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Senat

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

V I k a d e n c j a

Sprawozdanie Stenograficzne

z 35. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

w dniach 20 i 21 czerwca 2007 r.

Warszawa
2007 r.



1. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zasadach pokrywania kosztów po-
wsta³ych u wytwórców w zwi¹zku z przedterminowym rozwi¹zaniem umów
d³ugoterminowych sprzeda¿y mocy i energii elektrycznej.

2. StanowiskoSenatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne.

3. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo w³asnoœci
przemys³owej.

4. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o op³acie
skarbowej.

5. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o œwiadczeniach
opieki zdrowotnej finansowanych ze œrodków publicznych oraz ustawy
o ubezpieczeniach obowi¹zkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwaran-
cyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

6. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o systemie
ubezpieczeñ spo³ecznych oraz niektórych innych ustaw.

7. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju
s¹dów powszechnych oraz niektórych innych ustaw.

8. Drugie czytanie projektu uchwa³y w sprawie stanowiska Senatu doty-
cz¹cego reformy traktatowej Unii Europejskiej.

9. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Reje-
strze Karnym.

10. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o muzeach.

11. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o jednostkach ba-
dawczo-rozwojowych.

12. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie
zwierz¹t gospodarskich.

13. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdro-
wia zwierz¹t oraz zwalczaniu chorób zakaŸnych zwierz¹t oraz ustawy o we-
terynaryjnej kontroli granicznej.

14. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o organizacji ryn-
ku mleka i przetworów mlecznych oraz niektórych innych ustaw.

15. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o miêdzynarodowym przemieszcze-
niu odpadów.

16. Drugie czytanie projektu uchwa³y o koniecznoœci przyjêcia i wdro¿enia
strategii gospodarki wodnej w Polsce.

17. Wybór cz³onka Kolegium Instytutu Pamiêci Narodowej – Komisji Œcigania
Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

18. Informacja Trybuna³u Konstytucyjnego o istotnych problemach wynika-
j¹cych z dzia³alnoœci orzecznictwa Trybuna³u w 2006 r.

19. Informacja Prezesa Instytutu Pamiêci Narodowej – Komisji Œcigania Zbro-
dni przeciwko Narodowi Polskiemu o dzia³alnoœci Instytutu Pamiêci Naro-
dowej w okresie od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 31 grudnia 2006 r.

Porz¹dek obrad

35. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

w dniach 20 i 21 czerwca 2007 r.



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

Obecni senatorowie: wed³ug za³¹czonej do protoko³u listy obecnoœci.

Obecni goœcie i przedstawiciele urzêdów:

Instytut Pamiêci Narodowej –
Komisja Œcigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu – prezes Janusz Kurtyka

Krajowa Rada S¹downictwa – przewodnicz¹cy Stanis³aw D¹browski

Krajowy Zarz¹d Gospodarki Wodnej – prezes Mariusz Gajda

Rada G³ówna
Jednostek Badawczo-Rozwojowych – przewodnicz¹cy Leszek Rafalski

S¹d Najwy¿szy – pierwszy prezes Lech Gardocki

Trybuna³ Konstytucyjny – prezes Jerzy Stêpieñ

Urz¹d Patentowy – prezes Alicja Adamczak

Ministerstwo Finansów – minister Zyta Gilowska

– podsekretarz stanu Jacek Dominik

Ministerstwo Gospodarki – sekretarz stanu Krzysztof Tchórzewski

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego – podsekretarz stanu Tomasz Merta

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego – podsekretarz stanu Krzysztof Kurzyd³owski

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi – podsekretarz stanu Marek Chrapek

Ministerstwo Sprawiedliwoœci – zastêpca prokuratora generalnego Przemys³aw Pi¹tek

Ministerstwo Spraw Zagranicznych – podsekretarz stanu Krzysztof Szczerski

Ministerstwo Zdrowia – sekretarz stanu Boles³aw Piecha





(Pocz¹tek posiedzenia o godzinie 11 minut 06)

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

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Otwieram trzydzieste pi¹te posiedzenie Sena-

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

sza³kowsk¹)
Na sekretarzy posiedzenia wyznaczam pani¹

senator Margaretê Budner oraz senatora Roma-
na Ludwiczuka. Listê mówców prowadziæ bêdzie
pani senator Margareta Budner.

Proszê senatorów sekretarzy o zajêcie miejsc
przy stole prezydialnym.

Panie i Panowie Senatorowie, pragnê poinfor-
mowaæ Wysok¹ Izbê, ¿e senator Krystyna Boche-
nek zosta³a cz³onkiem Rady Jêzyka Polskiego
przy Polskiej Akademii Nauk.

Serdecznie gratulujê, Pani Senator. (Oklaski)
Informujê, ¿e Sejm na czterdziestym trzecim

posiedzeniu w dniu 14 i 15 czerwca 2007 r. przy-
j¹³ wszystkie poprawki Senatu: do ustawy
o zmianie ustawy o gospodarowaniu nierucho-
moœciami rolnymi Skarbu Pañstwa, do ustawy
o zmianie ustawy o zasadach finansowania nau-
ki, do ustawy o zatrudnieniu socjalnym oraz
zmianie niektórych innych ustaw, do ustawy o li-
cencji syndyka, do ustawy o lekarzu s¹dowym.

Przyj¹³ te¿ wiêkszoœæ poprawek Senatu: do
ustawy o zmianie ustawy o spó³dzielniach miesz-
kaniowych oraz o zmianie niektórych innych
ustaw, do ustawy o zmianie ustawy o orderach
i odznaczeniach, do ustawy o zmianie ustawy
o rehabilitacji zawodowej i spo³ecznej oraz zatru-
dnianiu osób niepe³nosprawnych oraz o zmianie
niektórych innych ustaw. Przyj¹³ te¿ po³owê zg³o-
szonych przez Senat poprawek do ustawy o Na-
rodowym Centrum Badañ i Rozwoju.

PonadtoSejmna tymsamymposiedzeniuodrzu-
ci³ wszystkie poprawki zg³oszone przez Senat do
ustawyozmianieustawyo¿egludzeœródl¹dowej…

(G³osy z sali: Buuu...)
…odrzuci³ te¿ jedyn¹ zg³oszon¹ przez Senat po-

prawkê do ustawy o zmianie ustawy o pañstwo-

wym zasobie kadrowym i wysokich stanowiskach
pañstwowych oraz o zmianie niektórych innych
ustaw, a tak¿e jedyn¹ poprawkê Senatu do usta-
wy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym.

Sejm odrzuci³ te¿ uchwa³ê Senatu o odrzuce-
niu ustawy o tworzeniu i dzia³aniu wielkopowie-
rzchniowych obiektów handlowych.

(G³osy z sali: Buuu...)
Wobec niewniesienia zastrze¿eñ do protoko³u

trzydziestego drugiego posiedzenia stwierdzam,
¿e protokó³ tego posiedzenia zosta³ przyjêty.

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

Dorêczony pañstwu senatorom projekt po-
rz¹dku obrad trzydziestego pi¹tego posiedzenie
obejmuje:

1. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o za-
sadach pokrywania kosztów powsta³ych u wy-
twórców w zwi¹zku z przedterminowym roz-
wi¹zaniem umów d³ugoterminowych sprzeda¿y
mocy i energii elektrycznej.

2. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmia-
nie ustawy – Prawo w³asnoœci przemys³owej.

3. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmia-
nie ustawy o œwiadczeniach opieki zdrowotnej fi-
nansowanych ze œrodków publicznych oraz usta-
wy o ubezpieczeniach obowi¹zkowych, Ubezpie-
czeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim
Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

4. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy – Prawo o ustroju s¹dów po-
wszechnych oraz niektórych innych ustaw.

5. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym.

6. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o muzeach.

7. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o jednostkach badawczo-rozwo-
jowych.

8. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o orga-
nizacji hodowli i rozrodzie zwierz¹t gospodarskich.

9. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierz¹t



oraz zwalczaniu chorób zakaŸnych zwierz¹t oraz
ustawy o weterynaryjnej kontroli granicznej.

10. Drugie czytanie projektu uchwa³y o konie-
cznoœci przyjêcia i wdro¿enia strategii gospodar-
ki wodnej w Polsce.

11. Informacja Trybuna³u Konstytucyjnego
o istotnych problemach wynikaj¹cych z dzia³al-
noœci orzecznictwa Trybuna³u w 2006 r.

12. Informacja Prezesa Instytutu Pamiêci Na-
rodowej – Komisji Œcigania Zbrodni przeciwko
Narodowi Polskiemu o dzia³alnoœci Instytutu Pa-
miêci Narodowej w okresie od dnia 1 stycznia
2006 r. do dnia 31 grudnia 2006 r.

Proponujê rozpatrzenie punktów trzeciego,
czwartego, pi¹tego oraz szóstego projektu porz¹d-
ku obrad, pomimo ¿e sprawozdania komisji do
tych punktów zosta³y dostarczone w terminie póŸ-
niejszym ni¿ okreœlony w art. 34 ust. 2 Regulami-
nu Senatu. Jeœli 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 uzu-
pe³nienie porz¹dku obrad trzydziestego pi¹tego
posiedzenia o punkt: wybór cz³onka Kolegium
Instytutu Pamiêci Narodowej – Komisji Œcigania
Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu i rozpa-
trzenie go jako punktu… To znaczy przed infor-
macjami, przed dwiema informacjami, to jest
przed informacj¹ prezesa kolegium…

(G³os z sali: Trybuna³u.)
…przed informacj¹ Trybuna³u Konstytucyjne-

go o istotnych problemach wynikaj¹cych z orze-
czeñ Trybuna³u Konstytucyjnego. To umo¿liwi
nam przeprowadzenie pierwszej tury g³osowañ
jutro o godzinie 18.00.

Czy s¹ g³osy sprzeciwu…
(G³os z sali: Panie Marsza³ku…)
Ju¿, ju¿, moment.
Czy s¹ g³osy sprzeciwu wobec mojego wnios-

ku? Nie ma.
W zwi¹zku z tym uzupe³niamy porz¹dek obrad

o ten punkt.
Proszêbardzo,pansenatorMarekWaszkowiak.

Senator Marek Waszkowiak:
Panie Marsza³ku, chcia³bym zg³osiæ wniosek

o rozszerzenie porz¹dku obrad Senatu. Na pod-
stawie art. 48 ust. 2 pkt 8 Regulaminu Senatu
zwracam siê z proœb¹ o uzupe³nienie porz¹dku
o punkt zwi¹zany z rozpatrzeniem ustawy
o zmianie ustawy – Prawo energetyczne, druk se-
nacki nr 467. jako punkt drugi, bo jest on zwi¹za-
ny bezpoœrednio z punktem pierwszym, a tak¿e
o punkt zwi¹zany z rozpatrzeniem ustawy
o zmianie ustawy o op³acie skarbowej.

Uzasadnienie. Proszê pañstwa, ustawa o zmia-
nie ustawy – Prawo energetyczne powinna wejœæ
w ¿ycie 1 lipca. Zawiera ona przepisy przejœciowe,
które maj¹ na celu zapewnienie ci¹g³oœci dotych-
czasowych umów pomiêdzy funkcjonuj¹cymi
obecnie zak³adami energetycznymi i odbiorcami
koñcowymi energii elektrycznej. Na posiedzeniu
Komisji Gospodarki Narodowej ustawa nie budzi-
³a kontrowersji, zosta³a przyjêta jednog³oœnie bez
poprawek. A poniewa¿ ³¹czy siê ona z ustaw¹
z punktu pierwszego, o tak zwanych KDT, pro-
si³bym o wprowadzenie jej jako punktu drugiego
dzisiejszych obrad.

Ustawa o zmianie ustawy o op³acie skarbowej
tak¿e jest regulacj¹ przejœciow¹, powinna wejœæ
w ¿ycie maksymalnie szybko. Prosi³bym, ¿eby
umieœciæ j¹, z powodów osobistych senatora
sprawozdawcy, jako punkt czwarty, to jest po
ustawie o zmianie ustawy – Prawo w³asnoœci
przemys³owej. Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Czy ktoœ zg³asza sprzeciw wobec tych wnios-

ków o uzupe³nienie porz¹dku obrad o te dwa
punkty? Nie.

W zwi¹zku z tym uzupe³niamy porz¹dek we-
d³ug propozycji pana senatora Waszkiewicza…

(Senator Marek Waszkowiak: Waszkowiaka.)
…Waszkowiaka – przepraszam najmocniej,

Panie Senatorze – o punkt drugi i czwarty.
Pan senator Szymañski, proszê bardzo.

Senator Antoni Szymañski:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Zgodnie z art. 48 ust. 2 pkt 8 Regulaminu Sena-

tu wnoszê o uzupe³nienie porz¹dku obrad o punk-
t: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie
ustawy o systemie ubezpieczeñ spo³ecznych oraz
niektórych innych ustaw. Proszê te¿ o rozpatrze-
nie go jako punktu szóstego porz¹dku obrad.

Wnoszê o to z tego powodu, ¿e ustawa ma wejœæ
w ¿ycie 1 lipca roku bie¿¹cego, dlatego powinna
byæ rozpatrzona na tym posiedzeniu Senatu. Pro-
ponujê, ¿eby zosta³a ona rozpatrzona jako punkt
szósty.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Czy ktoœ zg³asza sprzeciw wobec tego wnios-

ku? Nie widzê zg³oszeñ.
W zwi¹zku z tym rozszerzamy porz¹dek o ten

punkt, o tê propozycjê pana senatora. Ta ustawa
bêdzie rozpatrywana jako punkt szósty.

(Senator W³adys³aw Sidorowicz: Chwileczkê,
ja w tej sprawie…)

Tak, proszê bardzo.
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Senator W³adys³aw Sidorowicz:

Czy moglibyœmy prosiæ – z powodów technicz-
nych – o to, ¿eby ten punkt by³ rozpatrywany ju-
tro? Bo my jeszcze próbujemy siê przymierzyæ do
opinii, a sprawa jest dosyæ trudna, dotyczy klina
podatkowego… St¹d jest proœba o to, ¿eby to by³o
rozpatrywane trochê póŸniej, czyli jutro. To jest
proœba klubu Platformy.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Ja myœlê, ¿e mo¿emy uwzglêdniæ tê propozy-
cjê. W zwi¹zku z tym ten punkt bêdzie rozpatry-
wany jutro.

(Senator W³adys³aw Sidorowicz: Dziêkujê
bardzo.)

Pan senator Michalak… A, jeszcze pan senator
Szymañski.

Proszê bardzo.

Senator Antoni Szymañski:

Panie Marsza³ku, w tej sytuacji… Jeœli tak, to
prosi³bym, ¿eby to by³ jeden z pierwszych pun-
któw rozpatrywanych w dniu jutrzejszym, ze
wzglêdu na to, ¿e zapewne bêd¹ do tego zg³aszane
poprawki, bêd¹ musia³y odbyæ siê posiedzenia
komisji, po³¹czonych komisji, bo dwie komisje
bêd¹ to rozpatrywa³y, a sprawa jest trudna… Ja
proponowa³em dzieñ dzisiejszy miêdzy innymi
z tego powodu, ¿e dzisiaj pani premier Gilowska
mog³a byæ obecna, mog³a to referowaæ, a nie
wiem, czy jutro to bêdzie mo¿liwe… Tak ¿e z tego
powodu by³o to proponowane na dzisiaj.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dobrze. Ja proponujê tak: nie zmieniajmy ko-
lejnoœci, bo ta kolejnoœæ ju¿ zosta³a zatwierdzo-
na, po prostu bêdziemy to rozpatrywaæ jako
punkt pierwszy w dniu jutrzejszym. Dobrze?

Teraz pan senator Michalak. Proszê bardzo.

Senator Pawe³ Michalak:

Panie Marsza³ku, zgodnie z art. 48 ust. 2 pkt 8
regulaminu wnoszê o uzupe³nienie porz¹dku ob-
rad o dwa punkty.

Pierwszy: stanowisko Senatu w sprawie usta-
wy o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka
i przetworów mlecznych oraz niektórych innych
ustaw. I proszê, ¿eby rozpatrzyæ go jako punkt
trzynasty porz¹dku obrad.

I drugi punkt: stanowisko Senatu w sprawie
ustawy o miêdzynarodowym przemieszczeniu
odpadów. I proszê o rozpatrzenie go jako punktu
czternastego.

Obie te ustawy s¹ implementacj¹ prawa euro-
pejskiego, jedna powinna wejœæ w ¿ycie 1 lipca,
druga – 12 lipca, dlatego proszê o uwzglêdnienie
tych punktów.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dobrze. Dziêkujê.
Czy s¹ jakieœ sprzeciwy wobec wniosków pana

senatora? Nie ma.
W zwi¹zku z tym wprowadzamy te dwa punkty

jako punkt trzynasty i czternasty.
Pan senator Mazurkiewicz, proszê bardzo.

Senator Andrzej Mazurkiewicz:

Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
W dniu jutrzejszym odbêdzie siê szczyt Unii

Europejskiej. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej za-
j¹³ zgodnie stanowisko wspieraj¹ce negocjatorów
polskich, wspieraj¹ce rz¹d polski w kwestii pol-
skich propozycji dotycz¹cych g³osowañ, które
odbywaæ siê bêd¹ w Unii Europejskiej. Uwa¿am,
¿e Senat Rzeczpospolitej równie¿ powinien takie
stanowisko zaj¹æ.

W zwi¹zku z tym, zgodnie z art. 48 ust. 2 pkt 8,
chcia³bym zg³osiæ projekt uchwa³y w sprawie sta-
nowiska Senatu dotycz¹cego reformy traktatowej
Unii Europejskiej w nastêpuj¹cym brzmieniu.

„Senat Rzeczypospolitej Polskiej, potwierdza-
j¹c, ¿e system g³osów wa¿onych w Radzie Unii
Europejskiej ustanowiony przez Traktat nicejski
11 grudnia 2000 r. jest gwarancj¹ realizacji zasa-
dy solidarnoœci wewn¹trz Unii Europejskiej,
stwierdza, ¿e jakiekolwiek zmiany w tym syste-
mie powinny respektowaæ postulat zachowania
równowagi w procesie decyzyjnym pomiêdzy du-
¿ymi, œrednimi i ma³ymi pañstwami cz³onkow-
skimi. Senat Rzeczpospolitej Polskiej oczekuje
równie¿, ¿e ewentualne zmiany w obowi¹zu-
j¹cym systemie g³osowañ nie bêd¹ pozostawa³y
w sprzecznoœci z d¹¿eniem do zapewnienia oby-
watelom wszystkich pañstw cz³onkowskich real-
nego wp³ywu na podejmowane decyzje.”…

(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Panie Senato-
rze, jak rozumiem, pan chce uzupe³niæ porz¹dek
obrad. Tak?)

Panie Marsza³ku, chcia³bym, aby…
(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Dobrze.

W którym punkcie?)
Chcia³bym, aby by³o to takie uzupe³nienie,

byœmy jeszcze w dniu dzisiejszym, po przeprowa-
dzeniu pierwszego czytania i po odes³aniu tego
do komisji, mogli w ramach finalnego procesu le-
gislacyjnego odbyæ g³osowanie w sprawie tej
uchwa³y. Wzmocni to na pewno pozycjê rz¹du
polskiego na szczycie Unii Europejskiej. Przed-
k³adam stosowny projekt uchwa³y.
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Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Czy ma pan propozycjê, w którym punkcie to
umieœciæ?

(Senator Andrzej Mazurkiewicz: Byæ mo¿e
móg³by to byæ trzeci, czwarty punkt.)

(G³osy z sali: Pierwszy.)
(G³os z sali: Ale musi byæ przerwa na posiedze-

nie komisji.)
Tak, bo nie mamy sprawozdania, nie mamy

druku.
(Senator Andrzej Mazurkiewicz: Nie mamy

sprawozdania, dlatego…)
W zwi¹zku z tym zróbmy tak: je¿eli bêdzie

sprawozdanie, ja uzupe³niê porz¹dek i bêdziemy
siê starali, aby to zosta³o zrobione dzisiaj, dlatego
¿e jeœli to bêdzie dzisiaj, to bêdzie to jeszcze mia³o
jakiœ sens. Tak?

(Senator Andrzej Mazurkiewicz: Tak.)
Dobrze.
Pan senator Niesio³owski.

Senator Stefan Niesio³owski:
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
W zwi¹zku z dramatyczn¹ sytuacj¹ s³u¿by

zdrowia, wydarzeniami przed kancelari¹ premie-
ra, z narastaniem protestu, z pobiciem pielêgnia-
rek proszê o zg³oszenie…

(Poruszenie na sali)
Proszê nie przerywaæ, Panie…

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Proszê o spokój.
Proszê bardzo, Panie Senatorze.
(Senator Stefan Niesio³owski: Proszê nie prze-

rywaæ, bo ju¿ doœæ tego przerywania.)
Panie Senatorze, proszê o wnioski.

