 r. ustawy o licencji syndyka Senat
uzna³ za stosowne wprowadzenie do niej 3 poprawek.
Zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy je¿eli wniosek o dopuszczenie do egzaminu z³o¿ony przez osobê ubiegaj¹c¹ siê o licencjê syndyka nie spe³nia wymogów formalnych okreœlonych w ust. 2, osobê ubiegaj¹c¹ siê
o licencjê syndyka wzywa siê do uzupe³nienia braków w trybie art. 64 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960
r. – Kodeks postêpowania administracyjnego. Nale¿y jednak zauwa¿yæ, i¿ problematykê wezwania do
uzupe³nienia braków formalnych normuje art. 64 § 2 tego Kodeksu. Dokonuj¹c stosownej modyfikacji
art. 6 ust. 3 ustawy nale¿y jednoczeœnie – zgodnie z zasadami techniki prawodawczej – wskazaæ oznaczenie rocznika, numeru i pozycji „Dziennika Ustaw”, w którym og³oszono tekst jednolity Kodeksu postêpowania administracyjnego (poprawka nr 1).
Analiza ustawy prowadzi do wniosku, i¿ aczkolwiek art. 15 ustanowi³ wymóg z³o¿enia œlubowania
przez osobê, której przyznano licencjê syndyka, jednak¿e brak jest przepisu uzale¿niaj¹cego wykonywanie zadañ i kompetencji syndyka od z³o¿enia tego œlubowania. Wyk³adnia literalna ustawy przemawia za przyjêciem pogl¹du, i¿ przepisy art. 15 maj¹ charakter leges imperfecta. Zdaniem Senatu skoro
ustawodawca formu³uje wymóg œlubowania, to zasadne by³oby uzale¿nienie wpisu na listê osób posiadaj¹cych licencjê syndyka, prowadzon¹ przez Ministra Sprawiedliwoœci, od jego z³o¿enia. W zwi¹zku
z tym uchwalono poprawkê nr 2.
Poprawka nr 3 ma charakter redakcyjny.

UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 1 czerwca 2007 r.
w sprawie ustawy o lekarzu s¹dowym
Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 9 maja 2007 r. ustawy o lekarzu s¹dowym, wprowadza do jej tekstu nastêpuj¹ce poprawki:
1) w art. 2 dodaje siê ust. 3 w brzmieniu:
„3. Lekarz s¹dowy przy wykonywaniu czynnoœci zwi¹zanych z wydawaniem zaœwiadczeñ korzysta
z ochrony prawnej przys³uguj¹cej funkcjonariuszom publicznym.”;
2) w art. 5 w ust. 1 skreœla siê pkt 2;
3) w art. 5 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) zwi¹zane z niedostatecznym przygotowaniem zawodowym;”;
4) w art. 5 w ust. 2 w pkt 3 wyrazy „o niezdolnoœci” zastêpuje siê wyrazami „w przedmiocie niezdolnoœci”;
5) w art. 6 w ust. 2 wyrazy „60 dni” zastêpuje siê wyrazami „90 dni”;
6) w art. 9 w ust. 3 wyrazy „o których mowa w ust. 1 i 2” zastêpuje siê wyrazami „o których mowa
w ust. 1, œwiadcz¹cych o niespe³nianiu warunków, o których mowa w art. 5, lub informacji, o których
mowa w ust. 2”;
7) art. 23 otrzymuje brzmienie:
„Art. 23. W ustawie z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2005 r.
Nr 226, poz. 1943 oraz z 2006 r. Nr 117, poz. 790) wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1) w art. 40 w ust. 2 w pkt 7 kropkê na koñcu zdania zastêpuje siê przecinkiem i dodaje siê pkt 8
w brzmieniu:
„8) zachodzi potrzeba przekazania niezbêdnych informacji o pacjencie lekarzowi s¹dowemu.”;
2) w art. 50 dodaje siê ust. 18 w brzmieniu:
„18. Wykonywanie funkcji lekarza s¹dowego w rozumieniu ustawy z dnia... o lekarzu s¹dowym (Dz.U. Nr..., poz. ...) nie jest indywidualn¹ praktyk¹ lekarsk¹ lub indywidualn¹
specjalistyczn¹ praktyk¹ lekarsk¹.”.”;
8) w art. 28 wyrazy „30 listopada 2007 r.” zastêpuje siê wyrazami „31 grudnia 2007 r.”;
9) w art. 29 wyrazy „1 stycznia 2008 r.” zastêpuje siê wyrazami „1 lutego 2008 r.”;
10) w art. 29 wyrazy „art. 6” zastêpuje siê wyrazami „art. 5–7”.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ
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UZASADNIENIE
Senat po rozpatrzeniu ustawy o lekarzu s¹dowym postanowi³ wprowadziæ do jej tekstu 10 poprawek.
Maj¹c na wzglêdzie charakter wykonywanych czynnoœci przez lekarza s¹dowego, podczas których lekarz s¹dowy bêdzie móg³ zostaæ poddany naciskom ze strony badanych osób, Senat postanowi³ przyznaæ lekarzowi s¹dowemu przy wykonywaniu czynnoœci zwi¹zanych z wydawaniem zaœwiadczeñ
ochronê prawn¹ przys³uguj¹c¹ funkcjonariuszom publicznym (poprawka 1).
Obowi¹zek wykazania 5-letniego sta¿u pracy przy ubieganiu siê o funkcjê lekarza s¹dowego Senat
uzna³ za nadregulacjê, skoro inny wymóg - posiadanie tytu³u specjalisty lub specjalizacji I lub II stopnia – przes¹dza o spe³nieniu warunku 5-letniego sta¿u pracy (poprawka 2).
Poprawka 3 ma na celu uœciœlenie, ¿e postêpowanie zwi¹zane z niedostatecznym przygotowaniem
zawodowym nie jest przeprowadzane w ramach postêpowania dyscyplinarnego.
Poprawka 4 ma charakter doprecyzowuj¹cy.
Senat, uwzglêdniaj¹c argumenty Naczelnej Izby Lekarskiej, która zakwestionowa³a jako zbyt krótki
60-dniowy termin na przekazanie przez okrêgow¹ radê lekarsk¹ prezesowi s¹du okrêgowego listy kandydatów na lekarzy s¹dowych wraz z rekomendacjami, wyd³u¿y³ ten termin do 90 dni (poprawka 5). Naczelna Izba Lekarska podnios³a, ¿e ze wzglêdów praktycznych (opublikowanie informacji o zg³aszaniu
siê chêtnych do objêcia funkcji lekarza s¹dowego w biuletynie ukazuj¹cym siê nie czêœciej ni¿ raz na
miesi¹c, dokonanie selekcji kandydatów w celu udzielenia rekomendacji) obowi¹zek na³o¿ony na okrêgowe rady lekarskie w przyjêtym przez Sejm terminie jest niewykonalny. Jednoczeœnie Senat wyd³u¿y³,
skrócony automatycznie poprawk¹ 5, o jeden miesi¹c termin na sporz¹dzenie przez prezesów s¹dów
okrêgowych pierwszych wykazów lekarzy s¹dowych oraz przesun¹³ o jeden miesi¹c termin wejœcia w ¿ycie ustawy. W efekcie nie zostan¹ zak³ócone proporcje pomiêdzy przyjêtymi przez Sejm terminami (poprawki 8 i 9).
Poprawk¹ 6 Senat doprecyzowa³ przepis art. 9 ust. 3 w ten sposób, aby informacje, o których mowa
w ust. 1 i 2, mog³y niezale¿nie od siebie skutkowaæ rozwi¹zaniem umowy z lekarzem s¹dowym ze skutkiem natychmiastowym, a tak¿e, aby nie wszystkie informacje przekazane zgodnie z ust. 1 skutkowa³y
rozwi¹zaniem umowy, ale tylko te, które œwiadcz¹ o niespe³nianiu warunków o których mowa w art. 5.
Senat uzna³ za uzasadnione, aby podobnie jak to ma miejsce w przypadku lekarzy orzeczników Zak³adu Ubezpieczeñ Spo³ecznych, lekarzy cz³onków komisji lekarskich Zak³adu Ubezpieczeñ Spo³ecznych i lekarzy rzeczoznawców Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo³ecznego, wykonywanie funkcji lekarza s¹dowego by³o inn¹ form¹ wykonywania zawodu ni¿ indywidualna praktyka lekarska lub indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska (poprawka 7).
W celu wykonania dyspozycji art. 28, który obliguje prezesa s¹du okrêgowego do sporz¹dzenia wykazu lekarzy s¹dowych na miesi¹c przed dniem rozpoczêcia stosowania nowego trybu usprawiedliwiania
nieobecnoœci, Senat zdecydowa³, ¿e wszystkie przepisy które maj¹ przyczyniæ siê do wykonania tego
obowi¹zku wejd¹ w ¿ycie w jednym terminie (poprawka 10).

UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 1 czerwca 2007 r.
w sprawie ustawy o zmianie ustawy
– Kodeks postêpowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw
Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 9 maja 2007 r. ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postêpowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, przyjmuje tê ustawê
bez poprawek.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ

UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 1 czerwca 2007 r.
w sprawie ustawy o tworzeniu i dzia³aniu
wielkopowierzchniowych obiektów handlowych
Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 11 maja 2007 r. ustawy o tworzeniu i dzia³aniu wielkopowierzchniowych obiektów handlowych, odrzuca tê ustawê.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ
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UZASADNIENIE
Uchwalona przez Sejm w dniu 11 maja 2007 r. ustawa o tworzeniu i dzia³aniu wielkopowierzchniowych obiektów handlowych by³a przedmiotem wnikliwego rozpatrzenia przez Senat i komisje senackie
zarówno z punktu widzenia prawnego, jak równie¿ merytorycznego. Zosta³a ona skierowana przez Marsza³ka Senatu do Komisji Samorz¹du Terytorialnego i Administracji Pañstwowej oraz do Komisji Gospodarki Narodowej. Obydwie komisje jednog³oœnie podjê³y uchwa³ê rekomenduj¹c¹ Senatowi odrzucenie ustawy.
Ustosunkowuj¹c siê negatywnie do przedmiotowej ustawy Senat mia³ na wzglêdzie przede wszystkim
fakt, i¿ statuuje ona wymóg uzyskania zezwolenia na podejmowanie i prowadzenie dzia³alnoœci gospo2
darczej w formie obiektu handlowego o powierzchni sprzeda¿y przekraczaj¹cej 400 m , w którym prowadzona jest jakakolwiek dzia³alnoœæ handlowa. Zgodnie z art. 22 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej
ograniczenie wolnoœci dzia³alnoœci gospodarczej jest dopuszczalne tylko w drodze ustawy i tylko ze
wzglêdu na wa¿ny interes publiczny. Przes³anki ograniczenia konstytucyjnych wolnoœci i praw okreœla
tak¿e sformu³owana w art. 31 ust. 3 Konstytucji RP zasada proporcjonalnoœci, wedle której ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolnoœci i praw mog¹ byæ ustanawiane tylko w ustawie
i tylko wtedy, gdy s¹ konieczne w demokratycznym pañstwie dla jego bezpieczeñstwa lub porz¹dku publicznego, b¹dŸ dla ochrony œrodowiska, zdrowia i moralnoœci publicznej, albo wolnoœci i praw innych
osób, przy czym ograniczenia te nie mog¹ naruszaæ istoty wolnoœci i praw. Dla analizy omawianej ustawy – która poprzez sformu³owanie obowi¹zku uzyskania zezwolenia na utworzenie wielkopowierzchniowego obiektu handlowego ogranicza równie¿ prawo w³asnoœci w aspekcie korzystania z nieruchomoœci, na której znajduje siê albo ma siê znajdowaæ ten obiekt – ma równie¿ znaczenie unormowanie
art. 64 ust. 3 Konstytucji RP. Zgodnie z tym przepisem w³asnoœæ mo¿e byæ ograniczona tylko w drodze
ustawy i tylko w zakresie, w jakim nie narusza ona istoty prawa w³asnoœci.
Zdaniem Senatu dla oceny konstytucyjnoœci przedmiotowej regulacji zasadnicze znaczenie ma odpowiedŸ na pytanie: czy na gruncie wy¿ej powo³anych zasad konstytucyjnych istniej¹ jakiekolwiek – daj¹ce siê konstytucyjnie uzasadniæ – przes³anki ograniczenia wolnoœci gospodarczej w zakresie utworzenia wielkopowierzchniowego obiektu handlowego, w którym prowadzona bêdzie jakakolwiek dzia³alnoœæ handlowa? Senat stoi na stanowisku, ¿e udzielenie negatywnej odpowiedzi na to pytanie skutkowaæ musi uznaniem omawianej regulacji za dyskwalifikuj¹c¹ z punktu widzenia standardów konstytucyjnych.
W orzecznictwie Trybuna³u Konstytucyjnego podkreœla siê, ¿e art. 22 Konstytucji RP pe³ni dwojak¹
funkcjê. Z jednej strony traktowaæ go nale¿y jako wyra¿enie jednej z zasad ustroju gospodarczego Rzeczypospolitej (i w tym zakresie stanowi on konkretyzacjê ogólniejszych zasad, wyra¿onych w art. 20),
z drugiej strony – mo¿e on stanowiæ podstawê do konstruowania prawa podmiotowego, przys³uguj¹cego
ka¿demu, kto podejmuje dzia³alnoœæ gospodarcz¹. Oczywiœcie, wolnoœæ dzia³alnoœci gospodarczej musi, w pañstwie wspó³czesnym, podlegaæ ró¿nego rodzaju ograniczeniom; wynika to chocia¿by z zaakcentowania w art. 20 socjalnego charakteru gospodarki rynkowej. Art. 22 formu³uje jednak dwojakiego rodzaju ograniczenia dla wprowadzania owych ograniczeñ. W p³aszczyŸnie materialnej wymaga, aby
ograniczenia wolnoœci gospodarczej znajdowa³y uzasadnienie w “wa¿nym interesie publicznym”,
1
a w p³aszczyŸnie formalnej – aby by³y wprowadzone “tylko w drodze ustawy” . Z kolei w odniesieniu do
zasady proporcjonalnoœci Trybuna³ Konstytucyjny, odnosz¹c siê do przes³anki “koniecznoœci ograniczenia w demokratycznym pañstwie”, wskaza³ wartoœci konstytucyjne, które usprawiedliwiaj¹ wprowadzenie ograniczeñ: koniecznoœæ zagwarantowania porz¹dku publicznego, ochrona œrodowiska,
ochrona praw lub wolnoœci innych osób, przy jednoczesnej koniecznoœci doboru takiego œrodka ograniczenia prawa jednostki, który s³u¿yæ bêdzie osi¹gniêciu zamierzonego celu, uwzglêdniaj¹c w swych rozwa¿aniach postulat adekwatnoœci. Wed³ug Trybuna³u Konstytucyjnego w pojêciu „ograniczenia koniecznego” zawarte jest nie tylko prawno-materialne okreœlenie treœci ograniczenia, ale równie¿ dopuszczalnoœæ stosowania œrodków, które s¹ niezbêdne dla zapewnienia respektowania owego ograniczenia
2
przez adresatów normy ograniczaj¹cej .
Dokonuj¹c oceny uregulowania przewiduj¹cego wymóg uzyskiwania zezwolenia na utworzenie wielkopowierzchniowego obiektu handlowego Senat uwa¿a, i¿ pozostaje on w sprzecznoœci z konstytucyjnym wymogiem proporcjonalnoœci ograniczeñ wolnoœci i praw. Obowi¹zek uzyskania zezwolenia na
prowadzenie przedmiotowej dzia³alnoœci gospodarczej nie znajduje ¿adnego konstytucyjnego uzasadnienia i nie jest „konieczny” w rozumieniu dotychczasowego orzecznictwa Trybuna³u Konstytucyjnego.
W pe³ni dopuszczalne konstytucyjnie, a nawet po¿¹dane jest wprowadzanie instrumentów reglamentuj¹cych dzia³alnoœæ gospodarcz¹ z uwagi na bezpieczeñstwo lub porz¹dek publiczny, ochronê œrodowis1)
2)

Np. wyrok Trybuna³u Konstytucyjnego z dnia 10 kwietnia 2001 r. (U 7/00).
Np. wyrok Trybuna³u Konstytucyjnego z dnia 26 marca 2002 r. (SK 2/01).
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ka, zdrowie, czy moralnoœæ publiczn¹, albo wolnoœæ i praw innych osób, gdy jest to niezbêdne, a zastosowanie innych œrodków nie zapewni osi¹gniêcia zamierzonych celów w zakresie interesu publicznego.
W przypadku przedmiotowej ustawy brak jest nie tylko takich przes³anek, ale równie¿ jakiejkolwiek
adekwatnoœci. Uregulowania, w myœl którego utworzenie sklepu spo¿ywczego o powierzchni sprzeda¿y
2
powy¿ej 400 m wi¹zaæ siê bêdzie z koniecznoœci¹ wszczêcia wieloetapowej, skomplikowanej i czasoch³onnej procedury nie da siê usprawiedliwiæ jakimikolwiek zasadami, wartoœciami, czy normami konstytucyjnymi. Ma ono jednoznacznie dyskryminacyjny charakter prawny.
W tym stanie rzeczy Senat uzna³, i¿ przepisy art. 3 oraz art. 5–9 w zwi¹zku z art. 2 pkt 1 i 3 ustawy s¹
niezgodne z art. 22, art. 31 ust. 3 i art. 64 ust. 3 Konstytucji RP.
Niezale¿nie od powy¿szego stanowiska Senat dokona³ analizy ustawy na tle konstytucyjnej zasady równoœci. Zdaniem Izby nale¿y w zwi¹zku z tym udzieliæ odpowiedzi na pytanie: czy dopuszczalna jest regulacja, która uzale¿nia reglamentacjê dzia³alnoœci gospodarczej w zakresie tworzenia obiektów, w których prowadzona jest dzia³alnoœæ handlowa, z uwagi na ich powierzchniê sprzeda¿y?
Zgodnie z art. 32 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej wszyscy s¹ wobec prawa równi i maj¹
prawo do równego traktowania przez w³adze publiczne, przy czym w myœl ust. 2 tego artyku³u nikt nie
mo¿e byæ dyskryminowany w ¿yciu politycznym, spo³ecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny. W doktrynie prawa konstytucyjnego podkreœla siê, ¿e zasada równoœci oznacza, ¿e jednakowe
prawa i obowi¹zki dotyczyæ bêd¹ wszystkich osób nale¿¹cych do tych samych kategorii, przy czym ich
wyró¿nienie nie bêdzie arbitralne, lecz oparte na usprawiedliwionych kryteriach mo¿liwych do zaak1
ceptowania w demokratycznym pañstwie prawnym . Istotê tej zasady ujmuje podobnie orzecznictwo
2
Trybuna³u Konstytucyjnego , zgodnie z którym wynika z niej:
1) nakaz jednakowego traktowania równych i podobnego traktowania podobnych;
2) dopuszczalnoœæ uzasadnionych zró¿nicowañ;
3) koniecznoœæ wi¹zania równoœci z zasad¹ sprawiedliwoœci.
Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Trybuna³u Konstytucyjnego z zasady równoœci wynika nakaz
jednakowego traktowania podmiotów w obrêbie okreœlonej klasy (kategorii), co oznacza, ¿e wszystkie
podmioty charakteryzuj¹ce siê w równym stopniu dan¹ cech¹ istotn¹ (relewantn¹) powinny byæ potraktowane równo, a wiêc wed³ug jednakowej miary, bez zró¿nicowañ, zarówno dyskryminuj¹cych, jak
3
i faworyzuj¹cych . Jednoczeœnie Trybuna³ Konstytucyjny niejednokrotnie zwraca³ uwagê, ¿e nierówne
traktowanie podmiotów podobnych nie musi oznaczaæ dyskryminacji lub uprzywilejowania, a w konse4
kwencji niezgodnoœci z art. 32 Konstytucji RP . Konieczna jest bowiem ocena kryterium, na podstawie
którego dokonano zró¿nicowania, gdy¿ wszelkie odstêpstwo od nakazu równego traktowania podmiotów podob
nych musi zawsze znajdowaæ podstawê w odpowiednio przekonywuj¹cych argumen5
tach. Zgodnie z orzecznictwem Trybuna³u Konstytucyjnego argumenty te:
1) musz¹ mieæ charakter relewantny, a wiêc pozostawaæ w bezpoœrednim zwi¹zku z celem i zasadnicz¹ treœci¹ przepisów, w których zawarta jest kontrolowana norma oraz s³u¿yæ realizacji tego celu
i treœci; innymi s³owy, wprowadzone zró¿nicowania musz¹ mieæ charakter racjonalnie uzasadniony, nie wolno ich dokonywaæ wed³ug dowolnie ustalonego kryterium;
2) musz¹ mieæ charakter proporcjonalny, a wiêc waga interesu, któremu ma s³u¿yæ ró¿nicowanie sytuacji adresatów normy, musi pozostawaæ w odpowiedniej proporcji do wagi interesów, które zostan¹ naruszone w wyniku nierównego potraktowania podmiotów podobnych;
3) musz¹ pozostawaæ w jakimœ zwi¹zku z innymi wartoœciami, zasadami czy normami konstytucyjnymi, uzasadniaj¹cymi odmienne traktowanie podmiotów podobnych.
Oceniaj¹c zatem regulacjê ustawow¹, która uzale¿nia reglamentacjê dzia³alnoœci gospodarczej
w zakresie tworzenia obiektów, w których prowadzona jest dzia³alnoœæ handlowa, z uwagi na ich powierzchniê sprzeda¿y, Senat uzna³, ¿e narusza ona zasadê równoœci. Nie podlega bowiem w¹tpliwoœci,
¿e w przedmiotowej kwestii mamy do czynienia z podmiotami podobnymi w rozumieniu cytowanego
wy¿ej orzecznictwa Trybuna³u Konstytucyjnego, a dokonane zró¿nicowania nie opieraj¹ na przes³ankach uzasadnionych merytorycznie (maj¹cych tym samym charakter relewantny) oraz konstytucyjnie (maj¹cych proporcjonalny charakter i pozostaj¹cych w zwi¹zku z innymi wartoœciami, zasadami
czy normami konstytucyjnymi, uzasadniaj¹cymi odmienne traktowanie podmiotów podobnych).
W zwi¹zku z tym Senat uzna³, ¿e przepisy art. 3 oraz art. 5–9 w zwi¹zku z art. 2 pkt 1 i 3 ustawy s¹
niezgodne z art. 32 Konstytucji RP.
1)
2)
3)
4)
5)

P. Winczorek: Komentarz do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., s. 50.
J. Oniszczuk: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej w orzecznictwie Trybuna³u Konstytucyjnego, s. 269 i 270.
Np. wyrok TK z dnia 5 listopada 1997 r., sygn. K. 22/97, OTK ZU Nr 3-4/199.
Np. wyrok TK z dnia 12 maja 1998 r., sygn. U. 17/97, OTK ZU Nr 3/1998.
Np. wyrok TK z dnia 18 stycznia 2000 r., sygn. K. 17/99, OTK ZU Nr 1/2000.
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Zdaniem Senatu, niezale¿nie od wskazanej wy¿ej wadliwoœci ustawy, niektóre jej przepisy naruszaj¹
zasadê demokratycznego pañstwa prawnego, w tym zasadê przyzwoitej legislacji, poprzez ich ogólnoœæ
i niejasnoœæ, a czasami wrêcz kolokwialno-¿yczeniowy charakter. Do przepisów takich nale¿y zaliczyæ
w szczególnoœci art. 5 ust. 2 pkt 1, 2 i 4 ustawy, zgodnie z którymi opinia rady gminy o wniosku przedsiêbiorcy w sprawie utworzenia wielkopowierzchniowego obiektu handlowego uwzglêdnia przes³anki:
1) kszta³towania korzystnych warunków nabywania towarów i us³ug, poprawy jakoœci obs³ugi konsumentów oraz poszerzenia oferty handlowej i us³ugowej;
2) rozwoju sieci handlowej i zachowania równowagi pomiêdzy ró¿nymi formami handlu;
3) rozwoju innfrastruktury.
Za niedopuszczalny w demokratycznym pañstwie prawnym Senat uzna³ art. 10 ust. 2 ustawy,
umiejscowiony w rozdziale 3 ustawy „Przepisy karne”, zgodnie z którym odpowiedzialnoœæ za przestrzeganie warunków zezwolenia przez najemców, dzier¿awców i innego rodzaju u¿ytkowników powierzchni w wielkopowierzchniowym obiekcie handlowym ponosi przedsiêbiorca, który uzyska³ zezwolenie. Skutkiem tak sformu³owanego przepisu by³oby wprowadzenie de facto odpowiedzialnoœci karnej za cudzy czyn w postaci grzywny od 10 000 do 1 000 000 z³otych.
Senat podziela, wyra¿ony ju¿ na etapie postêpowania ustawodawczego w Sejmie, pogl¹d, w myœl
którego ustawa jest niezgodna z prawem Unii Europejskiej. Nie d¹¿¹c zatem do szczegó³owego powo³ywania krytycznych uwag podnoszonych uprzednio w tym zakresie, które nale¿y uznaæ za zasadne, Senat stoi na stanowisku, ¿e w œwietle postanowieñ Traktatu ustanawiaj¹cego Wspólnotê
Europejsk¹, w szczególnoœci zaœ jego art. 43 statuuj¹cego zasadê swobody przedsiêbiorczoœci,
dyskryminacyjny charakter przepisów ustawy przes¹dza o jej niedopuszczalnoœci w œwietle prawa wspólnotowego.
Uzasadniaj¹c uchwa³ê odrzucaj¹c¹ ustawê Senat podkreœla, ¿e podczas jej rozpatrywania zwracano uwagê na spo³eczno-gospodarcze skutki przyjêtych w niej regulacji. Z jednej strony podnoszono,
¿e wymóg uzyskiwania zezwolenia na prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej w formie wielkopowierzchniowego obiektu handlowego w wieloetapowej, skomplikowanej i d³ugotrwa³ej procedurze
bêdzie mia³o ujemne konsekwencje dla rozwoju przedsiêbiorczoœci, z drugiej zaœ – negatywnie oceniano sformu³owane w art. 5 ust. 2 ustawy nieostre przes³anki warunkuj¹ce uzyskanie tego zezwolenia.
Reasumuj¹c Senat uwa¿a, i¿ ustawa ca³kowicie ignoruje unormowania Konstytucji Rzeczypospolitej
Polskiej i prawa Unii Europejskiej, a zatem ¿adne poprawki nie zmieni¹ jej negatywnej oceny prawnej. Podkreœlaj¹c powy¿ej jedynie najwa¿niejsze uchybienia natury prawnej i merytorycznej Izba wyra¿a przekonanie, ¿e przes¹dzaj¹ one o niedopuszczalnoœci ustawy. W tym stanie rzeczy Senat odrzuci³ ustawê.

UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 1 czerwca 2007 r.
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o pañstwowym zasobie kadrowym
i wysokich stanowiskach pañstwowych
oraz o zmianie niektórych innych ustaw
Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 11 maja 2007 r. ustawy o zmianie ustawy o pañstwowym zasobie kadrowym i wysokich stanowiskach pañstwowych oraz o zmianie
niektórych innych ustaw, wprowadza do jej tekstu nastêpuj¹c¹ poprawkê:
– w art. 1 w pkt 2 w zdaniu wstêpnym po wyrazach „w ust. 3” stawia siê dwukropek, pozosta³¹ treœæ
oznacza siê jako lit. b oraz dodaje siê lit. a w brzmieniu:
„a) po pkt 5 dodaje siê pkt 5a w brzmieniu:
„5a) nie jest pozbawiona w³adzy rodzicielskiej z powodu jej nadu¿ywania lub ra¿¹cego zaniedbywania swoich obowi¹zków wzglêdem dziecka;”,”.
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UZASADNIENIE
Senat, rozpatruj¹c ustawê o zmianie ustawy o pañstwowym zasobie kadrowym i wysokich stanowiskach pañstwowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw, postanowi³ wprowadziæ do jej tekstu 1 poprawkê.
Po raz kolejny Senat, przy okazji prac legislacyjnych nad ustaw¹ o pañstwowym zasobie kadrowym i wysokich stanowiskach pañstwowych, uzna³ za konieczne uzupe³nienie katalogu wymagañ, jakie powinna spe³niaæ osoba, która przystêpuje do egzaminu do pañstwowego zasobu kadrowego. Izba
postanowi³a uzupe³niæ ten katalog o przes³ankê zwi¹zan¹ z pozbawieniem w³adzy rodzicielskiej, ale
wy³¹cznie z powodu jej nadu¿ywania lub ra¿¹cego zaniedbywania obowi¹zków wzglêdem dziecka.
W ocenie Izby spe³nienie tej przes³anki powinno podlegaæ weryfikacji w odniesieniu do osób, które aplikuj¹ o przyjêcie do pañstwowego zasobu kadrowego.

UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 1 czerwca 2007 r.
w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym
Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 11 maja 2007 r. ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym, wprowadza do jej tekstu nastêpuj¹c¹ poprawkê:
– w art. 1 w pkt 6, w lit. a po wyrazach „do alkoholu” dodaje siê wyrazy „, i kieruj¹cy nie podda siê badaniom, o których mowa w art. 126 lub 127”.
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UZASADNIENIE
W wyniku rozpatrzenia uchwalonej przez Sejm w dniu 11 maja 2007 r. ustawy o zmianie ustawy –
Prawo o ruchu drogowym Senat uzna³ za stosowne wprowadzenie do jej tekstu jednej poprawki. Zmierza ona do ustanowienia zasady, w myœl której policjant zatrzyma prawo jazdy za pokwitowaniem w razie uzasadnionego podejrzenia, ¿e kieruj¹cy znajduje siê w stanie nietrzeŸwoœci lub w stanie po u¿yciu
alkoholu albo œrodka dzia³aj¹cego podobnie do alkoholu, i kieruj¹cy nie podda siê w zwi¹zku z tym
stosownym badaniom. Artyku³ 135 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy – Prawo o ruchu drogowym, w brzmieniu
nadanym przez Sejm, nie jest – w opinii Izby – wystarczaj¹co precyzyjny. Maj¹c zatem na uwadze koniecznoœæ pogodzenia dwóch wartoœci, tj. koniecznoœci zapewnienia bezpieczeñstwa ruchu drogowego,
a tak¿e przeciwdzia³ania niebezpieczeñstwu nadu¿ywania kompetencji do zatrzymania prawa jazdy
jedynie w przypadku „uzasadnionego podejrzenia”, ¿e kieruj¹cy znajduje siê w stanie nietrzeŸwoœci
lub w stanie po u¿yciu alkoholu albo œrodka dzia³aj¹cego podobnie do alkoholu, Senat opowiedzia³
siê za stosown¹ modyfikacj¹ tego przepisu.

UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 1 czerwca 2007 r.
w sprawie ustawy o Narodowym Centrum Badañ i Rozwoju
Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 9 maja 2007 r. ustawy o Narodowym Centrum Badañ i Rozwoju, wprowadza do jej tekstu nastêpuj¹ce poprawki:
1) w art. 1:
a) skreœla siê ust. 3,
b) w ust. 4 po wyrazie „okreœla” dodaje siê wyraz „siedzibê,”;
2) w art. 1 w ust. 4 skreœla siê wyrazy „, a tak¿e wartoœæ maj¹tku, powy¿ej której rozporz¹dzenie maj¹tkiem Centrum wymaga opinii Rady Centrum”;
3) w art. 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Wspó³w³aœcicielami praw w³asnoœci przemys³owej powsta³ych w wyniku realizacji zadañ badawczych finansowanych przez Centrum jest Skarb Pañstwa oraz wykonawca, w proporcji
okreœlonej w umowie z wykonawc¹ zadania badawczego, chyba ¿e umowa stanowi inaczej.”;
4) w art. 5 po ust. 3 dodaje siê ust. 3a w brzmieniu:
„3a. Plany finansowe, kierunki rozdysponowania œrodków finansowych oraz roczne sprawozdania z dzia³alnoœci Centrum s¹ publikowane na stronie internetowej ministerstwa obs³uguj¹cego Ministra oraz udostêpniane w siedzibie Centrum.”;
5) w art. 6 dodaje siê ust. 3 w brzmieniu:
„3. Minister przedstawia Sejmowi i Senatowi roczn¹ informacjê z dzia³alnoœci Centrum.”;
6) w art. 8 w ust. 2 w pkt 3 wyrazy „przestêpstwo pope³nione umyœlnie lub przestêpstwo skarbowe”
zastêpuje siê wyrazami „umyœlne przestêpstwo lub umyœlne przestêpstwo skarbowe”;
7) w art. 8 w ust. 3 w zdaniu drugim wyraz „wiêcej” zastêpuje siê wyrazem „d³u¿ej”;
8) w art. 12 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. W sk³ad Rady wchodzi:
1) szeœciu przedstawicieli powo³anych spoœród kandydatów wskazanych przez œrodowiska naukowe, reprezentuj¹cych uczelnie, Polsk¹ Akademiê Nauk i jednostki badawczo-rozwojowe;
2) szeœciu przedstawicieli powo³anych spoœród kandydatów wskazanych przez œrodowiska
gospodarcze i finansowe;
3) jeden przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej;
4) po jednym przedstawicielu administracji rz¹dowej wyznaczonym przez ministrów w³aœciwych do spraw: nauki, finansów publicznych, gospodarki, œrodowiska, rolnictwa, rozwoju
regionalnego, zdrowia, budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej, transportu
i ³¹cznoœci oraz przez Ministra Obrony Narodowej.”;
9) w art. 12 w ust. 4 w pkt 3 wyraz „niewype³nienia” zastêpuje siê wyrazem „niewype³niania”;
10) w art. 13 w ust. 4 wyrazy „podejmuje opinie” zastêpuje siê wyrazami „wydaje opiniê w drodze uchwa³y
podjêtej”.
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UZASADNIENIE
Senat, rozpatruj¹c ustawê o Narodowym Centrum Badañ i Rozwoju, postanowi³ wprowadziæ do jej
tekstu 10 poprawek.
Poprawka nr 1 jest wyrazem przekonania Senatu, ¿e siedziba Narodowego Centrum Badañ i Rozwoju
nie powinna byæ okreœlona w drodze ustawowej, ale wskazana w statucie, który zostanie nadany Centrum przez ministra w³aœciwego do spraw nauki.
W toku prac legislacyjnych Izba wiele uwagi poœwiêci³a przepisom przyznaj¹cym uprawnienia wynikaj¹ce z praw w³asnoœci przemys³owej, powsta³ych w wyniku realizacji zadañ badawczych finansowanych przez Centrum. Senat nie podzieli³ pogl¹du Sejmu, zgodnie z którym uprawnienia te powinny
przys³ugiwaæ wy³¹cznie Skarbowi Pañstwa. W ocenie Izby trafniejszym rozwi¹zaniem (poprawka nr 2)
jest przyznanie tych uprawnieñ, na zasadzie wspó³w³asnoœci, Skarbowi Pañstwa oraz wykonawcy. Rozwi¹zanie to uwzglêdnia specyfikê sytuacji, w której wykonawca realizuje zadanie badawcze, które jest
finansowane z bud¿etu pañstwa.
Zdaniem Senatu konieczne jest podawanie do publicznej wiadomoœci informacji, w tym równie¿ finansowych, dotycz¹cych dzia³alnoœci Centrum. W tym celu Senat proponuje poprawkê nr 4, w myœl
której plany finansowe, kierunki rozdysponowania œrodków finansowych oraz roczne sprawozdania z
dzia³alnoœci Centrum, bêd¹ publikowane w internecie oraz udostêpniane w siedzibie Centrum.
Poprawka nr 5 nak³ada na ministra w³aœciwego do spraw nauki obowi¹zek przedstawiania obu Izbom parlamentu informacji z dzia³alnoœci Centrum.
Poprawk¹ nr 8 Senat zwiêkszy³ liczebnoœæ oraz zmieni³ sk³ad Rady Centrum. Zgodnie z t¹ poprawk¹
liczniej bêdzie reprezentowane zarówno œrodowisko naukowe jak i gospodarcze oraz finansowe. W Radzie zasi¹dzie wiêksza liczba przedstawicieli administracji rz¹dowej, a w jej sk³ad nie wejd¹ osoby reprezentuj¹ce administracjê samorz¹dow¹. Ponadto w poprawce proponuje siê udzia³ w pracach Rady
przedstawiciela Prezydenta RP. W ocenie Senatu dziêki opisanym zmianom Rada Centrum bêdzie reprezentatywnym organem opiniodawczym.
Pozosta³e poprawki maj¹ charakter uœciœlaj¹cy, redakcyjny b¹dŸ jêzykowy.

UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 1 czerwca 2007 r.
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zasadach finansowania nauki
Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 9 maja 2007 r. ustawy o zmianie ustawy o zasadach finansowania nauki, wprowadza do jej tekstu nastêpuj¹ce poprawki:
1) w art. 1 w pkt 2 przed lit. a dodaje siê lit. ... w brzmieniu:
„...) pkt 2 i 3 otrzymuj¹ brzmienie:
„2) badania naukowe:
a) badania podstawowe – prace eksperymentalne lub teoretyczne podejmowane przede
wszystkim w celu zdobycia nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów,
bez nastawienia na praktyczne zastosowania ani u¿ytkowanie,
b) badania przemys³owe – badania maj¹ce na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejêtnoœci celem opracowywania nowych produktów, procesów i us³ug lub wprowadzenia
znacz¹cych ulepszeñ do istniej¹cych produktów, procesów lub us³ug; badania te
obejmuj¹ tworzenie elementów sk³adowych systemów z³o¿onych, szczególnie do oceny przydatnoœci technologii rodzajowych, z wyj¹tkiem prototypów objêtych zakresem
prac rozwojowych;
3) prace rozwojowe – nabywanie, ³¹czenie, kszta³towanie i wykorzystywanie dostêpnej
aktualnie wiedzy i umiejêtnoœci z dziedziny nauki, technologii i dzia³alnoœci gospodarczej oraz innej wiedzy i umiejêtnoœci do planowania produkcji oraz tworzenia i projektowania nowych, zmienionych lub ulepszonych produktów, procesów lub us³ug,
w szczególnoœci:
a) tworzenie projektów, rysunków, planów oraz innej dokumentacji do tworzenia nowych produktów, procesów i us³ug pod warunkiem, ¿e nie s¹ one przeznaczone do celów komercyjnych,
b) opracowywanie prototypów o potencjalnym wykorzystaniu komercyjnym oraz projektów
pilota¿owych w przypadkach, gdy prototyp stanowi koñcowy produkt komercyjny, a jego
produkcja wy³¹cznie do celów demonstracyjnych i walidacyjnych jest zbyt kosztowna;
w przypadku, gdy projekty pilota¿owe lub demonstracyjne maj¹ byæ nastêpnie wykorzystywane do celów komercyjnych, wszelkie przychody uzyskane z tego tytu³u nale¿y odj¹æ
od kwoty kosztów kwalifikowanych pomocy publicznej,
c) dzia³alnoœæ zwi¹zana z produkcj¹ eksperymentaln¹ oraz testowaniem produktów,
procesów i us³ug pod warunkiem, ¿e nie s¹ one nastêpnie wykorzystywane komercyjnie;
– prace rozwojowe nie obejmuj¹ rutynowych i okresowych zmian wprowadzanych do produktów, linii produkcyjnych, procesów wytwórczych, istniej¹cych us³ug oraz innych operacji
w toku, nawet je¿eli takie zmiany maj¹ charakter ulepszeñ; ”, ”;
1
2) w art. 1 w pkt 2 po lit. a dodaje siê lit. a w brzmieniu:
„a1) pkt 6 otrzymuje brzmienie:
„6) badania w³asne – badania naukowe lub prace rozwojowe oraz zadania z nimi zwi¹zane, s³u¿¹ce rozwojowi kadry naukowej oraz specjalnoœci naukowych w uczelni;”, ”;
3) w art. 1 w pkt 5, art. 4a otrzymuje brzmienie:
„Art. 4a. W razie dokonania wynalazku, wzoru u¿ytkowego albo wzoru przemys³owego w wyniku
prac lub zadañ finansowanych przez Ministra, prawo do uzyskania patentu na wynalazek albo
prawa ochronnego na wzór u¿ytkowy, jak równie¿ prawa z rejestracji wzoru przemys³owego
przys³uguje podmiotowi, któremu Minister przyzna³ œrodki finansowe na naukê, chyba ¿e
umowa miêdzy Ministrem a podmiotem otrzymuj¹cym œrodki finansowe na naukê albo decyzja o przyznaniu œrodków stanowi inaczej.”;
4) w art. 1 w pkt 7, w art. 11 po ust. 5 dodaje siê ust. 5a w brzmieniu:
„5a. Œrodki finansowe na naukê z dotacji podmiotowej niewykorzystane w danym roku kalendarzowym mog¹ pozostaæ w jednostce naukowej na rok nastêpny, z przeznaczeniem na cel, na jaki
zosta³y przyznane.”
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5) w art. 1 w pkt 7, w art. 12 po ust. 3 dodaje siê ust. 3a w brzmieniu:
„3a. Œrodki finansowe na naukê z dotacji celowej niewykorzystane w danym roku kalendarzowym
mog¹ pozostaæ w jednostce naukowej na rok nastêpny, z przeznaczeniem na cel, na jaki zosta³y
przyznane.”;
6) art. 5 otrzymuje brzmienie:
„Art. 5. Ustawa wchodzi w ¿ycie z dniem 1 lipca 2007 r.”.
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Senat, rozpatruj¹c ustawê o zmianie ustawy o zasadach finansowania nauki, postanowi³ wprowadziæ do jej tekstu 6 poprawek.
Zasadnicze zmiany wprowadzone przez Senat s¹ zawarte w poprawkach nr 4 i 5. Poprawki te umo¿liwiaj¹ przenoszenie na rok nastêpny œrodków finansowych na naukê z dotacji podmiotowej i celowej,
niewykorzystanych w danym roku kalendarzowym. Senat przyjmuj¹c te zmiany kierowa³ siê przekonaniem o specyfice badañ naukowych oraz ryzyku zwi¹zanym z ich realizacj¹, np. w okresie realizacji zadania mo¿e okazaæ siê, ¿e zak³adany cel jest niemo¿liwy do osi¹gniêcia albo wynik jest negatywny i dalsze finansowanie zadania jest nieop³acalne. W ocenie Senatu wprowadzone poprawki umo¿liwi¹ bardziej racjonalne gospodarowanie œrodkami na naukê.
Szereg poprawek dotyczy terminologii ustawy.
Poprawka nr 1 modyfikuje kluczowe dla funkcjonowania ustawy pojêcia „badañ naukowych” oraz
„prac rozwojowych”. Senat dokona³ zmian w s³owniczku ustawy w celu dostosowania tych pojêæ do
ustawodawstwa Unii Europejskiej.
W zwi¹zku z tym, ¿e w nowelizowanych przepisach pojêcie „uczelnia” zast¹piono terminem „szko³a
wy¿sza”, Senat uzna³ za wskazane wprowadzenie zmiany terminologicznej w przepisie, który nie zosta³
ujêty w nowelizacji (poprawka nr 2).
Poprawka nr 3 zmierza do dostosowania pojêæ ustawowych do przepisów – Prawo w³asnoœci przemys³owej.
W toku prac legislacyjnych Senat zwróci³ uwagê na fakt, ¿e istnieje œcis³y zwi¹zek tematyczny i komplementarnoœæ rozwi¹zañ prawnych wprowadzanych ustaw¹ o zmianie ustawy o zasadach finansowania nauki oraz ustaw¹ o Narodowym Centrum Badañ i Rozwoju. W tym kontekœcie zwróci³ te¿ uwagê na
ró¿ne okresy vacatio legis tych dwóch ustaw. Poprawka nr 6 zmierza do tego, aby obie ustawy wesz³y
w ¿ycie z dniem 1 lipca 2007 roku.

UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 1 czerwca 2007 r.
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i spo³ecznej
oraz zatrudnianiu osób niepe³nosprawnych
oraz o zmianie niektórych innych ustaw
Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 9 maja 2007 r. ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i spo³ecznej oraz zatrudnianiu osób niepe³nosprawnych oraz
o zmianie niektórych innych ustaw, wprowadza do jej tekstu nastêpuj¹ce poprawki:
1) w art. 1 w pkt 5, w art. 6d:
a) w ust. 3 w pkt 4 skreœla siê wyraz „liczby”,
b) w ust. 4:
– w pkt 3 skreœla siê wyrazy „i 4”,
– dodaje siê pkt 3a w brzmieniu:
„3a) dane dotycz¹ce liczby osób, o których mowa w ust. 3 pkt 4, formy ich zatrudnienia
i wymiaru czasu pracy,”;
2) w art. 1 w pkt 5, w art. 6d w ust. 4 w pkt 1 w zdaniu wstêpnym wyrazy „ust. 3 pkt 1 i 3” zastêpuje siê
wyrazami „ust. 3 pkt 1–3”;
3) w art. 1 dodaje siê pkt 13a w brzmieniu:
„13a) art. 23 otrzymuje brzmienie:
„Art. 23. Je¿eli pracodawca nie wydzieli lub nie zorganizuje w przepisanym terminie stanowiska
pracy dla osoby, o której mowa w art. 14, obowi¹zany jest dokonaæ wp³aty na Fundusz w wysokoœci piêtnastokrotnego przeciêtnego wynagrodzenia za pracownika.”; ”;
4) w art. 1 w pkt 15, w art. 25a w ust. 1 w pkt 1 po wyrazie „niepe³nosprawnych” dodaje siê wyrazy „oraz osób niepe³nosprawnych prowadz¹cych dzia³alnoœæ gospodarcz¹”;
5) w art. 1:
a) w pkt 17 skreœla siê lit. b,
b) skreœla siê pkt 23,
c) w pkt 24:
– skreœla siê lit. a,
– w lit. b skreœla siê tiret drugie i trzecie,
d) skreœla siê art. 14;
6) w art. 1 w pkt 17 w lit. d, w ust. 11 wyrazy „stwierdzenia w wyniku kontroli nieprawid³owoœci” zastêpuje siê wyrazami „stwierdzenia nieprawid³owoœci w wyniku kontroli”;
7) w art. 1 w pkt 25, w ust. 9 wyrazy „tryb i sposób kontroli prowadzonej” zastêpuje siê wyrazami „tryb
i sposób przeprowadzania kontroli” oraz wyrazy „jednolitego prowadzenia” zastêpuje siê wyrazami
„jednolitej procedury”;
8) w art. 1 w pkt 35 skreœla siê lit. a;
9) dodaje siê art. 12a w brzmieniu:
„Art. 12a. W 2007 r. Pañstwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych otrzymuje dotacjê
celow¹ z bud¿etu pañstwa na realizacjê zadania, o którym mowa w art. 26a ustawy wymienionej
w art. 1, w wysokoœci do 25% œrodków zapewniaj¹cych jego realizacjê.”;
10) dodaje siê art. 12b w brzmieniu:
„Art. 12b. W zakresie dofinansowania do wynagrodzeñ pracowników niepe³nosprawnych, o którym mowa w art. 26a ustawy wymienionej w art. 1, przys³uguj¹cego za okres do dnia 31 grudnia 2007 r., pracodawcy sk³adaj¹:
1) miesiêczne informacje, o których mowa w art. 26c ust. 1 pkt 1 ustawy wymienionej w art. 1
w brzmieniu nadanym niniejsz¹ ustaw¹ – w terminie do 20 dnia miesi¹ca nastêpuj¹cego po
miesi¹cu, którego informacja dotyczy;
2) wniosek, o którym mowa w art. 26c ust. 1 pkt 2 ustawy wymienionej w art. 1 w brzmieniu
nadanym niniejsz¹ ustaw¹, za dwa miesi¹ce – w terminie do 20 dnia miesi¹ca nastêpuj¹cego po miesi¹cach, których wniosek dotyczy.”;
11) w art. 19 u¿yte po raz pierwszy wyrazy „art. 36 ust. 4” zastêpuje siê wyrazami „art. 36 ust. 2”;
12) w art. 20 w zdaniu wstêpnym wyrazy „14 dni od dnia og³oszenia” zastêpuje siê wyrazami „30 dni
od dnia og³oszenia”;
13) w art. 20 w pkt 1 wyrazy „pkt 35 lit. a” zastêpuje siê wyrazami „art. 12a”;
14) w art. 20 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
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„2) art. 1 pkt 14, 15, 17 lit. a i pkt 35 lit. b oraz art. 5, 11 i 12, które wchodz¹ w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2008 r.,”;
15) w art. 20 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) art. 8, który wchodzi w ¿ycie z dniem 30 czerwca 2007 r.”.
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UZASADNIENIE
Po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 9 maja 2007 r. ustawy o zmianie
ustawy o rehabilitacji zawodowej i spo³ecznej oraz zatrudnianiu osób niepe³nosprawnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw, Senat proponuje wprowadzenie 15 poprawek.
Senat zadecydowa³ o przywróceniu dotychczasowego rozwi¹zania, zgodnie z którym, uzyskana przez
pracodawcê prowadz¹cego zak³ad pracy chronionej nadwy¿ka dofinansowania do wynagrodzenia pracownika niepe³nosprawnego przeznaczana jest na indywidualne programy rehabilitacji pracowników
niepe³nosprawnych, przy pozostawieniu równie¿ obowi¹zku przekazywania co najmniej 10% œrodków
zak³adowego funduszu rehabilitacji osób niepe³nosprawnych na indywidualne programy rehabilitacji
(poprawka nr 5). Zdaniem autorów poprawki, istotnym elementem pomocy osobom niepe³nosprawnym
jest po³¹czenie aktywizacji zawodowej z mo¿liwoœci¹ rehabilitacji w miejscu pracy, st¹d nale¿y pozostawiæ w ustawie obowi¹zek tworzenia indywidualnych programów rehabilitacji oraz jedno z g³ównych Ÿróde³ finansowania tych programów – œrodki z nadwy¿ki dofinansowania ponad wynagrodzenie osi¹gane
przez pracownika niepe³nosprawnego.
Senat wypowiedzia³ siê przeciwko rozwi¹zaniu, które na sta³e zmniejsza zaanga¿owanie œrodków bud¿etu pañstwa w realizacjê zadania polegaj¹cego na dofinansowaniu pracodawcom wynagrodzeñ osób
niepe³nosprawnych. Uwzglêdniaj¹c fakt, i¿ w ustawie bud¿etowej na 2007 r. œrodki te zosta³y zagwaranowane na poziomie ni¿szym, przyjêto poprawki zmierzaj¹ce do tego, aby wy³¹cznie w bie¿¹cym roku obowi¹zywa³ przepis zmniejszaj¹cy do 25% maksymaln¹ kwotê dotacji celowej z bud¿etu pañstwa dla PFRON-u na dofinansowanie pracodawcom wynagrodzeñ pracowników niepe³nosprawnych (poprawki nr 8, 9 i 13).
Izba odnios³a siê równie¿ do kwestii terminów wejœcia w ¿ycie ustawy i jej poszczególnych rozwi¹zañ.
Bior¹c pod uwagê, i¿ zmiany zaproponowane w ustawie wymagaj¹ odpowiedniego okresu dostosowawczego, który umo¿liwi adresatom norm (g³ównie pracodawcom zatrudniaj¹cym osoby niepe³nosprawne) zapoznanie siê z now¹ regulacj¹ i pokierowanie swoimi sprawami w sposób uwzglêdniaj¹cy jej treœæ, przyjêto poprawki, które przesuwaj¹ termin wejœcia w ¿ycie ca³ej ustawy przewiduj¹c 30-dniow¹ vacatio legis (poprawka nr 12), oraz zmierzaj¹ do tego, aby nowe przes³anki udzielania pomocy w postaci
dofinansowania do wynagrodzenia pracownika niepe³nosprawnego, zmiana czêstotliwoœci jej udzielana oraz zmiany w zakresie terminów sk³adania dokumentów wymaganych dla udzielenia tej pomocy
wchodzi³y w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2008 r. (poprawki nr 10 i 14). Poparta zosta³a tak¿e poprawka, która zmierza do tego, aby zmiana terminu wejœcia w ¿ycie nowego rozwi¹zania polegaj¹cego na objêciu
obowi¹zkowym ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym osób prowadz¹cych pozarolnicz¹ dzia³alnoœæ
gospodarcz¹, które maj¹ ustalone prawo do renty z tytu³u niezdolnoœci do pracy, wchodzi³a w ¿ycie
w okreœlonym dniu tj. 30 czerwca 2007 r., a nie z dniem og³oszenia niniejszej ustawy (poprawka nr 15).
Poprawki nr 1 i 2 dotycz¹, tworzonego ustaw¹, Elektronicznego Krajowego Systemu Monitoringu
Orzekania o Niepe³nosprawnoœci. Pierwsza z nich zmierza do usuniêcia nieœcis³oœci pomiêdzy przepisami okreœlaj¹cymi zakres danych gromadzonych w Elektronicznym Krajowym Systemie Monitoringu
Orzekania o Niepe³nosprawnoœci, zauwa¿ono bowiem, i¿ jeden z przepisów (art. 6d ust. 3 pkt 4) zobowi¹zuje do zbierania wy³¹cznie informacji o liczbie osób zatrudnionych w zespo³ach orzekania o niepe³nosprawnoœci innych ni¿ cz³onkowie tych zespo³ów, drugi natomiast (art. 6d ust. 4 pkt 3) wskazuje,
i¿ system monitoringu ma zawieraæ równie¿ dane dotycz¹ce formy zatrudnienia i wymiaru czasu pracy
tych osób. Poprawka porz¹dkuje t¹ kwestiê. Poprawka druga precyzuje, jakie dane dotycz¹ce przedstawicieli ustawowych osób, które z³o¿y³y wniosek o ustalenie niepe³nosprawnoœci albo o ustalenie
stopnia niepe³nosprawnoœci, bêd¹ gromadzone w Elektronicznym Krajowym Systemie Monitoringu
Orzekania o Niepe³nosprawnoœci.
Poprawka nr 3 zmierza do usuniêcia sprzecznoœci pomiêdzy przepisami w zakresie terminu przekazania wp³aty na Fundusz przez pracodawcê, który nie wydzieli³ lub nie zorganizowa³ stanowiska pracy
dla osoby, która w wyniku wypadku przy pracy lub choroby zawodowej utraci³a zdolnoœæ do pracy na
dotychczasowym stanowisku.
Poprawka nr 4 uzupe³nia przepis w zakresie okreœlenia krêgu osób niepe³nosprawnych, których
sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne naliczane s¹ i op³acane na zasadach okreœlonych w ustawie o systemie ubezpieczeñ spo³ecznych.
Pozosta³e poprawki maj¹ charakter uœciœlaj¹cy lub redakcyjny (poprawki nr 6, 7 i 11).

UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 1 czerwca 2007 r.
w sprawie ustawy o zmianie ustawy
o zatrudnieniu socjalnym oraz o zmianie niektórych innych ustaw
Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 9 maja 2007 r. ustawy o zmianie ustawy o zatrudnieniu socjalnym oraz o zmianie niektórych innych ustaw, wprowadza do jej tekstu nastêpuj¹ce poprawki:
1) w art. 1 skreœla siê pkt 8;
2) w art. 1 w pkt 10, w art. 8a wyrazy „art. 7 ust. 1 pkt 2 lit. c–e” zastêpuje siê wyrazami „art. 7 ust. 1
pkt 2 lit. c i d”;
3) w art. 1 w pkt 10, w art. 8a wyrazy „30 czerwca 2006 r.” zastêpuje siê wyrazami „30 czerwca 2005 r.”;
4) w art. 1 w pkt 11 w zdaniu wstêpnym po wyrazach „art. 10” dodaje siê dwukropek, pozosta³¹ treœæ
oznacza siê jako lit. a i dodaje siê lit. b w brzmieniu:
„b) w ust. 6 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) wyp³atê uczestnikom zajêæ w Centrum œwiadczeñ integracyjnych, o których mowa w art. 15,
oraz motywacyjnej premii integracyjnej, o której mowa w art. 15a;”; ”;
5) w art. 1 w pkt 12 w lit. b, w ust. 4b wyraz „odwo³anie” zastêpuje siê wyrazem „skarga”;
6) w art. 1 w pkt 16 w lit. c, w ust. 5 wyraz „spó³dzielni” zastêpuje siê wyrazem „pracodawcy”;
7) w art. 4 po pkt 2 dodaje siê pkt 2a w brzmieniu:
„2a) w art. 12 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Nie podlegaj¹ ubezpieczeniu wypadkowemu bezrobotni pobieraj¹cy zasi³ek dla bezrobotnych lub œwiadczenie integracyjne oraz osoby, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2, 11, 19 i 20
oraz art. 7 i 10.”; ”;
8) w art. 9 po wyrazach „art. 1 pkt 14 lit. a” dodaje siê wyrazy „, art. 4”.
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UZASADNIENIE
Na posiedzeniu w dniu 1 czerwca 2007 r. Senat rozpatrzy³ ustawê o zmianie ustawy o zatrudnieniu
socjalnym oraz o zmianie niektórych innych ustaw i wprowadzi³ do jej treœci 8 poprawek.
W dodawanym do ustawy o zatrudnieniu socjalnym przepisie art. 7 ust. 1 pkt 2 lit. e ustawodawca
postanowi³, ¿e utworzenie centrum – w przypadku centrum tworzonego przez organizacjê pozarz¹dow¹
– bêdzie finansowane m.in. z dotacji na pierwsze wyposa¿enie, pochodz¹cej z dochodów w³asnych samorz¹du województwa przeznaczonych na realizacjê wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholowych, na zasadach okreœlonych w porozumieniu, o którym mowa w art. 8
ust. 1. Jednoczeœnie w ustawie pozosta³ przepis art. 7 ust. 2, który stanowi, ¿e utworzenie centrum mo¿e byæ finansowane z dotacji na pierwsze wyposa¿enie pochodz¹cej z dochodów w³asnych samorz¹du
województwa przeznaczonych na realizacjê wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholowych, na zasadach porozumienia, o którym mowa w art. 8 ust. 1. Oznacza to, ¿e
w przypadku centrów tworzonych przez organizacjê pozarz¹dow¹ w systemie prawnym mog³yby siê
znaleŸæ dwa wykluczaj¹ce siê przepisy dotycz¹ce finansowania utworzenia centrum z wymienionego
wy¿ej Ÿród³a, przy czym jeden zak³adaæ bêdzie obligatoryjnoœæ finansowania, a drugi fakultatywnoœæ.
Maj¹c na wzglêdzie zapewnienie spójnoœci systemu prawa oraz skutecznoœæ prawa Senat zaproponowa³ skreœlenie art. 1 pkt 8 (poprawka nr 1). Uchwalaj¹c t¹ poprawkê Senat uzna³, ¿e dla osi¹gniêcia celu
nowelizacji wystarczaj¹ca jest zmiana art. 8 ust. 1 (art. 1 pkt 9). Konsekwencj¹ poprawki nr 1 jest poprawka nr 2.
Poprawka nr 3 eliminuje z ustawy b³¹d w dacie ustawy o finansach publicznych.
Sejm umo¿liwi³ przyznawanie uczestnikowi zajêæ w centrum motywacyjnej premii integracyjnej,
wykreœlaj¹c jednak z projektu ustawy nowelizuj¹cej przepis wskazuj¹cy z jakich œrodków finansowych
premia bêdzie finansowana. W efekcie ¿aden z przepisów ustawy o zatrudnieniu socjalnym nie okreœla
Ÿróde³ finansowania premii. Przepis art. 10 ust. 6 tej ustawy okreœlaj¹c na co mog¹ byæ przeznaczone
“œrodki finansowe na dzia³alnoœæ centrum” nie wymienia motywacyjnej premii integracyjnej (chyba ¿e
przyjmie siê, ¿e wydatki te mieœciæ siê bêd¹ w art. 10 ust. 6 pkt 10 – „inne wydatki zwi¹zane z dzia³alnoœci¹ Centrum”). Ponadto nale¿y zwróciæ uwagê, ¿e motywacyjna premia integracyjna nie bêdzie mog³a
byæ finansowana ze œrodków Funduszu Pracy (starosta nie bêdzie móg³ refundowaæ ze œrodków Funduszu Pracy kwoty wyp³aconych premii – art. 15 ust. 8 ustawy o zatrudnieniu socjalnym), poniewa¿ z tego
Funduszu finansowane bêd¹ jedynie œwiadczenia integracyjne oraz sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne od tych œwiadczeñ (art. 108 ust. 1 pkt 40 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
w nowym brzmieniu). Maj¹c na wzglêdzie powy¿sze uwagi, kieruj¹c siê skutecznoœci¹ i efektywnoœci¹
stanowionego prawa, a tak¿e d¹¿¹c do wyeliminowania w¹tpliwoœci interpretacyjnych Senat uzna³ za
konieczne jednoznaczne wskazanie, ¿e premia finansowana bêdzie ze œrodków finansowych na dzia³alnoœæ centrum integracji spo³ecznej (poprawka nr 4).
Ustawa nowelizuj¹ca stanowi, ¿e uczestnikowi zajêæ w centrum bêdzie przys³ugiwa³o odwo³anie od
decyzji kierownika centrum w sprawie zaprzestania realizacji programu zatrudnienia socjalnego do
s¹du administracyjnego, a nie jak przewidzia³ projektodawca do wojewody. Zasad¹ wynikaj¹c¹ z ustawy – Prawo o postêpowaniu przed s¹dami administracyjnymi jest, ¿e s¹dy administracyjne orzekaj¹
w sprawach skarg, o których mowa w § 3 ust. 2 tej ustawy. Skargê wnosi siê po wyczerpaniu œrodków
zaskar¿enia, je¿eli s³u¿y³y one skar¿¹cemu w postêpowaniu przed organem w³aœciwym w sprawie,
chyba ¿e skargê wnosi prokurator lub Rzecznik Praw Obywatelskich. Przez wyczerpanie œrodków zaskar¿enia nale¿y rozumieæ sytuacjê, w której stronie nie przys³uguje ¿aden œrodek zaskar¿enia, taki
jak za¿alenie, odwo³anie lub wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, przewidziany w ustawie. Maj¹c
na uwadze powy¿sze uwagi Senat uzna³, ¿e od decyzji kierownika centrum w sprawie zaprzestania realizacji programu zatrudnienia socjalnego uczestnikowi zajêæ w centrum powinna przys³ugiwaæ skarga do s¹du administracyjnego (poprawka nr 5).
Przepis art. 16 ust. 5 ustawy o zatrudnieniu socjalnym w nowym brzmieniu stanowi, ¿e refundacji,
o której mowa w art. 16 ust. 2 tej ustawy (tj. refundacji pracodawcy czêœci wynagrodzenia wyp³aconego
pracownikowi – uczestnikowi zajêæ w centrum, skierowanemu do pracodawcy na podstawie art. 16 ust.
1 pkt 1 lit. a), dokonuje starosta ze œrodków Funduszu Pracy, w okresach miesiêcznych, na podstawie
wniosku spó³dzielni, w terminie 30 dni od dnia jego z³o¿enia. Z nowego brzmienia ust. 5 wynika, ¿e jedynym pracodawc¹ uprawnionym do refundacji bêdzie pracodawca – spó³dzielnia. Natomiast wspomniany art. 16 ust. 2 stanowi, ¿e refundacja przys³ugiwa³a bêdzie ka¿demu pracodawcy, który na podstawie umowy zawartej z w³aœciwym starost¹ zobowi¹¿e siê do zatrudnienia skierowanego uczestnika
przez okres nie krótszy ni¿ 12 miesiêcy, a wiêc katalog potencjalnych pracodawców nie jest ograniczony. Analizuj¹c ust. 5 nale¿y mieæ na uwadze równie¿ art. 17 ustawy o zatrudnieniu socjalnym, który
stanowi, ¿e w przypadku podjêcia przez uczestników zajêæ w centrum wspólnej dzia³alnoœci gospodar-
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czej w formie spó³dzielni socjalnej, w stosunku do osób zatrudnionych na podstawie spó³dzielczej umowy o pracê, bêd¹cych uprzednio uczestnikami centrum, czêœæ wynagrodzenia odpowiadaj¹ca sk³adce
nale¿nej od zatrudnionego na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i chorobowe oraz czêœæ kosztów osobowych pracodawcy odpowiadaj¹ca sk³adce na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe za zatrudnionego, na podstawie umowy zawartej miêdzy starost¹ w³aœciwym dla siedziby spó³dzielni a spó³dzielni¹
mo¿e podlegaæ finansowaniu ze œrodków Funduszu Pracy przez okres 12 miesiêcy od dnia zatrudnienia.
W art. 17 okreœlone zosta³y równie¿ zasady zwrotu tych sk³adek. A wiêc, ustawodawca dokona³ rozró¿nienia sytuacji prawnej pracodawców jako takich i spó³dzielni socjalnej bêd¹cej pracodawc¹. W zwi¹zku
z powy¿szym Senat uzna³, ¿e ust. 5 powinien stanowiæ o wniosku pracodawcy, a nie wniosku spó³dzielni
(poprawka nr 6).
Osoby uczestnicz¹ce w zajêciach w centrum integracji spo³ecznej objête s¹ ubezpieczeniem wypadkowym na podstawie ustawy z dnia 30 paŸdziernika 2002 r. o zaopatrzeniu z tytu³u wypadków lub chorób zawodowych powsta³ych w szczególnych okolicznoœciach (Dz. U. Nr 199, poz. 1674). Art. 4 rozpatrywanej ustawy skutkuje tym, ¿e uczestnicy zajêæ w centrum integracji spo³ecznej bêd¹ objêci ubezpieczeniem wypadkowym tak¿e na podstawie ustawy z dnia 13 paŸdziernika 1998 r. o systemie ubezpieczeñ spo³ecznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 11 poz. 74, z póŸn. zm.). Poprawka nr 7 koreluje system prawa
w zakresie przepisów dotycz¹cych objêcia ubezpieczeniem wypadkowym uczestników zajêæ w centrum
integracji spo³ecznej.
Przepis o wejœciu w ¿ycie ustawy przewiduje, ¿e zmiana art. 108 ust. 1 pkt 40 ustawy o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wejdzie w ¿ycie nie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia
ustawy nowelizuj¹cej, ale 1 lipca 2007 r. Nowelizacja art. 108 przewiduje, ¿e ze œrodków Funduszu
Pracy finansowane bêd¹ równie¿ sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne od œwiadczeñ integracyjnych. Jednoczeœnie znowelizowany art. 6 ust. 1 pkt 9 ustawy o systemie ubezpieczeñ spo³ecznych,
który rozszerza katalog osób fizycznych podlegaj¹cych obowi¹zkowo ubezpieczeniom emerytalnym
i rentowym o osoby pobieraj¹ce œwiadczenia integracyjne wejdzie w ¿ycie 14 dni od dnia og³oszenia
ustawy nowelizuj¹cej. Senat uzna³, ¿e spójnoœæ ustawy wymaga, aby znowelizowane przepisy ustawy
o systemie ubezpieczeñ spo³ecznych wchodzi³y w ¿ycie w tym samym terminie co nowelizacja przepisów
dotycz¹cych Funduszu Pracy (poprawka nr 8). Zgodnie z zaproponowan¹ zmian¹ uczestnicy zajêæ
w centrum objêci bêd¹ ubezpieczeniem spo³ecznym od dnia 1 lipca 2007 r.

UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 1 czerwca 2007 r.
w sprawie ustawy o zmianie ustawy
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
oraz o zmianie ustawy o zmianie ustawy
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych
oraz o zmianie niektórych innych ustaw
Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 10 maja 2007 r. ustawy o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
oraz o zmianie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie dróg krajowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw, przyjmuje tê ustawê bez poprawek.
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UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 1 czerwca 2007 r.
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ¿egludze œródl¹dowej
Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 11 maja 2007 r. ustawy o zmianie ustawy o ¿egludze œródl¹dowej, wprowadza do jej tekstu nastêpuj¹ce poprawki:
1) w art. 1 w pkt 1, w art. 4 wyrazy „statków Si³ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Stra¿y
Granicznej i Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej” zastêpuje siê wyrazami „statków Si³ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Stra¿y Granicznej, Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej i Wodnego Ochotniczego
Pogotowia Ratunkowego”;
2) w art. 1 w pkt 2, ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Statek polski u¿ywany wy³¹cznie do uprawiania sportu lub rekreacji, o napêdzie mechanicznym
o mocy silników wiêkszej ni¿ 20 kW, podlega obowi¹zkowi wpisu do rejestru statków u¿ywanych
wy³¹cznie do celów sportowych lub rekreacyjnych. Statki zwolnione z obowi¹zku wpisu do rejestru mog¹ byæ do niego wpisane na wniosek armatora.”;
3) w art. 1 w pkt 2 po wyrazach „w art. 18” dodaje siê dwukropek, pozosta³¹ treœæ oznacza siê jako lit.
a oraz dodaje siê lit. b w brzmieniu:
„b) po ust. 2 dodaje siê ust. 2a w brzmieniu:
„2a. W³aœciwy polski zwi¹zek sportowy, o którym mowa w art. 19 ust. 2, na wniosek armatora
statku u¿ywanego wy³¹cznie do uprawiania sportu lub rekreacji, przed wpisaniem statku do
rejestru przeprowadza nieodp³atnie przegl¹d techniczny statku potwierdzaj¹cy jego zdolnoœæ
do ¿eglugi.”; ”;
4) w art. 1 w pkt 4, art. 24a otrzymuje brzmienie:
„Art. 24a. Minister w³aœciwy do spraw kultury fizycznej i sportu okreœli, w drodze rozporz¹dzenia,
tryb rejestracji statków u¿ywanych wy³¹cznie do uprawiania sportu lub rekreacji oraz wzory
ksi¹g rejestrowych i dokumentów rejestracyjnych, uwzglêdniaj¹c wielkoœæ i przeznaczenie statku oraz kieruj¹c siê wzglêdami bezpieczeñstwa w tym zakresie.”.
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UZASADNIENIE
Senat, po rozpatrzeniu ustawy o zmianie ustawy o ¿egludze œródl¹dowej, postanowi³ wprowadziæ do
niej 4 poprawki.
W poprawce nr 1 Senat postanowi³ rozszerzyæ katalog kategorii statków, do których nie stosuje siê
przepisów ustawy, z wyj¹tkiem przepisów dotycz¹cych bezpieczeñstwa ruchu, sygnalizacji i ³¹cznoœci
oraz oznakowania dróg wodnych, o statki Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Senat uzna³, ¿e charakter s³u¿by pe³nionej na statkach WOPR uzasadnia objêcie zwolnieniem tak¿e i tych jednostek, podobnie jak ma to miejsce w przypadku statków Si³ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji,
Stra¿y Granicznej i Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej.
Poprawka nr 2 zmierza do liberalizacji przepisów dotycz¹cych zasad rejestracji statków sportowych
lub rekreacyjnych. Senat ograniczy³ obowi¹zek wpisu do rejestru statków u¿ywanych wy³¹cznie do celów sportowych lub rekreacyjnych, tylko do statków o napêdzie mechanicznym o mocy silników wiêkszej ni¿ 20 kW. Zdaniem Izby podstawowym parametrem wp³ywaj¹cym na bezpieczeñstwo dla innych
u¿ytkowników dróg wodnych jest prêdkoœæ statku. Poniewa¿ zdolne do rozwijania du¿ych prêdkoœci
s¹ statki napêdzane silnikami o wysokiej mocy, takie w³aœnie jednostki powinny w opinii Senatu
podlegaæ obowi¹zkowej rejestracji.
Poprawka nr 3 nak³ada na w³aœciwy polski zwi¹zek sportowy obowi¹zek, aby na wniosek armatora
statku u¿ywanego wy³¹cznie do uprawiania sportu lub rekreacji, przed wpisaniem statku do rejestru
przeprowadza³ nieodp³atnie przegl¹d techniczny statku. Zmiana jest konsekwencj¹ rezygnacji przez
Sejm z obowi¹zkowych p³atnych przegl¹dów technicznych statków sportowych i rekreacyjnych.
Zdaniem Senatu wprowadzenie mo¿liwoœci nieodp³atnego przeprowadzania przegl¹dów rejestracyjnych zachêci armatorów do ich wykonywania, co wp³ynie korzystnie na stan techniczny statków,
a w konsekwencji tak¿e na bezpieczeñstwo ¿eglugi.
W poprawce nr 4 Senat uzupe³ni³ przepis upowa¿niaj¹cy do wydania rozporz¹dzenia o wytyczne dotycz¹ce treœci aktu wykonawczego, o których mowa w art. 92 ust. 1 Konstytucji.

UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 1 czerwca 2007 r.
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o fundacji – Zak³ad Narodowy imienia Ossoliñskich
Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 11 maja 2007 r. ustawy o zmianie ustawy o fundacji – Zak³ad Narodowy imienia Ossoliñskich, przyjmuje tê ustawê bez poprawek.
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UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 1 czerwca 2007 r.
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowi¹zkowych,
Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym
i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych
oraz ustawy o dzia³alnoœci ubezpieczeniowej
Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 24 maja 2007 r. ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowi¹zkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim
Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz ustawy o dzia³alnoœci ubezpieczeniowej, przyjmuje tê
ustawê bez poprawek.
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UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 1 czerwca 2007 r.
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach
Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 24 maja 2007 r. ustawy o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach, wprowadza do jej tekstu nastêpuj¹ce poprawki:
1) w art. 1 w pkt 9, w art. 19a w ust. 2 po wyrazie „¿o³nierzom” dodaje siê wyrazy „, a tak¿e policjantom”
oraz po wyrazach „Centralnego Biura Antykorupcyjnego” dodaje siê wyrazy „, Stra¿y Granicznej
i Stra¿y Po¿arnej”;
2) w art. 1 w pkt 9:
a) w zdaniu wstêpnym po wyrazach „art. 19a” dodaje siê wyrazy „i 19b”,
b) dodaje siê art. 19b w brzmieniu:
„Art. 19b. Wojskowa Odznaka Honorowa za Rany i Kontuzje jest odznaczeniem wojskowym nadawanym za rany i kontuzje odniesione podczas zwalczania terroryzmu w kraju lub w czasie
dzia³añ bojowych Si³ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami pañstwa nie podczas wojny, a tak¿e za rany i kontuzje odniesione w czasie rozminowywania kraju po zakoñczeniu dzia³añ wojennych, bez ograniczenia w czasie.”;
3) w art. 1 w pkt 11 skreœla siê lit. b;
4) w art. 1 w pkt 12 skreœla siê wyrazy „, art. 31 ust. 2 i 3”;
5) w art. 1 dodaje siê pkt 13 w brzmieniu:
„13) w art. 36 po ust. 2 dodaje siê ust. 2a w brzmieniu:
„2a. Przepis ust. 1 pkt 2 nie dotyczy Wojskowej Odznaki Honorowej za Rany i Kontuzje.”.”.
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UZASADNIENIE
Senat, rozpatruj¹c ustawê o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach, postanowi³ wprowadziæ do
jej tekstu 5 poprawek.
Poprawka nr 1 umo¿liwi przyznawanie odznaczenia wojskowego maj¹cego w nazwie wyraz „Gwiazda”
policjantom oraz funkcjonariuszom Stra¿y Granicznej i Stra¿y Po¿arnej. W przekonaniu Senatu jest to
konieczne uzupe³nienie, poniewa¿ wskazane osoby s³u¿¹ w polskich kontyngentach wojskowych poza
granicami pañstwa i powinny byæ ujête w grupie osób, którym mo¿e byæ nadane to odznaczenie.
Senat stan¹³ na stanowisku, ¿e nale¿y uzupe³niæ ustawê o nowy rodzaj odznaczenia wojskowego,
którego przyznawanie bêdzie wyrazem kultywowania przedwojennych tradycji historycznych. W tym
celu Izba przyjê³a poprawkê nr 2 ustanawiaj¹c¹ Wojskow¹ Odznakê Honorow¹ za Rany i Kontuzje.
Jest to odznaczenie wzorowane na Odznace Honorowej za Rany i Kontuzje ustanowionej w 1920 roku.
Zmiana zawarta w poprawce nr 5 jest podyktowana utrzymaniem zwyczaju obowi¹zuj¹cego w II RP,
zgodnie z którym odznaki za rany, jako jedynego wyró¿nienia pañstwowego, nie traci³o siê wyrokiem
s¹dowym.
Poprawka nr 3 eliminuje z ustawy przepis umo¿liwiaj¹cy pos³om i senatorom wrêczanie odznak orderów i odznaczeñ w imieniu Prezydenta RP. Jest ona wyrazem przekonania Izby, ¿e nale¿y zachowaæ obowi¹zuj¹cy obecnie system przyznawania i wrêczania orderów i odznaczeñ, w którym nie przyznaje siê
parlamentarzystom tego rodzaju uprawnieñ.
Poprawka nr 4 likwiduje zbêdne odes³anie do art. 31 ust. 2 i 3, poniewa¿ ustawa nadaje tym przepisom ca³e, nowe brzmienie.

UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 1 czerwca 2007 r.
w sprawie ustawy o zmianie ustawy
o gospodarowaniu nieruchomoœciami rolnymi Skarbu Pañstwa
Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 24 maja 2007 r. ustawy o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomoœciami rolnymi Skarbu Pañstwa, wprowadza do jej tekstu
nastêpuj¹ce poprawki:
1) w art. 1, w ust. 4a wyrazy „5 lat” zastêpuje siê wyrazem „roku”;
2) w art. 2 dotychczasow¹ treœæ oznacza siê jako ust. 1 i dodaje siê ust. 2 i 3 w brzmieniu:
„2. Za okres w³adania nieruchomoœci¹ po zakoñczeniu umowy dzier¿awy, dotychczasowy dzier¿awca, o którym mowa w ust. 1, jest zobowi¹zany zap³aciæ równowartoœæ nale¿nego podatku od
nieruchomoœci, podatku rolnego lub leœnego oraz wynagrodzenie Agencji w wysokoœci dotychczasowego czynszu dzier¿awnego za ten okres.
3. Zobowi¹zania dotychczasowego dzier¿awcy, o którym mowa w ust. 1, z tytu³u dodatkowych op³at
lub kar umownych za okres, o którym mowa w ust. 2, wygasaj¹ z dniem zawarcia nowej umowy
dzier¿awy, a w przypadku ich uiszczenia podlegaj¹ zwrotowi bez odsetek.”;
3) w art. 3 wyrazy „po up³ywie 14 dnia” zastêpuje siê wyrazami „po up³ywie 14 dni”.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ
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UZASADNIENIE
Senat, rozpatruj¹c ustawê o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomoœciami rolnymi Skarbu
Pañstwa postanowi³ wprowadziæ do jej tekstu 3 poprawki. Poprawka nr 1 skraca okres dalszej dzier¿awy nieruchomoœci na dotychczasowych warunkach - w przypadku nieprzedstawienia przez Agencjê dotychczasowemu dzier¿awcy nieruchomoœci stanowiska odnoœnie warunków dalszego dzier¿awienia
tej nieruchomoœci, w terminie miesi¹ca od dnia z³o¿enia przez niego oœwiadczenia o zamiarze dalszego dzier¿awienia nieruchomoœci na nowych warunkach uzgodnionych z Agencj¹.
Senat stan¹³ na stanowisku, ¿e nale¿y uzupe³niæ ustawê o przepisy zabezpieczaj¹ce interesy Skarbu
Pañstwa i w sytuacji, gdy dzier¿awca w³ada³ nieruchomoœci¹ po zakoñczeniu umowy dzier¿awy bêdzie
on zobowi¹zany zap³aciæ równowartoœæ nale¿nych podatków oraz wynagrodzenie Agencji w wysokoœci
dotychczasowego czynszu dzier¿awnego za ten okres. Jednoczeœnie dodatkowe op³aty lub kary umowne za okres w³adania nieruchomoœci¹ po zakoñczeniu umowy dzier¿awy wygasn¹ z mocy prawa
z dniem zawarcia nowej umowy dzier¿awy (poprawka nr 2).

UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 1 czerwca 2007 r.
w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy
o zmianie ustawy o œwiadczeniach rodzinnych
Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Senat
wnosi do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej projekt ustawy o zmianie ustawy o œwiadczeniach rodzinnych.
Jednoczeœnie upowa¿nia senatora Antoniego Szymañskiego do reprezentowania Senatu w pracach
nad projektem.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ

projekt

USTAWA
z dnia
o zmianie ustawy o œwiadczeniach rodzinnych
Art. 1.
W ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o œwiadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992,
Nr 104, poz. 711 i Nr 222, poz. 1630 oraz z 2007 r. Nr 64, poz. 427) wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1) w art. 2 w pkt 4 kropkê na koñcu zastêpuje siê œrednikiem oraz dodaje siê pkt 5 w brzmieniu:
„5) œwiadczenie z tytu³u ci¹¿y i po³ogu.”;
2) w art. 3 pkt 10 otrzymuje brzmienie:
„10) okresie zasi³kowym – oznacza to okres od dnia 1 paŸdziernika do dnia 30 wrzeœnia nastêpnego roku kalendarzowego, na jaki ustala siê prawo do œwiadczeñ rodzinnych;”;
3) w art. 9 dodaje siê ust. 6–8 w brzmieniu:
„6. Dodatek nie przys³uguje, je¿eli osoba w rodzinie mia³a ustalone prawo do œwiadczenia z tytu³u
ci¹¿y i po³ogu na to samo dziecko.
7. W przypadku urodzenia wiêcej ni¿ jednego dziecka podczas jednego porodu rodzina, w której
osoba mia³a ustalone prawo do œwiadczenia z tytu³u ci¹¿y i po³ogu jest uprawniona do dodatku na drugie i ka¿de nastêpne dziecko urodzone podczas tego porodu.
8. W przypadku gdy osoba w rodzinie mia³a ustalone prawo do œwiadczenia z tytu³u ci¹¿y i po³ogu
i nie pobra³a tego œwiadczenia w pe³nym wymiarze, w dopuszczalnym okresie jego pobierania,
rodzinie przys³uguje dodatek na to samo dziecko w wysokoœci ró¿nicy pomiêdzy wysokoœci¹
dodatku, a kwot¹ pobranego œwiadczenia.”;
4) w art. 12a ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Dodatek przys³uguje w wysokoœci 100 z³ miesiêcznie na trzecie i na nastêpne dzieci uprawnione
do zasi³ku rodzinnego.”;
5) w art. 15 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Dodatek przys³uguje przez 10 miesiêcy w roku w okresie pobierania nauki.”;
6) po rozdziale 2a dodaje siê rozdzia³ 2b w brzmieniu:
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„Rozdzia³ 2b
Œwiadczenie z tytu³u ci¹¿y i po³ogu

7)

8)

9)

10)

11)

Art. 15d.
1. Kobiecie w okresie ci¹¿y i po³ogu przys³uguje œwiadczenie z tytu³u ci¹¿y i po³ogu, zwane dalej
„œwiadczeniem”.
2. Œwiadczenie przys³uguje, je¿eli dochód rodziny w przeliczeniu na osobê nie przekracza kwot,
o których mowa w art. 5 ust. 1 lub 2. Przepisy art. 5 ust. 3–9 stosuje siê odpowiednio.
3. Œwiadczenie przys³uguje od czasu potwierdzenia ci¹¿y zaœwiadczeniem lekarskim, je¿eli kobieta pozostaje przez czas trwania ci¹¿y pod opiek¹ lekarsk¹. Fakt pozostawania pod opiek¹ lekarsk¹ kobieta potwierdza oœwiadczeniem i okazaniem karty przebiegu ci¹¿y.
4. Œwiadczenie przys³uguje w wysokoœci 160 z³ miesiêcznie, przez okres nie d³u¿szy ni¿ dziewiêæ
miesiêcy.
5. Œwiadczenie nie przys³uguje, je¿eli kobieta zaprzesta³a sprawowania osobistej opieki nad
dzieckiem.
6. Organ w³aœciwy w razie powziêcia w¹tpliwoœci mo¿e ¿¹daæ od uprawnionej kobiety potwierdzenia pozostawania pod opieka lekarsk¹ w czasie ci¹¿y.”;
w art. 23:
a) po ust. 1 dodaje siê ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Ustalenie prawa do œwiadczenia z tytu³u ci¹¿y i po³ogu nastêpuje na wniosek uprawnionej
kobiety.”,
b) po ust. 3 dodaje siê ust. 3a w brzmieniu:
„3a. Wniosek o œwiadczenie z tytu³u ci¹¿y i po³ogu powinien dodatkowo zawieraæ informacjê
o braku uprawnienia do dodatku, o którym mowa w art. 9, w przypadku nabycia prawa do tego œwiadczenia.”;
po art. 23a dodaje siê art. 23b w brzmieniu:
„Art. 23b.
1. W przypadku, gdy w stosunku do osoby samotnie wychowuj¹cej dziecko ubiegaj¹cej siê o zasi³ek
rodzinny lub otrzymuj¹cej go, wyst¹pi¹ uzasadnione w¹tpliwoœci co do okolicznoœci, o których
mowa w art. 7 pkt 5 lit. b, organ w³aœciwy mo¿e wytoczyæ powództwo o ustalenie ojcostwa.
2. W przypadku przyznania zasi³ku rodzinnego osobie samotnie wychowuj¹cej dziecko, o której
mowa w art. 7 pkt 5 lit. a–c, organ w³aœciwy mo¿e wytoczyæ powództwo o roszczenie alimentacyjne przeciwko osobom zobowi¹zanym w dalszej kolejnoœci na podstawie art. 132 ustawy
z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuñczy (Dz. U. Nr 9, poz. 59, z póŸn. zm.).
3. W sprawach, o których mowa w ust. 1 i 2, w postêpowaniu przed s¹dem do organu w³aœciwego
stosuje siê odpowiednio przepisy o udziale prokuratora w postêpowaniu cywilnym.”;
w art. 24:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Prawo do œwiadczeñ rodzinnych ustala siê na okres zasi³kowy, z wyj¹tkiem œwiadczeñ, o których mowa w art. 9 oraz 14–16.”,
b) dodaje siê ust. 6 w brzmieniu:
„6. Prawo do dodatku z tytu³u rozpoczêcia roku szkolnego na nowy rok szkolny ustala siê w okresie zasi³kowym, w którym rozpoczyna siê rok szkolny, chyba ¿e osoba uprawniona z³o¿y wniosek o ten dodatek w nastêpnym okresie zasi³kowym, z zachowaniem terminu, o którym mowa
w art. 14 ust. 3.”;
w art. 25 w ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. W przypadku wyst¹pienia zmian w liczbie cz³onków rodziny, uzyskania dochodu lub innych
zmian maj¹cych wp³yw na prawo do œwiadczeñ rodzinnych osoba, o której mowa w art. 23 ust. 1
i 1a, jest obowi¹zana do niezw³ocznego powiadomienia o tym organu wyp³acaj¹cego œwiadczenia
rodzinne.”;
w art. 26 ust. 3 i 4 otrzymuj¹ brzmienie:
„3. W przypadku gdy osoba ubiegaj¹ca siê o œwiadczenia rodzinne na nowy okres zasi³kowy z³o¿y
wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do œwiadczeñ rodzinnych
oraz wyp³ata œwiadczeñ przys³uguj¹cych za miesi¹c paŸdziernik nastêpuje do dnia 31 paŸdziernika.
4. W przypadku gdy osoba ubiegaj¹ca siê o œwiadczenia rodzinne na nowy okres zasi³kowy z³o¿y
wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 wrzeœnia do dnia 31 paŸdziernika, ustalenie
prawa do œwiadczeñ rodzinnych oraz wyp³ata œwiadczeñ przys³uguj¹cych za miesi¹c paŸdziernik nastêpuje do dnia 30 listopada.”;
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12) w art. 28:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Wstrzymuje siê wyp³atê œwiadczeñ rodzinnych, je¿eli osoba, o której mowa w art. 23 ust. 1
i 1a, odmówi³a udzielenia lub nie udzieli³a, w wyznaczonym terminie, wyjaœnieñ co do okolicznoœci maj¹cych wp³yw na prawo do œwiadczeñ rodzinnych.”,
b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Wstrzymuje siê wyp³atê œwiadczeñ rodzinnych, je¿eli osoba, o której mowa w art. 23 ust. 1
i 1a, nie podejmuje œwiadczeñ rodzinnych przez trzy kolejne miesi¹ce kalendarzowe.”;
13) w art. 29 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Podmiot realizuj¹cy zadania w zakresie œwiadczeñ rodzinnych mo¿e gromadziæ i przetwarzaæ,
w zakresie okreœlonym w ustawie, dane osobowe osoby, o której mowa w art. 23 ust. 1 i 1a oraz
cz³onków jej rodziny.”.
Art. 2.
1. Okres zasi³kowy rozpoczynaj¹cy siê w dniu 1 wrzeœnia 2007 r. przed³u¿a siê do dnia 30 wrzeœnia 2008 r.
2. Organ w³aœciwy z urzêdu zmienia decyzje i przyznaje prawo do œwiadczeñ rodzinnych przys³uguj¹cych w okresie zasi³kowym, o którym mowa w ust. 1, na podstawie dochodu rodziny z roku 2006 r.
3. Prawo do dodatku z tytu³u rozpoczêcia roku szkolnego na rok szkolny rozpoczynaj¹cy siê
w dniu 1 wrzeœnia 2008 r. ustala siê na wniosek osoby uprawnionej w okresie zasi³kowym, o którym mowa w ust. 1, chyba ¿e osoba z³o¿y wniosek o ten dodatek w nastêpnym okresie zasi³kowym,
z zachowaniem terminu, o którym mowa w art. 14 ust. 3 ustawy, o której mowa w art. 1.
4. Prawo do dodatku z tytu³u podjêcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania za
miesi¹c wrzesieñ 2008 r. ustala siê na wniosek osoby uprawnionej w okresie zasi³kowym, o którym mowa w ust. 1.
Art. 3.
Ustawa wchodzi w ¿ycie z dniem 1 wrzeœnia 2007 r., z wyj¹tkiem art. 1 pkt 2, 5, 9 lit. b i 11 oraz art. 2,
które wchodz¹ w ¿ycie z dniem 1 lipca 2008 r.
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UZASADNIENIE
Celem nowelizacji ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o œwiadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r.
Nr 139, poz. 992, Nr 104, poz. 711 i Nr 222, poz. 1630) jest wzmocnienie materialnego wsparcia dla
ubogich rodzin wielodzietnych, wprowadzenie do ustawy nowego œwiadczenia z tytu³u ci¹¿y i po³ogu
oraz przesuniêcie terminu rozpoczêcia i zakoñczenia okresu zasi³kowego.
Inicjatywa ta jest realizacj¹ dyspozycji art. 71 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, który stanowi:
„1.Pañstwo w swojej polityce spo³ecznej i gospodarczej uwzglêdnia dobro rodziny. Rodziny znajduj¹ce
siê w trudnej sytuacji materialnej i spo³ecznej, zw³aszcza wielodzietne i niepe³ne, maj¹ prawo do
szczególnej pomocy ze strony w³adz publicznych.
2. Matka przed i po urodzeniu dziecka ma prawo do szczególnej pomocy w³adz publicznych, której
zakres okreœla ustawa.”.
Rodziny wielodzietne, maj¹ce troje i wiêcej dzieci na wychowaniu s¹ w porównaniu w rodzinami
z mniejsz¹ liczb¹ dzieci w zdecydowanie trudniejszej sytuacji ekonomicznej, na co wskazuj¹ badania
gospodarstw domowych. Powoduje to trudnoœci w zaspokajania potrzeb materialnych, edukacyjnych, zdrowotnych dzieci, utrudnia tak¿e ich dostêp do dóbr kultury. Poprawie tej sytuacji ma s³u¿yæ
podwy¿szenie dodatku z tytu³u wychowania w rodzinie wielodzietnej z 80 do 100 z³otych.
Nowelizacja wprowadza nowe œwiadczenie dla ubogich kobiet w ci¹¿y i po³ogu. W przypadku spe³niania przez nie kryterium ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o œwiadczeniach rodzinnych, uprawniaj¹ce
do wsparcia, uzyskiwa³yby od czasu potwierdzenia ci¹¿y zaœwiadczeniem lekarskim œwiadczenie w wysokoœci 160 z³otych miesiêcznie. Œwiadczenie to jest powi¹zane z obowi¹zkiem kobiety ciê¿arnej do pozostawania pod opiek¹ lekarza.
Wprowadzenie tego œwiadczenia wynika z przekonania, ¿e konieczne jest wsparcie kobiety ciê¿arnej,
¿yj¹cej w trudnych warunkach materialnych, w okresie ci¹¿y i po³ogu, w celu zapewnienia jej i dziecku
lepszego od¿ywiania, zakupu zalecanych lekarstw czy odzie¿y ci¹¿owej. Do udzielania takiego wsparcia
zobowi¹zuje art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie p³odu
ludzkiego i warunkach dopuszczalnoœci przerywania ci¹¿y (Dz. U. Nr 17, poz. 78, z póŸn. zm.).
Projekt zak³ada alternatywnoœæ dodawanego œwiadczenia z tytu³u ci¹¿y i po³ogu oraz dodatku z tytu³u urodzenia dziecka, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy o œwiadczeniach rodzinnych. Rodzina bêdzie mia³a wybór tylko jednego z tych œwiadczeñ. Przewidziane zosta³y w zwi¹zku z tym szczególne rozwi¹zania:
– w przypadku, gdy w rodzinie urodzi³o siê dwoje lub wiêcej dzieci podczas jednego porodu, a osoba
w rodzinie pobra³a ju¿ œwiadczenie z tytu³u ci¹¿y i po³ogu, wówczas dodatek z tytu³u urodzenia
dziecka przys³uguje rodzinie na drugie i ka¿de kolejne dziecko;
– w sytuacji gdy osoba naby³a prawo do œwiadczenia z tytu³u ci¹¿y i po³ogu, ale nie pobra³a go w pe³nej
wysokoœci (np. z powodu utraty prawa do œwiadczeñ rodzinnych na skutek przekroczenia kryterium dochodowego w przypadku uzyskania dochodu) rodzinie przys³uguje dodatek z tytu³u urodzenia dziecka w wysokoœci ró¿nicy pomiêdzy wysokoœci¹ dodatku (1000 z³), a kwot¹ pobranego ju¿
œwiadczenia z tytu³u ci¹¿y i po³ogu.
Przesuniêcie terminu rozpoczêcia okresu zasi³kowego z miesi¹ca wrzeœnia na miesi¹c paŸdziernik
konieczne jest przede wszystkim ze wzglêdu na termin og³aszania przez Prezesa GUS danych o dochodzie z 1ha przeliczeniowego. Termin ten, zgodnie z ustaw¹ o podatku rolnym, okreœlony jest na dzieñ 23
wrzeœnia. Og³oszenie przez Prezesa GUS dochodu w tym dniu czyni w praktyce niemo¿liwym wydanie
decyzji i wyp³acenie œwiadczeñ rodzinnych do 30 wrzeœnia (zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy o œwiadczeniach rodzinnych w przypadku z³o¿enia wniosku do koñca lipca ustalenie prawa do œwiadczeñ rodzinnych oraz ich wyp³ata nastêpuje do 30 wrzeœnia). Rozpoczêcie okresu zasi³kowego w miesi¹cu wrzeœniu
oznacza równie¿, ¿e wnioski o ustalenie prawa sk³adane s¹ w lipcu i sierpniu, co uniemo¿liwia skorzystanie przez pracowników podmiotów realizuj¹cych zadania w zakresie œwiadczeñ rodzinnych w tym
okresie z urlopu wypoczynkowego. Ponadto wnioski sk³adane w tych miesi¹cach s¹ czêsto niekompletne, przede wszystkim ze wzglêdu na brak zaœwiadczeñ ze szkó³ o rozpoczêciu roku szkolnego. Konsekwencj¹ zmiany dokonanej art. 1 pkt 2, która dotyczy nowelizacji definicji „okresu zasi³kowego”, s¹
zmiany dokonane art. 1 pkt 5, 9 lit. b i 11 oraz przepis przejœciowy art. 2. W œwietle projektu
zmiany dotycz¹ce okresu zasi³kowego wejd¹ w ¿ycie w dniu 1 lipca 2008 r.
Ponadto zmiana dokonana art. 1 pkt 8 zmierza do tego, aby przypadku, gdy w stosunku do osoby samotnie wychowuj¹cej dziecko ubiegaj¹cej siê o zasi³ek rodzinny lub otrzymuj¹cej go, wyst¹pi¹ uzasadnione w¹tpliwoœci co do tego, ¿e ojciec dziecka jest nieznany, organ w³aœciwy (tj. wójt, burmistrz lub prezydent) móg³ wytoczyæ powództwo o ustalenie ojcostwa. Nowelizacja umo¿liwia równie¿ organowi w³aœciwemu wytoczenie powództwa o roszczenie alimentacyjne przeciwko osobom zobowi¹zanym do alimentacji w dalszej kolejnoœci na podstawie Kodeksu rodzinnego i opiekuñczego w przypadku przyznania zasi³ku rodzinnego osobie samotnie wychowuj¹cej dziecko, którego rodzice lub jedno z rodziców nie
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¿yje lub którego ojciec jest nieznany b¹dŸ w sytuacji, gdy powództwo o ustalenie œwiadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zosta³o oddalone. Zmiany te maj¹ na celu uszczelnienie systemu œwiadczeñ rodzinnych i przyznaj¹ organowi w³aœciwemu instrumenty prawne, które pozwol¹ skuteczniej
chroniæ interes publiczny.
Koszty nowelizacji ustawy o œwiadczeniach rodzinnych pokryje bud¿et pañstwa.
Zmiana w zakresie podniesienia kwoty dodatku z tytu³u wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej z 80 do 100 z³otych dotyczy ok. 800 tys. dzieci. Powoduje to zatem wzrost wydatków bud¿etu
pañstwa na dodatek z tytu³u wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej o oko³o 192 mln z³ rocznie,
tj. ³¹cznie z kosztami obs³ugi – o ok. 198 mln z³.
Wprowadzenie œwiadczenia z tytu³u ci¹¿y i po³ogu przy za³o¿eniu, ¿e 90% œwiadczeniobiorców skorzysta ze œwiadczenia przed urodzeniem dziecka (dziewiêæ œwiadczeñ miesiêcznych w wysokoœci 160 z³)
oraz 10% po urodzeniu dziecka (jednorazowe œwiadczenie w wysokoœci 1000 z³) wydatki w skali roku
wynios¹ maksymalnie ok. 357, 4 mln z³, co stanowi wzrost w stosunku do wydatków na dodatek z tytu³u
urodzenia dziecka o:
– 101,4 mln z³ rocznie;
– 8,4 mln z³ miesiêcznie.
Projektowana regulacja nie jest objêta zakresem prawa Unii Europejskiej.

UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 1 czerwca 2007 r.
w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy
o kszta³towaniu ustroju rolnego
oraz ustawy o gospodarowaniu nieruchomoœciami rolnymi Skarbu Pañstwa
Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Senat
wnosi do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej projekt ustawy o zmianie ustawy o kszta³towaniu ustroju
rolnego oraz ustawy o gospodarowaniu nieruchomoœciami rolnymi Skarbu Pañstwa.
Jednoczeœnie upowa¿nia senatora Jerzego Chróœcikowskiego do reprezentowania Senatu w pracach
nad projektem.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ

projekt

USTAWA
z dnia
o zmianie ustawy o kszta³towaniu ustroju rolnego
oraz ustawy o gospodarowaniu nieruchomoœciami rolnymi Skarbu Pañstwa
Art. 1.
W ustawie z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kszta³towaniu ustroju rolnego (Dz. U. Nr 64, poz. 592) wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1) w art. 5 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) w którym ³¹czna powierzchnia u¿ytków rolnych jest nie wiêksza ni¿ 100 ha.”;
2) art. 6 otrzymuje brzmienie:
„Art. 6.
1. Za rolnika indywidualnego uwa¿a siê osobê fizyczn¹, bêd¹c¹ w³aœcicielem, samoistnym posiadaczem lub dzier¿awc¹ nieruchomoœci rolnych o ³¹cznej powierzchni u¿ytków rolnych nieprzekraczaj¹cej 100 ha, posiadaj¹c¹ kwalifikacje rolnicze oraz co najmniej od 3 lat zamieszka³¹ w gminie, na obszarze której po³o¿ona jest jedna z nieruchomoœci wchodz¹cych w sk³ad jej gospodarstwa i prowadz¹c¹ przez ten okres osobiœcie gospodarstwo rolne.
2. Uwa¿a siê, ¿e osoba fizyczna osobiœcie prowadzi gospodarstwo rolne, je¿eli pracuje w tym gospodarstwie oraz podejmuje wszelkie decyzje dotycz¹ce prowadzenia dzia³alnoœci rolniczej w tym
gospodarstwie.
3. Uwa¿a siê, ¿e osoba fizyczna posiada kwalifikacje rolnicze, je¿eli ma:
1) wykszta³cenie rolnicze œrednie lub wy¿sze, lub
2) wykszta³cenie rolnicze zasadnicze zawodowe lub tytu³ kwalifikacyjny w zawodzie przydatnym do prowadzenia dzia³alnoœci rolniczej i co najmniej 3-letni okres pracy w gospodarstwie rolnym, lub
3) wykszta³cenie œrednie lub wy¿sze na kierunku innym ni¿ rolniczy i co najmniej 3-letni okres
pracy w gospodarstwie rolnym, lub
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4) wykszta³cenie wy¿sze na kierunku innym ni¿ rolniczy i ukoñczone studia podyplomowe
w zakresie zwi¹zanym z rolnictwem, lub
5) wykszta³cenie podstawowe, gimnazjalne lub zasadnicze zawodowe inne ni¿ rolnicze i co najmniej 5-letni okres pracy w gospodarstwie rolnym.”;
3) w art. 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Dowodem potwierdzaj¹cym posiadanie kwalifikacji rolniczych jest:
1) w przypadku warunku wykszta³cenia lub tytu³u kwalifikacyjnego – odpowiednio, œwiadectwo
lub dyplom ukoñczenia szko³y z uzyskanym tytu³em zawodowym, dyplom ukoñczenia
studiów podyplomowych, dyplom uzyskania tytu³u zawodowego lub dyplom potwierdzaj¹cy kwalifikacje zawodowe;
2) w przypadku warunku wykonywania pracy oraz okresu pracy w gospodarstwie rolnym –
oœwiadczenie poœwiadczone przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) lub œwiadectwo
pracy.”.
Art. 2.
W ustawie z dnia 19 paŸdziernika 1991 roku o gospodarowaniu nieruchomoœciami rolnymi Skarbu
1)
Pañstwa (Dz. U. z 2004 r. Nr 208, poz. 2128, z póŸn. zm. w art. 29 ust. 3b otrzymuje brzmienie:
„3b. Agencja mo¿e zastrzec, ¿e w przetargu mog¹ uczestniczyæ wy³¹cznie:
1) rolnicy indywidualni w rozumieniu przepisów o kszta³towaniu ustroju rolnego zamierzaj¹cy powiêkszyæ gospodarstwo rodzinne, je¿eli nieruchomoœæ wystawiana do przetargu po³o¿ona jest
w gminie, w którj rolnik indywidualny ma miejsce zamieszkania lub w gminie s¹siedniej;
2) osoby, które nie ukoñczy³y 40 roku ¿ycia, posiadaj¹ce kwalifikacje rolnicze okreœlone w przepisach o kszta³towaniu ustroju rolnego, zamierzaj¹ce utworzyæ gospodarstwo rodzinne w rozumieniu tych przepisów;
3) pracownicy zlikwidowanych pañstwowych przedsiêbiorstw gospodarki rolnej zamierzaj¹cy utworzyæ gospodarstwo rodzinne;
4) rolnicy, którzy po dniu 31 grudnia 1991 r. sprzedali Skarbowi Pañstwa nieruchomoœci niezbêdne
na cele publiczne;
5) cz³onkowie rolniczych spó³dzielni produkcyjnych postawionych w stan likwidacji lub upad³oœci;
6) repatrianci w rozumieniu przepisów o repatriacji, przybyli do Rzeczypospolitej Polskiej nie wczeœniej ni¿ 6 lat przed dniem przetargu;
7) spó³ki pracowników zlikwidowanych pañstwowych przedsiêbiorstw gospodarki rolnej.”.
Art. 3.
W sprawach wszczêtych i niezakoñczonych przed dniem wejœcia w ¿ycie niniejszej ustawy stosuje siê
przepisy dotychczasowe.
Art. 4.
Ustawa wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia.