Senator Stefan Niesio³owski:
Proszê, Panie Marsza³ku, o wprowadzenie

w dniu dzisiejszym w punkcie szóstym informa-
cji rz¹du na temat sytuacji w s³u¿bie zdrowia.
Myœlê, ¿e dalsze uzasadnianie tego jest niepo-
trzebne, jest to oczywiste. Sytuacja jest dramaty-
czna, rz¹d sobie najwyraŸniej nie radzi. By³oby
chyba dobrze siê dowiedzieæ, jakie s¹ plany, jakie
s¹ zamys³y, jakie s¹ perspektywy rozwi¹zania te-
go kryzysu. (Oklaski)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Czyli to jest propozycja wprowadzenia pun-

ktu…
(Senator Stefan Niesio³owski: W dniu dzisiej-

szym w punkcie szóstym…)

…punktu szóstego: informacja rz¹du na te-
mat sytuacji w s³u¿bie zdrowia. Nie s³u¿by zdro-
wia, tylko sytuacji w s³u¿bie zdrowia.

Czy s¹ jakieœ sprzeciwy?
Jest sprzeciw pana senatora.

Senator Andrzej Mazurkiewicz

Jest sprzeciw, Panie Marsza³ku. Rz¹d dosko-
nale zdaje sobie sprawê z powagi sytuacji, prowa-
dzi rozmowy, spo³eczeñstwo jest rzetelnie infor-
mowane w tej sprawie.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Rozumiem, ¿e w przypadku poprzedniej pro-
pozycji nie by³o sprzeciwu. Rozumiem, ¿e tak.

W zwi¹zku z tym, ¿e w wypadku tej propozycji
jest sprzeciw, poddajê wniosek pana senatora
pod g³osowanie.

Proszê pobraæ karty.
Trzyminutowa przerwa techniczna…
(Rozmowy na sali)
Poddajê pod g³osowanie wniosek pana senato-

ra Niesio³owskiego o uzupe³nienie porz¹dku ob-
rad o punkt szósty: informacja rz¹du na temat
sytuacji w s³u¿bie zdrowia.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za wnioskiem pana senatora? Proszê

nacisn¹æ przycisk i podnieœæ rêkê.
Kto jest przeciw? Proszê nacisn¹æ przycisk

i podnieœæ rêkê.
Kto siê wstrzyma³ od g³osu? Proszê nacisn¹æ

przycisk „wstrzymujê siê”.
Proszê o wyniki.
Obecnych 72 senatorów, 21 g³osowa³o za,

47 – przeciw, 4 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³oso-
wanie nr 1)

Wniosek nie przeszed³.
Stwierdzam, ¿e Senat zatwierdzi³ porz¹dek ob-

rad trzydziestego pi¹tego posiedzenia Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej szóstej kadencji.

Informujê, ¿e jutro obrady zostan¹ wznowione
o godzinie 9.00. W dniu jutrzejszym planowane
jest wys³uchanie informacji Trybuna³u Konsty-
tucyjnego o istotnych problemach wynikaj¹cych
z dzia³alnoœci i orzecznictwa trybuna³u w 2006 r.
oraz informacji prezesa Instytutu Pamiêci Naro-
dowej – Komisji Œcigania Zbrodni przeciwko Na-
rodowi Polskiemu o dzia³alnoœci Instytutu Pa-
miêci Narodowej w okresie od dnia 1 stycznia
2006 r. do dnia 31 grudnia 2006 r.

Przypominam te¿ o pierwszej turze g³osowañ
w dniu jutrzejszym o godzinie 18.00.

Pragnê poinformowaæ pañstwa senatorów, ¿e
o godzinie 12.00 zostanie zarz¹dzona przerwa
w obradach, w trakcie której otworzê wystawê fo-
tograficzn¹ poœwiêcon¹ ojcu Marianowi ¯elazce.
Serdecznie pañstwa na tê wystawê zapraszam.
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Czyli przerwa bêdzie od godziny 12.00 do godziny
12.30.

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
pierwszego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zasadach pokrywania kosz-
tów powsta³ych u wytwórców w zwi¹zku z przed-
terminowym rozwi¹zaniem umów d³ugotermino-
wych sprzeda¿y mocy i energii elektrycznej.

Przypominam, ¿e rozpatrywana ustawa zosta-
³a uchwalona przez Sejm na czterdziestym dru-
gim posiedzeniu w dniu 24 maja 2007 r. Do Sena-
tu zosta³a przekazana w dniu 25 maja 2007 r.
Marsza³ek Senatu w dniu 25 maja 2007 r., zgod-
nie z art. 68 ust. 1 Regulaminu Senatu, skiero-
wa³ j¹ do Komisji Gospodarki Narodowej. Komi-
sja po rozpatrzeniu ustawy przygotowa³a swoje
sprawozdanie w tej sprawie.

Przypominam ponadto, ¿e tekst ustawy za-
warty jest w druku nr 447, a sprawozdanie komi-
sji w druku nr 447A.

Proszê sprawozdawcê Komisji Gospodarki Na-
rodowej, pana senatora Mariana Mi³ka, o zabra-
nie g³osu i przedstawienie sprawozdania komisji
w sprawie rozpatrywanej ustawy.

Proszê uprzejmie, Panie Senatorze.

Senator Marian Mi³ek:
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Aby zrozumieæ genezê powstania ustawy, nad

któr¹ debatujemy, musimy wróciæ do historii.
W latach dziewiêædziesi¹tych ubieg³ego wieku
w podsektorze wytwarzania energii elektrycznej
istnia³o du¿e zapotrzebowanie na kapita³ inwe-
stycyjny. Kapita³u tego nie móg³ wygenerowaæ
sam sektor ze wzglêdu na skalê potrzeb rzêdu kil-
kunastu miliardów z³otych. Wówczas zrodzi³ siê
pomys³ zawierania umów pomiêdzy wytwórcami,
to znaczy elektrowniami, a Polskimi Sieciami
Elektroenergetycznymi, jedynym wówczas od-
biorc¹ energii z elektrowni, na zakup przez PSE
energii z elektrowni wyprodukowanej przez elek-
trownie w projektowanym bloku energii po cenie
wy¿szej ni¿ obowi¹zuj¹ca na rynku. Umowa taka
dla banków stanowi³a zabezpieczenie kredytów,
które wytwórca zaci¹gn¹³ na budowê bloków
energetycznych. Mechanizm ten dzia³a³ bardzo
sprawnie i umo¿liwi³ modernizacjê lub budowê
40% krajowych mocy wytwórczych za sumarycz-
n¹ kwotê ponad 20 miliardów z³, z czego blisko
70% stanowi³y œrodki zewnêtrzne, to znaczy g³ó-
wnie kredyty bankowe zabezpieczone umowami
d³ugoterminowymi, zwanymi potocznie kontrak-
tami d³ugoterminowymi, w skrócie KDT. Pozwa-
la³y one zwiêkszyæ o 10% sprawnoœæ wytarzania,
to znaczy mniej paliwa pierwotnego potrzeba by-
³o do wytworzenia tej samej energii elektrycznej.
O 40% zmniejszono emisjê CO

2
. O blisko 30%

zmniejszono emisje tlenków azotu oraz o 60%
zmniejszono emisjê py³ów. Jak z tego wynika,
kontrakty d³ugoterminowe spe³ni³y ogromnie
wa¿n¹ i pozytywn¹ rolê w rozwoju elektroenerge-
tyki.

Odby³o siê to jednak kosztem ograniczenia
rynku. Do niedawna oko³o 55% ca³ej wytwarza-
nej energii by³o sprzedawanej w ramach kon-
traktów d³ugoterminowych po cenach wy¿szych
ni¿ rynkowe, uwzglêdniaj¹cych sp³atê kredytów.
Obecnie udzia³ ten zmniejszy³ siê do oko³o 40%,
ale je¿eli uwzglêdni siê dodatkowy obowi¹zek za-
kupu energii wytworzonej w kogeneracji, szcze-
gólnie w kogeneracji wysokosprawnej, oraz ze
Ÿróde³ odnawialnych, to oka¿e siê, ¿e niewielka
czêœæ rynku pozostaje na woln¹ grê cenow¹.

Dotychczas PSE, kupuj¹c od wytwórców, to
znaczy od elektrowni i elektrociep³owni objêtych
kontraktami d³ugoterminowymi, energiê po wy¿-
szej cenie pozwala³y wytwórcom na sp³atê kolej-
nych rat zaci¹gniêtego w bankach kredytu. Z ko-
lei PSE sprzedaj¹ tê energiê firmom dystrybucyj-
nym – do niedawna by³y to zak³ady energetyczne,
a obecnie s¹ to koncerny takie, jak Enea, Ener-
giaPro itd. – i w cenie sprzeda¿y znajduje siê
czêœæ op³aty przeznaczona na pokrycie sp³at
kredytów. Oczywiœcie tê czêœæ pokrywaj¹ od-
biorcy koñcowi, czyli my wszyscy, w op³atach za
energiê elektryczn¹.

Przedstawienie tego mechanizmu tworzenia
œrodków przeznaczonych na sp³atê kredytów za-
ci¹gniêtych przez wytwórców w bankach pozwa-
la zrozumieæ, ¿e zmiana rozp³ywu strumieni
œrodków w ca³ym systemie elektroenergetycz-
nym wprowadzona ustaw¹ nie powinna wp³yn¹æ
na zmianê ceny energii u odbiorcy koñcowego. Po
wprowadzeniu ustawy rozwi¹zuj¹cej kontrakty
d³ugoterminowe odbiorcy koñcowi w sumie po-
winni p³aciæ tê sam¹ czêœæ op³aty przeznaczon¹
na pokrycie rat i odsetek kredytów, jak¹ p³ac¹
obecnie. Jest to oczywiœcie ujêcie statystyczne.
W przypadku poszczególnych odbiorców indywi-
dualnych op³aty mog¹ w niewielkim stopniu siê
ró¿niæ, co wynika miêdzy innymi z metodyki su-
mowania deklarowanych obci¹¿eñ moc¹ wpro-
wadzonej rozpatrywan¹ ustaw¹.

Na tle tego, co by³o, mo¿na ju¿ lepiej zrozumieæ
zmiany, jakie wprowadza ustawa. Ustawa prze-
widuje dobrowolne rozwi¹zanie przez obie stro-
ny, a wiêc wytwórcê i PSE, kontraktu d³ugoter-
minowego, co bêdzie skutkowaæ tym, ¿e wytwór-
ca wejdzie ze swoj¹ energi¹ na rynek i rozpocznie
walkê o klienta. Nale¿y jednak zauwa¿yæ, ¿e zbli-
¿amy siê do sytuacji zrównowa¿enia popytu na
energiê elektryczn¹ i poda¿y tej energii i nie po-
winniœmy liczyæ na znacz¹c¹ obni¿kê cen p³aco-
nych przez odbiorców koñcowych.

Generowanie œrodków na pokrycie rat kredy-
tów nastêpuje u operatora systemu przesy³owe-
go i bezpoœrednio u operatorów systemów dys-
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trybucyjnych, nazwanych w ustawie p³atnikami
op³aty przejœciowej, czyli op³aty przeznaczonej
w efekcie na pokrycie rat kredytów. Sk³ada siê
ona z czêœci kwoty, jak¹ otrzymujemy w rachun-
ku za energiê elektryczn¹. Ta czêœæ op³aty jest
uwzglêdniona w taryfie obowi¹zuj¹cej dystrybu-
tora i zatwierdzanej przez URE i jest kalkulowana
w zale¿noœci miêdzy innymi od mocy pobieranej
przez odbiorców koñcowych. Op³atê przejœciow¹
p³atnicy op³aty przejœciowej, czyli operatorzy sys-
temu dystrybucyjnego, przekazuj¹ operatorowi
systemu przesy³owego na wydzielone konto.
Operator systemu przesy³owego powo³uje spó³kê
Zarz¹dca Rozliczeñ SA, do której przekazuje
œrodki otrzymane od operatorów systemu dys-
trybucyjnego. Spó³ka Zarz¹dca Rozliczeñ SA
przekazuje wytwórcy œrodki na pokrycie jego ko-
sztów osieroconych.

Przedstawiony model przep³ywu œrodków za-
wiera wiele wielkoœci, które mog¹ siê zmieniaæ
w sposób nieprzewidywalny, na przyk³ad liczbê
odbiorców, moc odbiorców, stopy procentowe,
zysk przedsiêbiorstwa energetycznego itd. Dlate-
go ustawa wprowadza mechanizm korekty kosz-
tów osieroconych, art. 30, oraz aktualizuje na
dany rok kalendarzowy stawkê op³aty przejœcio-
wej, art. 12.

Ustawa zwiêksza zakres kompetencji prezesa
URE, który nie tylko nadzoruje przep³yw œrod-
ków, ale podejmuje te¿ decyzje dotycz¹ce ustale-
nia stawek, korekt itd.

Nale¿y jeszcze raz podkreœliæ, ¿e suma prze-
p³ywów œrodków w systemie bêdzie taka jak
w przypadku obowi¹zywania kontraktów d³ugo-
terminowych, ale mog¹ zmieniæ siê op³aty za
energiê elektryczn¹ u poszczególnych odbiorców
koñcowych z powodu zakwalifikowania ich do
ró¿nych kategorii w zale¿noœci od rocznego pobo-
ru energii, art. 10, co skutkuje ró¿nymi stawka-
mi op³aty przejœciowej zawartymi w art. 11.

Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie! Projekt
ustawy, który zosta³ przekazany przez rz¹d do Se-
jmu, bardzo siê ró¿ni³ od tego, co otrzymaliœmy
do rozpatrzenia na posiedzeniu Senatu. Zawiera³
on wiele rozwi¹zañ, które wzbudza³y kontrower-
sje nie tylko wœród wytwórców, ale równie¿ wœród
zwi¹zkowców i bankowców. Ze strony banków
pada³y ostrze¿enia o mo¿liwoœci postawienia za-
ci¹gniêtych kredytów w stan natychmiastowej
wymagalnoœci. By³o to zwi¹zane miêdzy innymi
z faktem, ¿e zgodnie z projektem ustawy konsoli-
dowane grupy energetyczne, g³ównie Polska
Grupa Energetyczna oraz Energetyka Po³udnie,
nie otrzymywa³yby œrodków na pokrycie kosztów
osieroconych. Inaczej mówi¹c, grupy te po roz-
wi¹zaniu kontraktów d³ugoterminowych mia-
³yby sobie radziæ same. W tej sytuacji obawy ban-
ków by³y uzasadnione. W ustawie, któr¹ otrzy-

maliœmy, grupy energetyczne ju¿ s¹ objête me-
chanizmem pokrywania kosztów osieroconych.

D³ugo dyskutowano nad w³aœciwym rozwi¹za-
niem dla bloków zasilanych gazem, w wypadku
których istnieje nie tylko jeden kontrakt na ener-
giê elektryczn¹, ale i drugi – na gaz, zawarty
z PGNiG i to w formie „p³aæ i bierz”. W dyskusji
przedstawiono scenariusze szybkiego bankru-
ctwa tych elektrociep³owni, które musia³yby p³a-
ciæ za gaz zgodnie z umow¹ i niezale¿nie od rze-
czywistego poboru tego gazu. Na etapie prac sej-
mowych rozwi¹zano równie¿ ten problem, obe-
jmuj¹c ustaw¹ tak¿e kontrakty gazowe.

Prace nad rozwi¹zaniem kontraktów d³ugoter-
minowych zosta³y zintensyfikowane w ostatnim
czasie. Spowodowane to zosta³o faktem wszczê-
cia 2 marca 2006 r. przez Komisjê Europejsk¹
oficjalnego postêpowania w sprawie KDT jako
niedozwolonej pomocy publicznej. Gdyby Komi-
sja Europejska uzna³a KDT za niedozwolon¹ po-
moc publiczn¹, skutki dla wytwórców by³yby
bardzo dotkliwe: musieliby oni zwracaæ œrodki
otrzymane w ramach KDT za okres od przy-
st¹pienia Polski do Unii Europejskiej do chwili
obecnej. Przyjêcie tej ustawy przez parlament bê-
dzie skutkowa³o automatycznym umorzeniem
postêpowania dotycz¹cego KDT przez Komisjê
Europejsk¹, ale jednoczeœnie nast¹pi pogorsze-
nie warunków dzia³alnoœci bran¿y energetycznej
w zakresie inwestycji. O tym nale¿y g³oœno po-
wiedzieæ i g³osuj¹c za przyjêciem ustawy, nale¿y
mieæ œwiadomoœæ kosztów jej przyjêcia.

W art. 27 ustawy przedstawiono miêdzy inny-
mi zasady obliczania kosztów osieroconych. Klu-
czem do obliczenia tych kosztów osieroconych
jest wzór zawarty w art. 27, z którego wynika, ¿e
koszty osierocone zale¿¹ od wyniku finansowego
wytwórcy. Opisuj¹c to w pewnym uproszczeniu,
powiem, ¿e oznacza to, ¿e wytwórca musi naj-
pierw przeznaczyæ zyski z dzia³alnoœci na op³ace-
nie kredytów, a nastêpnie pozosta³¹ czêœæ jako
koszty osierocone pokrywa ze œrodków otrzyma-
nych od Zarz¹dcy Rozliczeñ.

Koniecznoœæ przeznaczenia ca³ego zysku na
sp³atê kredytu zmniejsza znacz¹co mo¿liwoœci
inwestowania w nowe moce. Mechanizm ten
z punktu widzenia gromadzenia œrodków na od-
twarzanie mocy jest fatalny, ale w dyskusji, która
odby³a siê na posiedzeniu Komisji Gospodarki
Narodowej, strona rz¹dowa poinformowa³a se-
natorów, ¿e jest to jeden z warunków brzegowych
narzuconych przez Komisjê Europejsk¹ i trudno
nad tym dyskutowaæ. Jednak musimy zdawaæ
sobie sprawê z tego, ¿e ustawa ogranicza nasze
mo¿liwoœci inwestycji w zakresie nowych mocy
wytwórczych. Fakt ten powinien zmobilizowaæ
Ministerstwo Gospodarki do wygenerowania no-
wych mechanizmów proinwestycyjnych.

W czasie dyskusji, jaka odby³a siê na posiedze-
niu komisji gospodarki, stwierdzono równie¿, ¿e
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art. 31 ustawy jest sprzeczny z przyjêt¹ koncepcj¹
konsolidacji grup energetycznych. W art. 31
stwierdza siê, ¿e koszty osierocone bêd¹ liczone
oddzielnie dla ka¿dego wytwórcy w grupie, a tym-
czasem konsolidacja zak³ada pe³n¹ integracjê
podmiotów w grupie i przewiduje, ¿e pomiêdzy
podmiotami bêdzie wystêpowa³ tylko przep³yw
us³ug, a zysk bêdzie kreowany w jednym centrum
zysku. Trudno przewidzieæ, jaki wp³yw na tworze-
nie grupy bêdzie mia³ art. 31, ale na pewno opóŸni
on wywo³anie efektu synergii spowodowanego
projektowan¹ faktyczn¹ konsolidacj¹ grupy.

Ustawa, która przysz³a z Sejmu, by³a niedopra-
cowana. By³o to wynikiem miêdzy innymi g³êbo-
kich zmian merytorycznych, jakich dokonano
w wyniku prac komisji sejmowej. Dlatego jeszcze
przed formalnym posiedzeniem Komisji Gospo-
darki Narodowej trwa³y intensywne konsultacje
ze stron¹ rz¹dow¹ oraz poœrednio ze stron¹ spo³e-
czn¹ dotycz¹ce usuniêcia pewnych niedoróbek.
Efektem tych prac jest trzydzieœci szeœæ poprawek
wniesionych za poœrednictwem Komisji Gospo-
darki Narodowej i przyjêtych przez komisjê.

Niezale¿nie od tych poprawek zmiany wyma-
ga³a strona edytorska ustawy, a w szczególnoœci
pisownia wzorów, symboli, wielkoœci kosztów,
indeksów przy symbolach itd. Zmiany zosta³y
ujête w mojej poprawce, któr¹ z³o¿ê do pana mar-
sza³ka. Chodzi o to, ¿e postara³em siê ujednoliciæ
symbolikê w ca³ej ustawie, poprawiæ pisowniê
wzorów, poprawiæ pisowniê indeksów przy wzo-
rach itd. W zwi¹zku z tym, ¿e poprawka ma cha-
rakter czysto formalny i w³aœciwie sprowadza siê
tylko do uporz¹dkowania strony edytorskiej, to
wydaje mi siê, ¿e nie powinna byæ przedmiotem
merytorycznej dyskusji.

Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie! Ustawa
o zasadach pokrywania kosztów powsta³ych
u wytwórców w zwi¹zku z przedterminowym roz-
wi¹zaniem umów d³ugoterminowych sprzeda¿y
mocy i energii elektrycznej jest bardzo z³o¿on¹
i trudn¹ ustaw¹. Jej obecny kszta³t, przedstawio-
ny Wysokiemu Senatowi, jest wynikiem d³ugich
dyskusji i rozwa¿nych kompromisów, które wy-
pracowywano niemal do ostatniej chwili. W tej
postaci uzyska³a ona równie¿ akceptacjê Komisji
Europejskiej.

Dlatego w imieniu Komisji Gospodarki Naro-
dowej proszê Wysoki Senat o przyjêcie ustawy
z poprawkami zaproponowanymi przez komisjê,
które zosta³y wprowadzone – chyba mo¿na tak
powiedzieæ – we wspó³pracy z Ministerstwem Go-
spodarki. Poprawki maj¹ charakter g³ównie do-
precyzowuj¹cy oraz porz¹dkuj¹cy niektóre zaga-
dnienia. Niektóre z nich uœciœlaj¹ zapisy, które
mog³yby byæ interpretowane w dwojaki sposób.
W ten sposób ustawa, któr¹ przedstawi³em Wy-
sokiemu Senatowi w imieniu Komisji Gospodar-

ki Narodowej, jest, mo¿na powiedzieæ, dopraco-
wana, co jest wynikiem ogromnej pracy wszyst-
kich stron – i senatorów, i strony rz¹dowej, i stro-
ny spo³ecznej. Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Zgodnie z art. 44 ust. 5 Regulaminu Senatu

przed przyst¹pieniem do dyskusji senatorowie
mog¹ zg³aszaæ z miejsca trwaj¹ce nie d³u¿ej ni¿
minutê zapytania do senatora sprawozdawcy.

Czy ktoœ z pañstwa senatorów pragnie zadaæ
takie pytanie?

(G³os z sali: Piotr Wach.)
Pan senator Wach, proszê uprzejmie.

Senator Piotr Wach:
Chcia³bym zapytaæ pana senatora sprawo-

zdawcê. Proszê, ¿eby odpowiedzia³, ¿e tak po-
wiem, krótko i strukturalnie.

Po pierwsze, op³ata przejœciowa. Jest ona p³a-
cona przez odbiorcê koñcowego. To jest 40 gr
i 1 z³ 90 gr czy jakoœ tak, w zale¿noœci od poboru
mocy. Czy tak?

A po drugie, koszty osierocone. Czy to jest od-
rêbna rzecz? I czy to jest p³atne przez bud¿et po-
przez Zarz¹dcê Rozliczeñ?

Proszê te sprawy wyraŸnie objaœniæ.

Senator Marian Mi³ek:
Panie Senatorze!
Ja na ten temat mówi³em w mojej wypowiedzi,

ale mo¿e jeszcze podkreœlê, o co chodzi.
Otó¿, bezpoœrednim poborc¹ op³aty przejœcio-

wej – okreœlenie „poborca” nie jest tu w³aœciwe –
jest operator systemu dystrybucyjnego, czyli ten,
który dostarcza do naszych domów energiê elek-
tryczn¹. On to od nas pobiera, a my o tym nie wie-
my, bo to jest – znowu potocznie mówi¹c – zato-
pione w ogólnym koszcie, w rachunku. On pobie-
ra op³atê przejœciow¹, która zale¿y miêdzy inny-
mi od mocy, jak¹ mamy zainstalowan¹, od tego,
ile zu¿yliœmy energii w poprzednim okresie itd.
Tê op³atê przekazuje operatorowi systemu prze-
sy³owego, a wiêc temu, który zarz¹dza sieciami
najwy¿szych napiêæ. U tego operatora pojawi³a
siê spó³ka rozliczaj¹ca i na konto tej spó³ki opera-
tor systemu przekazuje œrodki. Oczywiœcie usta-
wa dok³adnie precyzuje, w jakim terminie to ma
byæ przekazane, kto kogo ma informowaæ, jaki
jest w tym udzia³ Urzêdu Regulacji Energetyki
itd. Czyli te œrodki, które op³aciliœmy w rachunku
za energiê elektryczn¹, ostatecznie l¹duj¹ w spó-
³ce dokonuj¹cej rozliczeñ.

Przechodzê do kosztów osieroconych. Koszty
osierocone to s¹ te koszty, które obecnie elektro-
wnia zwi¹zana kontraktem d³ugoterminowym
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musia³aby op³acaæ bankom. Musia³aby ponosiæ
te koszty, op³acaj¹c bankom nale¿noœci za raty
kredytów i odsetki. Po rozwi¹zaniu kontraktów
elektrownia ju¿ nie bêdzie mia³a nominalnie tych
œrodków, bo wchodzi na rynek z rynkow¹ cen¹
energii i ju¿ nie ma tej preferencji, ¿e ma zape-
wnion¹ sprzeda¿ energii po wy¿szej od rynkowej
cenie i z nadwy¿ki reguluje sobie raty. Ta katego-
ria kosztów zosta³a w ustawie nazwana kosztami
osieroconymi. Te koszty, mo¿na powiedzieæ, za-
le¿¹ w³aœnie od zysku. Je¿eli zysk elektrowni bê-
dzie wiêkszy, to, niestety, w pierwszej kolejnoœci
musi ona ten zysk przeznaczyæ na sp³atê kredy-
tów. Dopiero to, co zostanie jako ró¿nica po op³a-
ceniu nominalnej wartoœci raty kredytu, jest
przekazywane od Zarz¹dcy Rozliczeñ, od tej spó-
³ki, do wytwórcy. I wytwórca uzupe³nia tymi
œrodkami. Jest to jak gdyby wyrównanie tych ko-
sztów osieroconych. Taki jest mechanizm.

Dziêki temu elektrownia, wchodz¹c do gry
rynkowej, mo¿e zaoferowaæ odpowiednio ni¿sz¹
cenê, a jednoczeœnie banki s¹ uspokojone, ¿e na
pewno dostan¹ œrodki, które kiedyœ da³y wytwór-
com w formie kredytów na budowê nowych blo-
ków energetycznych.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Czy s¹ jeszcze jakieœ pytania?
(G³os z sali: Nie ma.)
Dziêkujê, Panie Senatorze.
(Senator Marian Mi³ek: Dziêkujê.)
Przypominam, ¿e rozpatrywania ustawa by³a

rz¹dowym projektem ustawy. Do reprezentowa-
nia stanowiska rz¹du w toku prac parlamentar-
nych zosta³ upowa¿niony minister gospodarki.

Zgodnie z art. 50 Regulaminu Senatu g³os mo-
¿e teraz zabraæ obecny na posiedzeniu przedsta-
wiciel rz¹du.

(G³os z sali: Sekretarz.)
Czy pan minister chce zabraæ g³os?

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Gospodarki
Krzysztof Tchórzewski:
Panie Marsza³ku!
Wyst¹pienie pana senatora by³o tak wyczer-

puj¹ce, ¿e nie widzê potrzeby uzupe³nienia.
Chcia³bym tylko stwierdziæ, ¿e popieramy po-

prawki zarówno komisji, jak i pana senatora.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Ale bardzo mo¿liwe, ¿e bêd¹ pytania, bo zgod-

nie z art. 44 ust. 6 Regulaminu Senatu senatoro-

wie mog¹ zg³aszaæ z miejsca trwaj¹ce nie d³u¿ej
ni¿ minutê zapytania do obecnego na posiedze-
niu przedstawiciela rz¹du.

(G³os z sali: Piotr Wach.)
Pan senator Piotr…
Panie Ministrze, to ja bym pana poprosi³ tutaj,

dobrze?
Pan senator Wach, a potem pan senator

Chmielewski.
Proszê bardzo, Panie Senatorze.
(Senator Piotr Wach: To znaczy, zaczekam, a¿

pan minister dojdzie.)
Poczekamy.

Senator Piotr Wach:
A mianowicie, Panie Ministrze, moje pytanie

jest zwi¹zane z art. 38, 39 i 40. Te artyku³y doty-
cz¹ wytwórców, którzy w dniu wejœcia w ¿ycie
ustawy nie oddali do u¿ytku jednostek pr¹dot-
wórczych. Te trzy artyku³y reguluj¹ to szczegó³o-
wo. Oczywiœcie, chodzi o jednostki objête umow¹
d³ugoterminow¹. Art. 38 odwo³uje siê do za³¹cz-
nika 1, a z tego za³¹cznika, który jest œciœle okreœ-
lony, wynika, ¿e chodzi tylko o blok w Elektrowni
„P¹tnów II”. Czy to tak jest? Czy pisze siê trzy ar-
tyku³y, ¿eby za³atwiæ jedn¹ rzecz, zamiast napi-
saæ, jak ma byæ z tym P¹tnowem? Bo ja rozu-
miem, ¿e nic innego nie mo¿e dojœæ, w tych trzech
artyku³ach chodzi konkretnie o jedn¹ sprawê –
Elektrowniê „P¹tnów II”.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Proszê bardzo, Panie Ministrze.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Gospodarki
Krzysztof Tchórzewski:
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Tak, chodzi tylko o tê jedn¹ sprawê. Niemniej

jednak musi tak byæ, ¿eby zosta³a stworzona mo¿li-
woœæ rozwi¹zania tego problemu. Dyskutowaliœmy
o tym i w Sejmie, i póŸniej w Senacie. Innego roz-
wi¹zania nie da³o siê znaleŸæ. W zwi¹zku z tym zo-
sta³y wprowadzone te artyku³y, które jakby wygas-
n¹wmomencie,kiedysprawazostanieza³atwiona.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Pan senator Chmielewski, proszê bardzo.

Senator Jaros³aw Chmielewski:
Panie Ministrze!
Ja wprawdzie o to pyta³em na posiedzeniu ko-

misji, ale mo¿e nie dobrze sformu³owa³em pyta-
nie. Mnie bardzo interesuje i trochê drêczy kwe-
stia proceduralna postêpowania przed Komisj¹
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Europejsk¹ w sprawie kontraktów d³ugotermi-
nowych. Moje pytanie zmierza do tego, ¿eby siê
dowiedzieæ, jaki wp³yw na procedurê przed Komi-
sj¹ Europejsk¹ i na ca³e tocz¹ce siê postêpowanie
bêdzie mia³a ustawa, je¿eli ona wejdzie w ¿ycie.
Czy wtedy postêpowanie zostanie umorzone, czy
te¿ spodziewacie siê pañstwo, je¿eli nie umorze-
nia, to jakiejœ innej treœci orzeczenia komisji. Jak
to bêdzie wygl¹daæ? Bo rozumiem, ¿e uchwalaj¹c
ustawê, wychodzimy naprzeciw Komisji Euro-
pejskiej. Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Proszê bardzo, Panie Ministrze.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Gospodarki
Krzysztof Tchórzewski:
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Otó¿, przez Komisjê Europejsk¹ zosta³o wdro-

¿one postêpowanie odnoœnie do uznania kon-
traktów d³ugoterminowych za nielegaln¹ pomoc
publiczn¹. Ustawa jest w³aœnie, tak jak pan se-
nator stwierdzi³, pewnym rozwi¹zaniem, które
pozwoli nam unikn¹æ najgorszego. To znaczy, je-
¿eli tak by siê sta³o, ¿e procedura, któr¹ wdro¿y³a
Komisja Europejska, zosta³aby zakoñczona de-
cyzj¹ uznaj¹c¹, ¿e przy kontraktach d³ugotermi-
nowych pomoc publiczna zosta³a udzielona –
mówi¹c w skrócie – nielegalnie, niezgodnie
z przepisami Unii Europejskiej, chodzi o pomoc
w sp³acie kredytów, to w tej sytuacji te kwoty
podlega³yby zwrotowi. Ca³e postêpowanie
zwi¹zane z przygotowaniem ustawy, ale tak¿e
wszystkie istotne zmiany, które dotyczy³y kwot
œrodków przewidzianych do zwrotu kosztów
osieroconych by³y na bie¿¹co konsultowane
z Komisj¹ Europejsk¹.

UstawabezpoœredniopouchwaleniuprzezSejm
– a poprawki Senatu nie dotycz¹ zasadniczych rze-
czy zwi¹zanych z kwotami traktowanymi przez Ko-
misjê Europejsk¹ jako pomoc publiczna – zosta³a
skierowana do Komisji Europejskiej i wszystko
wskazuje na to, ¿e ta forma rozwi¹zania problemu
znajdzie akceptacjê Komisji Europejskiej.

(Senator Jaros³aw Chmielewski Czyli bêdzie to
podstawa do umorzenia postêpowania?)

Konsultacje prowadziliœmy na bie¿¹co, czyli to
mo¿e…

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Pytanie, tak? Proszê.

Senator Jaros³aw Chmielewski:
Czy w takim razie bêdzie to wystarczaj¹ca pod-

stawa prawna? Przecie¿ Komisja Europejska

dzia³a zgodnie z pewnymi procedurami. Czy rze-
czywiœcie orzeczenie bêdzie umarzaj¹ce? Ja mo-
¿e u¿ywam z³ej terminologii, bo nie znam szcze-
gó³owo procedur przed Komisj¹ Europejsk¹. Po
prostu u¿ywam takiej terminologii jak w polskim
procesie. Ale czy to bêdzie wystarczaj¹ce? Sk¹d
pewnoœæ, ¿e bêdzie takie orzeczenie?

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Proszê bardzo.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Gospodarki
Krzysztof Tchórzewski:
Ustawa zosta³a zg³oszona do notyfikacji,

a wiêc zderza siê z tamtym problemem. Wed³ug
naszej wiedzy, odpowiedŸ Komisji Europejskiej
bêdzie wspólna, to znaczy odnosz¹ca siê do kon-
traktów, ale jednoczeœnie stwierdzaj¹ca, ¿e zo-
sta³o to przez Polskê rozwi¹zane w³aœciwie.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê bardzo.
Czy s¹ jeszcze jakieœ pytania?
Dziêkujê, Panie Ministrze.
Otwieram dyskusjê.
Przypominam o wymogach regulaminowych

dotycz¹cych przemawiania senatorów, o konie-
cznoœci zapisywania siê do g³osu u senatora pro-
wadz¹cego listê mówców, a przede wszystkim
o obowi¹zku sk³adania podpisanych wniosków
o charakterze legislacyjnym do marsza³ka Sena-
tu do czasu zamkniêcia dyskusji.

Poproszê pana senatora Piotra Wacha o zabra-
nie g³osu.

Senator Piotr Wach:
PanieMarsza³ku!PanieMinistrze!Wysoka Izbo!
Ogólnie to ustawa jest jak najbardziej do przy-

jêcia. Ona otwiera rynek i rozwi¹zuje bardzo
trudny problem, bo proces inwestycyjny w zakre-
sie energetyki jest d³ugotrwa³y, kosztowny i zna-
cznie musi wyprzedzaæ to, co siê dzieje w zakresie
zapotrzebowania. To nie ulega w¹tpliwoœci. Moja
wypowiedŸ bêdzie… W zwi¹zku z tym chcê wyraŸ-
nie powiedzieæ, ¿e w tej sprawie jest poparcie
i rozwi¹zanie jest jasne.

Ja naumyœlnie o to pyta³em pana senatora
Mi³ka jako sprawozdawcê komisji, aby wiedzieæ
i byæ pewnym, ¿e bud¿et nie ma nic do czynienia
z t¹ procedur¹, która bêdzie kosztowaæ oko³o
12 miliardów z³ w przeci¹gu dwudziestu najbli¿-
szych lat. Aczkolwiek to zale¿y od tego, jak te
sp³aty bêd¹ postêpowa³y.

Moje wyst¹pienie bêdzie krótkie. Chcia³bym
skrytykowaæ sposób pisania wzorów, który bê-
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dzie budzi³ w¹tpliwoœci i bêdzie powodowa³ pro-
testy, szczególnie je¿eli ustawa idzie do notyfika-
cji. Ale pan senator Mi³ek powiedzia³, ¿e w swojej
poprawce ju¿ ten problem rozwi¹za³.

Od art. 18 do mniej wiêcej art. 30 jest szereg
wzorów, z których du¿a czêœæ zawiera b³êdy albo
co najmniej niejasnoœci. W wiêkszoœci wzorów…

Mówiê o tym w tej chwili dlatego, ¿eby ewen-
tualnie pan senator Mi³ek zobaczy³, czy zauwa¿y³
te same rzeczy, które mnie siê rzuci³y w oczy przy
przegl¹daniu ustawy.

W wiêkszoœci wzorów Ÿle jest napisany znak
mno¿enia, który jest pisany w sposób niezrozu-
mia³y, a mianowicie jest u¿ywany krzy¿yk i jest
u¿ywana litera „x” o ró¿nym kroju czcionki. A to
nie jest to samo i to mo¿e budziæ w¹tpliwoœci. Po-
za tym w wielu wzorach Ÿle s¹ potraktowane in-
deksy. W ogóle s¹ pomijane lub pisane na pozio-
mie podstawowym, lub nawet s¹ indeksy dwu-
stopniowo obni¿aj¹ce. Tak ¿e w taki sposób wzo-
rów i takich wa¿nych rzeczy nie mo¿na pisaæ.

Na przyk³ad w art. 18 w objaœnieniach, ponie-
wa¿ tam s¹ koszty kumuluj¹ce siê i stopy rento-
wnoœci pochodz¹ z szeregu lat, wystêpuje stopa
rentownoœci „s

i
‘”, przy czym prim jest zupe³nie

niewidoczny. To znaczy, mo¿na dyskutowaæ, czy
on tam jest, czy coœ siê zdarzy³o. W objaœnieniach
natomiast jest on pod postaci¹ przecinka i jest
wyraŸnie widoczny. A wiêc s¹ tego typu b³êdy –
dotycz¹ce indeksów i przede wszystkim doty-
cz¹ce tego, jak siê u¿ywa znaku mno¿enia.

Mnie siê wydaje, ¿e trzeba by przyj¹æ jak¹œ za-
sadê. Je¿eli chodzi o znak mno¿enia, trzeba
wzi¹æ jakiœ symbol z podstawowej klawiatury.
Ten tak zwany „x” z³o¿ony z prostych kresek jest
wœród symboli, wiêc nie zawsze pisz¹cemu chce
siê go wywo³ywaæ i czasem pisze „x” zwyk³y.
A w wiêkszoœci programów matematycznych
przyjmuje siê jakiœ symbol z podstawowej kla-
wiatury jako mno¿enie. Na przyk³ad w bardzo
wielu programach jest u¿ywana gwiazdka, która
jest dostêpna bezpoœrednio z klawiatury, bez do-
datkowego definiowania klawiszy.

A wiêc dotyczy to art. 18. Dotyczy to tak¿e
art. 24, gdzie zdecydowanie jest sprzecznoœæ
miêdzy art. 18 a art. 24, bo one s¹ powi¹zane, je-
¿eli chodzi o symbol „KOfwi”. Dotyczy objaœnieñ
w art. 27. WyraŸna sprzecznoœæ jest w art. 29,
gdzie inne symbole u¿yte s¹ we wzorach, a inne
w objaœnieniach. Chodzi mi tu o indeksowanie,
a wiêc nie o u¿ycie innych liter, ale tych samych
tylko na innej wysokoœci. WyraŸna sprzecznoœæ
jest równie¿ w art. 30, gdzie raz jest „KOn”, na
przyk³ad we wzorze g³ównym i w objaœnieniach,
a raz jest „KO

n
”, w kolejnym wzorze.

Nie bêdê siê rozwodzi³, bo przypuszczam, ¿e
pan profesor Mi³ek przeœledzi³ to dok³adniej ni¿
ja, który tylko rzuci³em okiem. Ale uwa¿am, ¿e

jest to sprawa wa¿na. Tym bardziej ¿e ustawa
idzie do Komisji Europejskiej w celu notyfikacji,
bo to zrobi bardzo z³e wra¿enie, o ile nie bêdzie
w ogóle powodowa³o merytorycznych w¹tpliwo-
œci. Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Panie Profesorze, ja rozumiem, ¿e wszystko zo-

sta³o uzgodnione.

Senator Marian Mi³ek:
W³aœnie, chcia³bym uspokoiæ pana senatora

Wacha, ¿e wszystkie poprawki, które wymieni³,
zosta³y uwzglêdnione, a nawet znacznie, znacz-
nie wiêcej.

Je¿eli mo¿na, to przeka¿ê senatorowi Wachowi
kopiê mojej poprawki. Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê bardzo.
Poniewa¿ lista mówców zosta³a wyczerpana,

mogê zamkn¹æ dyskusjê.
Zgodnie z art. 52 ust. 2 Regulaminu Senatu

zamykam dyskusjê.
Informujê, ¿e w dyskusji wniosek o charakte-

rze legislacyjnym na piœmie z³o¿y³ pan senator
Mi³ek.

W zwi¹zku z tym, zgodnie z art. 52 ust. 2 Regu-
laminu Senatu, proszê Komisjê Gospodarki Na-
rodowej o ustosunkowanie siê do przedstawio-
nych w toku debaty nad tym punktem wniosków
i przygotowanie sprawozdania w tej sprawie.

Informujê, ¿e g³osowanie w sprawie ustawy
o zasadach pokrywania kosztów powsta³ych
u wytwórców w zwi¹zku z przedterminowym roz-
wi¹zaniem umów d³ugoterminowych sprzeda¿y
mocy i energii elektrycznej zostanie przeprowa-
dzone jutro po godzinie 18.00. Dziêkujê bardzo.

Og³aszam przerwê do godziny 12.30.