1)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta³y og³oszone w Dz.U. z 2004 r. Nr 281, poz. 2772, z 2005 r. Nr 132,
poz. 1110, Nr 163, poz. 1362, Nr 167, poz.1398, Nr 169, poz. 1420 i Nr 175, poz. 1459, z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 141, poz. 997,
Nr 170, poz. 1217, Nr 195, poz. 1437 i Nr 249, poz. 1837oraz z 2007 r. Nr 35, poz. 218.
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UZASADNIENIE
Uzasadnienie zmian do ustawy o kszta³towaniu ustroju rolnego
Struktura agrarna polskiego rolnictwa charakteryzuje siê m.in. znaczn¹ liczb¹ gospodarstw rolnych
(blisko 2 mln o powierzchni powy¿ej 1 ha), znacznym rozdrobnieniem, niewielkim udzia³em gospodarstw œrednich i wiêkszych obszarowo (a¿ 80% gospodarstw ma powierzchniê mniejsz¹ ni¿ 10 ha, u¿ytkuj¹ one 40% u¿ytków rolnych). Tylko 1% gospodarstw ma powierzchniê powy¿ej 50 ha a u¿ytkuj¹ one
16% u¿ytków rolnych. Œrednia powierzchnia gospodarstwa indywidualnego w Polsce wynosi³a wg danych spisu rolnego w 2002 r. – 8, 33 ha, a w uk³adzie wojewódzkim – od 3, 92 ha w woj. ma³opolskim do
18, 74 ha w warmiñsko-mazurskim.
Bior¹c pod uwagê przedstawione uwarunkowania strukturalne, przyjêty przez ustawê o kszta³towaniu ustroju rolnego limit powierzchni preferowanego przez politykê roln¹ pañstwa gospodarstwa rodzinnego, wynosz¹cy 300 ha u¿ytków rolnych, nale¿y uznaæ za zbyt wysoki.
Obecna struktura obszarowa wskazuje na koniecznoœæ powiêkszania w pierwszym rzêdzie gospodarstw kilku- i kilkunasto hektarowych, co ma na celu, miêdzy innymi, zapewnienie mo¿liwoœci utrzymania siê z pracy w rolnictwie w³aœcicielom i ich rodzinom. Zwiêkszenie mo¿liwoœci wspierania przez
pañstwo procesu powiêkszania typowych gospodarstw rodzinnych, wymaga³oby ograniczenia ustawowego limitu powierzchni gospodarstwa rodzinnego do 100 ha u¿ytków rolnych a za rolnika indywidualnego uznania w³aœciciela lub dzier¿awcy nieruchomoœci rolnych o powierzchni nieprzekraczaj¹cej
limitu okreœlonego dla gospodarstwa rodzinnego. Nabywanie ziemi do tej powierzchni przez rolników
indywidualnych odbywa³oby siê poza pierwokupem Agencji.
Ponadto w nowelizowanej ustawie zbyt ogólnie okreœlone zosta³y wymogi, których spe³nienie pozwala
uznaæ osobê fizyczn¹ za rolnika indywidualnego. Dowodem na to jest uczestnictwo w przetargach ograniczonych organizowanych przez Agencjê Nieruchomoœci Rolnych dla rolników indywidualnych osób,
które wprawdzie spe³niaj¹ formalnie ustawowe kryteria, nie s¹ jednak w rzeczywistoœci zwi¹zane z rolnictwem. Zgodnie z literalnym brzmieniem przepisów powo³anej ustawy ka¿da osoba posiadaj¹ca co
najmniej wykszta³cenie œrednie, niekoniecznie rolnicze, spe³nia wymogi wykszta³cenia rolniczego i wymóg zamieszkiwania w gminie, na obszarze której po³o¿ona jest nabywana nieruchomoœæ, chocia¿by na
dzieñ przed przetargiem zosta³a zameldowana i wydzier¿awi³a w tym samym czasie nieruchomoœci rolne od miejscowych rolników. W œwietle obowi¹zuj¹cych przepisów ustawy nie ma wiêc przeszkód, aby
grunty rolne by³y nabywane przez przedsiêbiorcze osoby niebêd¹ce rolnikami, chocia¿by dla otrzymywania dop³at lub w celach spekulacyjnych.
Z powy¿szych wzglêdów celowe jest wprowadzenie ograniczeñ w postaci wymogu 3-letniego zamieszkiwania na terenie gminy, gdzie le¿y gospodarstwo oraz ponowne zdefiniowanie kwalifikacji rolniczych,
wy³¹czaj¹ce mo¿liwoœæ uznania za rolnika osoby nie maj¹cej nic wspólnego z rolnictwem, a legitymuj¹cej siê wykszta³ceniem wy¿szym lub œrednim w jakiejkolwiek dziedzinie a tak¿e doprecyzowanie
pojêcia „osobiste prowadzenie gospodarstwa rolnego”. Najistotniejszymi przes³ankami œwiadcz¹cymi o osobistym prowadzeniu gospodarstwa powinna byæ praca w swoim gospodarstwie rolnym oraz
podejmowanie wszelkich decyzji zwi¹zanych z jego prowadzeniem.
Uzasadnienie zmiany w ustawie o gospodarowaniu nieruchomoœciami rolnymi Skarbu Pañstwa
Proponowana zmiana ma na celu ujednolicenie preferencji dla rolników indywidualnych powiêkszaj¹cych gospodarstwo rodzinne, wprowadzonych ustaw¹ o kszta³towaniu ustroju rolnego, przy nabywaniu nieruchomoœci Zasobu w przetargach ograniczonych.
Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 Agencja realizuje zadania m.in. w zakresie tworzenia gospodarstw rodzinnych. Jednak dotychczas zadanie to nie by³o wspierane instrumentem u³atwiaj¹cym nabywanie ziemi
przez osoby tworz¹ce takie gospodarstwa, zw³aszcza przez m³odych rolników. Uzasadnionym by³oby
wiêc wprowadzenie mo¿liwoœci organizowania przez Agencjê przetargów ograniczonych dla takich
osób. Wprowadzenie przedmiotowego zapisu by³oby uzasadnione pod warunkiem jednoczesnej zmiany
definicji kwalifikacji rolniczych w ustawie o kszta³towaniu stroju rolnego.
W konsekwencji preferowania przez Agencjê powiêkszania i tworzenia gospodarstw rodzinnych, równie¿ byli pracownicy zlikwidowanych pañstwowych przedsiêbiorstw gospodarki rolnej powinni tworzyæ
takie gospodarstwa w ramach przetargów ograniczonych.
Mo¿liwoœæ u³atwiania nabywania ziemi by³ym pracownikom zlikwidowanych ppgr wspó³dzia³aj¹cym
w formie spó³ki jest tak samo uzasadniona, jak wspieranie nabywania przez by³ych pracowników zlikwidowanych ppgr wystêpuj¹cych jako osoby fizyczne. W dotychczasowym brzmieniu ustawy okreœla
siê, ¿e w przetargu ograniczonym uczestniczyæ mog¹ spó³ki utworzone przez takich pracowników. Tymczasem nie powinno byæ istotne, kto tworzy³ w przesz³oœci spó³kê, lecz kto obecnie jest jej udzia³owcem.
Projektowana ustawa nie poci¹gnie za sob¹ istotnych skutków finansowych dla bud¿etu pañstwa.
Projektowana ustawa nie jest sprzeczna z prawem Unii Europejskiej.
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UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 1 czerwca 2007 r.
w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy
o zmianie ustawy o kszta³towaniu ustroju rolnego
Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Senat wnosi
do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej projekt ustawy o zmianie ustawy o kszta³towaniu ustroju rolnego.
Jednoczeœnie upowa¿nia senatora Jaros³awa Laseckiego do reprezentowania Senatu w pracach nad
projektem.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ

Projekt

USTAWA
dnia
o zmianie ustawy o kszta³towaniu ustroju rolnego
Art. 1.
W ustawie z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kszta³towaniu ustroju rolnego (Dz. U. Nr 64, poz. 592)
wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1) w art. 3 ust. 7 otrzymuje brzmienie:
„7. Prawo pierwokupu, o którym mowa w ust. 4, nie przys³uguje:
je¿eli w wyniku nabycia nieruchomoœci rolnej nastêpuje powiêkszenie gospodarstwa rodzinnego, jednak do powierzchni nie wiêkszej ni¿ okreœlona w art. 5 ust. 1 pkt 2, a nabywana nieruchomoœæ rolna po³o¿ona jest w gminie, w której ma miejsce zamieszkania nabywca, lub
w gminie s¹siedniej;
je¿eli sprzedawana jest nieruchomoœæ rolna o obszarze mniejszym ni¿ 1 ha u¿ytków rolnych.”;
2) w art. 4 w ust. 4 w pkt 3 kropkê na koñcu zastêpuje siê œrednikiem i dodaje siê pkt 4 w brzmieniu:
„4) je¿eli przenoszona jest w³asnoœæ nieruchomoœci rolnej o obszarze mniejszym ni¿ 1 ha u¿ytków rolnych.”.
Art. 2.
W sprawach wszczêtych i niezakoñczonych przed dniem wejœcia w ¿ycie niniejszej ustawy stosuje siê
przepisy ustawy wymienionej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejsz¹ ustaw¹.
Art. 3.
Ustawa wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia.
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UZASADNIENIE
Ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kszta³towaniu ustroju rolnego, która wesz³a w ¿ycie w dniu 15
lipca 2003 r., zgodnie z jej za³o¿eniami mia³a s³u¿yæ poprawie struktury obszarowej gospodarstw rolnych, przeciwdzia³aniu nadmiernej koncentracji nieruchomoœci rolnych oraz zapewnieniu prowadzenia dzia³alnoœci rolniczej w gospodarstwach rolnych przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach.
Ustawa zdefiniowa³a, miêdzy innymi, pojêcie gospodarstwa rodzinnego, które zgodnie z art. 23 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej jest podstaw¹ ustroju rolnego pañstwa, wprowadzi³a mo¿liwoœæ nabywania przez Agencjê Nieruchomoœci Rolnych ziemi na rynku prywatnym na podstawie prawa pierwokupu i wykupu, umo¿liwi³a organizowanie przez Agencjê przetargów ograniczonych na sprzeda¿
i dzier¿awê dla rolników indywidualnych powiêkszaj¹cych gospodarstwa rodzinne, wreszcie
ustanowi³a limit powierzchniowy nieruchomoœci, jaki mo¿e byæ sprzedany jednemu podmiotowi przez Agencjê.
Uchwalenie tej ustawy nast¹pi³o w bardzo du¿ym tempie w trakcie negocjacji warunków przyst¹pienia Polski do Unii Europejskiej. Poœpiech ten wynika³ z faktu, i¿ niektóre opinie prawne wskazywa³y, ¿e
wprowadzenie do prawa krajowego uregulowañ dotycz¹cych zakresu swobody obrotu kapita³u, mo¿e
nast¹piæ tylko przed ratyfikowaniem przez Polskê Traktatu Akcesyjnego. W wypadku nieustanowienia wtedy instytucji pañstwowego pierwokupu, ewentualne wprowadzenie tego instrumentu do prawodawstwa po przyst¹pieniu Polski do Unii Europejskiej by³oby trudne lub wrêcz niemo¿liwe.
Oceniaj¹c realizacjê ustawy na podstawie danych liczbowych mo¿na stwierdziæ, ¿e Agencja w znikomym stopniu korzysta³a z przys³uguj¹cego jej prawa pierwokupu. Wed³ug stanu na koniec ubieg³ego roku, od pocz¹tku dzia³ania ustawy, Agencja otrzyma³a 231 000 umów dotycz¹cych w sumie powierzchni
ok. 380 tys. ha, w stosunku do których przys³ugiwa³o jej prawo pierwokupu. Agencja skorzysta³a 266
razy z tego uprawnienia, czyli w 0, 116% przypadków, a oœwiadczenia o skorzystaniu z prawa pierwokupu (wykupu) dotyczy³y powierzchni ok. 6 tys. ha.
W zwi¹zku z brakiem planów zagospodarowania przestrzennego na znacznym obszarze kraju, ustawa ta ma niestety tak¿e zastosowanie do nieruchomoœci rolnych po³o¿onych na terenie gmin, czy te¿
w obrêbie administracyjnym miast, czêsto o ma³ym obszarze i przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe. W sytuacji braku planu zagospodarowania przestrzennego, klasyfikacja przez notariusza
przeznaczenia nieruchomoœci stanowi¹cej przedmiot obrotu, odbywa siê na podstawie zapisów w ewidencji gruntów, które to, bardzo czêsto, klasyfikuj¹ grunty jako u¿ytki rolne. Nieruchomoœci o takim
charakterze nie s¹ nabywane przez Agencjê na zasadach pierwokupu, nie maj¹ bowiem ¿adnego znaczenia dla realizacji celów ustawy.
Dziêki ograniczeniu zakresu dzia³ania ustawy w sferze prawa pierwokupu Agencji, jej przepisy nie
mia³yby zastosowania do wiêkszoœci umów przenosz¹cych w³asnoœæ nieruchomoœci formalnie rolnych,
które stanowi¹ najczêœciej tereny nadaj¹ce siê pod zabudowê mieszkaniow¹.
Rocznie do Agencji wp³ywa oko³o 80 tys. aktów notarialnych, z których a¿ 80% dotyczy ma³ych obszarowo nieruchomoœci poni¿ej 1 ha, w du¿ej czêœci o charakterze faktycznie nierolnym (np. budowlanym).
Wprowadzenie obszarowego limitu umo¿liwi³oby s³u¿bom Agencji skoncentrowanie siê na badaniu
celowoœci nabycia jedynie tych nieruchomoœci, które mog¹ mieæ istotne znaczenie dla realizacji celów
kszta³towania ustroju rolnego, tj. przede wszystkim poprawy struktury obszarowej rolnictwa. Dotychczasowe doœwiadczenia wskazuj¹, ¿e najlepsze efekty daje nabywanie wiêkszych obszarowo nieruchomoœci, które po restrukturyzacji udostêpniane s¹ okolicznym rolnikom indywidualnym w formie przetargów ograniczonych.
Zmiana zaproponowana w nowelizacji powinna usprawniæ obrót nieruchomoœciami w sferze zapewnienia gruntów pod budownictwo, wzmacniaj¹c jednoczeœnie rolê ustawowych regulacji w zakresie
kszta³towania ustroju rolnego.
Ustawa nie poci¹ga za sob¹ istotnych skutków finansowych.
Przedmiot projektu ustawy nie jest objêty prawem Unii Europejskiej.

UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 1 czerwca 2007 r.
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o spó³dzielniach mieszkaniowych
oraz o zmianie niektórych innych ustaw
Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 10 maja 2007 r. ustawy o zmianie ustawy o spó³dzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw, wprowadza do jej
tekstu nastêpuj¹ce poprawki:
1) w art. 1 po pkt 1 dodaje siê pkt 1a w brzmieniu:
„1a) w art. 2 dodaje siê ust. 5 w brzmieniu:
„5. Osob¹ blisk¹ w rozumieniu ustawy jest zstêpny, wstêpny, rodzeñstwo, dzieci rodzeñstwa,
ma³¿onek, osoba przysposabiaj¹ca i przysposobiona oraz osoba, która pozostaje faktycznie
we wspólnym po¿yciu.”; ”;
2) w art. 1 w pkt 3 w lit. a, w ust. 4 dodaje siê zdanie trzecie w brzmieniu:
„Obowi¹zki te wykonuj¹ przez uiszczanie op³at na takich samych zasadach, jak cz³onkowie
spó³dzielni, z zastrze¿eniem art. 5.”;
1
3) w art. 1 w pkt 3 w lit b, ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„41. Zarz¹d spó³dzielni prowadzi odrêbnie dla ka¿dej nieruchomoœci:
1) ewidencjê i rozliczenie przychodów i kosztów, o których mowa w ust. 1–2 i 4,
2) ewidencjê wp³ywów i wydatków funduszu remontowego zgodnie z art. 6 ust. 3; ewidencja
wp³ywów i wydatków funduszu remontowego na poszczególne nieruchomoœci powinna uwzglêdniaæ wszystkie wp³ywy i wydatki funduszu remontowego tych nieruchomoœci.”;
1
1
3
4) w art. 1 w pkt 3 w lit. b w zdaniu wstêpnym wyrazy „ust. 4 ” zastêpuje siê wyrazami „ust. 4 –4 ” oraz
1
2
3
po ust. 4 dodaje siê ust. 4 i 4 w brzmieniu:
„42. W celu pozyskania œrodków zewnêtrznych spó³dzielnia mo¿e tworzyæ wspólny fundusz remontowy, który stanowiæ bêdzie zabezpieczenie wk³adu w³asnego na realizacjê przedsiêwziêæ, na które
przewidziana jest pomoc publiczna oraz na sp³atê kredytów zaci¹ganych na te przedsiêwziêcia.
43. Rozliczenia kosztów utrzymania nieruchomoœci dokonuje siê w ten sposób, ¿e podstaw¹ do rozliczenia tych kosztów jest przypisanie do wszystkich nieruchomoœci najmniejszej dzia³ki, proporcjonalnie do jej powierzchni. Ró¿nicê pomiêdzy najmniejsz¹ dzia³k¹ a pozosta³ymi dzia³kami dzieli siê proporcjonalnie na wszystkie budynki wielorodzinne.”;
5) w art. 1 w pkt 3 dodaje siê lit. f w brzmieniu:
„f) ust. 8 otrzymuje brzmienie:
„8. Cz³onkowie spó³dzielni, osoby niebêd¹ce cz³onkami spó³dzielni, którym przys³uguj¹
spó³dzielcze w³asnoœciowe prawa do lokali, oraz w³aœciciele niebêd¹cy cz³onkami spó³dzielni
mog¹ kwestionowaæ zasadnoœæ zmiany wysokoœci op³at bezpoœrednio na drodze s¹dowej.
W przypadku wyst¹pienia na drogê s¹dow¹ ponosz¹ oni op³aty w dotychczasowej wysokoœci.
Ciê¿ar udowodnienia zasadnoœci zmiany wysokoœci op³at spoczywa na spó³dzielni.”; ”;
6) w art. 1 w pkt 4 w lit. a, w ust. 1 wyrazy „przychodami, o których mowa w art. 4 ust. 1–2 i 4, zwiêksza odpowiednio koszty lub przychody eksploatacji i utrzymania” zastêpuje siê wyrazami „przychodami z op³at, o których mowa w art. 4 ust. 1–2 i 4, zwiêksza odpowiednio przychody lub koszty eksploatacji
i utrzymania”;
7) w art. 1 w pkt 6 w lit. a, w ust. 1 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:
„W ci¹gu 3 miesiêcy po wygaœniêciu tytu³u prawnego do lokalu mieszkalnego osoby, którym przys³ugiwa³o spó³dzielcze prawo do lokalu, oraz zamieszkuj¹ce w tym lokalu osoby, które prawa
swoje od nich wywodz¹, s¹ obowi¹zane do opró¿nienia lokalu.”;
1
8) w art. 1 w pkt 8, w art. 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Cz³onek spó³dzielni mieszkaniowej ma prawo otrzymania odpisu statutu i regulaminów oraz kopii uchwa³ organów spó³dzielni i protoko³ów obrad organów spó³dzielni, protoko³ów lustracji, rocznych sprawozdañ finansowych oraz faktur i umów zawieranych przez spó³dzielniê z osobami
trzecimi.”;
1
9) w art. 1 w pkt 8, w art. 8 skreœla siê ust. 2, oraz w art. 2 w pkt 1 skreœla siê lit. b;
1
10) w art. 1 w pkt 8, w art. 8 po ust. 1 dodaje siê ust. ... w brzmieniu:
„... Koszty sporz¹dzania odpisów i kopii tych dokumentów, z wyj¹tkiem statutu i regulaminów
uchwalonych na podstawie statutu, pokrywa cz³onek spó³dzielni wnioskuj¹cy o ich otrzymanie.”;
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11) w art. 1 w pkt 8, w art. 8 po ust. 1 dodaje siê ust. ... w brzmieniu:
„... Statut spó³dzielni mieszkaniowej, regulaminy, uchwa³y i protoko³y obrad organów spó³dzielni,
a tak¿e protoko³y lustracji i roczne sprawozdanie finansowe powinny byæ udostêpnione na stronie internetowej spó³dzielni.”;
2
12) w art. 1 w pkt 8, w art. 8 w ust. 1 wyrazy „ni¿ ¼ minimalnego wynagrodzenia” zastêpuje siê wyrazami „ni¿ minimalne wynagrodzenie”;
3
13) w art. 1 w pkt 8, art. 8 otrzymuje brzmienie:
3
„Art. 8 .
1. Walne zgromadzenie spó³dzielni mieszkaniowej nie mo¿e byæ zast¹pione przez zebranie przedstawicieli, jednak¿e, je¿eli statut tak stanowi, w przypadku gdy liczba cz³onków spó³dzielni mieszkaniowej przekroczy 500, walne zgromadzenie mo¿e byæ podzielone na czêœci. Rada nadzorcza
ustala zasady zaliczania cz³onków do poszczególnych czêœci walnego zgromadzenia z tym, ¿e nie
mo¿na zaliczyæ cz³onków uprawnionych do lokali znajduj¹cych siê w obrêbie jednej nieruchomoœci do ró¿nych czêœci walnego zgromadzenia.
2. Zarz¹d zwo³uje walne zgromadzenie przynajmniej raz w roku w ci¹gu 6 miesiêcy po up³ywie roku
obrachunkowego.
3. Zarz¹d zwo³uje walne zgromadzenie tak¿e na ¿¹danie:
1) rady nadzorczej,
2) przynajmniej jednej dziesi¹tej, nie mniej jednak ni¿ trzech cz³onków, je¿eli uprawnienia tego
nie zastrze¿ono w statucie dla wiêkszej liczby cz³onków.
4. ¯¹danie zwo³ania walnego zgromadzenia powinno byæ z³o¿one pisemnie z podaniem celu jego zwo³ania.
5. W przypadku wskazanym w ust. 3 walne zgromadzenie zwo³uje siê w takim terminie, aby mog³o
siê ono odbyæ w ci¹gu czterech tygodni od dnia wniesienia ¿¹dania. Je¿eli to nie nast¹pi, zwo³uje
je rada nadzorcza, zwi¹zek rewizyjny, w którym spó³dzielnia jest zrzeszona, lub Krajowa Rada
Spó³dzielcza, na koszt spó³dzielni.
6. O czasie, miejscu i porz¹dku obrad walnego zgromadzenia lub jego czêœci zawiadamia siê wszystkich cz³onków na piœmie co najmniej 21 dni przed terminem posiedzenia walnego zgromadzenia lub jego pierwszej czêœci. Zawiadomienie powinno zawieraæ czas, miejsce, porz¹dek obrad
oraz informacjê o miejscu wy³o¿enia wszystkich sprawozdañ i projektów uchwa³, które bêd¹
przedmiotem obrad oraz informacjê o prawie cz³onka do zapoznania siê z tymi dokumentami.
7. Walne zgromadzenie mo¿e podejmowaæ uchwa³y jedynie w sprawach objêtych porz¹dkiem obrad
podanym do wiadomoœci cz³onków w terminach i w sposób okreœlony w ustawie.
8. Walne zgromadzenie jest wa¿ne niezale¿nie od liczy obecnych na nim cz³onków.
9. Uchwa³ê uwa¿a siê za podjêt¹, je¿eli by³a poddana pod g³osowanie wszystkich czêœci walnego
zgromadzenia, a za uchwa³¹ opowiedzia³a siê wymagana w ustawie lub statucie wiêkszoœæ
ogólnej liczby cz³onków uczestnicz¹cych w walnym zgromadzeniu. Jednak¿e w sprawach likwidacji spó³dzielni, przeznaczenia maj¹tku pozosta³ego po zaspokojeniu zobowi¹zañ likwidowanej spó³dzielni, zbycia nieruchomoœci, zbycia zak³adu lub innej wyodrêbnionej jednostki organizacyjnej do podjêcia uchwa³y konieczne jest aby w posiedzeniach wszystkich czêœci walnego zgromadzenia, na których uchwa³a by³a poddana pod g³osowanie, uczestniczy³a ³¹cznie co
najmniej po³owa ogólnej liczby uprawnionych do g³osowania, chyba, ¿e statut stanowi inaczej.
10. Projekty uchwa³ i ¿¹dania zamieszczenia oznaczonych spraw w porz¹dku obrad walnego zgromadzenia lub jego wszystkich czêœci maj¹ prawo zg³aszaæ: zarz¹d, rada nadzorcza i cz³onkowie.
Projekty uchwa³, w tym uchwa³ przygotowanych w wyniku tych ¿¹dañ, powinny byæ wyk³adane
na co najmniej 14 dni przed terminem walnego zgromadzenia lub jego pierwszej czêœci.
11. Cz³onkowie maj¹ prawo zg³aszaæ projekty uchwa³ i ¿¹dania, o których mowa w ust. 10, w terminie do 15 dni przed dniem posiedzenia walnego zgromadzenia lub jego pierwszej czêœci. Projekt
uchwa³y zg³aszanej przez cz³onków spó³dzielni musi byæ poparty przez co najmniej 10 cz³onków.
12. Cz³onek ma prawo zg³aszania poprawek do projektów uchwa³ nie póŸniej ni¿ na 3 dni przed posiedzeniem walnego zgromadzenia lub jego pierwszej czêœci.
13. Zarz¹d jest zobowi¹zany do przygotowania pod wzglêdem formalnym i przed³o¿enia pod g³osowanie
na walnym zgromadzeniu projektów uchwa³ i poprawek zg³oszonych przez cz³onków spó³dzielni.”;
3
4
14) w art. 1 w pkt 8, po art. 8 dodaje siê art. 8 w brzmieniu:
4.
„Art. 8
1. Spó³dzielnia mieszkaniowa obowi¹zana jest raz na trzy lata poddaæ siê badaniu lustracyjnemu
w zakresie legalnoœci, gospodarnoœci i rzetelnoœci ca³oœci jej dzia³alnoœci w trybie okreœlonym
przepisami ustawy z dnia 16 wrzeœnia 1982 r. – Prawo spó³dzielcze.