(Przerwa w obradach od godziny 12 minut 02
do godziny 12 minut 32)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Wznawiam obrady.
Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu

drugiego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo
energetyczne.

Ustawa zosta³a uchwalona przez Sejm 15 czer-
wca, do Senatu zosta³a przekazana w tym sa-
mym dniu. Marsza³ek, zgodnie z regulaminem,
skierowa³ j¹ do Komisji Gospodarki Narodowej.
Komisja przygotowa³a swoje sprawozdanie.
Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 467, spra-
wozdanie komisji – w druku nr 467A.
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Pana senatora W³adys³awa Mañkuta, jako
sprawozdawcê Komisji Gospodarki Narodowej,
proszê o przedstawienie sprawozdania.

Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator W³adys³aw Mañkut:
Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatoro-

wie! Wysoki Senacie! Panie Ministrze!
Z upowa¿nienia Komisji Gospodarki Narodo-

wej mam zaszczyt przed³o¿yæ Wysokiemu Sena-
towi sprawozdanie z prac nad ustaw¹ o zmianie
ustawy – Prawo energetyczne.

Uchwalona 15 czerwca bie¿¹cego roku ustawa
o zmianie ustawy – Prawo energetyczne jest
przed³o¿eniem poselskim, druk sejmowy
nr 1734, druk senacki nr 467. Zawiera ona prze-
pisy przejœciowe, które maj¹ na celu zapewnienie
ci¹g³oœci dotychczasowych umów pomiêdzy fun-
kcjonuj¹cymi obecnie zak³adami energetyczny-
mi a odbiorcami koñcowymi energii elektrycznej
w wyniku wydzielenia dzia³alnoœci dystrybucyj-
nej energii elektrycznej od innych dzia³alnoœci
w tym obrocie i wytwarzania energii elektrycznej.

Nale¿y przypomnieæ, i¿ uchwalona 10 kwiet-
nia 1997 r. ustawa – Prawo energetyczne z póŸ-
niejszymi zmianami przyjmuje rozwi¹zanie roz-
dzielenia dystrybucji energii elektrycznej od jej
wytwarzania z dniem 1 lipca bie¿¹cego roku, co
wychodzi naprzeciw dyrektywie 2003/54/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 czer-
wca 2003 r. W³aœnie ta dyrektywa unijna
w art. 30 ust. 2 okreœla, i¿ pañstwa cz³onkowskie
Unii Europejskiej zasadê rozdzia³u wytwarzania
od dystrybucji w ramach wspólnych zasad rynku
wewnêtrznego energii elektrycznej mog³y odro-
czyæ do 1 lipca 2007 r.

Komisja Gospodarki Narodowej po rozpatrze-
niu w dniu 19 czerwca bie¿¹cego roku uchwalo-
nej przez Sejm ustawy o zmianie ustawy – Prawo
energetyczne przedk³ada Wysokiemu Senatowi
projekt uchwa³y o przyjêcie ustawy o zmianie
ustawy – Prawo energetyczne bez poprawek,
druk senacki nr 467A. Dziêkujê za uwagê.

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

pytanie z miejsca senatorowi sprawozdawcy?
Dziêkujê, Panie Senatorze. Dziêkujê bardzo.
Przypominam, ¿e by³ to poselski projekt usta-

wy. Do reprezentowania stanowiska rz¹du upo-
wa¿niony jest minister gospodarki.

Witam pana sekretarza stanu, pana ministra
Krzysztofa Tchórzewskiego. Chcia³bym zapytaæ,
czy pan minister chcia³by zabraæ g³os w sprawie
tego projektu.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Gospodarki
Krzysztof Tchórzewski:

Pan senator wyczerpuj¹co przedstawi³ pro-
jekt. Chcia³bym jedynie stwierdziæ, ¿e rz¹d popie-
ra projekt tej ustawy, jest ona potrzebna
i z dniem 1 lipca, czyli jak najszybciej, powinna
zostaæ uchwalona. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Rozumiem.
W zwi¹zku z tym stwierdzeniem nie wzywam

pana ministra tu do siebie. Gdyby ktoœ z pañstwa
senatorów chcia³ zadaæ pytanie panu ministro-
wi, to proszê bardzo, teraz jest na to czas. Widzê,
¿e nie ma pytañ do pana ministra. Dziêkujê,

Otwieram dyskusjê.
Zdaje siê, ¿e do dyskusji…
Jak to jest, Panie Sekretarzu?
(Senator Sekretarz Roman Ludwiczuk: Nikt siê

nie zapisa³, Panie Marsza³ku.)
W takim razie otworzy³em dyskusjê, ale lista

mówców zosta³a poniek¹d wyczerpana, wiêc zgo-
dnie z Regulaminem Senatu zamykam dyskusjê.

Informujê, ¿e g³osowanie w sprawie ustawy
o zmianie ustawy – Prawo energetyczne zostanie
przeprowadzone pod koniec posiedzenia Senatu,
w dniu jutrzejszym, jak mo¿na s¹dziæ.

Dziêkujê bardzo.
Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu

trzeciego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo w³a-
snoœci przemys³owej.

Ustawa ta zosta³a uchwalona przez Sejm
24 maja, do Senatu zosta³a przekazana 25 maja.
Marsza³ek Senatu, zgodnie z regulaminem, skie-
rowa³ j¹ do Komisji Nauki, Edukacji i Sportu oraz
Komisji Gospodarki Narodowej. Komisje przygo-
towa³y sprawozdania. Tekst ustawy zawarty jest
w druku nr 448, sprawozdania komisji – w dru-
kach nr 448A i 448B.

Pana senatora Jerzego Szmita, sprawozdawcê
KGN, czyli Komisji Gospodarki Narodowej, pro-
szê o przedstawienie sprawozdania.

Proszê bardzo, Panie Senatorze.
Widzê, ¿e drugi senator sprawozdawca te¿ jest

na sali, w takim razie pójdzie to sprawnie.
Proszê.

Senator Jerzy Szmit:
Dziêkujê bardzo.
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Mam zaszczyt przedstawiæ sprawozdanie

z prac Komisji Gospodarki Narodowej nad
uchwalon¹ przez Sejm w dniu 24 maja 2007 r.
ustaw¹ o zmianie ustawy – Prawo w³asnoœci
przemys³owej.
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Wysoka Izbo, ustawa jest przed³o¿eniem
rz¹dowym i reguluje ró¿ne rozwi¹zania, ró¿ne za-
kresy spraw dotycz¹ce prawa w³asnoœci prze-
mys³owej, prawa obowi¹zuj¹cego w Polsce.
Przede wszystkim reguluje procedury uznawa-
nia w Polsce skutków miêdzynarodowej rejestra-
cji znaków towarowych w trybie porozumienia
madryckiego o miêdzynarodowej rejestracji zna-
ków z dnia 14 kwietnia 1991 r. i protoko³u do tego
porozumienia z dnia 27 czerwca.

Umo¿liwia ona dokonywanie zg³oszeñ przed-
miotów w³asnoœci przemys³owej w postaci elek-
tronicznej, a tak¿e prowadzenie w tej postaci ko-
respondencji w postêpowaniu przed Urzêdem
Patentowym, okreœlono w niej zasady i warunki
dokonywania zg³oszeñ oraz prowadzenia kore-
spondencji drog¹ elektroniczn¹.

Ustawa ta wprowadza ograniczenia katalogu
wytworów, którym przys³uguje ochrona z tytu³u
prawa z rejestracji na wzór przemys³owy. Ochro-
na ta nie bêdzie przys³ugiwa³a wytworowi, który
stanowi czêœæ sk³adow¹ wytworu z³o¿onego, u¿y-
wan¹ do naprawy tego wytworu w taki sposób,
aby przywróciæ mu wygl¹d pocz¹tkowy. Osoby
trzecie bêd¹ mog³y korzystaæ z takiego wytworu
poprzez jego wytwarzanie, oferowanie, wprowa-
dzanie do obrotu, import, eksport lub u¿ywanie
wytworu, w którym wzór jest zawarty b¹dŸ zasto-
sowany, lub poprzez sk³adowanie takiego wytwo-
ru do takich celów. Dodany przepis art. 1061 znaj-
dzie zastosowanie równie¿ do praw rejestracji
wzorów przemys³owych udzielonych przed
dniem wejœcia w ¿ycie opiniowanej ustawy.

Szanowni Pañstwo, ta d³uga definicja opisuje
tak zwan¹ klauzulê napraw, czyli bardzo istotn¹
zmianê, któr¹ wprowadza ta ustawa. Chodzi
o mo¿liwoœæ stosowania przy naprawie samocho-
dów, bo dotyczy to przede wszystkim rynku sa-
mochodowego, czêœci, które nie s¹ opatrzone
oryginaln¹ metk¹ producenta danego modelu
samochodu. Zatem czêœæ nie musi mieæ znaku
towarowego, który przys³uguje okreœlonej mar-
ce, mog¹ byæ stosowane czêœci, które pochodz¹
od innych producentów, ale chodzi tu te¿ – to jest
jasno okreœlone – o te czêœci stanowi¹ce o wy-
gl¹dzie towaru, czyli, je¿eli chodzi o samochody,
przede wszystkim te czêœci, które najczêœciej
podlegaj¹ wymianie ze wzglêdu na skutki wypad-
ków.

Ustawa prowadzi do wyeliminowania przepi-
sów, w myœl których pierwszeñstwo do uzyska-
nia patentu, prawa ochronnego lub prawa z reje-
stracji przys³uguje tak¿e w przypadku wystawie-
nia wynalazku, wzoru u¿ytkowego, wzoru prze-
mys³owego lub towaru oznaczonego znakiem to-
warowym na innej ni¿ okreœlona w art. 15 ust. 1
i art. 125 ust. 1 wystawie publicznej w Polsce,
wskazanej przez prezesa Urzêdu Patentowego

w formie obwieszczenia w Dzienniku Urzêdowym
Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

Ustawa zliberalizuje wymagania miêdzy inny-
mi w odniesieniu do form zastrze¿eñ patento-
wych – zmieniono art. 33 ust. 3 i 4. Stosowaæ siê
bêdzie równie¿ do zg³oszeñ wynalazków i wzorów
u¿ytkowych dokonywanych przed dniem wejœcia
w ¿ycie ustawy i wniosków nierozpatrzonych.
Sprecyzowano tak¿e termin z³o¿enia t³umaczeñ
dowodów pierwszeñstwa i oœwiadczeñ o podsta-
wie korzystania z uprzedniego pierwszeñstwa.

Ustawa zmierza równie¿ do wyeliminowania
luk prawnych miêdzy innymi w zakresie przy-
znawania zg³oszeniu wydzielonemu daty zg³o-
szenia pierwotnego, warunków, jakie musi
spe³niaæ zg³oszenie wydzielone, oraz zasad ko-
rzystania z uprzedniego pierwszeñstwa dla zg³o-
szenia wydzielonego, przepisów dotycz¹cych
uniewa¿nienia patentu europejskiego, podstawy
prawnej do odmowy uwzglêdniania uzupe³nieñ
i poprawek zg³oszeñ znaków towarowych naru-
szaj¹cych przepisy ustawy, podstawy prawnej
pobierania op³at zwi¹zanych z ochron¹ produk-
tów leczniczych i produktów ochrony roœlin na
podstawie dodatkowego prawa ochronnego,
mo¿liwoœci wezwania wnioskodawcy do usuniê-
cia braków formalnych w przypadku wniosku
o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Nastêpuje równie¿ przed³u¿enie terminu zg³a-
szania przez osoby zainteresowane uwag co do
istnienia okolicznoœci uniemo¿liwiaj¹cych udzie-
lenie praw wy³¹cznych na wynalazki. Uwagi bêd¹
mog³y byæ zg³aszane do czasu wydania decyzji
w sprawie udzielenia patentu.

Zosta³a tak¿e sformu³owana podstawa praw-
na odmowy udzielenia prawa z rejestracji na
wzór przemys³owy, je¿eli przedmiot zg³oszenia
nie stanowi postaci wytworu lub jego czêœci,
a tak¿e gdy postaæ wytworu lub jego czêœci w spo-
sób oczywisty nie posiada cech nowoœci lub indy-
widualnego charakteru lub wytwór nie spe³nia
w sposób oczywisty wymagañ, o których mowa
w art. 102 ust. 3.

Ustawa umo¿liwia równie¿ zmianê charakteru
znaku towarowego – jest to nowelizacja art. 162.
Wprowadza siê zasadê, ¿e piêcioletni okres nie-
przerwanego u¿ywania zarejestrowanego znaku
towarowego liczy siê od dnia wydania decyzji
o udzieleniu prawa ochronnego. Nastêpuje te¿
wyraŸne wskazanie, ¿e jedno zg³oszenie oznacze-
nia geograficznego mo¿e dotyczyæ tylko jednego
oznaczenia i tylko jednego towaru, doprecyzowu-
je siê tak¿e kwestiê dokumentacji zg³oszeniowej.

Ustawa umo¿liwia Urzêdowi Patentowemu
wzywanie ubiegaj¹cych siê o zwolnienie z czêœci
op³aty za zg³oszenie wynalazku lub wzoru u¿yt-
kowego do z³o¿enia oœwiadczenia o stanie rodzin-
nym i maj¹tkowym osób pozostaj¹cych z nimi we
wspólnym gospodarstwie domowym. Ustawa
uzale¿nia wydanie dokumentów stwierdzaj¹cych
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udzielenie prawa wy³¹cznego od uiszczenia prze-
widzianej nowelizowan¹ ustaw¹ op³aty. Wskazu-
je te¿, ¿e rejestr patentowy zawiera równie¿ wpi-
sy o stanie prawnym udzielonych dodatkowych
praw ochronnych oraz wyodrêbnion¹ czêœæ obej-
muj¹c¹ wpisy patentów europejskich. Nastê-
puje uregulowanie kwestii treœci wniosku o do-
konanie wpisu do rejestru oraz procedury ich
rozpatrywania.

Katalog spraw rozstrzyganych przez Urz¹d Pa-
tentowy w trybie postêpowania spornego uleg³
rozszerzeniu o: uniewa¿nienie patentu europej-
skiego udzielonego w trybie okreœlonym w kon-
wencji o patencie europejskim; udzielenie licen-
cji przymusowej na korzystanie z wynalazku, na
który udzielono patentu w tym trybie; uniewa¿-
nienie uznania na terytorium Polski ochrony
miêdzynarodowego znaku towarowego oraz
stwierdzenie wygaœniêcia takiej ochrony na tery-
torium Polski.

Ustawa uzupe³nia wymogi stawiane eksper-
tom Urzêdu Patentowego o koniecznoœæ posiada-
nia odpowiedniego do zakresu zadañ poœwiad-
czenia bezpieczeñstwa upowa¿niaj¹cego do do-
stêpu do informacji niejawnych.

Ustawa mówi te¿ o rezygnacji z udzia³u czynni-
ka spo³ecznego w sk³adzie kolegium orzekaj¹ce-
go zgodnie z art. 7. W postêpowaniach spornych
wszczêtych i niezakoñczonych przed dniem wej-
œcia w ¿ycie opiniowanej ustawy sprawy rozpa-
trywane bêd¹ przez kolegium orzekaj¹ce w sk³a-
dzie okreœlonym wed³ug przepisów dotychczaso-
wych, zaœ przedstawicielom organizacji, o któ-
rych mowa w art. 9 ustawy nowelizowanej, wy-
znaczonym do orzekania w tych sprawach, przy-
s³ugiwaæ bêd¹ uprawnienia wed³ug dotychczaso-
wych przepisów.

I wreszcie zmiana bardzo istotna – podobnie
jak wiele innych, ale jej domaga³y siê te¿ œrodo-
wiska producenckie – mianowicie objêcie ochro-
n¹ karnoprawn¹ zarejestrowanych znaków to-
warowych. Proszê pañstwa, w dotychczasowej
praktyce, wspartej miêdzy innymi wyrokiem
S¹du Najwy¿szego, œciganie osób naruszaj¹cych
zarejestrowane znaki towarowe poprzez u¿ywa-
nie ich w sposób nieprawny by³o praktycznie nie-
mo¿liwe. Ustawa wreszcie to umo¿liwia, te zg³o-
szone wartoœci bêd¹ chronione.

Generalnie zmiany wprowadzane w ustawie
maj¹ dostosowaæ nasze rozwi¹zania, w pewnym
zakresie, do rozwi¹zañ europejskich, wspieraj¹
te¿ pracê Urzêdu Patentowego i reguluj¹ niektóre
prawa go dotycz¹ce.

Wysoka Izbo! Przez kilka miesiêcy w Sejmie
trwa³a intensywna praca nad t¹ ustaw¹, by³o
wiele ekspertyz, zg³aszano wiele uwag, wiele œro-
dowisk wystêpowa³o najpierw do Sejmu, a potem
równie¿ do Senatu, do komisji senackiej, w której

zg³aszano zastrze¿enia, uwagi czy poparcie. Wiê-
kszoœæ z nich dotyczy³a klauzuli napraw, o której
ju¿ trochê szerzej mówi³em. Jest to rzecz nie-
zmiernie istotna, toczy³a siê w tej sprawie dysku-
sja. Z jednej strony s¹ przedstawiciele marko-
wych firm samochodowych, które odbieraj¹
zmiany wprowadzane w ustawie jako zagro¿enie
dla swojego funkcjonowania. Z drugiej strony
jest interes konsumenta, który wyra¿a siê w tym,
¿e wprowadzenie tej ustawy w ¿ycie, jak oczekuj¹
wnioskodawcy, doprowadzi do obni¿enia kosz-
tów napraw samochodów, szczególnie tych, któ-
re uleg³y wypadkom. I to jest, je¿eli chodzi o klau-
zulê napraw, g³ówny cel wprowadzenia regulacji.

W trakcie prac komisji Biuro Legislacyjne zg³o-
si³o szeœæ poprawek, czêœæ z nich zosta³a zaakcep-
towana przez komisjê. Mia³y one charakter przede
wszystkim legislacyjny, doprecyzowuj¹cy.

Komisja zg³osi³a te¿ jedn¹ poprawkê, która ma
bardzo istotne znaczenie szczególnie dla fun-
kcjonowania klauzuli napraw, o której mówi³em.
Mianowicie zgodnie z treœci¹ ustawy, któr¹ przy-
j¹³ Sejm, ochrona kszta³tów, ochrona wzorów
przemys³owych nie bêdzie obowi¹zywaæ równie¿
wstecz, to znaczy, ¿e wzory, które by³y zarejestro-
wane wczeœniej, przesta³yby tak¿e byæ chronio-
ne. Taki zapis zosta³ sformu³owany w Sejmie. Se-
nacka Komisja Gospodarki Narodowej wprowa-
dzi³a poprawkê, która stanowi, ¿e ochrona wzo-
rów nie bêdzie obowi¹zywa³a w przód, to znaczy
nie bêdzie mo¿na zastrzegaæ nowych wzorów do-
tycz¹cych czêœci, które œwiadcz¹ o ostatecznym
wygl¹dzie towaru. Jest to bardzo istotna zmiana.
Warto pamiêtaæ przy g³osowaniu, ¿e to jest rzecz
bardzo wa¿na, gdy¿ albo praktycznie w ogóle zno-
si ochronê znaków, wzorów przemys³owych
w tym zakresie i klauzula napraw zaczyna obo-
wi¹zywaæ z pe³n¹ moc¹, albo te wszystkie przepi-
sy obowi¹zuj¹ dopiero od wejœcia w ¿ycie tej usta-
wy. Rzecz bardzo istotna.

By³y te¿ poruszane sprawy dotycz¹ce tego, jak
te uregulowania funkcjonuj¹ w innych pañ-
stwach. Otó¿ w czêœci pañstw europejskich one
obowi¹zuj¹, zgodnie z ustaw¹, o której dzisiaj
dyskutujemy, a w czêœci pañstw nie obowi¹zuj¹.
Jest to w tej chwili rozstrzygane równie¿ przez
Komisjê Europejsk¹. Jakie bêdzie ostateczne
rozstrzygniêcie w tym zakresie, nie mo¿emy po-
wiedzieæ. My swoj¹ decyzj¹ w³¹czamy siê w pro-
ces podejmowania decyzji równie¿ na skalê euro-
pejsk¹, bo nasze stanowisko te¿ bêdzie w zwi¹z-
ku z tym brane pod uwagê.

Biuro Legislacyjne zg³osi³o te¿ zastrze¿enia
w³aœnie do tego artyku³u przejœciowego, który
mówi o tym, od kiedy ma obowi¹zywaæ klauzula
napraw. Te zastrze¿enia by³y trojakiego rodzaju.

Pierwsze: jest to naruszenie praw nabytych –
mówiê o kszta³cie przyjêtym przez Sejm. Prawa
przedsiêbiorców, którzy wczeœniej doprowadzili
do zarejestrowania swoich wzorów towarowych,
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zostan¹ w ten sposób naruszone, je¿eli ta ochro-
na zostanie zdjêta, szczególnie w sytuacji dzia³a-
nia wstecz.

Drugie: zosta³a z³amana zasada legislacyjna
mówi¹ca o tym, ¿e projekt ustawy powinien byæ
przyjmowany w trzech czytaniach, poniewa¿ za-
pis, o którym tu mówimy, wprowadzaj¹cy klau-
zulê napraw, zosta³ wprowadzony w Sejmie
w drugim czytaniu.

I wreszcie trzecie zastrze¿enie zwi¹zane jest
z art. 9 konstytucji i dotyczy tego, ¿e Polska prze-
strzega prawa miêdzynarodowego, a w czêœci
krajów europejskich takich rozwi¹zañ nie ma.
Akurat to trzecie zastrze¿enie by³o te¿ dyskuto-
wane podczas posiedzenia komisji. By³y zdania
przeciwne, informacje o tym, ¿e w czêœci krajów
Unii Europejskiej rozwi¹zania, o których tu mó-
wimy, równie¿ obowi¹zuj¹.

Szanowni Pañstwo! W zwi¹zku z tym reko-
mendujê przedstawione przez komisjê poprawki,
zwracaj¹c szczególn¹ uwagê na poprawkê pi¹t¹,
która jest niezwykle istotna dla ca³ego sensu
przyjmowanej ustawy. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Pan senator Piotr Wach, który jest sprawo-

zdawc¹ Komisji Nauki, Edukacji i Sportu.
Proszê bardzo o zabranie g³osu, Panie Sena-

torze.

Senator Piotr Wach:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Poniewa¿ pan senator Szmit omówi³ ustawê

bardzo obszernie i precyzyjnie, bêdê siê móg³
krócej na ten temat wypowiedzieæ w imieniu na-
szej komisji, czyli Komisji Nauki, Edukacji
i Sportu, która rozpatrywa³a tê ustawê w dniu
12 czerwca. Nie bêdê wiêc charakteryzowa³ usta-
wy, powiem tylko, ¿e równie¿ w trakcie posiedze-
nia naszej komisji klauzula napraw by³a g³ó-
wnym przedmiotem dyskusji, w³aœnie to wpro-
wadzenie art. 1061 w drugim czytaniu podczas
obrad Sejmu do ustawy modernizowanej.

Zastrze¿enia co do wprowadzenia tej klauzuli
napraw, tego artyku³u, który dotyczy merytory-
cznie klauzuli napraw, by³y i s¹ dwojakiego ro-
dzaju. Jeden rodzaj to s¹ zastrze¿enia formalne,
i o nich pan senator Szmit mówi³. Chodzi, po
pierwsze, o do³o¿enie tego przepisu podczas dru-
giego czytania; po drugie, o to, ¿e klauzula obe-
jmuje swoim dzia³aniem przesz³oœæ, czyli dzia³a
wstecz, a przez to narusza prawa nabyte; i, po
trzecie – o tym równie¿ pan senator Szmit wspo-

mina³ – s¹ w¹tpliwoœci, czy nie narusza prawa
w³asnoœci. To jest ta sfera dotycz¹ca strony for-
malnej.

Je¿eli chodzi o tê stronê formaln¹, to nasza ko-
misja, podobnie jak Komisja Gospodarki Naro-
dowej, poprzez poprawkê zaingerowa³a w to dzia-
³anie wsteczne ustawy, w to ewentualne dzia³a-
nie wsteczne, a mianowicie wprowadzi³a popraw-
kê, która likwiduje dzia³alnoœæ wsteczn¹.

Drug¹ sfer¹ dyskutowan¹ podczas obrad ko-
misji by³o meritum sprawy, a mianowicie to, czy
dobre i korzystne dla naszego kraju i dla naszych
producentów jest to, ¿e tego typu poprawka jest
wprowadzana czy proponowana. Podczas posie-
dzenia komisji wypowiada³ siê przedstawiciel,
a dok³adnie dyrektor Polskiego Zwi¹zku Prze-
mys³u Motoryzacyjnego, przedstawia³ swoje za-
strze¿enia. Te zastrze¿enia dotyczy³y kilku sfer:
zagro¿enia bezpieczeñstwa poprzez u¿ycie czêœci
nieoryginalnych – chodzi g³ównie o czêœci zewnê-
trzne, bo tego dotyczy ta klauzula – pewnej utraty
zaufania inwestorów, dla których Polska jest
atrakcyjnym miejscem inwestowania, bo mamy
du¿o tych fabryk; mo¿liwoœci czêœciowej utraty
miejsc pracy przez legalnych producentów czêœci
zamiennych, którzy s¹ poprzez umowy zwi¹zani
z producentami g³ównymi. Takie sprawy by³y
rozwa¿ane i by³y wyartyku³owane podczas posie-
dzenia komisji. Komisja tych obaw nie podzieli³a
i je¿eli chodzi w³aœnie o art. 1061, który wprowa-
dza klauzulê napraw, nie zaproponowa³a po-
prawki dotycz¹cej na przyk³ad jego wycofania.
Jedyna poprawka dotycz¹ca art. 6 ustawy, któr¹
rozwa¿amy, to jest termin wejœcia w ¿ycie klau-
zuli napraw, a wiêc niedzia³ania wstecz.

Ostatecznie Komisja Nauki, Edukacji i Sportu
wprowadzi³a i przeg³osowa³a te same poprawki,
które przedstawia³ pan senator Szmit, czyli iden-
tyczne z poprawkami Komisji Gospodarki Naro-
dowej, oraz doda³a jeszcze jedn¹. Doda³a po-
prawkê siódm¹, ró¿nicuj¹c¹ okres vacatio legis,
a wiêc termin wejœcia w ¿ycie przepisów, skraca-
j¹c… Ca³a ustawa wchodzi w ¿ycie po trzech mie-
si¹cach od uchwalenia, a w stosunku do niektó-
rych przepisów – zgodnie z poprawk¹, któr¹ przy-
jê³a nasza komisja – bêdzie obowi¹zywa³ trzy-
dziestodniowy termin wejœcia w ¿ycie. Przepisy te
dotycz¹ kar za naruszanie prawa w³asnoœci.
W tym przypadku termin jest skrócony do trzy-
dziestu dni. Ale tutaj nie nale¿y siê niczego oba-
wiaæ. Zmieniany przepis art. 306 oryginalnej
ustawy wœród przedmiotów przestêpstwa wymie-
nia³ towary. To okreœlenie w art. 306 oryginalnej
ustawy w zmodernizowanej ustawie jest skreœlo-
ne. I w³aœciwie w tym zakresie zmieniaj¹ siê prze-
pisy dotycz¹ce odpowiedzialnoœci karnej zwi¹za-
nej z naruszaniem prawa w³asnoœci. To nie budzi
w¹tpliwoœci legislacyjnych, a by³ wyraŸny wnio-
sek ze strony rz¹dowej, ¿eby ze wzglêdu na d³ugi
okres procedowania ca³ej tej ustawy przepis
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w tym zakresie zosta³ zmieniony i okres prze-
jœciowy przed wejœciem w ¿ycie ustawy skrócony.

Komisja Nauki, Edukacji i Sportu pozytywnie
zaopiniowa³a – o ile dobrze pamiêtam, jednog³oœ-
nie – ustawê jako ca³oœæ oraz siedem poprawek.
Szeœæ z nich to poprawki jednobrzmi¹ce z poprze-
dnio wymienionymi, a jedna dotyczy okresu przej-
œciowego, który w wyniku naszej poprawki jest
dwoisty. Dziêkujê uprzejmie.

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

pytanie któremukolwiek z…
Pan senator Ryszka. Pytanie do którego ze

sprawozdawców?
(Senator Czes³aw Ryszka: Do senatora

Szmita.)
Senator Szmit, do mównicy proszê.
Pan senator Ryszka, proszê bardzo.

Senator Czes³aw Ryszka:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Mam pytanie, jeœli chodzi o czêœci nieoryginal-

ne. Co teraz bêdzie z producentami czêœci nieory-
ginalnych? Czy czêœci zdro¿ej¹ z tego powodu, ¿e
bêd¹ musia³y byæ oryginalne? Konsekwencje te-
go bêd¹ olbrzymie dla producentów tych czêœci.
Dalej, czy ci, którzy produkuj¹ te czêœci, jeœli bê-
d¹ mogli je dalej produkowaæ, to maj¹ podpisy-
waæ jakieœ umowy z fabrykami, ¿eby te czêœci by-
³y… Chodzi tutaj o sprawy patentów, w³asnoœci
przemys³owej, intelektualnej itd. Proszê mi to
wyjaœniæ, bo ja nie bardzo rozumiem, co ta usta-
wa mo¿e zmieniæ, komu zagroziæ czy komu po-
móc. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Panie Senatorze, proszê bardzo.

Senator Jerzy Szmit:

Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Odpowiem mo¿e najpierw na pierwsze pyta-

nie pana senatora. Intencj¹ wnioskodawców,
twórców ustawy, ich celem – i chyba ten cel zo-
stanie osi¹gniêty – jest obni¿enie cen czêœci,
które s¹ na rynku samochodowym. Szczególnie
dotyczy to tych czêœci, które okreœlaj¹ tak zwany
ostateczny wygl¹d towaru. Mówimy przede
wszystkim o samochodach, a wiêc chodzi o czê-
œci karoserii widoczne na zewn¹trz. Ma to zasto-
sowanie przede wszystkim w takiej sytuacji, gdy
samochód ulega wypadkowi i mamy do wyboru

przy naprawianiu samochodu dwie mo¿liwoœci:
korzystaæ z czêœci opatrzonych znaczkami fir-
mowymi marki, pod któr¹ jest wyprodukowany
dany samochód, czy te¿ z czêœci, które nie s¹
opatrzone t¹ mark¹, z dowolnych czêœci. Ponie-
wa¿ czêœci markowe s¹ bardzo drogie – bo s¹
opatrzone jeszcze takim dodatkowym hara-
czem, mo¿na powiedzieæ, ¿e rabatem, bo p³aci
siê za markê, za znak towarowy, wy³¹cznie za lo-
go – w czasie naprawy powypadkowej, tak zre-
szt¹ pokazuj¹ doœwiadczenia w krajach, w któ-
rych wprowadzono klauzulê napraw, obni¿ane
s¹ jej koszty, bo mo¿na korzystaæ z dowolnych
czêœci, oczywiœcie na odpowiedzialnoœæ tego,
który je sobie instaluje. Dokonujemy œwiadome-
go wyboru i ¿yczymy sobie albo tego, aby w na-
szym samochodzie po naprawie by³y czêœci ory-
ginalne z logo danej firmy, albo mówimy: proszê
bardzo, mo¿na wstawiæ tanie czêœci. Oczywiœcie
równie¿ one musz¹ spe³niaæ warunki technicz-
ne, okreœlone dla tych czêœci, takich jak reflek-
tory, zderzaki czy blachy karoserii.

Teraz drugie pytanie, odnoœnie do tego,
w czyim to jest interesie. Myœlê, ¿e w znacznym
stopniu odpowiedŸ na pierwsze pytanie zawiera
te¿ odpowiedŸ na drugie. Bêdzie to raczej w inte-
resie tak zwanych niezale¿nych producentów,
którzy pracuj¹ na rynku, produkuj¹ czêœci sa-
mochodowe, i to bardzo czêsto produkuj¹ czêœci
na rzecz wielkich koncernów. Wiêkszoœæ wiel-
kich koncernów samochodowych pos³uguje siê
czêœciami, które pochodz¹ od tak zwanych nie-
zale¿nych producentów, nie s¹ wytwarzane
w ramach struktur koncernu, tylko s¹ zama-
wiane na zewn¹trz. I my jako konsumenci bê-
dziemy mogli jakby bezpoœrednio kupowaæ te
czêœci i wk³adaæ je do naszych samochodów w³a-
œnie od tych niezale¿nych producentów, bez po-
œrednika, który za stempel, za znak firowy takiej
czy innej marki – nie bêdê tu wymienia³, ¿eby ni-
komu siê nie naraziæ – wielkiego koncernu sa-
mochodowego pobiera okreœlon¹ op³atê. I st¹d,
o czym mówi³ pan senator Wach, rzeczywiœcie
zwi¹zki producentów, tych du¿ych producen-
tów samochodowych, obawiaj¹ siê, ¿e to mo¿e
naruszyæ ich interesy, ¿e w zwi¹zku z tym bêd¹
sprzedawaæ mniej swoich czêœci, wiêksza pula
bêdzie bez tego poœrednictwa. Jest to szansa
przede wszystkim dla tych tak zwanych nieza-
le¿nych producentów, dla których niew¹tpliwie
rynek siê rozszerza.

Ale intencja tej zmiany, ¿e wrócê do samego
pocz¹tku, jest przede wszystkim taka, aby na-
prawy samochodów i zwi¹zane z tym wymiany
czêœci by³y tañsze dla klientów, dla odbiorców.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo.
Proszê bardzo, raz jeszcze pan senator Ryszka.
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Senator Czes³aw Ryszka:

Dziêkujê bardzo.
Mam takie dodatkowe pytanie. Czy to znaczy,

¿e producent jakichœ tam czêœci, powiedzmy, ¿e
szczêk hamulcowych, pracuj¹c dla fabryki Volks-
wagena bêdzie pisa³ na tych szczêkach „VW”,
a przeznaczaj¹c je bezpoœrednio na sprzeda¿, do
sklepu, nie bêdzie umieszcza³ tego znaku?

Senator Jerzy Szmit:
W praktyce tak to bardzo czêsto wygl¹da, do-

k³adnie, tak po prostu jest. Mówiê o praktyce.
Koncern zamawia czêœci i mówi: proszê o czêœci
opatrzone moim logo. Akurat przyk³ad, który pan
poda³, nie dotyczy tego rozwi¹zania, bo ten mówi
o tym ostatecznym wygl¹dzie, czyli o karose-
riach, i tym, co widaæ na zewn¹trz samochodu,
natomiast je¿eli mówimy o tej konkretnej spra-
wie klocków hamulcowych, to bardzo czêsto do-
k³adnie tak jest. Ten sam producent sprzedaj¹c
koncernowi, opatruje swój wyrób logo koncernu,
i wówczas jest on sprzedawany w sieci koncernu
jako autoryzowany, ale czêœæ produkcji bez logo
sprzedaje na inny rynek, oczywiœcie legalnie,
i nikt mu tego nie mo¿e zabroniæ. Wtedy z pe³n¹
œwiadomoœci¹ kupujemy czêœæ, która nie ma logo
tej okreœlonej firmy.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Pan senator Piotr Wach jako pytaj¹cy czy jako
sprawozdawca?

(Senator Piotr Wach: Ja ewentualnie chcia³bym
uzupe³niæ, jeœli pan marsza³ek pozwoli.)

Ale¿ proszê bardzo.

Senator Piotr Wach:

Powiedzia³bym tak, ¿e zasadniczym proble-
mem tutaj jest to, i¿ znak towarowy na te czêœci
nie jest wymagany. A wiêc nie chodzi o tych pro-
ducentów, którzy maj¹ procedury fabrycznie
sprawdzone przez g³ównego producenta. Te oba-
wy w pewnym sensie s¹ uzasadnione, bo to doty-
czy równie¿ importu czêœci z bardzo tanich kra-
jów, które nie musz¹ przestrzegaæ naszych norm
lub inaczej ni¿ my widz¹ normy materia³owe i wy-
magania stawiane przez g³ównego producenta.
A wiêc nie mo¿na powiedzieæ, ¿e nie istnieje nie-
bezpieczeñstwo, ono istnieje. Ale jest jakby szer-
sze spektrum wyboru.

Senator Jerzy Szmit:
Dziêkujê.
Dodam, ¿e to jest rozwi¹zanie, które niew¹tpli-

wie – i tu ca³kowicie siê zgadzam z panem senato-

rem Wachem – mo¿na powiedzieæ, w znacznym
stopniu przek³ada odpowiedzialnoœæ na u¿ytko-
wnika, który sam decyduje, czy chce mieæ to, czy
to, czy chce mieæ markow¹ czêœæ, czy woli mieæ
tañsz¹, w znacznym stopniu na swoj¹ odpowie-
dzialnoœæ.

Senator Marek Zió³kowski:
Teraz ja chcia³bym zadaæ pytanie panu sena-

torowi. To, ¿e poprawki by³y wprowadzone po to,
aby ta ustawa nie zaczê³a obowi¹zywaæ od tej
chwili, od dzisiaj, oznacza, ¿e Sejm uchwali³ tak¹
ustawê, gdzie prawo mia³o dzia³aæ wstecz, tak?
Czy tak mam to rozumieæ?

Senator Jerzy Szmit:
Dok³adnie tak. To znaczy, dotychczas zg³oszo-

ne wzory ju¿ nie podlegaj¹ ochronie. Tak mo¿na
powiedzieæ, innymi s³owy.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Œwiadczy to o tym, ¿e od czasu do czasu Wysoka

Izba, czyli druga Izba jest niezbêdnie potrzebna.
(Senator Jerzy Szmit: Tylko pan marsza³ek

mo¿e…)
Pan profesor senator Kazimierz Wiatr, proszê

bardzo.
(Senator Kazimierz Wiatr: Nie, dziêkujê, zapi-

szê siê do g³osu.)
Rozumiem. Aha, to bêdzie g³os w dyskusji,

tak?
(Senator Kazimierz Wiatr: Tak.)
Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Przypominam, ¿e to by³ rz¹dowy projekt usta-

wy. Rz¹d reprezentuje jeszcze raz pan minister
Krzysztof Tchórzewski. Witam te¿ pani¹ prezes
Alicjê Adamczak, prezes Urzêdu Patentowego.

Pytanie: czy chc¹ pañstwo zabraæ g³os?
Pan minister?
To zapraszam, tym razem do mównicy. Proszê

bardzo, Panie Ministrze.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Gospodarki
Krzysztof Tchórzewski:
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo w³asnoœci

przemys³owej zawiera liczne regulacje uspra-
wniaj¹ce i przyspieszaj¹ce postêpowanie przed
Urzêdem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej
w sprawie uzyskania prawa wy³¹cznego w odnie-
sieniu do wynalazków, wzorów u¿ytkowych, wzo-
rów przemys³owych, znaków towarowych i ozna-
czeñ geograficznych. Projekt liberalizuje ponadto
wymagania co do formy dokumentacji zg³osze-
niowej oraz doprecyzowuje przepisy, które powo-
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dowa³y dotychczas w¹tpliwoœci interpretacyjne
i by³y trudne w stosowaniu. Tak ¿e ta ustawa jest
bardzo potrzebna.

Kontrowersje zwi¹zane z klauzul¹ napraw wy-
nikaj¹ te¿ z du¿ej dyskusji, która jest prowadzo-
na na forum Unii Europejskiej. Otó¿ mniej wiêcej
w tej chwili dotychczasowi zwolennicy i przeciw-
nicy klauzuli napraw… Uk³ad w Unii Europej-
skiej by³ taki, ¿e klauzuli napraw, mimo ¿e by³o
sporo jej zwolenników, nie mo¿na by³o uchwaliæ
jako powszechnie obowi¹zuj¹cej w Unii Europej-
skiej, ale te pañstwa, które chcia³y, mog³y j¹
wprowadziæ. A wiêc tutaj jest taka sytuacja, ¿e
z du¿ych producentów samochodów klauzulê
napraw ju¿ kilka lat temu wprowadzili W³osi, na-
tomiast Niemcy s¹ zdecydowanie przeciwni tej
klauzuli. I tutaj siê toczy ta debata. Je¿eli siê od-
niesiemy do stron tej debaty, to te strony, które
sz³y w kierunku klauzuli napraw, to strona kon-
sumentów i strona ubezpieczeniowa, tak to trze-
ba powiedzieæ, natomiast przeciwnicy klauzuli
napraw to producenci, tak¿e licencjonowani pro-
ducenci czêœci zamiennych, dla których bêdzie to
pewnym k³opotem. To nie znaczy, ¿e oni musz¹
zakoñczyæ produkcjê tych czêœci, ale bêd¹ mu-
sieli siê dostosowaæ do wymogów rynku.

Klauzula napraw ma mniejsze znaczenie
w przypadku napraw samochodów nowych, po-
wiedzmy, w pierwszych dwóch, trzech latach
u¿ytkowania, bo wtedy wartoœæ czêœci zamien-
nej przedstawiona przez producenta lub licen-
cjonowanego producenta tej czêœci zamiennej
w stosunku do wartoœci samochodu odnosi³a
siê dosyæ w³aœciwie. Z kolei w przypadku napra-
wy samochodów starszych koszt czêœci zamien-
nej wychodzi³ drastycznie wysoki w stosunku do
ogólnego kosztu samochodu u¿ywanego, bo ce-
ny samochodów u¿ywanych znacz¹co spadaj¹.
I z tego tytu³u problem napraw samochodów
i obni¿enia ich ceny dotyczy w³aœnie tych samo-
chodów, zainteresowanie którymi w Polsce w tej
chwili przewa¿a, czyli samochodów tañszych,
starszych.