34. posiedzenie Senatu w dniach 30, 31 maja i 1 czerwca 2007 r.
442

15)

16)

17)
18)
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20)
21)
22)

23)
24)

25)

26)
27)
28)

29)

30)
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2. Badanie powy¿sze przeprowadza bieg³y rewident, na pisemne ¿¹danie organów spó³dzielni lub co
najmniej 100 cz³onków, a w spó³dzielni licz¹cej mniej ni¿ 1000 cz³onków co najmniej 1/10 liczby
cz³onków tej spó³dzielni.”;
w art. 1 po pkt 8 dodaje siê pkt 8a w brzmieniu:
„8a) w art. 9 po ust. 71 dodaje siê ust. 72 w brzmieniu:
2
„7 . Cz³onek spó³dzielni nie mo¿e wynajmowaæ lub oddawaæ w bezp³atne u¿ywanie ca³ego lub
czêœci lokalu mieszkalnego w domach dla inwalidów, osób samotnych i innych domach
o specjalnym przeznaczeniu.”; ”;
w art. 1 w pkt 9 w lit. b, ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Rozliczenie kosztów budowy nastêpuje w terminie 6 miesiêcy od dnia oddania budynku do u¿ytkowania.”;
1
w art. 1 w pkt 10 w lit. b, w ust. 1 w pkt 2 po wyrazie „op³at” dodaje siê wyrazy „, o których mowa
w art. 4 ust. 1,”;
1
w art. 1 w pkt 10 w lit. b, w ust. 1 w pkt 2 wyrazy „za 6 miesiêcy” zastêpuje siê wyrazami „za 3 miesi¹ce”;
w art. 1 w pkt 10 w lit. c, ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. W przypadku wygaœniêcia spó³dzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego
spó³dzielnia, z zastrze¿eniem art. 15, og³asza nie póŸniej ni¿ w ci¹gu 3 miesiêcy od dnia opró¿nienia lokalu, zgodnie z postanowieniami statutu, przetarg na ustanowienie odrêbnej w³asnoœci
tego lokalu, zawiadamiaj¹c o przetargu w sposób okreœlony w statucie oraz przez publikacjê
og³oszenia w prasie lokalnej. Pierwszeñstwo w nabyciu lokalu maj¹ cz³onkowie, którzy nie maj¹ zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych i zg³osz¹ gotowoœæ zawarcia umowy o ustanowienie
i przeniesienie odrêbnej w³asnoœci tego lokalu. W przypadku zg³oszenia siê kilku uprawnionych, pierwszeñstwo ma najd³u¿ej oczekuj¹cy. Warunkiem przeniesienia odrêbnej w³asnoœci lokalu na takiego cz³onka jest wp³ata wartoœci rynkowej lokalu.”;
2
w art. 1 w pkt 10 w lit. e, w ust. 2 wyrazy „potr¹ca siê sp³atê przypadaj¹cej na dany lokal czêœæ zobowi¹zañ” zastêpuje siê wyrazami „potr¹ca siê przypadaj¹c¹ na dany lokal czêœæ zobowi¹zañ”;
2
w art. 1 w pkt 10 w lit. e, w ust. 2 wyrazy „osoba uprawniona sp³aca” zastêpuje siê wyrazami „potr¹ca siê równie¿”;
2
w art. 1 w pkt 10 w lit. e, w ust. 2 wyrazy „przypadaj¹c¹ na ten lokal czêœæ umorzenia kredytu” zastêpuje siê wyrazami „nominaln¹ kwotê umorzenia kredytu lub dotacji, w czêœci przypadaj¹cej na
ten lokal”;
2
w art. 1 w pkt 10 w lit. e, w ust. 2 na koñcu dodaje siê wyrazy „oraz kwoty zaleg³ych op³at, o których
mowa w art. 4 ust. 1";
w art. 1 w pkt 10 w lit. e:
a) w ust. 22 na koñcu dodaje siê wyrazy „, a tak¿e koszty okreœlenia wartoœci rynkowej lokalu”,
b) w ust. 24 wyrazy „Koszty okreœlenia wartoœci rynkowej lokalu, wynagrodzenie” zastêpuje siê
wyrazem „Wynagrodzenie”;
w art. 1 w pkt 10 w lit. e:
a) w zdaniu wstêpnym wyrazy „ust. 22–25” zastêpuje siê wyrazami „ust. 22–24”,
b) skreœla siê ust. 23,
c) w ust. 25 wyrazy „ust. 23 i 24” zastêpuje siê wyrazami „ust. 21”;
w art. 1 w pkt 12 w lit. a, w ust. 1 w pkt 2 wyrazy „na jego lokal” zastêpuje siê wyrazami „na budowê
jego lokalu”;
w art. 1 w pkt 12 w lit. a, w ust. 1 w pkt 2 wyrazy „do bud¿etu” zastêpuje siê wyrazami „do bud¿etu
pañstwa”;
w art. 1:
a) w pkt 12 w lit. b, w ust. 11,
b) w pkt 21 w lit. b, w ust. 11
– wyrazy „zawrze umowê przeniesienia w³asnoœci lokalu” zastêpuje siê wyrazami „zawiera umowê,
o której mowa w ust. 1,”;
w art. 1:
a) w pkt 12 w lit. b, w ust. 11,
b) w pkt 21 w lit. b, w ust. 11
– wyrazy „do gruntu” zastêpuje siê wyrazem „gruntu”;
w art. 1:
a) w pkt 12 w lit. b, w ust. 11,
b) w pkt 21 w lit. b, w ust. 11
– wyrazy „wybudowali jej” zastêpuje siê wyrazami „wybudowali go jej”;
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31) w art. 1 w pkt 14 po lit. a dodaje siê lit. ... w brzmieniu:
„...) po ust. 2 dodaje siê ust. 21 w brzmieniu:
„21. W przypadku wygaœniêcia spó³dzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego w nastêpstwie ustania cz³onkostwa lub niedokonania czynnoœci, o których mowa w art. 14, w domach dla
inwalidów, osób samotnych i innych domach o specjalnym przeznaczeniu, roszczenie o przyjêcie
do spó³dzielni i zawarcie umowy o ustanowienie spó³dzielczego lokatorskiego prawa do lokalu
mieszkalnego przys³uguje wy³¹cznie ma³¿onkowi zamieszka³emu razem z by³ym cz³onkiem.”, ”;
1
5
1
32) art. 1 w pkt 14 w lit. c, w ust. 6 wyrazy „art. 11 ust. 2 –2 ” zastêpuje siê wyrazami „art. 11 ust. 2
2
i 2 ”;
33) w art. 1:
a) pkt 15 otrzymuje brzmienie:
1
„15) w art. 17 :
a) uchyla siê ust. 1–5,
b) ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Spó³dzielnia nie mo¿e odmówiæ przyjêcia w poczet cz³onków nabywcy spó³dzielczego
w³asnoœciowego prawa do lokalu, je¿eli odpowiada on wymaganiom statutu. Dotyczy
to równie¿ spadkobiercy, zapisobiorcy i licytanta.”; ”,
b) w pkt 22, w art. 1719 po wyrazie „Przepisy” dodaje siê wyrazy „art. 171 ust. 6,”;
34) w art. 1:
a) dodaje siê pkt 17a w brzmieniu:
7;”,
„17a) uchyla siê art. 17
b) w pkt 22, w art. 1719 skreœla siê wyrazy „art. 177,”;
19
35) w art. 1 w pkt 22, w art. 17 na koñcu dodaje siê wyrazy „i gara¿y wolnostoj¹cych”;
36) w art. 1 w pkt 23 w lit. b, ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Rozliczenie kosztów budowy nastêpuje w terminie 6 miesiêcy od dnia oddania budynku do u¿ytkowania.”;
37) w art. 1 po pkt 23 dodaje siê pkt 23a w brzmieniu:
„23a) w art. 22 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Umowa o ustanowienie odrêbnej w³asnoœci lokali mo¿e byæ zawarta przez spó³dzielniê z ka¿dym
cz³onkiem indywidualnie, mo¿e równie¿ byæ zawarta jednoczeœnie ze wszystkimi cz³onkami, którzy ubiegaj¹ siê o ustanowienie takiego prawa wraz ze zwi¹zanymi z nim udzia³ami w nieruchomoœci. W takim przypadku wysokoœæ udzia³ów w nieruchomoœci wspólnej okreœla ta umowa.”; ”;
38) w art. 1 w pkt 25, ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Je¿eli w okreœlonym budynku lub budynkach po³o¿onych w obrêbie danej nieruchomoœci zosta³a wyodrêbniona w³asnoœæ wszystkich lokali, wiêkszoœæ w³aœcicieli lokali w tym budynku lub budynkach po³o¿onych w obrêbie tej nieruchomoœci mo¿e podj¹æ uchwa³ê, o której mowa w art.
241 ust. 1, niezale¿nie od pozostawania przez nich cz³onkami spó³dzielni.”;
1
39) w art. 1 w pkt 27 w zdaniu wstêpnym po wyrazie „rozdzia³” dodaje siê wyrazy „3 ”;
2
40) w art. 1 w pkt 27, art. 27 otrzymuje brzmienie:
„Art. 272. Kto, bêd¹c cz³onkiem zarz¹du spó³dzielni mieszkaniowej, pe³nomocnikiem, prokurentem, syndykiem albo likwidatorem, wbrew obowi¹zkowi dopuszcza do tego, ¿e spó³dzielnia nie
zawiera umowy o przeniesienie w³asnoœci lokalu, o której mowa w art. 12 ust. 1, art. 1714 ust. 1,
art. 1715, art. 39, art. 48 lub art. 481 podlega karze ograniczenia wolnoœci albo grzywny.”;
3
41) w art. 1 w pkt 27, w art. 27 dodaje siê pkt 3 w brzmieniu:
„3) nie prowadzi ewidencji pozaksiêgowej kosztów czêœci wspólnych w nieruchomoœci i wniesionych
zaliczek na ich pokrycie oraz nie rozlicza ich po up³ywie roku kalendarzowego, o których mowa
w art. 29 ust. 1 i la ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o w³asnoœci lokali”;
4
42) w art. 1 w pkt 27, w art. 27 wyrazy „W sprawach” zastêpuje siê wyrazami „W sprawach o czyny”;
1
43) w art. 1 w pkt 28 w lit. a, w ust. 2 wyrazy „o ustanowienie, przeniesienie prawa odrêbnej w³asnoœci lokalu” zastêpuje siê wyrazami „o ustanowienie odrêbnej w³asnoœci lokalu i o przeniesienie
jego w³asnoœci,”;
1
44) w art. 1 w pkt 28 w lit. b, ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„41. Spó³dzielnia mieszkaniowa, która w dniu 5 grudnia 1990 r. by³a posiadaczem nieruchomoœci
gruntowej, stanowi¹cej w³asnoœæ Skarbu Pañstwa albo gminy, albo gdy w³aœciciel tej nieruchomoœci pozostaje nieznany, pomimo podjêtych starañ o jego ustalenie, i przed tym dniem, na podstawie pozwolenia na budowê i decyzji lokalizacyjnej spó³dzielnia ta wybudowa³a budynek, nabywa w³asnoœæ tej nieruchomoœci przez zasiedzenie. Orzeczenie s¹du stwierdzaj¹ce nabycie
w³asnoœci tej nieruchomoœci jest podstaw¹ wpisu do ksiêgi wieczystej.”;
1
1
2
45) w art. 1 w pkt 28 w lit. b w zdaniu wstêpnym wyrazy „ust. 4 ” zastêpuje siê wyrazami „ust. 4 i 4 ”
2
oraz dodaje siê ust. 4 w brzmieniu:
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„42. Je¿eli osoba uprawniona do lokalu spó³dzielczego wyst¹pi³a z wnioskiem o przeniesienie prawa
odrêbnej w³asnoœci, a spó³dzielni nie przys³uguje prawo w³asnoœci lub u¿ytkowania wieczystego
gruntu, na którym znajduje siê objêty wnioskiem lokal, a spó³dzielnia spe³nia warunki, o których mowa w ust. 41, to zarz¹d spó³dzielni obowi¹zany jest, w ci¹gu 3 miesiêcy od dnia z³o¿enia
wniosku, do wyst¹pienia do s¹du z wnioskiem o stwierdzenie zasiedzenia gruntu, na którym
znajduje siê budynek, którego dotyczy wniosek.”;
w art. 1 w pkt 29, w art. 39 dodaje siê ust. 4 i 5 w brzmieniu:
„4. Przepisy ust. 1–3 stosuje siê odpowiednio do, bêd¹cego przed dniem 1 sierpnia 2007 r. cz³onkiem spó³dzielni, dzier¿awcy nieruchomoœci gruntowej stanowi¹cej w³asnoœæ spó³dzielni lub
przedmiot u¿ytkowania wieczystego ustanowionego na rzecz spó³dzielni, je¿eli na tej nieruchomoœci zosta³ wzniesiony budynek, zgodnie z uzyskanym zezwoleniem w³aœciwego organu nadzoru budowlanego, a dzier¿awca lub jego poprzednik prawny poniós³ w pe³nym zakresie koszty jego budowy, po dokonaniu przez niego sp³aty z tytu³u udzia³u w nieruchomoœci wspólnej oraz
sp³aty zad³u¿enia z tytu³u œwiadczeñ wynikaj¹cych z umowy dzier¿awy, z zastrze¿eniem ust. 5.
Dzier¿awcy temu przy nabyciu w³asnoœci nieruchomoœci gruntowej lub prawa u¿ytkowania wieczystego tej nieruchomoœci, nie przys³uguje bonifikata.
5. Przepisy ust. 1–4 stosuje siê odpowiednio do dzier¿awców niebêd¹cych cz³onkami spó³dzielni,
którzy umowê dzier¿awy nieruchomoœci gruntowej zawarli ze spó³dzielni¹ mieszkaniow¹
przed 30 maja 1990 r.”;
w art. 1 w pkt 31 skreœla siê lit. a;
w art. 1 w pkt 31 w lit c, pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) oznaczenie nieruchomoœci obejmuj¹cej budynek wraz z gruntem przynale¿nym do tego budynku, jako podstawow¹ nieruchomoœæ ewidencyjn¹, w którym ustanawia siê odrêbn¹ w³asnoœæ lokali; nieruchomoœæ wielobudynkowa mo¿e byæ utworzona tylko wtedy, gdy budynki s¹ posadowione w sposób uniemo¿liwiaj¹cy ich rozdzielenie, lub dzia³ka, na której posadowiony jest budynek pozbawiona jest dostêpu do drogi publicznej lub wewnêtrznej;”;
w art. 1 w pkt 31 w lit. c, w pkt 2 po wyrazie „przynale¿nych” dodaje siê wyrazy „, o których mowa
w art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o w³asnoœci lokali,”;
w art. 1 w pkt 31 w lit. c, w pkt 2 wyrazy „o ile w budynku piwnica lub pomieszczenie gospodarcze
jest przyporz¹dkowane danemu lokalowi, w³adaj¹cy tym lokalem faktycznie u¿ytkuje równie¿ indywidualnie piwnicê lub pomieszczenie gospodarcze” zastêpuje siê wyrazami „o ile piwnica lub pomieszczenie gospodarcze jest w tym budynku przyporz¹dkowane danemu lokalowi a w³adaj¹cy lokalem faktycznie piwnicê lub pomieszczenie gospodarcze u¿ytkuje”;
w art. 1 w pkt 31 w lit. c dodaje siê tiret drugie w brzmieniu:
„– w pkt 5 uchyla siê lit. c i d;”;
w art. 1 w pkt 31 po lit. c dodaje siê lit.... w brzmieniu:
„...) ust. 7 otrzymuje brzmienie:
„7. Decyzjê o przynale¿noœci do lokalu, jako jego czêœci sk³adowych, pomieszczeñ przynale¿nych, o których mowa w ust. 3 pkt 2, podejmuje zarz¹d spó³dzielni w uzgodnieniu z cz³onkami spó³dzielni lub najemcami mieszkañ spó³dzielczych zajmuj¹cych budynek, w którym
ustanawia siê odrêbn¹ w³asnoœæ lokali.”; ”;
1
w art. 1 w pkt 33 w lit. a, w ust. 1 wyrazy „to uzyskuje on prawa” zastêpuje siê wyrazami „to uzyskuje on prawo”;
1
w art. 1 w pkt 33 w lit. a, w ust. 1 wyrazy „lokalu lub nieruchomoœci” zastêpuje siê wyrazami „lokalu
oraz zwi¹zane z nim prawo do nieruchomoœci gruntowej”;
1
w art. 1 w pkt 33 w lit. b, ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„21. W uchwale o dokonaniu podzia³u, o którym mowa w ust. 11, w celu zabezpieczenia kredytu zabezpieczonego poprzednio hipotek¹ ustala siê przeniesienie tej hipoteki na wydzielon¹ nieruchomoœæ, na potrzeby której przeznaczone zosta³y œrodki pochodz¹ce z tego kredytu, co powoduje wygaœniêcie hipoteki obci¹¿aj¹cej nieruchomoœæ, której dokonano podzia³u.”;
w art. 1 w pkt 35, w art. 48 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. ¯¹danie, o którym mowa w ust. 1, przys³uguje równie¿ osobie bliskiej w stosunku do najemcy,
o którym mowa w ust. 1.”;
w art. 1 w pkt 35, w art. 48 w ust. 3 po wyrazach „pokryæ koszty” dodaje siê wyrazy „dokonanych
przez spó³dzielniê”;
1
w art. 1 w pkt 37, w art. 49 dotychczasow¹ treœæ oznacza siê jako ust. 1 i dodaje siê ust. 2
w brzmieniu:
„2. Przez bezczynnoœæ organu spó³dzielni, o której mowa w ust. 1, rozumie siê niepodjêcie przez zarz¹d w ustawowym terminie czynnoœci zmierzaj¹cych do zawarcia z cz³onkiem spó³dzielni lub
z najemc¹ lokalu spó³dzielczego umowy przeniesienia w³asnoœci lokalu.”;
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59) w art. 2 w pkt 5, w art. 108b § 6 otrzymuje brzmienie:
„§ 6. Koszty postêpowania s¹dowego o wydanie orzeczenia, o którym mowa w § 4, ponosz¹ solidarnie cz³onkowie wnosz¹cy o podzia³ spó³dzielni oraz dotychczasowa spó³dzielnia.”;
60) w art. 2 w pkt 5 w zdaniu wstêpnym wyrazy „art. 108b” zastêpuje siê wyrazami „art. 108b i 108c”
oraz po art. 108b dodaje siê art. 108c w brzmieniu:
„Art. 108c. Przy podziale maj¹tku spó³dzielni s¹d bierze pod uwagê równie¿ koszty remontu budynków oraz fakt solidarnego pokrycia tych remontów przez wszystkich cz³onków spó³dzielni,
a w szczególnoœci koszty termomodernizacji tych budynków.”;
61) dodaje siê art. 3a w brzmieniu:
„Art. 3a.
1. Przepisu art. 4 ust. 41 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejsz¹ ustaw¹ nie
stosuje siê, do dnia 31 grudnia 2012 r., do spó³dzielni mieszkaniowej realizuj¹cej, w dniu wejœcia
w ¿ycie ustawy, przedsiêwziêcia termomodernizacyjne w rozumieniu ustawy z dnia 18 grudnia
1998 r. o wspieraniu przedsiêwziêæ termomodernizacyjnych (Dz. U. Nr 162, poz. 1121, z póŸn.
zm.).
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, wyodrêbnia siê œrodki remontowe w ka¿dej nieruchomoœci na cele termomodernizacyjne, które s³u¿¹ sfinalizowaniu tej inwestycji we wszystkich budynkach spó³dzielni.”;
62) dodaje siê art. 4a w brzmieniu:
„Art. 4a.
1. Je¿eli cz³onek spó³dzielni, któremu przys³uguje spó³dzielcze w³asnoœciowe prawo do lokalu mieszkalnego, lokalu u¿ytkowego lub gara¿u, albo jego poprzednik prawny, by³ w³aœcicielem tego lokalu i prawo w³asnoœci z mocy przepisów ustawy z dnia 17 lutego 1961 r. o spó³dzielniach i ich
zwi¹zkach (Dz. U. Nr 12, poz. 61 oraz z 1974 r. Nr 47, poz. 281) zosta³o przekszta³cone w ograniczone prawo rzeczowe do tego lokalu, to z dniem wejœcia w ¿ycie niniejszej ustawy przys³uguje
mu roszczenie o ustanowienie odrêbnej w³asnoœci lokalu lub gara¿u i o przeniesienie w³asnoœci
tego lokalu lub gara¿u, bez jakichkolwiek obci¹¿eñ hipotecznych na tym lokalu b¹dŸ nieruchomoœci gruntowej z nim zwi¹zanej.
2. Roszczenie, o którym mowa w ust. 1, jest podstaw¹ do wyst¹pienia z odpowiednim wnioskiem do
zarz¹du spó³dzielni o podjêcie uchwa³y, w trybie art. 41, art. 42 ust. 1 i 2, ust. 3 pkt 1–4, ust. 4–7
oraz art. 43 ustawy, o której mowa w art. 1.
3. Je¿eli osoba fizyczna, o której mowa w ust. 1, z³o¿y³a ju¿ do spó³dzielni wniosek o wyodrêbnienie
w³asnoœci lokalu wraz z udzia³em w nieruchomoœci wspólnej, przed dniem wejœcia w ¿ycie ustawy, to wniosek ten nale¿y traktowaæ jako z³o¿ony w trybie ust. 2.
4. Koszty za³o¿enia ksiêgi wieczystej i wpisu do niej ponosi Skarb Pañstwa.”;
63) dodaje siê art. 4b w brzmieniu:
„Art. 4b.
1. Je¿eli cz³onek spó³dzielni mieszkaniowej, któremu przys³ugiwa³o spó³dzielcze lokatorskie prawo
do lokalu mieszkalnego, w zwi¹zku z przekszta³ceniem po dniu 23 kwietnia 2001 r. tego prawa
na spó³dzielcze w³asnoœciowe prawo do lokalu lub w zwi¹zku z nabyciem po tym dniu w³asnoœci
tego lokalu, nie dokona³ ca³kowitej sp³aty nale¿nej spó³dzielni z tego tytu³u, to z dniem wejœcia w ¿ycie niniejszej ustawy niesp³acon¹ kwotê umarza siê jako nienale¿n¹, je¿eli dokonana sp³ata pokrywa ca³kowite koszty budowy lokalu.
2. Je¿eli walne zgromadzenie wyrazi zgodê w drodze uchwa³y, to zarz¹d spó³dzielni dokona rozliczenia nastêpuj¹cych kwot wp³aconych z tytu³u przekszta³cenia po dniu 23 kwietnia 2001 r. lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na w³asnoœciowe prawo do lokalu lub przeniesienia po
tym dniu w³asnoœci lokalu na cz³onka, któremu przys³ugiwa³o lokatorskie prawo do lokalu
mieszkalnego:
1) wp³aty ró¿nicy pomiêdzy wartoœci¹ rynkow¹ lokalu (wk³adem budowlanym) a zwaloryzowanym
wk³adem mieszkaniowym, pomniejszon¹ o nale¿n¹ lub udzielon¹ przez spó³dzielniê bonifikatê;
2) kwoty przypadaj¹cej na lokal z tytu³u modernizacji budynku dokonanej przez spó³dzielniê,
je¿eli kwota ta nie powiêksza³a wk³adu budowlanego;
3) sp³aty przypadaj¹cych na lokal zobowi¹zañ spó³dzielni z tytu³u kredytów i po¿yczek zaci¹gniêtych na sfinansowanie kosztów remontów nieruchomoœci, w której znajduje siê lokal;
– w ten sposób, ¿e kwoty te zostan¹ wpisane na poczet wp³at na fundusz remontowy przypadaj¹cych od osób, na rzecz których spó³dzielnia przekszta³ci³a prawo lokatorskie na w³asnoœciowe lub przenios³a w³asnoœæ lokalu.
3. Osoby, których dotyczy rozliczenie okreœlone w ust. 2, nie dokonuj¹ miesiêcznych wp³at na fundusz
remontowy do czasu a¿ kwota bêd¹ca ró¿nic¹ pomiêdzy sum¹ kwot wymienion¹ w ust. 2 a sum¹
wp³at miesiêcznych na fundusz remontowy przypadaj¹cych na ten lokal bêdzie wiêksza od zera.”;
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64) w art. 5:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Po wejœciu w ¿ycie niniejszej ustawy spó³dzielnia mieszkaniowa nie mo¿e ustanawiaæ
spó³dzielczych w³asnoœciowych praw do lokali, ani praw do miejsc postojowych po³o¿onych
w budynkach wybudowanych na gruncie, do którego spó³dzielni przys³uguje prawo w³asnoœci lub u¿ytkowania wieczystego.”,
b) po ust. 1 dodaje siê ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Do dnia 31 grudnia 2010 r. na pisemne ¿¹danie cz³onka spó³dzielni, któremu przys³uguje
spó³dzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego po³o¿onego w budynku wybudowanym na gruncie, do którego spó³dzielni nie przys³uguje prawo w³asnoœci lub u¿ytkowania
wieczystego, spó³dzielnia jest obowi¹zana zawrzeæ z tym cz³onkiem umowê o przekszta³cenie
przys³uguj¹cego mu prawa na spó³dzielcze w³asnoœciowe prawo do lokalu po dokonaniu
przez niego:
1) sp³aty przypadaj¹cej na jego lokal czêœci kosztów budowy bêd¹cych zobowi¹zaniami spó³dzielni, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy, o której mowa w art. 1, w tym w szczególnoœci
odpowiedniej czêœci zad³u¿enia kredytowego wraz z odsetkami, z zastrze¿eniem pkt 2;
2) sp³aty nominalnej kwoty umorzenia kredytu lub dotacji w czêœci przypadaj¹cej na budowê jego lokalu, o ile spó³dzielnia skorzysta³a z pomocy podlegaj¹cej odprowadzeniu do bud¿etu pañstwa uzyskanej ze œrodków publicznych lub innych œrodków;
3) sp³aty zad³u¿enia z tytu³u op³at, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1.”;
65) w art. 5 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Zg³oszone na piœmie roszczenia, o których mowa w art. 12, art. 15, art. 1714, art. 1715, art.
39, art. 48 oraz art. 481 ustawy, o której mowa w art. 1, niezrealizowane do dnia wejœcia
w ¿ycie niniejszej ustawy, s¹ rozpatrywane na podstawie niniejszej ustawy.”;
66) w art. 5 dodaje siê ust. 7 w brzmieniu:
„7. W trakcie postêpowania zwi¹zanego z podzia³em spó³dzielni mieszkaniowej przeniesienie w³asnoœci rzeczy i innych praw maj¹tkowych jest wolne od podatków i op³at s¹dowych, je¿eli ¿¹danie
zwo³ania walnego zgromadzenia w celu dokonania podzia³u spó³dzielni zostanie zg³oszone
zarz¹dowi spó³dzielni najpóŸniej w ci¹gu 2 miesiêcy od dnia wejœcia w ¿ycie ustawy.”;
67) dodaje siê art. 5a w brzmieniu:
„Art. 5a.
1. Z osob¹ uprawnion¹, która przed dniem wejœcia w ¿ycie niniejszej ustawy z³o¿y³a wniosek,
o którym mowa w art. 111, 12, 1714, 1715, 39 i 48 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu
dotychczasowym, spó³dzielnia mieszkaniowa zawiera umowê przeniesienia w³asnoœci lokalu
w terminie 3 miesiêcy od dnia wejœcia w ¿ycie niniejszej ustawy, chyba ¿e nieruchomoœæ posiada
nieuregulowany stan prawny w rozumieniu art. 113 ust. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomoœciami lub spó³dzielni nie przys³uguje prawo w³asnoœci lub u¿ytkowania wieczystego gruntu, na którym wybudowa³a budynek lub wybudowali go jej poprzednicy
prawni.
2. Kto, bêd¹c cz³onkiem zarz¹du spó³dzielni mieszkaniowej, pe³nomocnikiem, likwidatorem albo
syndykiem, wbrew obowi¹zkowi okreœlonemu w ust. 1 dopuszcza do tego, ¿e spó³dzielnia nie zawiera umowy o przeniesienie w³asnoœci lokalu, w terminie okreœlonym w tym przepisie
– podlega karze ograniczenia wolnoœci albo grzywny.
3. W sprawach o czyny, o których mowa w ust. 2, orzekanie nastêpuje w trybie przepisów Kodeksu
postêpowania w sprawach o wykroczenia.”;
68) w art. 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1.Spó³dzielnie istniej¹ce w dniu wejœcia w ¿ycie niniejszej ustawy dokonuj¹ zmian swoich statutów nie póŸniej ni¿ do dnia 30 listopada 2007 r. Zg³oszenia do Krajowego Rejestru S¹dowego tych zmian spó³dzielnie dokonuj¹ w ci¹gu 30 dni od dnia podjêcia uchwa³y, nie
póŸniej ni¿ do dnia 30 grudnia 2007 r., stosownie do wymagañ niniejszej ustawy i w trybie przewidzianym w ustawie z dnia 16 wrzeœnia 1982 r. – Prawo spó³dzielcze.”;
69) art. 7 otrzymuje brzmienie:
„Art. 7.
1. Przepisy art. 82 ust. 3 i 4 ustawy, o której mowa w art. 1 maj¹ zastosowanie do rad nadzorczych
powo³anych po dniu wejœcia w ¿ycie niniejszej ustawy.
2. Za pierwsz¹ z kadencji rady nadzorczej, o których mowa w art. 82 ust. 3 ustawy, o której mowa
w art. 1, uznaje siê kadencjê rady nadzorczej wybranej po dniu wejœcia w ¿ycie niniejszej ustawy.”;
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70) art. 8 otrzymuje brzmienie:
„Art. 8. Je¿eli przed dniem wejœcia w ¿ycie niniejszej ustawy rozpocz¹³ siê bieg terminu okreœlonego
na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy, o której mowa w art. 1, w dotychczasowym brzmieniu, stosuje
siê przepisy niniejszej ustawy.”;
71) art. 9 otrzymuje brzmienie:
„Art. 9. Ustawa wchodzi w ¿ycie z dniem 31 lipca 2007 r.”.
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UZASADNIENIE
Senat, po rozpatrzeniu ustawy o zmianie ustawy o spó³dzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie
niektórych innych ustaw, postanowi³ wprowadziæ do jej tekstu siedemdziesi¹t jeden poprawek.