Chcia³bym siê tutaj odnieœæ do poprawek zg³o-
szonych przez obie komisje. Poprawki te ogó³em
nale¿y uznaæ za s³uszne, natomiast chcia³bym
te¿ odnieœæ siê do tej bardzo znacz¹cej poprawki
dotycz¹cej art. 6. Otó¿ ta poprawka powoduje
niedzia³anie prawa wstecz, bo we wszystkich wy-
powiedziach przewa¿a³o zdanie, ¿e ten przepis
jest szczególnie niekonstytucyjny. Niemniej je-
dnak przyjêcie jej przez Wysoki Senat, wprowa-
dzenie klauzuli napraw znacz¹co tego nie zmieni,
dlatego ¿e w tej chwili jest oko³o dwustu chronio-
nych wzorów patentowych, i one dotycz¹ tych sa-
mochodów najnowszej generacji, a wiêc w³aœci-
wie tych, które w tej chwili mo¿na traktowaæ jako
samochody nowe. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê bardzo, Panie Ministrze.
Czy ktoœ z pañstwa senatorów chcia³by zadaæ

pytanie?
Pan senator Kubiak, proszê bardzo.

Senator Janusz Kubiak:

Panie Ministrze, mam pytanie w zwi¹zku z ty-
mi samochodami. Czy w wyniku tego, ¿e nie bê-
dzie tej ochrony z tytu³u wzoru, jakoœæ tych pro-
duktów, które bêd¹ przywraca³y wygl¹d pocz¹t-
kowy, bêdzie w jakikolwiek sposób badana? I czy
to bêdzie odpowiada³o, powiedzmy, pod wzglê-
dem jakoœci metalu, tym produktom, które by
by³y serwisowe, firmowe, niezale¿nie od tego, czy
bêd¹ mia³y znak jakoœci? Bo wiadomo, ¿e samo-
chody s¹ produkowane w okreœlonej technologii,
s¹ równie¿ te sk³ady konsygnacyjne. I dlatego te
czêœci oryginalne s¹ takie drogie. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Proszê bardzo, Panie Ministrze.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Gospodarki
Krzysztof Tchórzewski:
Panie Marsza³ku! Pañstwo Senatorowie! Panie

Senatorze!
Odnosz¹c siê do tego pytania, powiem, ¿e na

pewno pozostaje odpowiedzialnoœæ producenta,
która jest uregulowana innymi przepisami. Gdy-
byœmy chcieli tutaj to okreœliæ, to rzeczywiœcie te
czêœci zamienne nie bêd¹ przechodzi³y takiej se-
rii badañ, jak¹ przechodz¹ czêœci posiadaj¹ce
jakby licencjê producenta. I w³aœnie z tego tytu³u
pañstwa wprowadzaj¹ce klauzulê napraw wpro-
wadzaj¹ j¹ tylko w przypadku tych czêœci zewnê-
trznych, które, jak uznano, nie maj¹ wp³ywu na
bezpieczeñstwo jazdy, a wiêc mog¹ siê odnosiæ
tylko do tego ryzyka, ¿e ta czêœæ mo¿e s³u¿yæ kró-
cej. W warunkach polskich, jak mówiê, odniesio-
no siê do tego w ten sposób, ¿e najczêœciej bêdzie
to stosowane, ale nikt tutaj nie zabrania stoso-
wania czêœci oryginalnych. A wiêc przewaga sa-
mochodów u¿ywanych w Polsce, w zwi¹zku z po-
siadan¹ si³¹ nabywcz¹ ludnoœci, w pewnym sen-
sie powoduje, ¿e praktycznie rzecz bior¹c, z pun-
ktu widzenia trwa³oœci nie powinno to mieæ zna-
czenia. Zasadnicza rzecz, która szczególnie we
W³oszech by³a badana, dotyczy sprawy bezpie-
czeñstwa jazdy. I tam s¹ œciœle okreœlone te czêœci
zamienne, do których mo¿e byæ stosowana klau-
zula napraw, a tutaj chodzi o czêœci, które nie
mog¹ mieæ wp³ywu na bezpieczeñstwo ruchu
drogowego.
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Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Pan senator Janusz Kubiak chce jeszcze do-
cisn¹æ nastêpnym pytaniem.

Proszê bardzo.

Senator Janusz Kubiak:
Mam jeszcze pytanie, bo z tymi szkodami

wi¹¿¹ siê równie¿ kwestie wyp³at dokonywanych
przez ubezpieczyciela czy zak³ady ubezpieczeñ.
S¹d Najwy¿szy zaj¹³ niedawno takie stanowisko,
¿e w razie szkód ma to byæ wyp³acane z VAT. Czy
ewentualnie zmieni to nastawienie zak³adów
ubezpieczeñ, które bêd¹ proponowa³y czy stwier-
dza³y, ¿e ma byæ zap³acone i wyp³aca³y za takie
w³aœnie, bez ochrony wzoru, czêœci zamienne?
Czy coœ w tym jest?

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Gospodarki
Krzysztof Tchórzewski:
Formu³a, która jest tutaj wprowadzana t¹

ustaw¹, do tego tematu siê nie odnosi. Jeœli cho-
dzi o sposób regulowania tego i rozliczania siê
z ubezpieczycielem, to w Sejmie jest w tej chwili
procedowany poselski projekt ustawy, który ma
regulowaæ te sprawy.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo, Panie Ministrze. Dziêkujê

bardzo.
Nie widzê innych pytañ.
Otwieram zatem dyskusjê, przypominaj¹c

o znanych pañstwu wszystkim wymogach regu-
laminowych.

Na razie do g³osu zapisany jest jeden dysku-
tant, pan senator Kazimierz Wiatr.

Proszê bardzo o zabranie g³osu, Panie Sena-
torze.

Senator Kazimierz Wiatr:
Panie Marsza³ku! Panie Ministrze! Pani Pre-

zes! Panie i Panowie Senatorowie!
Sprawa nie jest taka oczywista. Muszê tutaj

przypomnieæ nasz¹ dyskusjê dotycz¹c¹ ochrony
patentowej. Wydaje siê, ¿e to sformu³owanie,
którego tutaj u¿y³ jeden z przedmówców, ¿e p³aci
siê wy³¹cznie za logo, to daleko id¹cy skrót myœ-
lowy, tym bardziej ¿e w innych fragmentach tej
samej wypowiedzi by³a mowa, ¿e to logo jest je-
dnak gwarancj¹ pewnej jakoœci. Ale muszê po-
wiedzieæ, ¿e to, o czym rozmawiamy w tej dysku-
sji, dotyczy wygl¹du zewnêtrznego. Bo mówimy
o pojazdach, ale to dotyczy tak¿e, nie wiem, od-
kurzaczy, jeœli st³uk³a siê obudowa, chocia¿ nie
wiadomo, bo byæ mo¿e ten rynek jest na tyle ma-

³y, ¿e nie op³aca siê produkowaæ takich czêœci.
Otó¿ du¿o ³atwiej jest nam, co znalaz³o swoje uze-
wnêtrznienie w dyskusji nad poprzedni¹ noweli-
zacj¹, chroniæ prawa piosenkarzy czy twórców
wierszy. Jeœli chodzi o w³asnoœæ przemys³ow¹, to
jakoœ tutaj jest zbyt du¿o osób zainteresowanych
tym, a¿eby ewentualnie ograniczaæ tê ochronê.
A przecie¿ trzeba sobie zdaæ z tego sprawê, ¿e
ktoœ, kto projektuje ten samochód, czêsto u¿y-
wany jako przyk³ad, ponosi spore koszty zwi¹za-
ne z przygotowaniem tego projektu, podczas gdy
producent tych czêœci zamiennych zupe³nie nie
odnosi siê do tych praw.

Druga sprawa to jest kwestia ochrony samych
u¿ytkowników. Tutaj ju¿ pad³o sformu³owanie,
¿e konsumenci, ubezpieczyciele s¹ zaintereso-
wani t¹ zmian¹. Ale w sytuacji, gdy ktoœ ma ten
samochód w miarê nieleciwy, mówi¹c kolokwial-
nie, ten fakt powoduje, ¿e podczas naprawy, przy
jakimœ nieszczêœliwym zdarzeniu, wstawia siê
czêœci nieoryginalne, co dla w³aœciciela jest doœæ
powa¿n¹ strat¹. On nie po to p³aci wysokie ubez-
pieczenie, ¿eby potem, w razie tego zdarzenia,
mia³ dostawaæ czêœci nieoryginalne. Oczywiœcie
to, o czym pan minister wspomnia³, dotyczy je-
dnak samochodów starszych.

Nie bêdê zg³asza³ ¿adnych poprawek, szanuj¹c
wolê wnioskodawców i si³ê ich argumentów, na-
tomiast myœlê, ¿e minimum, którego byœmy
oczekiwali – ale ja nie wiem, czy ministerstwo jest
w stanie to robiæ – to kwestia monitorowania tych
uregulowañ prawnych, które zobowi¹zuj¹ ubez-
pieczyciela, ¿eby jednak do pewnego okresu u¿y-
tkowania ubezpieczonego przedmiotu by³y w nim
montowane czêœci oryginalne, poniewa¿ inaczej
oznacza to nara¿enie w³aœciciela u¿ywanego
przedmiotu na doœæ powa¿ne straty. Byæ mo¿e to,
¿e inne kraje te¿ podjê³y takie dzia³ania, by³o spo-
wodowane tym, ¿e cena czêœci oryginalnych jest
zbyt wysoka. Jest to jakby sygna³ dla producen-
tów, ale, jak widaæ, nieskuteczny. Byæ mo¿e wiêc
s¹ to jakieœ dzia³ania doraŸne, które s¹ kompro-
misem miêdzy, mimo wszystko, szacunkiem dla
cudzej w³asnoœci a… Mam na myœli prawo do pro-
jektu tego przedmiotu, który ma byæ chroniony.

Pad³o tu pytanie o szczêki hamulcowe. To
w ogóle nie podlega tej regulacji, poniewa¿ mówi-
my tylko o tych czêœciach, które s¹ widoczne na
zewn¹trz. My zak³adamy, ¿e szczêki hamulcowe
nie s¹. A nawet jeœli s¹ widoczne, to s¹ na tyle ma-
³o widoczne, ¿e prawie ich nie widaæ, prawda.

Co do zdania o imporcie z tanich krajów, ono
jest te¿ sygna³em, ¿e my, myœl¹c o producentach
krajowych, czasami tworzymy regulacje, które
stymuluj¹ zupe³nie inne procesy, na pewno to
jest szerszy problem. Najbardziej przera¿a mnie
to, ¿e w zasadzie odpowiedzialnoœæ producenta
jest tak naprawdê ¿adna. Nie widzê tutaj mo¿li-
woœci dochodzenia praw od producenta, który
jest taki no name, w zasadzie nie ma takiej mo¿li-
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woœci. I ja, dziel¹c siê z pañstwem tymi w¹tpliwo-
œciami, chcia³em pokazaæ, ¿e to nie jest wcale
oczywiste, ¿e byæ mo¿e to, ¿e inne kraje to zrobi³y,
jest dla nas jak¹œ okolicznoœci¹ ³agodz¹c¹ i byæ
mo¿e istniej¹ ogromne potrzeby w tym zakresie,
ale, jak mówiê, myœlê, ¿e tutaj monitoring zaró-
wno od strony ochrony konsumentów, jak i ze
strony przedstawicieli resortów, to jest mini-
mum, ¿eby rzeczywiœcie na tym etapie… Wyob-
raŸmy sobie, ¿e ktoœ ma samochód od tygodnia
czy od dwóch miesiêcy i nagle okazuje siê, ¿e
w wyniku jakiegoœ zdarzenia, po wypadku ten sa-
mochód markowy jest naprawiany i podmienia-
ny na kupê z³omu, mówi¹c bardzo dosadnie. To
jest sytuacja ma³o atrakcyjna, a myœlê, ¿e na eta-
pie umów miêdzy ubezpieczycielem a ubezpie-
czonym trudno jest dochodziæ takich praw. Jest
taki, a nie inny regulamin i nie da siê go zmieniæ.
I tu kierujê apel do resortu i do organizacji kon-
sumenckich, ¿eby, jeœli te rozwi¹zania przejd¹,
jednak te sprawy monitorowaæ. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Nie ma w tej chwili innych zg³oszeñ do dysku-

sji. Zamykam zatem dyskusjê.
Poniewa¿ komisje przedstawi³y ró¿ne popraw-

ki, chcia³bym prosiæ o zorganizowanie wspólnego
posiedzenia komisji i przedstawienie wspólnego
sprawozdania w tej sprawie pod koniec posiedze-
niu Senatu.

Informujê, ¿e g³osowanie w sprawie ustawy
o zmianie ustawy – Prawo w³asnoœci przemys³o-
wej zostanie przeprowadzone pod koniec posie-
dzenia Senatu.

Reprezentantom rz¹du za udzia³ w debacie
nad tymi dwoma punktami bardzo dziêkujê i ¿eg-
nam pañstwa.

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
czwartego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o op³acie
skarbowej.

Przypominam, ¿e ustawa zosta³a uchwalona
przez Sejm 13 czerwca, a 14 czerwca przekazana
do Senatu. Marsza³ek Senatu skierowa³ j¹ do Ko-
misji Gospodarki Narodowej. Komisja przygoto-
wa³a swoje sprawozdanie. Tekst ustawy zawarty
jest w druku nr 462, sprawozdanie komisji
w druku nr 462A.

Poproszê teraz pana senatora Andrzeja £u-
czyckiego o przedstawienie sprawozdania Komi-
sji Gospodarki Narodowej.

Pan senator Andrzej £uczycki bêdzie zreszt¹
reprezentowa³ tak¿e sprawozdawcê mniejszoœci
Komisji Gospodarki Narodowej, pana senatora
Marka Waszkowiaka.

Rozumiem, ¿e w podwójnym wcieleniu pan se-
nator teraz wystêpuje, tak?

(Senator Andrzej £uczycki: Tak jest, Panie
Marsza³ku.)

Proszê bardzo.

Senator Andrzej £uczycki:
Dziêkujê.
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Znalaz³em siê przy tej mównicy niespodziewa-

nie, bo to nie ja mia³em sprawozdawaæ, niemniej
uczyniê to z wielk¹ przyjemnoœci¹.

Szanowni Pañstwo, materia pracy komisji
zwi¹zana by³a z ustaw¹, a w³aœciwie nowelizacj¹
ustawy o zmianie op³aty skarbowej. Dotyczy to
znaków skarbowych, jakie by³y do tej pory w u¿yt-
kowaniu, a wiêc chodzi o te s³ynne znaczki skarbo-
we, które naklejaliœmy na wszystkich dokumen-
tach, gdy zg³aszaliœmy siê do jakiegoœ urzêdu. Otó¿
okaza³o siê, ¿e tych znaków skarbowych jest jesz-
cze dosyæ du¿o w obrocie i jest k³opot z podmiota-
mi, które maj¹ te znaczki. W zwi¹zku z tym rz¹d
wyszed³ z inicjatyw¹, wydaje siê, ¿e bardzo s³uszn¹
– tutaj ma³a z³oœliwoœæ pod adresem rz¹du, bo
wówczas gdy rozpatrywaliœmy w Komisji Gospo-
darki Narodowej akurat tê ustawê o zmianie op³aty
skarbowej, mówiliœmy o d³u¿szym vacatio legis dla
tego rozwi¹zania – aby przed³u¿yæ wa¿noœæ tych
znaków skarbowych do 31 grudnia 2008 r. Komi-
sja wnios³a poprawkê, aby skróciæ okres obowi¹zy-
wania tych znaków do 2007 r.

Jak pan marsza³ek zauwa¿y³, jestem równie¿
sprawozdawc¹ mniejszoœci komisji, czyli pana
senatora Waszkowiaka i mnie, wiêc powiem, ¿e
proponujemy, aby jednak przyj¹æ wersjê rz¹do-
w¹, ¿eby znaki skarbowe obowi¹zywa³y do
31 grudnia 2008 r. Uwa¿amy, ¿e ten d³u¿szy
okres pozwoli na ostateczne wyczerpanie zapa-
sów znaków i w ten sposób problem zniknie.
Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Proszê o pozostanie przy mównicy, Panie Se-

natorze, bo mog¹ byæ pytania do pana senatora,
wszystko jedno w jakiej roli.

Pañstwo senatorowie nie maj¹ pytañ? Zatem
dziêkujê.

Przypominam,¿eby³ torz¹dowyprojektyustawy.
Witam pana podsekretarza stanu, pana mini-

stra Jacka Dominika z Ministerstwa Finansów.
Czy chcia³by pan zabraæ g³os w sprawie tej

ustawy? Dziêkujê bardzo.
Czy ktoœ chcia³by mimo wszystko skierowaæ

pytanie do pana ministra z pañstwa senatorów?
Nie widzê chêtnych.

Panie Senatorze Sekretarzu, czy s¹ jacyœ dys-
kutanci?

(Senator Sekretarz Roman Ludwiczuk: Nie ma.)
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Proszê pañstwa, lista mówców zosta³a wyczer-
pana.

Zamykam dyskusjê.
Informujê, ¿e g³osowanie w sprawie ustawy

o zmianie ustawy o op³acie skarbowej zostanie
przeprowadzone pod koniec posiedzenia Senatu.

W tej chwili proszê pana senatora sekretarza
o odczytanie…

(G³os z sali: Panie Marsza³ku, przerwa pó³go-
dzinna.)

W tym momencie?
(G³os z sali: Tak, mia³a byæ po tym punkcie.)
No dobrze.
W takim razie proszê, Panie Senatorze, o od-

czytanie niespodziewanego komunikatu.

Senator Sekretarz
Roman Ludwiczuk:
Spodziewanego, Panie Marsza³ku.
Komunikat: wspólne posiedzenie Komisji

Ustawodawczej, Komisji Spraw Zagranicznych
oraz Komisji Spraw Unii Europejskiej, poœwiêco-
ne pierwszemu czytaniu projektu uchwa³y
w sprawie stanowiska Senatu dotycz¹cego refor-
my traktatowej Unii Europejskiej, druk nr 472,
odbêdzie siê w dniu dzisiejszym bezpoœrednio po
og³oszeniu przerwy w obradach w sali nr 217.
Przewodnicz¹cy komisji Edmund Wittbrodt,
przewodnicz¹cy komisji Janusz Ga³kowski,
przewodnicz¹cy komisji Stefan Niesio³owski.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Proszê pañstwa, proszono mnie o odczytanie
nastêpuj¹cego pisma.

Panie i Panowie Senatorowie! Przypominam,
¿e na pocz¹tku posiedzenia senator Andrzej Ma-
zurkiewicz z³o¿y³ do marsza³ka Senatu projekt
uchwa³y w sprawie stanowiska Senatu doty-
cz¹cego reformy traktatowej Unii Europejskiej.

Projekt ten zawarty jest w druku nr 472 i zosta³
dostarczony pañstwu senatorom na salê posie-
dzeñ.

Marsza³ek Senatu skierowa³ projekt uchwa³y
do Komisji Ustawodawczej, Komisji Spraw Zagra-
nicznych oraz Komisji Spraw Unii Europejskiej.

Za chwilê zatem og³osimy tê przerwê.
Po przygotowaniu sprawozdania przez komi-

sje porz¹dek posiedzenia zostanie uzupe³niony
o drugie czytanie projektu uchwa³y. Do g³osowa-
nia nad tym projektem przyst¹pimy bezpoœre-
dnio po zakoñczeniu debaty nad tym punktem.

Dziêkujê pañstwu bardzo.
Og³aszam przerwê do godziny 14.00.

(Przerwa w obradach od godziny 13 minut 28
do godziny 14 minut 09)

Wicemarsza³ek Krzysztof Putra:

Przerwa zosta³a przed³u¿ona do godziny
14.30, poniewa¿ trwaj¹ jeszcze prace komisji nad
projektem uchwa³y.

(Przerwa w obradach od godziny 14 minut 10
do godziny 14 minut 30)

Wicemarsza³ek Krzysztof Putra:

Wznawiam obrady.
Bêdziemy rozpatrywali teraz punkt pi¹ty po-

rz¹dku obrad, ale ju¿ w tym momencie chcê pa-
nie i panów senatorów poinformowaæ, ¿e po tym
punkcie nast¹pi drugie czytanie projektu
uchwa³y w sprawie stanowiska Senatu doty-
cz¹cego reformy traktatowej Unii Europejskiej.
Bêdzie to punkt szósty, po dyskusji zostanie
przeprowadzone g³osowanie w tej sprawie.

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
pi¹tego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o œwiadcze-
niach opieki zdrowotnej finansowanych ze œrod-
ków publicznych oraz ustawy o ubezpieczeniach
obowi¹zkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu
Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli
Komunikacyjnych.

Przypominam, ¿e rozpatrywana ustawa zosta³a
uchwalona przez Sejm na czterdziestym drugim
posiedzeniu w dniu 24 maja 2007 r. Do Senatu zo-
sta³a przekazana w dniu 25 maja 2007 r. Marsza-
³ek Senatu w dniu 25 maja 2007 r., zgodnie
z art. 68 ust. 1 Regulaminu Senatu, skierowa³ j¹
do Komisji Zdrowia i Komisji Gospodarki Narodo-
wej. Komisje po rozpatrzeniu ustawy przygotowa-
³y wspólne sprawozdanie w tej sprawie.

Przypominam ponadto, ¿e tekst ustawy za-
warty jest w druku nr 457, a sprawozdanie komi-
sji w druku nr 457A.

Proszê sprawozdawcê Komisji Zdrowia oraz
Komisji Gospodarki Narodowej, pani¹ senator
Janinê Fetliñsk¹, o zabranie g³osu i przedstawie-
nie sprawozdania komisji w sprawie rozpatrywa-
nej ustawy.

Senator Janina Fetliñska:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Mam zaszczyt przedstawiæ sprawozdanie z ob-

rad po³¹czonych Komisji Zdrowia i Komisji Go-
spodarki Narodowej, które to obrady odby³y siê
w dniach 29 maja 2007 r. i 19 czerwca, poœwiêco-
nych rozpatrzeniu ustawy uchwalonej przez
Sejm 24 maja, z przed³o¿enia rz¹dowego, o zmia-
nie ustawy o œwiadczeniach opieki zdrowotnej fi-
nansowanych ze œrodków publicznych oraz
ustawy o ubezpieczeniach obowi¹zkowych,
Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym
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i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyj-
nych, druki nr 457, 457A.

Posiedzenia po³¹czonych komisji odbywa³y siê
z udzia³em pana ministra Piechy, dyrektora De-
partamentu Prawnego W³adys³awa Puzonia, wi-
ceprezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Jacka
Grabowskiego oraz przedstawicieli strony spo³e-
cznej, miêdzy innymi Polskiej Izby Ubezpieczeñ.

29 maja na pierwszym spotkaniu po³¹czonych
komisji pan minister Piecha przedstawi³ za³o¿e-
nia ustawy. Okaza³o siê jednak, ¿e Biuro Legisla-
cyjne nie przedstawi³o opinii prawnej. W tej sy-
tuacji wywi¹za³a siê dyskusja, w której podno-
szono w¹tpliwoœci co do konstytucyjnoœci usta-
wy – czyni³ to zw³aszcza pan Marcin Matczak,
prawnik, przedstawiciel Polskiej Izby Ubezpie-
czeñ.

Zosta³y zg³oszone trzy wnioski: pana senatora
£uczyckiego – o dorzucenie ustawy w ca³oœci; pa-
na senatora ¯elichowskiego – o przyjêcie ustawy
bez poprawek; i wniosek sprawozdawcy – o przy-
gotowanie opinii prawnej przez senackie Biuro
Legislacyjne, og³oszenie przerwy w posiedzeniu
komisji i ustosunkowanie siê do ustawy po
przedstawieniu opinii prawnej w drugiej czêœci
posiedzenia komisji.

W wyniku g³osowañ odrzucono pierwszy wnio-
sek, bo by³o za nim 6 g³osów, 8 – przeciw, 4 osoby
wstrzyma³y siê od g³osu; a tak¿e drugi wniosek,
bo co do niego by³o 7 g³osów za, 9 – przeciw, nikt
nie wstrzyma³ siê od g³osu. Przyjêto zaœ wniosek
trzeci, wniosek sprawozdawcy, g³osami: 10 – za,
8 – przeciw, nikt nie wstrzyma³ siê od g³osu.

19 czerwca odby³a siê druga czêœæ posiedzenia
po³¹czonych komisji, w trakcie której pan mini-
ster Piecha ponownie przedstawi³ rz¹dowy pro-
jekt ustawy uchwalony przez Sejm 24 maja,
a Biuro Legislacyjne – opiniê prawn¹.

Rz¹dowy projekt ustawy reguluje kwestie po-
krywania kosztów leczenia ponoszonych przez
podmioty zobowi¹zane do finansowania œwiad-
czeñ opieki zdrowotnej – czyli przez Narodowy
Fundusz Zdrowia i Ministerstwo Zdrowia –
w przypadku gdy powodem udzielenia œwiadcze-
nia jest wyrz¹dzenie poszkodowanemu przez
sprawcê szkody w rozumieniu art. 415 kodeksu
cywilnego, czyli pope³nienia czynu niedozwolo-
nego – deliktu.

Szkod¹ jest uszczerbek w dobrach prawnie
chronionych osoby poszkodowanej. Najczêœciej
szkoda ma charakter maj¹tkowy – mo¿e to byæ
strata, czyli chodzi tu o efektywny uszczerbek
pomniejszaj¹cy maj¹tek poszkodowanego, albo
te¿ jest to utracony zysk, czyli utrata korzyœci, ja-
kie poszkodowany by³by osi¹gn¹³, gdyby mu
szkody nie wyrz¹dzono. Jeœli chodzi o inne jesz-
cze typy szkód maj¹tkowych to, dla wyjaœnienia,
szkody na mieniu mog¹ nie mieæ zwi¹zku z osob¹

poszkodowan¹ – mo¿e to byæ na przyk³ad znisz-
czenie rzeczy. Albo s¹ te¿ szkody na osobie – to u-
szkodzenie, rozstrój zdrowia lub cia³a.

Kodeks cywilny statuuje zasadê pe³nego od-
szkodowania – zgodnie z art. 361 kodeksu cywil-
nego naprawienie szkody w granicach normalne-
go zwi¹zku przyczynowego obejmuje straty, które
poszkodowany poniós³, oraz korzyœci, które móg³
osi¹gn¹æ, gdyby mu szkody nie wyrz¹dzono.

W przypadku wymienionych kosztów œwiad-
czeñ opieki zdrowotnej szkoda bêdzie polega³a na
uszkodzeniu cia³a lub wywo³aniu rozstroju zdro-
wia. W tym zakresie, zgodnie z art. 444 § 1 kodek-
su cywilnego, naprawienie szkody obejmuje
wszystkie wynik³e z tego powodu koszty, a na
¿¹danie poszkodowanego zobowi¹zany do na-
prawienia szkody powinien wy³o¿yæ z góry sumê
potrzebn¹ na koszty leczenia, a jeœli poszkodo-
wany sta³ siê inwalid¹ – tak¿e na koszty przeza-
wodowienia.

Podstawow¹ zasad¹ odpowiedzialnoœci delikto-
wej jest zobowi¹zanie podmiotu odpowiedzialne-
go za szkodê wyrz¹dzon¹ czynem niedozwolonym
do jej naprawienia. Podstawow¹ funkcj¹ odpowie-
dzialnoœci deliktowej jest funkcja kompensacyj-
na, a tak¿e, z powodu rozwoju ró¿nych form ubez-
pieczeñ OC, funkcja gwarancyjno-repartycyjna.

Przez umowê ubezpieczenia OC z posiadaczem
pojazdu mechanicznego zak³ad ubezpieczeñ zo-
bowi¹zuje siê do zap³acenia okreœlonego w umowie
odszkodowania za szkody materialne i niemate-
rialne wyrz¹dzone osobom trzecim, wzglêdem któ-
rych odpowiedzialnoœæ ponosi ubezpieczaj¹cy albo
osoba, na rzecz której zosta³a zawarta umowa
ubezpieczeniowa. W polskim systemie ubezpie-
czeñ ten rodzaj ubezpieczenia jest obowi¹zkowy.

Je¿eli w zwi¹zku z zaistnieniem zdarzeñ powo-
duj¹cych powstanie szkody zachodzi potrzeba
udzielenia œwiadczeñ opieki zdrowotnej, które
generuj¹ koszty i prowadz¹ w konsekwencji do u-
szczuplenia œrodków podmiotu zobowi¹zanego
do sfinansowania tych œwiadczeñ, nale¿y uznaæ,
¿e podmiot ten ponosi w rezultacie stratê maj¹t-
kow¹, a odpowiedzialnoœæ za szkodê spoczywa
na sprawcy szkody. Podmiotowi, w zakresie,
w jakim pokry³ szkodê lub jest zobowi¹zany do jej
pokrycia, powinno przys³ugiwaæ wzglêdem
sprawcy szkody roszczenie regresowe.

Wymieniona ustawa wprowadza do systemu
prawnego te dwa nowe rozwi¹zania, to jest w³aœ-
nie roszczenie regresowe i op³atê rycza³tow¹.

Roszczenie regresowe – o którym mowa
w art. 1 pkt 1 noweli, czyli w art. 14a ustawy
o œwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowa-
nych ze œrodków publicznych – przys³uguje pod-
miotowi zobowi¹zanemu do finansowania œwiad-
czeñ ze œrodków publicznych. Przedmiotem rosz-
czenia jest zwrot poniesionych kosztów œwiad-
czeñ opieki zdrowotnej wobec osoby, która po-
pe³ni³a przestêpstwo stwierdzone prawomocnym
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wyrokiem, skutkuj¹ce koniecznoœci¹ udzielenia
œwiadczeñ opieki zdrowotnej przez ten podmiot.
To rozwi¹zane oparte jest na konstrukcji prawnej
przewidzianej w art. 70 ust. 1 ustawy o œwiadcze-
niach pieniê¿nych z ubezpieczenia spo³ecznego
w razie choroby i macierzyñstwa. Roszczenie re-
gresowe ma stworzyæ po stronie podmiotu zobo-
wi¹zanego do finansowania œwiadczeñ ze œrod-
ków publicznych legitymacjê czynn¹ do wytocze-
nia sprawcy szkody stosownego powództwa. Do-
tychczasowy brak wyraŸnej podstawy prawnej
w tym zakresie powodowa³ oddalanie powództw
przez s¹dy.

Op³ata rycza³towa zosta³a ustanowiona
w art. 2 pkt 1 noweli, to jest w art. 43a ustawy
o ubezpieczeniach obowi¹zkowych, Ubezpiecze-
niowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim
Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Op³a-
ta rycza³towa jest przekazywana do Narodowego
Funduszu Zdrowia przez zak³ady ubezpieczeñ
wykonuj¹ce na terenie Rzeczypospolitej Polskiej
dzia³alnoœæ w zakresie obowi¹zkowego ubezpie-
czenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych.

Op³ata rycza³towa stanowi iloczyn wielkoœci
zbioru – wielkoœci zbioru, a nie przypisu – sk³a-
dek brutto za dany miesi¹c z tytu³u umów obo-
wi¹zkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojaz-
dów mechanicznych oraz wskaŸnika ustalonego
w drodze rozporz¹dzenia ministra w³aœciwego do
spraw zdrowia. Ze œrodków pochodz¹cych z op³at
rycza³towych bêd¹ nastêpnie pokrywane koszty
udzielania œwiadczeñ opieki zdrowotnej stano-
wi¹cych nastêpstwo zdarzeñ zaistnia³ych
w zwi¹zku z ruchem pojazdów mechanicznych,
pod warunkiem ¿e zachodz¹ jednoczeœnie prze-
s³anki uzasadniaj¹ce odpowiedzialnoœæ posiada-
cza pojazdu mechanicznego, który zgodnie z od-
rêbnymi przepisami ma obowi¹zek zawarcia
umowy OC posiadaczy pojazdów mechanicz-
nych.

Op³ata rycza³towa i roszczenia regresowe to s¹
te dwie najwa¿niejsze zmiany. Pozosta³e elemen-
ty nowelizowanej ustawy maj¹ charakter dopre-
cyzowuj¹cy i uœciœlaj¹cy dokonane rozwi¹zania.

I tak w art. 1 noweli, który dotyczy ustawy
z 27 sierpnia 2004 r. o œwiadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze œrodków publicz-
nych, zmiana druga, odnosz¹ca siê do art. 97
ust. 8 wymienionej ustawy, ma na celu uœciœle-
nie, ¿e œwiadczenia finansowane z bud¿etu pañ-
stwa nie mog¹ byæ finansowane podwójnie ze
œwiadczeñ sfinansowanych przez zak³ady ubez-
pieczeñ, czyli maj¹ byæ finansowane albo z bu-
d¿etu, albo z ubezpieczeñ. I to jest po prostu wy-
raŸnie usankcjonowanie w tym zapisie.

Zmiana trzecia i czwarta. Trzecia dotyczy
art. 116. W zmianie tej do katalogu Ÿróde³ przy-
chodów dodaje siê jeszcze œrodki przekazane

przez zak³ady ubezpieczeñ i Ubezpieczeniowy
Fundusz Gwarancyjny w odniesieniu do osób,
które nie wykupi³y polis OC. Czwarta zmiana do-
tyczy art. 117. W niej zaœ do katalogu kosztów do-
daje siê z kolei odpowiednie koszty wymienio-
nych œwiadczeñ, o których mowa w art. 14b, czyli
op³aty rycza³towej.

Zmiana pi¹ta, do art. 118 ust. 2 pkt 1, wynika
z potrzeby uwzglêdnienia w planie finansowym
funduszu rezerwy na koszty œwiadczeñ, o któ-
rych mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a, to jest
zwi¹zanych z ruchem pojazdów mechanicznych.

Zmiany szósta i siódma to s¹ zmiany do
art. 124 i 129 ustawy o œwiadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze œrodków publicz-
nych. Maj¹ one na celu zapewnienie, ¿e œrodki
uzyskane przez Narodowy Fundusz Zdrowia z za-
k³adów ubezpieczeniowych zostan¹ wykorzysta-
ne wy³¹cznie na œwiadczenia opieki zdrowotnej
zwi¹zane z wypadkami komunikacyjnymi. Gdyby
koszty œwiadczeñ zwi¹zane z wypadkami w da-
nym roku obrotowym okaza³y siê ni¿sze ni¿ zapla-
nowana rezerwa, ró¿nica powiêkszy³aby odpowie-
dnio rezerwê w roku nastêpnym. Oznacza to, ¿e te
œrodki nie mog³yby byæ wykorzystane na zwiêk-
szenie planu innych œwiadczeñ zdrowotnych.
A gdyby z kolei koszty okaza³y siê wy¿sze ni¿ rezer-
wa, ró¿nica musia³aby byæ pokryta z rezerwy ogól-
nej funduszu. Pozosta³e zmiany do art. 124 maj¹
na celu uelastycznienie i doprecyzowanie procesu
zmiany planu finansowego funduszu oraz skute-
czniejsze zarz¹dzanie gospodark¹ finansow¹ Na-
rodowego Funduszu Zdrowia.

W zmianie ósmej po art. 131 dodaje siê
art. 131a, na mocy którego jest mo¿liwe otrzyma-
nie od Policji, odp³atnie, przez Narodowy Fundusz
Zdrowia informacji dotycz¹cych osób poszkodo-
wanych w zwi¹zku z ruchem pojazdów mechani-
cznych. Na tej podstawie Narodowy Fundusz
Zdrowia mo¿e siê zwróciæ tak¿e do innych orga-
nów o udzielenie przedmiotowej informacji, na
przyk³ad do s¹du czy te¿ do Krajowego Rejestru
Karnego. W ust. 1 tego art. 131a jest tak¿e zapis
o delegacji dla ministra zdrowia do okreœlenia
w rozporz¹dzeniu wysokoœci wskaŸnika. Obecnie
jest on okreœlony w art. 4 na poziomie 0,12.

Ustawa spowoduje przede wszystkim zwiêk-
szenie dochodów sektora publicznego, ale bêdzie
to wynika³o w³aœnie z przywrócenia zasady odpo-
wiedzialnoœci sprawcy, a w³aœciwie zak³adu ubez-
pieczeniowego, za szkody wyrz¹dzone czynem
niedozwolonym. Tak wiêc zwiêkszenie dochodów
sektora publicznego bêdzie wynikiem kompensa-
cji przez sprawców deliktów – zak³ady ubezpie-
czeñ – kosztów ponoszonych dotychczas przez
p³atnika publicznego. Uwolnione w ten sposób
dodatkowe œrodki Narodowego Funduszu Zdro-
wia bêdzie mo¿na przeznaczyæ na finansowanie
pozosta³ych œwiadczeñ opieki zdrowotnej, co
zwiêkszy dostêpnoœæ do opieki zdrowotnej.
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Proponowane rozwi¹zanie zaskutkuje tak¿e
tym, ¿e przekazywana przez zak³ad ubezpieczeñ
op³ata rycza³towa bêdzie stanowi³a dla zak³adu
ubezpieczeniowego koszty uzyskania przycho-
du. Mo¿e to uszczupliæ dochody bud¿etowe, obli-
czano, ¿e nawet w granicach 90 milionów z³.

Regulacja ta mo¿e wp³ywaæ tak¿e na rynek pra-
cy – mo¿e nast¹piæ wzrost zatrudnienia w podmio-
tach, które dochodziæ bêd¹ roszczeñ wobec spraw-
ców szkód lub zak³adów ubezpieczeniowych.

Jaki bêdzie wp³yw nowelizacji na œwiadczenio-
dawców? Otó¿ œwiadczeniodawcy, niezale¿nie od
œrodków finansowych okreœlonych w kontrakcie
z Narodowym Funduszem Zdrowia, otrzymaj¹
dodatkowe œrodki z utworzonej rezerwy na po-
krycie kosztów œwiadczeñ, o których mowa,
z ubezpieczeñ komunikacyjnych. Pozwoli to na
zwiêkszenie ogólnej liczby œwiadczeñ przez
œwiadczeniodawców i zwiêkszenie dostêpnoœci
opieki zdrowotnej. Œwiadczeniodawcy bêd¹ zo-
bowi¹zani do sprawozdawania wy¿ej wymienio-
nych kosztów z u¿yciem klasyfikacji ICD-10, co
umo¿liwi dok³adn¹ ich identyfikacjê i spowodu-
je, ¿e bêdziemy wreszcie posiadaæ dane, których
dotychczas nie posiadaliœmy.

Przedstawione rozwi¹zania nie powinny skut-
kowaæ podniesieniem przez zak³ady ubezpieczeñ
sk³adek z tytu³u polis obowi¹zkowych ubezpie-
czeñ OC. Nie ulega bowiem zmianie zakres odpo-
wiedzialnoœci zak³adów i nie zmieniaj¹ siê czynni-
ki powoduj¹ce wzrost szkodowoœci. Ewentualne
podniesienie przez zak³ady ubezpieczeñ wysoko-
œci sk³adek mo¿e jednak wynikaæ z chêci skom-
pensowania strat wynikaj¹cych z koniecznoœci
przekazywania rycza³tu. Oblicza siê, ¿e te docho-
dy wynosz¹ gdzieœ oko³o 5,6–5,8 miliarda z³, z tego
koszty wynosz¹ oko³o 3,5 miliarda z³, czyli ponad
2 miliardy z³ to zysk zak³adów. Z tego zaœ wynika,
¿e oko³o 600–800 milionów z³, które w³aœciwie s¹
wyliczane poprzez ekstrapolacjê, by³oby rocznie
u¿yte na finansowanie œwiadczeñ z wypadków ko-
munikacyjnych. To jednak pokazuje, ¿e sporo je-
szcze zysków pozostaje w rêkach zak³adów.

Jeœli chodzi o opiniê senackiego Biura Legisla-
cyjnego, któr¹ przedstawiono, to przede wszyst-
kim zdaniem legislatora kwestie objête przed-
miotow¹ nowel¹ ustaw nie mieszcz¹ siê w katalo-
gu spraw w nich regulowanych. Takie jest jedno
zastrze¿enie. Jest tak¿e takie zastrze¿enie, ¿e ro-
szczenie regresowe, o którym mowa w art. 14a
ustawy o œwiadczeniach opieki zdrowotnej finan-
sowanych ze œrodków publicznych, nale¿y do
sfery stosunków cywilnoprawnych. Dlatego kwe-
stie dotycz¹ce sfery stosunków publicznopra-
wnych nie powinny byæ regulowana w tej usta-
wie. Zdaniem legislatora prawo cywilne przyjmu-
je zasadê, ¿e prawo do odszkodowania przys³u-
guje osobie bezpoœrednio poszkodowanej, a Na-

rodowy Fundusz Zdrowia jest podmiotem zobo-
wi¹zanym do finansowania œwiadczeñ ze œrod-
ków publicznych i nie jest poszkodowany w wyni-
ku zdarzenia skutkuj¹cego koniecznoœci¹ udzie-
lenia œwiadczeñ opieki zdrowotnej, z poszkodo-
wanym ³¹czy go zaœ stosunek, który mo¿na
okreœliæ jako stosunek ubezpieczenia zdrowot-
nego. A zatem pomiêdzy sprawc¹ szkody a pod-
miotem udzielaj¹cym œwiadczeñ nie istnieje ¿a-
den bezpoœredni stosunek zobowi¹zaniowy. Tu-
taj w kodeksie cywilnym powinien wiêc siê zna-
leŸæ odpowiednio skonstruowany przepis, który
móg³by stanowiæ w³aœciw¹ podstawê do roszcze-
nia regresowego.