Senat uzna³ za konieczne wprowadzenie do ustawy definicji osoby bliskiej (poprawki nr 1 i 56) w celu
ustalenia krêgu osób uprawnionych z ustawy i unikniêcia w ten sposób odes³ania do przepisów innych
ustaw.
W poprawce nr 2 Senat uzupe³ni³ przepis art. 4 ust. 4 ustawy o spó³dzielniach mieszkaniowych o zdanie doprecyzowuj¹ce, ¿e w³aœciciele lokali uczestnicz¹ w wydatkach zwi¹zanych z eksploatacj¹ i utrzymaniem nieruchomoœci stanowi¹cych mienie spó³dzielni poprzez uiszczanie op³at na takich samych
zasadach jak cz³onkowie spó³dzielni.
Senat postanowi³ wyraŸnie zaznaczyæ, ¿e sposób ewidencjonowania kosztów i przychodów z op³at,
jest odmienny od sposobu ewidencjonowania wp³ywów i wydatków funduszu remontowego, czemu da³
wyraz w poprawce nr 3. Poprawka ta precyzuje równie¿ sposób prowadzenia ewidencji funduszu remontowego.
Zdaniem Senatu wskazanym by³o wprowadzenie w poprawce nr 4 mo¿liwoœci tworzenia w spó³dzielniach mieszkaniowych specjalnego, wspólnego funduszu remontowego gdy jest to uzasadnione mo¿liwoœci¹ uzyskania zewnêtrznych œrodków finansowych. W przekonaniu Izby konieczne by³o równie¿
okreœlenie zasad obliczania kosztów utrzymania nieruchomoœci.
W poprawce nr 5 Senat opowiedzia³ siê za stosown¹ modyfikacj¹ przepisu art. 4 ust. 8 ustawy
o spó³dzielniach mieszkaniowych, polegaj¹c¹ na wprowadzeniu zasady, i¿ w przypadku zaskar¿enia
podwy¿ki op³at do s¹du skar¿¹cy wysokoœæ op³at zwolniony jest z obowi¹zku ich wnoszenia w nowej
wysokoœci a ciê¿ar dowodu co do zasadnoœci podwy¿ki zostanie przerzucony na spó³dzielniê.
W œwietle zg³aszanych i zaobserwowanych praktyk spó³dzielni w zakresie wykonywania przepisów
obowi¹zuj¹cych dotychczas w kwestii dostêpu do dokumentów, polegaj¹cych na odsuwaniu cz³onków
spó³dzielni od informacji oraz licznych przypadkach odmów udostêpniania dokumentów spó³dzielni,
maj¹cych istotny wp³yw na sytuacjê prawn¹ i maj¹tkow¹ cz³onka, w opinii Senatu, cz³onek spó³dzielni
powinien mieæ nieograniczony dostêp do wszystkich dokumentów dotycz¹cych spó³dzielni (poprawki
nr 8 i 9) z tym, ¿e koszty udostêpnienia odpisów statutu i regulaminów powinny byæ poniesione przez
spó³dzielniê, a koszty pozosta³ych dokumentów ponosiæ powinien cz³onek spó³dzielni (poprawka nr 10).
Poprawka nr 11 poszerza obowi¹zek informacyjny spó³dzielni i zobowi¹zuje j¹ do udostêpniania na
stronie internetowej wskazanych w przepisie dokumentów.
Wprowadzaj¹c poprawkê nr 12 Senat kierowa³ siê obaw¹, ¿e w du¿ych spó³dzielniach mieszkaniowych, w których rada nadzorcza ma wiele obowi¹zków i musi siê wielokrotnie spotykaæ mo¿e nie wystarczaæ jedynie motywacja polegaj¹ca na chêci dzia³ania dla wspólnego dobra i postanowi³ zezwoliæ
spó³dzielniom na takie kszta³towanie wysokoœci rycza³tów, które uwzglêdni indywidualne warunki
ka¿dej z nich.
W poprawce nr 13 Senat opowiedzia³ siê za zmian¹ przepisów dotycz¹cych okreœlenia modelu walnego zgromadzenia. Poprawka utrzymuj¹c co do zasady, przewidzian¹ przez Sejm mo¿liwoœæ przeprowadzania walnego zgromadzenia w czêœciach, wprowadza pewne nowe rozwi¹zania. W propozycji Senatu
rada nadzorcza bêdzie uprawniona do ustalania zasad zaliczania cz³onków do poszczególnych czêœci
walnego zgromadzenia. Cz³onków spó³dzielni zawiadamiaæ siê bêdzie o terminie walnego zgromadzenia
co najmniej na 21 dni wczeœniej. Senat szczegó³owo reguluje zasady wnoszenia projektów uchwa³ i poprawek do tych projektów, w szczególnoœci stanowi, ¿e projekty uchwa³ mog¹ wnosiæ cz³onkowie z tym,
¿e projekt musi byæ poparty przez co najmniej 10 z nich. Walne zgromadzenie jest wa¿ne niezale¿nie od
liczby obecnych cz³onków jednak w sprawach o szczególnej wadze konieczna bêdzie obecnoœæ ³¹cznie co
najmniej po³owy ogólnej liczby uprawnionych.
Izba odnios³a siê równie¿ do kwestii lustracji w spó³dzielni. W poprawce nr 14 wprowadza przepis
analogiczny do zawartego w ustawie - Prawo spó³dzielcze, okreœlaj¹cy obowi¹zek spó³dzielni mieszkaniowej poddania siê raz na trzy lata badaniu lustracyjnemu. Poprawka wprowadza uprawnienie do
¿¹dania przez 1/10 liczby cz³onków przeprowadzenia lustracji spó³dzielni. Lustracjê spó³dzielni mieszkaniowej mo¿e przeprowadzaæ jednak tylko bieg³y rewident.
W poprawkach nr 15 i 31 Senat przyj¹³ rozwi¹zania szczególne, dotycz¹ce lokali znajduj¹cych siê w domach dla inwalidów, osób samotnych i innych domach o specjalnym przeznaczeniu. Aby spó³dzielnie posiadaj¹ce takie lokale w swoim zasobie nie zosta³y ich pozbawione, Senat proponuje wprowadzenie zakazu wynajmowania lub oddawania w bezp³atne u¿ywanie tych lokali przez cz³onków spó³dzielni uprawnionych do tych lokali. Senat proponuje równie¿ by prawo zawarcia umowy o ustanowienie spó³dzielczego
lokatorskiego prawa do lokalu w domach dla inwalidów i innych domach o specjalnym przeznaczeniu,
przys³ugiwa³o jedynie ma³¿onkowi zamieszka³emu z cz³onkiem spó³dzielni, którego prawo wygas³o.
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Senat ograniczy³ okres pozostawania przez cz³onka spó³dzielni w zw³oce z uiszczaniem op³at z 6 do
3 miesiêcy, którego up³yw daje spó³dzielni prawo do podjêcia uchwa³y o wygaœniêciu spó³dzielczego
lokatorskiego prawa do lokalu (poprawka nr 18). Zdaniem Senatu, szeœciomiesiêczny okres zaleg³oœci, gro¿¹cy negatywnymi konsekwencjami, jest zbyt d³ugi. Mo¿e powodowaæ powstanie w spó³dzielniach tak du¿ych zaleg³oœci, ¿e bêdzie to groziæ brakiem p³ynnoœci finansowej, ograniczaæ mo¿liwoœci
bie¿¹cego zarz¹du dan¹ nieruchomoœci¹ i oczywiœcie obci¹¿aæ skutkami osoby wywi¹zuj¹ce siê
ze swoich obowi¹zków. Senat kierowa³ siê równie¿ podobnymi rozwi¹zaniami przyjêtymi w ustawie
z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, które przewiduj¹, ¿e 3 miesiêczny okres pozostawania w zw³oce z uiszczaniem op³at
skutkuje mo¿liwoœci¹ wypowiedzenia umowy najmu lokalu.
Senat wypowiedzia³ siê przeciwko rozwi¹zaniu, które przyznawa³o cz³onkowi nie maj¹cemu zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych nabycie prawa do lokalu po wniesieniu wk³adu mieszkaniowego i wpisowego. W poprawce nr 19 okreœla siê, ¿e w przypadku wygaœniêcia spó³dzielczego lokatorskiego prawa do
lokalu mieszkalnego, cz³onkowie spó³dzielni nie maj¹cy zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych, którzy
zg³osz¹ gotowoœæ zawarcia umowy o ustanowienie i przeniesienie odrêbnej w³asnoœci lokalu maj¹ pierwszeñstwo w nabyciu tego lokalu lecz musz¹ zap³aciæ spó³dzielni jego wartoœæ rynkow¹.
Poprawk¹ nr 22 Senat doprecyzowa³ przepis art. 11 ust. 2² ustawy o spó³dzielniach mieszkaniowych
poprzez wskazanie, ¿e w przypadku opró¿nienia lokalu przez osobê, której prawo do lokalu wygas³o,
spó³dzielnia ma prawo potr¹ciæ z wartoœci rynkowej tego lokalu jedynie nominaln¹, a nie zwaloryzowan¹
kwotê umorzenia kredytu lub dotacji.
Senat wniós³ jeszcze jedn¹ poprawkê w kwestii rozliczeñ z osob¹, której prawo do lokalu wygas³o, która
pozwala spó³dzielni, w przypadku opró¿nienia lokalu przez tak¹ osobê, na potr¹cenie z nale¿nej tej osobie
wartoœci rynkowej lokalu, zaleg³oœci w op³atach. Dodatkowo w poprawce nr 24 Senat nakazuje osobie opró¿niaj¹cej lokal, uprawnionej do otrzymania jego wartoœci rynkowej uiœciæ koszty okreœlenia wartoœci
rynkowej tego lokalu.
W poprawce nr 25 Senat nie zgodzi³ siê z rozwi¹zaniem, jakie zaproponowa³ Sejm w zmienionym art. 11
3
ust. 2 . Senat proponuje usuniêcie przepisu nakazuj¹cego spó³dzielni wyp³atê wartoœci rynkowej lokalu
osobie, która opuœci³a dany lokal je¿eli lokal nie zosta³ sprzedany. Rozwi¹zanie takie, zdaniem Senatu,
znacznie obci¹¿y³oby finanse zw³aszcza ma³ych spó³dzielni mieszkaniowych po³o¿onych w mniej atrakcyjnych miejscowoœciach, w których mog³oby nie byæ chêtnych na nabycie opuszczonych lokali.
Poprawk¹ nr 26 Senat doprecyzowa³ przepis poprzez wskazanie, ¿e w przypadku przeniesienia w³asnoœci lokalu na cz³onka spó³dzielni, któremu przys³ugiwa³o prawo lokatorskie, cz³onek ten ma obowi¹zek sp³aty kwoty umorzenia kredytów i dotacji zaci¹gniêtych na budowê jego lokalu, a nie na remont czy modernizacjê.
Poprzez poprawkê nr 33 Senat utrzyma³ obowi¹zek spó³dzielni przyjêcia w jej poczet nabywcy
spó³dzielczego w³asnoœciowego prawa do lokalu. Senat wzi¹³ po uwagê przypadki, gdy dochodzi do tak
zwanego wtórnego nabycia lokalu co do którego osobie zbywaj¹cej przys³uguje spó³dzielcze w³asnoœciowe
prawo do lokalu.
Poprawk¹ nr 34 Senat usun¹³ przepis zbêdny ze wzglêdu na to, ¿e zosta³ on umieszczony w ustawie
nowelizuj¹cej w grupie przepisów przejœciowych i oznaczony jako art. 4.
19
W poprawce nr 35 Senat uzupe³ni³ przepis art. 17 poprzez wskazanie, ¿e obowi¹zuj¹ce przepisy
ustawy dotycz¹ce spó³dzielczego w³asnoœciowego prawa do lokalu nale¿y stosowaæ równie¿ do gara¿y
wolnostoj¹cych.
Wprowadzaj¹c poprawkê nr 37 Senat poszerzy³ uprawnienia osób, na rzecz których wyodrêbniona
zosta³a w³asnoœæ lokalu poprzez umo¿liwienie przenoszenia odrêbnej w³asnoœci lokali równie¿ w formie
umów indywidualnych.
W poprawce nr 38 Senat proponuje przyjêcie zasady, ¿e w przypadku gdy wyodrêbniona zosta³a w³asnoœæ wszystkich lokali w obrêbie danej nieruchomoœci, od decyzji w³aœcicieli lokali zale¿y, czy bêd¹ mia³y do nich zastosowanie przepisy ustawy o w³asnoœci lokali.
2
Senat postanowi³ rozszerzyæ grupê osób objêtych odpowiedzialnoœci¹ karn¹, przewidzian¹ w art. 27
o syndyków i prokurentów oraz rozszerzyæ katalog umów, których niezawarcie skutkuje odpowiedzialnoœci¹ karn¹, czemu da³ wyraz w poprawce nr 40.
Senat stan¹³ na stanowisku, ¿e po¿¹danym jest penalizowanie czynu polegaj¹cego na nieprowadzeniu ewidencji pozaksiêgowej kosztów nieruchomoœci wspólnych w nieruchomoœci i wniesionych zaliczek na ich pokrycie, co uczyni³ poprzez wniesienie poprawki nr 41.
W poprawce nr 42 Senat proponuje zmianê, która doprecyzuje przepis i wska¿e, ¿e przepis zawiera
opis czynu karalnego a nie sprawy, która bêdzie siê dopiero toczy³a w zwi¹zku z pope³nieniem danego
czynu.
Poprawka nr 44 zmierza do nadania zmienianemu przepisowi charakteru normy konstytutywnej;
przepisu, który bêdzie ustanawiaæ zasiedzenie z mocy ustawy. Taka redakcja przepisu ma na celu usu-
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niêcie przedstawianych Senatowi w¹tpliwoœci, zwi¹zanych z tym, czy s¹d bêdzie mia³ obowi¹zek sprawdzania up³ywu okreœlonych w Kodeksie cywilnym okresów zasiedzenia. Zgodnie z intencj¹ ustawodawcy s¹d bêdzie stwierdza³ zasiedzenie w przypadku stwierdzenia spe³nienia warunków wskazanych
w tym przepisie a nie okreœlonych w Kodeksie cywilnym.
Wprowadzaj¹c poprawkê nr 45 Senat kierowa³ siê potrzeb¹ wzmocnienia pozycji cz³onka
spó³dzielni w relacji cz³onek-spó³dzielnia. W sytuacji, gdy spó³dzielnia nie podejmuje dzia³añ zmierzaj¹cych do uzyskania tytu³u prawnego do gruntu, w zwi¹zku z czym cz³onek spó³dzielni nie mo¿e
staæ siê w³aœcicielem lokalu, do którego przys³uguje mu ograniczone prawo rzeczowe, przepis ten
zmusza spó³dzielniê do dzia³ania polegaj¹cego na obowi¹zku wyst¹pienia do s¹du z wnioskiem o za1
siedzenie gruntu, oczywiœcie w przypadku gdy spe³nia ona warunki przewidziane w art. 35 ust. 4
ustawy o spó³dzielniach mieszkaniowych.
W poprawce nr 46 Senat postanowi³ rozwi¹zaæ problemy osób, które od wielu lat dzier¿awi¹ grunty
stanowi¹ce przedmiot wieczystego u¿ytkowania lub w³asnoœæ spó³dzielni i które na tym gruncie wznios³y budynek ponosz¹c w ca³oœci koszty jego budowy. Zgodnie z uchwalon¹ przez Senat poprawk¹ osoby te bêd¹ mog³y uzyskaæ w³asnoœæ nieruchomoœci gruntowej i wzniesionego na niej budynku po
sp³acie udzia³u w nieruchomoœci wspólnej oraz ewentualnego zad³u¿enia z tytu³u umowy dzier¿awy.
Poprawki nr 47 i 67 s¹ propozycj¹ Senatu, która nie zmieniaj¹c przepisu merytorycznie przekszta³ca
1
przepis art. 42 ust. 1 w przepis o charakterze przejœciowym. Nak³ada on na spó³dzielnie obowi¹zek zrealizowania w terminie 3 miesiêcy od dnia wejœcia w ¿ycie ustawy wszystkich wniosków w sprawach
o przeniesienie praw do lokali z³o¿onych przed dniem wejœcia w ¿ycie niniejszej ustawy.
Poprawka nr 48 ma, zdaniem Senatu, wyraŸnie wskazywaæ, ¿e zasad¹ bêdzie tworzenie nieruchomoœci ewidencyjnej jako nieruchomoœci jednobudynkowej, zaœ nieruchomoœæ wielobudynkowa bêdzie
mog³a byæ tworzona jedynie w wyj¹tkowych przypadkach wskazanych w przepisie.
Senat dostrzega koniecznoœæ liczenia siê z opini¹ osób uprawnionych do lokali, tote¿ w poprawce nr 52 proponuje przyjêcie zmiany, która wskazuje na potrzebê osi¹gniêcia porozumienia pomiêdzy lokatorami i zarz¹dem spó³dzielni w przypadku podejmowania decyzji o przynale¿noœci pomieszczeñ do poszczególnych lokali.
W trakcie prowadzonych prac Senat postanowi³ dokonaæ zmiany w przepisie zmieniaj¹cym art. 44
ustawy o spó³dzielniach mieszkaniowych (poprawka nr 55). W przypadku podzia³u nieruchomoœci
stanowi¹cej w³asnoœæ spó³dzielni ustawa przewiduje wygaœniêcie hipoteki na lokalu lub nieruchomoœci, których dotyczy umowa o przeniesieniu prawa odrêbnej w³asnoœci lokalu lub budynku. Dodawa1
ny ustaw¹ ust. 2 stanowi, ¿e w celu zabezpieczenia kredytu zabezpieczonego hipotek¹, która wygaœnie w zwi¹zku z podzia³em, spó³dzielnia niezw³ocznie obci¹¿y hipotek¹ inn¹ nieruchomoœæ. Senat dostrzega, ¿e mog¹ zaistnieæ sytuacje, w których spó³dzielnia mo¿e nie posiadaæ innych nieruchomoœci na
potrzeby których wykorzystywany by³ zaci¹gniêty kiedyœ kredyt albo, ¿e spó³dzielnia mo¿e w ogóle nie
posiadaæ innych nieruchomoœci, które mo¿na zabezpieczyæ hipotek¹ dlatego, Senat proponuje, by ju¿
w uchwale o dokonaniu podzia³u spó³dzielnia mia³a obowi¹zek wskazaæ na któr¹ nieruchomoœæ bêdzie
przeniesiona hipoteka.
W poprawce 58 Senat proponuje dodanie w ustawie przepisu, który sta³by siê wskazówk¹ dla s¹dów,
orzekaj¹cych w sprawach, z którymi wystêpuj¹ osoby uprawnione do uzyskania prawa odrêbnej w³asnoœci lokalu, gdy spó³dzielnia nie wype³nia spoczywaj¹cych na niej obowi¹zków. Senat podkreœla, ¿e
dzia³aniem spó³dzielni w tym zakresie nie jest jakiekolwiek dzia³anie, lecz podjêcie czynnoœci zmierzaj¹cych bezpoœrednio do przyznania osobie uprawnionej prawa w³asnoœci.
Poprawka nr 59 jest wyrazem przekonania Senatu, ¿e wskazane jest roz³o¿enie kosztów postêpowania s¹dowego solidarnie na cz³onków i spó³dzielniê w przypadku wydania przez s¹d orzeczenia zastêpuj¹cego uchwa³ê walnego zgromadzenia o podziale spó³dzielni.
Dodaj¹c poprawkê nr 60, Senat uzupe³ni³ ustawê o przepis, który nakazuje aby s¹d przy podziale
maj¹tku spó³dzielni mia³ obowi¹zek uwzglêdnienia kosztów remontów i termomodernizacji budynków objêtych podzia³em, maj¹c na uwadze fakt, i¿ na remont poszczególnych budynków sk³ada³y siê
wp³aty wszystkich cz³onków spó³dzielni, a nie tylko cz³onków zamieszkuj¹cych w danym budynku.
Senat maj¹c na uwadze fakt, ¿e w wielu spó³dzielniach prowadzone s¹ aktualnie prace termomodrnizacyjne, podj¹³ decyzjê o wy³¹czeniu w takim przypadku, do dnia 31 grudnia 2012 r. obowi¹zku prowadzenia ewidencji i rozliczeñ przychodów i kosztów odrêbnie dla ka¿dej nieruchomoœci jak równie¿ odrêbnej ewidencji wp³ywów i wydatków funduszu remontowego. Senat stwierdzi³, ¿e przedsiêwziêcia termmomodernizacyjne w spó³dzielniach dokonywane s¹ z wp³at wszystkich cz³onków spó³dzielni. Prowadzenie odrêbnej ewidencji wp³ywów i wydatków funduszu remontowego dla ka¿dej nieruchomoœci w sytuacji, gdy nie wszystkie budynki s¹ wyremontowane ze wspólnej puli spowoduje pokrzywdzenie tych
cz³onków, których budynki wci¹¿ nie doczeka³y siê remontu (poprawka nr 61).
Poprawka nr 62 zmierza do przywrócenia prawa w³asnoœci lokalu osobom, których prawo w³asnoœci
zosta³o z mocy ustawy przekszta³cone w spó³dzielcze w³asnoœciowe prawo do lokalu ustaw¹ z dnia 17
lutego 1961 r. o spó³dzielniach i ich zwi¹zkach. Poprawka ta jest wyrazem przekonania Senatu, ¿e prze-
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pisy ustawy z dnia 17 lutego 1961 r. o spó³dzielniach i ich zwi¹zkach dzia³a³y z pokrzywdzeniem w³aœcicieli lokali odbieraj¹c im prawo w³asnoœci.
W poprawce nr 63, Senat, uwzglêdniaj¹c argumenty, ¿e wprowadzenie niniejsz¹ ustaw¹ korzystniejszych zasad przekszta³ceñ w³asnoœciowych mo¿e spowodowaæ poczucie niesprawiedliwego potraktowania osób, które dokona³y ju¿ przekszta³ceñ na starych zasadach postanowi³, ¿e osobom które przed
dniem wejœcia w ¿ycie ustawy, nie dokona³y ca³kowitej sp³aty z tytu³u przekszta³cenia spó³dzielczego lokatorskiego prawa do lokalu w spó³dzielcze w³asnoœciowe prawo do lokalu lub z tytu³u przeniesienia odrêbnej w³asnoœci lokalu umarza siê pozosta³¹ czêœæ tej sp³aty. Kwoty uzyskane w wyniku przekszta³cenia zostan¹ zaliczone na poczet wp³at danej osoby na fundusz remontowy, je¿eli walne zgromadzenie
wyrazi na to zgodê.
Senat wzi¹³ pod uwagê trudn¹ sytuacjê cz³onków spó³dzielni, które maj¹ nieuregulowany stan prawny do gruntów, na których posadowione s¹ jej budynki. W takich przypadkach proponuje siê pozostawienie mo¿liwoœci ustanawiania spó³dzielczego w³asnoœciowego prawa do lokalu oraz wprowadzenie
ograniczonego czasowo uprawnienia dla osób posiadaj¹cych spó³dzielcze lokatorskie prawo do lokalu,
polegaj¹cego na mo¿liwoœci przekszta³cenia tego prawa w spó³dzielcze w³asnoœciowe prawo do lokalu
(poprawka nr 64).
Poprawka oznaczona nr 66 jest rodzajem zachêty dla cz³onków wielkich spó³dzielni mieszkaniowych,
którzy zdecyduj¹ siê na wyst¹pienie z ¿¹daniem dokonania podzia³u spó³dzielni w ci¹gu dwóch miesiêcy
od dnia wejœcia w ¿ycie ustawy.
Poprawka oznaczona nr 68 zmierza do zmobilizowania spó³dzielni mieszkaniowych do dokonania
zmian statutów jeszcze w tym roku kalendarzowym. Pozwoli to na przeprowadzenie w przysz³ym roku
walnych zgromadzeñ ju¿ zgodnie ze znowelizowanymi przepisami ustawy.
Senat nie zaakceptowa³ faktu, ¿e przepisy art. 7 mia³y charakter norm dzia³aj¹cych wstecz, dlatego
zaproponowa³ rozwi¹zanie, w myœl którego przepisy nowej ustawy dotycz¹ce kadencji rad nadzorczych
stosowaæ siê bêdzie do rad nadzorczych powo³anych po dniu wejœcia w ¿ycie ustawy. Senat zadecydowa³ równie¿ o tym, ¿e sta¿ kadencyjny cz³onka rady nadzorczej rozpoczynaæ siê bêdzie po dniu wejœcia
w ¿ycie ustawy (poprawka nr 69).
W poprawce nr 70 Senat reprezentuje stanowisko odmienne od przedstawionego w uchwalonej przez
Sejm ustawie. Proponuje by do rozpoczêtego biegu terminu do opró¿nienia lokalu stosowaæ przepisy nowe.
Poprawka nr 71 okreœla nowy termin wejœcia w ¿ycie ustawy, który uwzglêdnia czas potrzebny do
zakoñczenia tocz¹cego siê procesu legislacyjnego.
Pozosta³e poprawki oznaczone numerami 6, 7, 16, 17, 20, 21, 27, 28, 29, 30, 32, 36, 39, 43, 49, 50,
51, 53, 54, 57 i 65 maj¹ na celu uporz¹dkowanie i doprecyzowanie zmienianych przepisów ustawy.
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Ewa Tomaszewska . . . . . . . . . 129
senator Krystyna Bochenek . . . . . 130
sekretarz stanu
w Ministerstwie Pracy
i Polityki Spo³ecznej
Miros³aw Mielniczuk. . . . . . . . . 130
senator Mieczys³aw Augustyn . . . . 131
sekretarz stanu
Miros³aw Mielniczuk. . . . . . . . . 131
senator Mieczys³aw Augustyn . . . . 132
sekretarz stanu
Miros³aw Mielniczuk. . . . . . . . . 132
senator Zbigniew Szaleniec. . . . . . 132
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sekretarz stanu
Miros³aw Mielniczuk. . . . . . . . . 132
senator Antoni Szymañski . . . . . . 132
sekretarz stanu
Miros³aw Mielniczuk. . . . . . . . . 133
senator Bronis³aw Korfanty . . . . . 133
sekretarz stanu
Miros³aw Mielniczuk. . . . . . . . . 133
senator Ewa Tomaszewska . . . . . . 133
sekretarz stanu
Miros³aw Mielniczuk. . . . . . . . . 134
senator Krystyna Bochenek . . . . . 134
sekretarz stanu
Miros³aw Mielniczuk. . . . . . . . . 134
senator Stanis³aw Kogut . . . . . . . 135
sekretarz stanu
Miros³aw Mielniczuk. . . . . . . . . 135
senator Mieczys³aw Augustyn . . . . 135
sekretarz stanu
Miros³aw Mielniczuk. . . . . . . . . 135
senator Antoni Szymañski . . . . . . 136
sekretarz stanu
Miros³aw Mielniczuk. . . . . . . . . 136
senator Ryszard Ciecierski . . . . . . 136
sekretarz stanu
Miros³aw Mielniczuk. . . . . . . . . 136
senator Stanis³aw Kogut . . . . . . . 136
sekretarz stanu
Miros³aw Mielniczuk. . . . . . . . . 137
Otwarcie dyskusji
senator Ewa Tomaszewska . . . . . . 137
senator Rafa³ Œlusarz . . . . . . . . 138
senator Mieczys³aw Augustyn . . . . 139
senator Tomasz Misiak. . . . . . . . 141
senator Stanis³aw Kogut . . . . . . . 142
senator Mieczys³aw Augustyn . . . . 143
senator Stanis³aw Kogut . . . . . . . 144
Zamkniêcie dyskusji
Wyst¹pienie sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Spo³ecznej
sekretarz stanu
Miros³aw Mielniczuk. . . . . . . . . 145
Punkt jedenasty porz¹dku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zatrudnieniu socjalnym
oraz o zmianie niektórych innych ustaw
Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki
Spo³ecznej
senator sprawozdawca
Antoni Szymañski . . . . . . . . . . 147
Wyst¹pienie sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Spo³ecznej
sekretarz stanu
Miros³aw Mielniczuk. . . . . . . . . 149
Zapytania i odpowiedzi
senator Antoni Szymañski . . . . . . 150
sekretarz stanu
Miros³aw Mielniczuk. . . . . . . . . 150
Otwarcie dyskusji
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senator Mieczys³aw Augustyn . . . . 151
Zamkniêcie dyskusji
Punkt siedemnasty porz¹dku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomoœciami rolnymi Skarbu Pañstwa
Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Ochrony
Œrodowiska
senator sprawozdawca
Jerzy Chróœcikowski. . . . . . . . . 152
Wyst¹pienie sekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi
sekretarz stanu
Henryk Kowalczyk. . . . . . . . . . 152
Zapytania i odpowiedzi
senator W³adys³aw Mañkut . . . . . 153
sekretarz stanu
Henryk Kowalczyk. . . . . . . . . . 153
Otwarcie dyskusji
Zamkniêcie dyskusji
Punkty osiemnasty i dziewiêtnasty porz¹dku obrad: drugie czytanie projektu
ustawy o zmianie ustawy o kszta³towaniu ustroju rolnego oraz ustawy o gospodarowaniu nieruchomoœciami rolnymi
Skarbu Pañstwa; drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o kszta³towaniu ustroju rolnego
Sprawozdanie po³¹czonych komisji: Komisji Rolnictwa i Ochrony Œrodowiska oraz
Komisji Ustawodawczej
senator sprawozdawca
Jerzy Chróœcikowski. . . . . . . . . 153
Wyst¹pienie sekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi
sekretarz stanu
Henryk Kowalczyk. . . . . . . . . . 155
Otwarcie dyskusji
senator Pawe³ Michalak . . . . . . . 156
senator Jaros³aw Lasecki . . . . . . 156
senator Jerzy Chróœcikowski . . . . . 157
Zamkniêcie dyskusji
Punkt dwunasty porz¹dku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie dróg publicznych oraz
o zmianie ustawy o zmianie ustawy
o szczególnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie dróg
krajowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw
Sprawozdanie Komisji Samorz¹du Terytorialnego i Administracji Pañstwowej
senator sprawozdawca
Andrzej Owczarek . . . . . . . . . . 159
Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej

senator sprawozdawca
Bronis³aw Korfanty . . . . . . . . . 159
Zapytania i odpowiedzi
senator Andrzej Go³aœ . . . . . . . . 160
senator Andrzej Jaroch . . . . . . . 160
podsekretarz stanu
w Ministerstwie Transportu
Piotr Stomma . . . . . . . . . . . . 160
senator Andrzej Go³aœ . . . . . . . . 160
podsekretarz stanu
Piotr Stomma . . . . . . . . . . . . 161
senator Andrzej Go³aœ . . . . . . . . 161
podsekretarz stanu
Piotr Stomma . . . . . . . . . . . . 162
senator Ryszard Ciecierski . . . . . . 162
podsekretarz stanu
Piotr Stomma . . . . . . . . . . . . 163
senator Marek Zió³kowski . . . . . . 163
podsekretarz stanu
Piotr Stomma . . . . . . . . . . . . 163
senator Stanis³aw Kogut . . . . . . . 164
podsekretarz stanu
Piotr Stomma . . . . . . . . . . . . 164
Otwarcie dyskusji
senator Maria Pañczyk-Pozdziej . . . 166
senator Andrzej Go³aœ . . . . . . . . 166
senator Stanis³aw Kogut . . . . . . . 167
Zamkniêcie dyskusji
Punkt trzynasty porz¹dku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ¿egludze œródl¹dowej
Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji
i Sportu
senator sprawozdawca
Marek Rocki. . . . . . . . . . . . . 168
Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca
Bogdan Lisiecki . . . . . . . . . . . 169
Zapytania i odpowiedzi
senator sprawozdawca
Przemys³aw Alexandrowicz . . . . . 169
senator sprawozdawca
Marek Rocki. . . . . . . . . . . . . 169
senator Przemys³aw Alexandrowicz. . 169
senator sprawozdawca
Marek Rocki. . . . . . . . . . . . . 170
senator sprawozdawca
Jacek Sauk . . . . . . . . . . . . . 170
senator sprawozdawca
Marek Rocki. . . . . . . . . . . . . 170
senator sprawozdawca
Pawe³ Michalak . . . . . . . . . . . 170
senator sprawozdawca
Marek Rocki. . . . . . . . . . . . . 170
senator sprawozdawca
Andrzej Person . . . . . . . . . . . 170
senator sprawozdawca
Przemys³aw Alexandrowicz . . . . . 171
senator sprawozdawca
Marek Rocki. . . . . . . . . . . . . 171
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senator sprawozdawca
Zbigniew Szaleniec . . . . . . . . . 171
senator sprawozdawca
Marek Rocki. . . . . . . . . . . . . 171
senator sprawozdawca
El¿bieta Rafalska . . . . . . . . . . 171
senator sprawozdawca
Marek Rocki. . . . . . . . . . . . . 171
senator sprawozdawca
Andrzej Person . . . . . . . . . . . 172
senator sprawozdawca
Marek Rocki. . . . . . . . . . . . . 172
Wyst¹pienie sekretarza stanu w Ministerstwie Transportu
sekretarz stanu
Bogus³aw Kowalski . . . . . . . . . 172
Zapytania i odpowiedzi
senator Jacek Sauk . . . . . . . . . 173
sekretarz stanu
Bogus³aw Kowalski . . . . . . . . . 173
senator Jaros³aw Lasecki . . . . . . 174
sekretarz stanu
Bogus³aw Kowalski . . . . . . . . . 174
senator
Dorota Arciszewska-Mielewczyk . . . 174
sekretarz stanu
Bogus³aw Kowalski . . . . . . . . . 174
senator
Dorota Arciszewska-Mielewczyk . . . 175
senator El¿bieta Rafalska . . . . . . 176
sekretarz stanu
Bogus³aw Kowalski . . . . . . . . . 176
senator Przemys³aw Alexandrowicz. . 176
sekretarz stanu
Bogus³aw Kowalski . . . . . . . . . 176
Otwarcie dyskusji
senator Andrzej Person . . . . . . . 176
senator
Dorota Arciszewska-Mielewczyk . . . 177
senator Jaros³aw Lasecki . . . . . . 178
senator Marek Rocki . . . . . . . . . 179
senator Anna Kurska . . . . . . . . 180
senator Piotr Wach . . . . . . . . . . 180
senator Ryszard Bender . . . . . . . 181
senator Zbigniew Szaleniec. . . . . . 181
senator El¿bieta Rafalska . . . . . . 182
senator
Dorota Arciszewska-Mielewczyk . . . 182
Zamkniêcie dyskusji
Punkt czternasty porz¹dku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o fundacji – Zak³ad Narodowy
imienia Ossoliñskich
Sprawozdanie Komisji Kultury i Œrodków
Przekazu
senator sprawozdawca
Jacek Sauk . . . . . . . . . . . . . 183
Wyst¹pienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego
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podsekretarz stanu
Tomasz Merta . . . . . . . . . . . . 183
Zapytania i odpowiedzi
senator
Przemys³aw Alexandrowicz . . . . . 183
podsekretarz stanu
Tomasz Merta . . . . . . . . . . . . 184
senator Anna Kurska . . . . . . . . 184
podsekretarz stanu
Tomasz Merta . . . . . . . . . . . . 184
Otwarcie dyskusji
senator Piotr Andrzejewski . . . . . . 185
Zamkniêcie dyskusji
Punkt piêtnasty porz¹dku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowi¹zkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu
Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz ustawy o dzia³alnoœci ubezpieczeniowej
Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca
Bogdan Lisiecki . . . . . . . . . . . 185
Wyst¹pienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów
podsekretarz stanu
Arkadiusz Huzarek . . . . . . . . . 186
Otwarcie dyskusji
Zamkniêcie dyskusji
Punkt szesnasty porz¹dku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach
Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej
senator sprawozdawca
Czes³aw Rybka . . . . . . . . . . . 187
Zapytania i odpowiedzi
senator Ewa Tomaszewska . . . . . . 188
senator spzawozdawca
Czes³aw Rybka . . . . . . . . . . . 188
pe³ni¹cy obowi¹zki dyrektora
Biura Prawa i Ustroju
w Kancelarii Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej
Krzysztof Kondrat . . . . . . . . . . 188
zastêpca dyrektora
Departamentu Wychowania
i Promocji Obronnoœci w Ministerstwie
Obrony Narodowej
Jerzy Gutowski . . . . . . . . . . . 188
Otwarcie dyskusji
senator Franciszek Adamczyk . . . . 188
Zamkniêcie dyskusji
Punkt dwudziesty porz¹dku obrad: drugie
czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o œwiadczeniach rodzinnych
Sprawozdanie po³¹czonych komisji: Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Rodziny
i Polityki Spo³ecznej
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senator sprawozdawca
Antoni Szymañski . . . . . . . . . . 189
Zapytania i odpowiedzi
senator El¿bieta Rafalska . . . . . . 192
podsekretarz stanu
w Ministerstwie Pracy
i Polityki Spo³ecznej
Joanna Kluzik-Rostkowska . . . . . 192
senator Antoni Szymañski . . . . . . 192
podsekretarz stanu
Joanna Kluzik-Rostkowska . . . . . 192
senator Zbigniew Rau . . . . . . . . 193
podsekretarz stanu
Joanna Kluzik-Rostkowska . . . . . 193
senator Urszula Gacek . . . . . . . . 194
podsekretarz stanu
Joanna Kluzik-Rostkowska . . . . . 194
senator Urszula Gacek . . . . . . . . 195
podsekretarz stanu
Joanna Kluzik-Rostkowska . . . . . 195
Otwarcie dyskusji
senator Ewa Tomaszewska . . . . . . 195
senator Mieczys³aw Augustyn . . . . 196
senator Antoni Szymañski . . . . . . 197
senator Przemys³aw Alexandrowicz. . 199
senator Urszula Gacek . . . . . . . . 200
senator El¿bieta Rafalska . . . . . . 200
senator Zbigniew Trybu³a . . . . . . 201
senator Jerzy Szmit . . . . . . . . . 202
senator Mieczys³aw Augustyn . . . . 203
senator Anna Kurska . . . . . . . . 204
senator Zbigniew Romaszewski . . . 204
senator Przemys³aw Alexandrowicz. . 205
senator Antoni Szymañski . . . . . . 205
Zamkniêcie dyskusji
Skierowanie projektu ustawy do Komisji
Ustawodawczej oraz Komisji Rodziny
i Polityki Spo³ecznej
Punkt dwudziesty drugi porz¹dku obrad:
wybór cz³onka Kolegium Instytutu Pamiêci Narodowej – Komisji Œcigania
Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
Sprawozdanie Komisji Praw Cz³owieka
i Praworz¹dnoœci
senator sprawozdawca
Zbigniew Romaszewski . . . . . . . 206
Zapytania i odpowiedzi
senator Andrzej Owczarek . . . . . . 207

kandydat na cz³onka Kolegium
Instytutu Pamiêci Narodowej
– Komisji Œcigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu
Benedykt Czuma . . . . . . .
senator Piotr Boroñ . . . . . .
kandydat na cz³onka Kolegium
Instytutu Pamiêci Narodowej
– Komisji Œcigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu
Teofil Wojciechowski. . . . . .
senator Czes³aw Ryszka . . . .
kandydat Teofil Wojciechowski .
senator Czes³aw Ryszka . . . .
kandydat Teofil Wojciechowski .
senator Adam Biela . . . . . .
kandydat Teofil Wojciechowski .
senator Anna Kurska . . . . .
kandydat Teofil Wojciechowski .
senator Janusz Kubiak . . . .
kandydat Teofil Wojciechowski .
senator Janusz Kubiak . . . .
kandydat Teofil Wojciechowski .
senator W³adys³aw Mañkut . .
kandydat Teofil Wojciechowski .
senator Jerzy Szmit . . . . . .
kandydat Teofil Wojciechowski .
senator Ewa Tomaszewska . . .
kandydat Teofil Wojciechowski .
senator W³odzimierz £yczywek .
kandydat Teofil Wojciechowski .
senator
El¿bieta Wiêc³awska-Sauk . . .
kandydat Teofil Wojciechowski .
senator Zbigniew Rau . . . . .
kandydat Teofil Wojciechowski .
senator Ryszard Bender . . . .
kandydat Teofil Wojciechowski .
kandydat Teofil Wojciechowski .
senator Piotr Zientarski . . . .
kandydat Teofil Wojciechowski .
senator Jacek Sauk . . . . . .
kandydat Teofil Wojciechowski .
senator Stanis³aw Kogut . . . .
kandydat Teofil Wojciechowski .
senator Czes³aw Ryszka . . . .
kandydat Teofil Wojciechowski .
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Komunikaty

(Obrady w dniu czerwca)
Wznowienie posiedzenia
Punkt dwudziesty pierwszy porz¹dku
obrad: sprawozdanie z dzia³alnoœci
Centralnego Biura Antykorupcyjnego
w roku 2006

senator Jaros³aw Gowin . . . . . . . 220
szef
Centralnego Biura Antykorupcyjnego
Mariusz Kamiñski . . . . . . . . . . 220
Zapytania i odpowiedzi

34. posiedzenie Senatu w dniach 30, 31 maja i 1 czerwca 2007 r.
Spis treœci

senator Czes³aw Ryszka . . . .
szef Mariusz Kamiñski . . . . .
senator Adam Massalski . . . .
szef Mariusz Kamiñski . . . . .
senator Adam Biela . . . . . .
szef Mariusz Kamiñski . . . . .
senator Jaros³aw Lasecki . . .
szef Mariusz Kamiñski . . . . .
senator Józef £yczak . . . . . .
szef Mariusz Kamiñski . . . . .
senator Ewa Tomaszewska . . .
szef Mariusz Kamiñski . . . . .
senator Pawe³ Michalak . . . .
szef Mariusz Kamiñski . . . . .
senator W³adys³aw Mañkut . .
szef Mariusz Kamiñski . . . . .
senator Rafa³ Œlusarz . . . . .
szef Mariusz Kamiñski . . . . .
senator Ryszard Bender . . . .
szef Mariusz Kamiñski . . . . .
senator El¿bieta Rafalska . . .
szef Mariusz Kamiñski . . . . .
senator El¿bieta Rafalska . . .
szef Mariusz Kamiñski . . . . .
senator El¿bieta Rafalska . . .
szef Mariusz Kamiñski . . . . .
senator Miros³aw Adamczak . .
szef Mariusz Kamiñski . . . . .
senator Anna Kurska . . . . .
szef Mariusz Kamiñski . . . . .
senator Bogdan Lisiecki . . . .
szef Mariusz Kamiñski . . . . .
senator Piotr Andrzejewski . . .
szef Mariusz Kamiñski . . . . .
senator Jerzy Szmit . . . . . .
szef Mariusz Kamiñski . . . . .
senator Bogdan Borusewicz . .
szef Mariusz Kamiñski . . . . .
senator Zbigniew Trybu³a . . .
szef Mariusz Kamiñski . . . . .
senator Czes³aw Ryszka . . . .
szef Mariusz Kamiñski . . . . .
senator Anna Kurska . . . . .
szef Mariusz Kamiñski . . . . .
senator Waldemar Kraska . . .
szef Mariusz Kamiñski . . . . .
senator Antoni Szymañski . . .
szef Mariusz Kamiñski . . . . .
senator Stanis³aw Piotrowicz . .
szef Mariusz Kamiñski . . . . .
senator Aleksander Bentkowski
szef Mariusz Kamiñski . . . . .
senator Zbigniew Rau . . . . .
szef Mariusz Kamiñski . . . . .
senator Czes³aw Rybka . . . .
szef Mariusz Kamiñski . . . . .
Otwarcie dyskusji
senator Zbigniew Romaszewski
senator Bogdan Borusewicz . .
senator S³awomir Sadowski . .
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461

senator Piotr Andrzejewski . . . . . . 246
senator El¿bieta Rafalska . . . . . . 247
senator Jaros³aw Lasecki . . . . . . 249
senator Antoni Szymañski . . . . . . 249
senator Stanis³aw Piotrowicz . . . . . 250
senator Anna Kurska . . . . . . . . 251
senator Czes³aw Ryszka . . . . . . . 252
senator Jadwiga Rudnicka . . . . . . 253
senator Jaros³aw Chmielewski . . . . 254
senator Stanis³aw Kogut . . . . . . . 255
Zamkniêcie dyskusji
Komunikaty
Wznowienie obrad
Punkt drugi porz¹dku obrad (cd.)
Wniosek formalny o uzupe³nienie porz¹dku
obrad o punkt: trzecie czytanie projektu
ustawy o zmianie ustawy o kszta³towaniu
ustroju rolnego oraz ustawy o gospodarowaniu nieruchomoœciami rolnymi
Skarbu Pañstwa
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