Poza tym by³o tak¿e takie zastrze¿enie, ¿e op³a-
ta rycza³towa, ustanowiona w art. 43a ustawy
o ubezpieczeniach obowi¹zkowych, obci¹¿a za-
k³ady ubezpieczeñ. Analiza charakteru prawnego
op³aty wskazuje, ¿e jest to w³aœciwie danina publi-
cznoprawna, która stoi w sprzecznoœci z art. 217
konstytucji, a zatem powinna byæ uchwalona na
mocy ustawy. A wiêc delegacja w art. 131 ustawy
o ubezpieczeniach obowi¹zkowych, upowa¿nia-
j¹ca ministra do spraw zdrowia do wydania rozpo-
rz¹dzenia o okreœlonej wysokoœci wskaŸnika, we-
d³ug którego nalicza siê op³atê rycza³tow¹, stano-
wi naruszenie art. 217 konstytucji. Tutaj nale¿a-
³oby dyskutowaæ, poniewa¿ te pieni¹dze staj¹ siê
tak naprawdê danin¹ publiczn¹ dopiero z chwil¹
wp³ywu do Narodowego Funduszu Zdrowia. A tak
maj¹ po prostu charakter cywilnoprawny.

Vacatio legis. Planowany tutaj w ustawie ter-
min, 1 lipca 2007 r., narusza i zasady przyzwoitej
legislacji, i zasady zaufania obywatela. Ten czas
powinien byæ d³u¿szy, to wymaga przygotowania
ze strony podmiotów zobowi¹zanych do
wspó³dzia³ania.

Legislator podniós³ tak¿e sprawê w¹tpliwoœci
interpretacyjnych art. 14a i 14b. Przedstawione
uwagi skonkludowano wnioskiem, ¿e ustawa
budzi zastrze¿enia konstytucyjnolegislacyjne.

Pytania, które by³y podnoszone przez senato-
rów: pana ¯elichowskiego, pani¹ Nykiel, pana Pod-
kañskiego, dotyczy³y nastêpuj¹cych zagadnieñ:
dlaczego materia ustawy obejmuje tylko posiada-
czy pojazdów mechanicznych; czy w wyniku usta-
wy nie wzroœnie op³ata OC dla kierowców; czy za-
miast dokonywaæ nowelizacji nie nale¿a³oby pod-
wy¿szyæ sk³adki ubezpieczeñ zdrowotnych; czy nie
powinno siê zwiêkszyæ sk³adki sprawcom wypad-
ków komunikacyjnych, a tak¿e wyjaœnienia, dla-
czego padaj¹ te zarzuty o niekonstytucyjnoœci, ilu
jest cudzoziemców sprawców wypadków, co jest
podstaw¹ wyliczenia rycza³tu: czy przypis sk³adek
brutto, czy wysokoœæ zbioru sk³adek brutto.

Ja bardzo szczegó³owo omówi³am sprawê, dla-
tego wydaje mi siê, ¿e nale¿a³oby tylko ustosun-
kowaæ siê do pytania dotycz¹cego spraw wypad-
ków cudzoziemców. Po prostu brak danych na
ten temat.
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Przypomnê, ¿e jeœli chodzi o podwy¿szenie
sk³adki ubezpieczenia zdrowotnego, pocz¹tkowo
w latach dziewiêædziesi¹tych by³ plan, ¿eby
okreœliæ te sk³adki na poziomie 11%, ale nie zo-
sta³ przyjêty. Mamy teraz obowi¹zuj¹ce prawo,
zwiêkszaj¹ce to o 0,5% rocznie, i na razie ten te-
mat chyba by³by trudny do przemyœlenia.

Tutaj pragnê jeszcze podkreœliæ jedn¹ sprawê:
przedstawiciel kancelarii prawnej, autor raportu
regulacyjnego w przedmiocie oceny zgodnoœci
omawianejustawyz zasadami technikiprawodaw-
czej, bardzo g³oœno zarzuca³ niekonstytucyjnoœæ.
Podkreœla³, ¿e tê opiniê powielaj¹ recenzje siedmiu
autorytetów prawa. Okaza³o siê jednak, ¿e ów pra-
wnik by³ lobbyst¹ Polskiej Izby Ubezpieczeñ, ta iz-
ba zatrudni³a mecenasa z kancelarii, która przed-
stawia³a tê w³aœnie opiniê. Ta osoba nie dope³ni³a
obowi¹zku zg³oszenia swej dzia³alnoœci, jaki mia³a
zgodnie z ustaw¹ z dnia 7 lipca 2005 r. o dzia³alno-
œci lobbingowej w procesie stanowienia prawa,
a wiêc dzia³a³a po prostu nielegalnie, nie przestrze-
gaj¹c prawa, i w tej sytuacji na proœbê przewodni-
cz¹cego by³a zmuszona opuœciæ salê obrad.

Ju¿ w toku dyskusji pad³y odpowiedzi na pyta-
nia, które te¿, jak myœlê, poprzez to dok³adne
omówienie wyjaœni³am. W wyniku tego wy³oniono
trzy poprawki, przede wszystkim do art. 1, gdzie
doprecyzowano zapisy odnoœnie do znaczenia ro-
szczenia regresowego i op³aty rycza³towej, ponie-
wa¿ budzi³o to w¹tpliwoœci, a tak¿e poprawki do-
tycz¹ce zmiany terminu wprowadzenia ustawy
z 1 lipca na 1 paŸdziernika oraz sposobu wylicze-
nia sk³adki. Maj¹ to pañstwo w za³¹czonym spra-
wozdaniu. Poprawki przyjêto w g³osowaniu. Ca-
³oœæ ustawy przyjêto 10 g³osami przy 4 g³osach
przeciw, 3 senatorów wstrzyma³o siê od g³osu.

Debatowano tak¿e nad reasumpcj¹ g³osowa-
nia nad odrzuceniem ustawy w ca³oœci z pier-
wszej czêœci posiedzenia, z dnia 29 maja. Uznano
za w³aœciwy pogl¹d czy te¿ opiniê, i¿ nie zaistnia³y
b³êdy w poprzednim g³osowaniu, dlatego wnio-
sek o reasumpcjê g³osowania nad odrzuceniem
ustawy nie zosta³ uwzglêdniony.

Wysoka Izbo, omówi³am tê ustawê bardzo
szczegó³owo ze wzglêdu na to, ¿e toczy³a siê nad
ni¹ wielka dyskusja, by³o wiele w¹tpliwoœci.
W nadziei, ¿e te w¹tpliwoœci wyjaœniê, przedsta-
wi³am to, jak powiedzia³am, bardzo szczegó³owo.
Mam zaszczyt zwróciæ siê w imieniu po³¹czonych
komisji, Komisji Zdrowia i Komisji Gospodarki
Narodowej, o uchwalenie przedstawionej ustawy
wraz z poprawkami. Dziêkujê bardzo.

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

przed przyst¹pieniem do dyskusji senatorowie

mog¹ zg³aszaæ z miejsca trwaj¹ce nie d³u¿ej ni¿
minutê zapytania do senator sprawozdawcy.

Czy ktoœ z pañstwa senatorów pragnie zadaæ
pytanie?

Nie widzê zg³oszeñ.
(G³os z sali: Pan senator Kubiak.)
(Senator Janusz Kubiak: Ja mam pytanie.)
Pan senator Kubiak, bardzo proszê.

Senator Janusz Kubiak:
Ja mam pytanie. Je¿eli mówimy o op³acie ry-

cza³towej okreœlonej jako iloczyn wysokoœci zbio-
ru sk³adek brutto za dany miesi¹c, to jak mam to
rozumieæ? Czy to jest sk³adka przypisana, czy
sk³adka faktycznie otrzymana?

Senator Janina Fetliñska:
Sk³adka faktycznie otrzymana.
(Senator Janusz Kubiak: Dziêkujê.)

Wicemarsza³ek Krzysztof Putra:
Dziêkujê bardzo.
Nie wiem, kto by³ pierwszy. Pan senator Augu-

styn, a nastêpnie pan senator £uczycki.

Senator Mieczys³aw Augustyn:
W opinii prawnej podnoszone s¹ wa¿ne wady

konstytucyjne projektu. Czy pañstwo o tym mó-
wiliœcie? Czy w pracach komisji zosta³y one usu-
niête?

Senator Janina Fetliñska:
Ja myœlê, ¿e dosyæ szczegó³owo przedstawi³am

zarzuty legislacyjne. Uwa¿am te¿, ¿e w tej spra-
wie pan minister mówi³ bardzo wiele, a poniewa¿
jest na sali, chcia³abym odes³aæ do niego to pyta-
nie. Myœlê, ¿e bardzo wiele pracowa³ nad ustaw¹
i ma rzeteln¹ wiedzê, ¿eby odeprzeæ te zarzuty…

(Wicemarsza³ek Krzysztof Putra: Dziêkujê
bardzo.)

…mog¹ byæ w¹tpliwoœci, ale to nie s¹ zarzuty.

Wicemarsza³ek Krzysztof Putra:

Pan senator £uczycki.

Senator Andrzej £uczycki:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Pani Senator, chcia³bym zapytaæ, czy op³ata

rycza³towa bêdzie przeznaczona w ca³oœci na le-
czenie osób poszkodowanych w wypadkach ko-
munikacyjnych, czy równie¿ na inne cele?
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Senator Janina Fetliñska:

Jest zapis, który podkreœla w³aœnie to, ¿e bê-
dzie ona w ca³oœci przeznaczana na leczenie osób
z wypadków, a w razie, gdyby œrodków pozosta³o
wiêcej, bêd¹ one przeznaczone na nastêpny rok.

Wicemarsza³ek Krzysztof Putra:
Dziêkujê bardzo.
Dziêkujê, Pani Senator.
(Senator Janina Fetliñska: Dziêkujê bardzo.)
Przypominam, ¿e rozpatrywana ustawa by³a

rz¹dowym projektem ustawy. Do reprezentowa-
nia stanowiska rz¹du w toku prac parlamentar-
nych zosta³ upowa¿niony minister zdrowia.
W tym miejscu chcia³bym serdecznie przywitaæ
pana ministra Boles³awa Piechê.

Zgodnie z art. 50 Regulaminu Senatu g³os mo-
¿e teraz zabraæ obecny na posiedzeniu przedsta-
wiciel rz¹du.

Czy pan minister pragnie zabraæ g³os w tym
miejscu, czy mo¿e od razu przeszlibyœmy do py-
tañ?

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Bo-
les³aw Piecha: Jeœli mo¿na, Panie Marsza³ku…)

To zapraszam serdecznie pana ministra do
mównicy.

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Bo-
les³aw Piecha: Ja bym wola³ przejœæ do pytañ, bo
ta ustawa jest…)

Dobrze, a wiêc do pytañ.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Bo-

les³aw Piecha: Na kanwie pytañ te¿ mo¿na za-
wrzeæ trochê ogólnych argumentów.)

Bardzo dziêkujê.
Zgodnie z art. 44 ust. 6 Regulaminu Senatu

senatorowie mog¹ zg³aszaæ z miejsca trwaj¹ce –
podkreœlam – nie d³u¿ej ni¿ minutê zapytania do
pana ministra zwi¹zane z omawianym punktem
porz¹dku obrad.

Czy ktoœ z pañstwa senatorów pragnie zadaæ
pytanie? Kolejnoœæ by³a taka: pan senator Rysz-
ka, pan senator Augustyn i pan senator Sidoro-
wicz.

Bardzo proszê, zapraszam pana ministra do
mównicy.

Proszê bardzo, pan senator Czes³aw Ryszka.

Senator Czes³aw Ryszka:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
(Wicemarsza³ek Krzysztof Putra: Pan minister

jest w dobrej kondycji…)
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Bo-

les³aw Piecha: Nie bardzo…)
(G³os z sali: Mia³ opiekê pielêgniarki.)
Panie Ministrze, pierwsze pytanie jest jakby

nie wprost o ustawê, mianowicie: sk¹d rycza³t
12%? Czy mo¿e st¹d, ¿e sk³adka zdrowotna po-

winna byæ w tej wysokoœci od samego pocz¹tku?
Czy te obliczenia w³aœnie do tego prowadz¹?

I drugie pytanie: jak pan minister odpowiada
na zarzut niekonstytucyjnoœci, jak pan t³uma-
czy, ¿e wprowadzenie tego rycza³tu od biur ko-
munikacyjnych nie jest jakimœ nowym podat-
kiem?

Bêdzie stawiany ten zarzut niekonstytucyjno-
œci. Spotykamy siê z nim i po prostu chcia³bym to
te¿ innym wyt³umaczyæ.

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Bo-
les³aw Piecha: Czy ja mam odpowiadaæ od razu,
czy…)

Wicemarsza³ek Krzysztof Putra:
Tak, bardzo proszê, Panie Ministrze, bezpo-

œrednio po zapytaniu.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Zdrowia
Boles³aw Piecha:
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Odpowiem na pierwsze pytanie, ono jest doœæ

trudne.Musimyokreœliæ tenwskaŸnik, którybêdzie
obowi¹zywa³ w pierwszym roku dzia³ania ustawy.
Musimy pamiêtaæ o tym, ¿e w pierwszym roku
dzia³ania ustawy bêdzie wspó³czynnik 0,12 albo
inaczej 12% zbioru sk³adki brutto. To bêdzie ry-
cza³towo przekazane na leczenie osób, które go wy-
magaj¹ w wyniku wypadków komunikacyjnych.

Ten przypis jest bardzo trudn¹ rzecz¹ wobec
szczegó³owych danych dotycz¹cych tego typu
analizy, gdzie znaczek zakodowania powstania
zdarzenia zagra¿aj¹cego zdrowiu lub ¿yciu w sto-
sunku do p³atnoœci w naszych dotychczasowych
dzia³aniach NFZ nie by³ oznaczony. Jak pañstwo
doskonale wiecie, istnieje s³ynny projekt RUM,
czyli Rejestru Us³ug Medycznych, a tylko Rejestr
Us³ug Medycznych mo¿e w³aœciwie zakwalifiko-
waæ zdarzenie, rozpoznanie, zastosowan¹ proce-
durê i potwierdzenie wykonania tej procedury.
Taki rejestr ksi¹¿eczkowy by³ wprowadzony na te-
renie Œl¹ska, zw³aszcza Œl¹ska Opolskiego,
i wszystkie dane tego typu, które pobieraliœmy, to
znaczy te przypadki, które by³y kodowane jako
zdarzenie chorobowe wymagaj¹ce udzielenia
œwiadczenia w wyniku wypadku komunikacyjne-
go, braliœmy ze zdarzeñ w Opolu. Byæ mo¿e ta pró-
ba nie jest dla pañstwa prób¹ statystycznie zna-
mienn¹, jednak w wyniku ekstrapolacji tych zda-
rzeñ i w wyniku wyliczeñ, jak by to mia³o wygl¹daæ
w ca³ej Polsce, przyjêto ten wskaŸnik, to wycho-
dzi³o ró¿nie, on oscylowa³ miêdzy 12% a 15%.

Co do drugiego typu danych, wystêpowaliœmy
o nie do g³ównego podmiotu zainteresowanego,
to znaczy do Polskiej Izby Ubezpieczeñ. Polska Iz-
ba Ubezpieczeñ stwierdzi³a jednoznacznie – i tu-
taj to jest pisemna odpowiedŸ – ¿e w ¿adnym wy-
padku nie posiada takich danych. W wyniku
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wspomnianej dzia³alnoœci lobbingowej firmy „x”,
dzia³aj¹cej na terenie Senatu i Sejmu nielegalnie,
powsta³ raport, który jako jedyny podkreœla
w ka¿dym punkcie kwestiê niekonstytucyjnoœci.
To jest oficjalny dokument Senatu, nie wiem,
dlaczego powsta³ dopiero w Senacie, a nie zaraz
na pocz¹tku. Na jednej ze stron mamy zaznaczo-
ne pewne bardzo wa¿ne stwierdzenie. Otó¿ we-
d³ug posiadanych przez Polsk¹ Izbê Ubezpieczeñ
informacji, œrednia wartoœæ œwiadczenia, gdy ho-
spitalizacja pacjenta jest wynikiem urazów i in-
nych czynników zewnêtrznych, wynosi… Izba
twierdzi, ¿e nie ma ¿adnych danych, a w raporcie
– ¿e ma. Tych danych izba nam nie udostêpni³a.

Niestety, proszê pañstwa, spotkaliœmy siê tu
z bardzo, bardzo powa¿n¹ gr¹ lobbingow¹, i to jesz-
cze tajn¹. Pañstwo mo¿ecie przeczytaæ, strona 32:
wed³ug Polskiej Izby Ubezpieczeñ s¹ wszystkie
wskaŸniki. To jestpierwszaczêœædo tegopytania.

Musimy jeszcze powiedzieæ o wa¿nej informa-
cji: w ustawie, w art. 131a – w ustawie, a nie
w rozporz¹dzeniu, jak siê to zwykle czyni – jest
wypisany dok³adny sposób, w jaki bêdziemy wy-
liczaæ ten wskaŸnik, przekazywany rycza³tem
Narodowemu Funduszowi Zdrowia na leczenie
pacjentów w roku nastêpnym, to znaczy po tym
roku, w którym wszystkie sprawy zostan¹ dobrze
zakodowane. W polskich warunkach jest to ewe-
nement. Ustawodawca oczywiœcie napisa³, ¿e
wszystkie wa¿ne wskaŸniki do wyliczenia skut-
ków finansowych musz¹ byæ zawarte w ustawie.
Ten zapis art. 131a na dobr¹ sprawê móg³by byæ
samoistnym rozporz¹dzeniem, poniewa¿ zawiera
wszystkie podmioty, które musz¹ dostarczaæ da-
ne, wszystkie konieczne parametry, jakie doty-
cz¹ zdarzenia i ceny œwiadczenia, wszystkie pa-
rametry uzgodnieñ, kto, z kim i na jakiej zasa-
dzie. Proszê mi wierzyæ, w ¿adnym wypadku
ustawodawca nie pomin¹³ ubezpieczycieli.
A wiêc uwa¿amy, ¿e warunek okreœlania tego
wskaŸnika w przysz³oœci ma, naszym zdaniem,
znamiona konstytucyjnoœci, dlatego ¿e jest do-
k³adnie opisany w ustawach. Tylko ¿eby to by³o
bardziej stosowne, w polskim prawodawstwie is-
tniej¹ takie sytuacje, gdzie okreœlone obci¹¿enia
dla obywatela wylicza siê na podstawie ró¿nego
rodzaju rozporz¹dzeñ, a nie umieszcza siê tego
bezpoœrednio w ustawie. Co ja mogê tutaj powie-
dzieæ? Jakie to ustawy? A choæby stawki VAT.
W rozporz¹dzeniu, a nie w ustawie, pan minister
wylicza je na podstawie doœæ ogólnych przepi-
sów. Stawki innych podatków równie¿ maj¹ tego
typu odniesienia w ustawie.

Co do rycza³tu, wed³ug naszego twierdzenia,
w zwi¹zku z tym, ¿e wspó³czynnik jest okreœlony,
dok³adnie wyliczony, nie ma znamion naruszenia
konstytucyjnoœci, aczkolwiek jest podkreœlana
sprawa, czy przypadkiem do tego typu ubezpie-

czeñ nie powinny mieæ zastosowania, jako pod-
stawa prawna, przepisy kodeksu cywilnego. Nasz
ustawodawca, nasze w³asne pañstwo, ma jednak
szereg ró¿nego rodzaju dzia³alnoœci tego typu opi-
sanych w szczegó³owych ustawach, nie tylko
w ustawie, nie tylko, jak powiedzia³em, na podsta-
wie dochodzeñ cywilnoprawnych. Pad³y pytania,
czy wszyscy mog¹ byæ tym objêci, czy nie. Prze-
cie¿, proszê pañstwa, nie przez przypadek jest
obowi¹zek ubezpieczenia od odpowiedzialnoœci
cywilnej. Proszê tego nie myliæ, to ubezpieczenie
nie jest tylko na tak zwane blachy i lakier, ono jest
równie¿ od skutków tego, co siê stanie w wyniku
wypadku, czyli obejmuje szkodê, utratê zdrowia,
zagro¿enie ¿ycia. Nie przez przypadek ustawo-
dawca wyodrêbni³ te skutki jako grupê relewan-
tn¹, czyli o wspólnych cechach, wspóln¹ cech¹
jest wysoka szkodowoœæ, i na mocy ustawy kaza³
ubezpieczyæ siê kieruj¹cym pojazdami, i powie-
dzia³: niewa¿ne, czy pan, panie Kowalski, trzy-
dzieœci lat jeŸdzi bezwypadkowo, czy te¿ t³ucze
pan auto co piêæ dni, istnieje obowi¹zek ubezpie-
czenia od odpowiedzialnoœci cywilnej. Jest to gru-
pa relewantna, jasno okreœlona. Jeœli taka sama
zale¿noœæ by³aby na przyk³ad wœród rowerzystów,
jeœli ustawodawca w tej grupie relewantnej rów-
nie¿ by to wykaza³: rowerzyœci t³uk¹ innych prze-
chodniów, rani¹ ich, powoduj¹ ogromne straty, to
s¹dzê, ¿e tak¿e kaza³by im siê ubezpieczyæ. Tak to
po prostu wygl¹da. Oczywiœcie s¹ inne ustawy,
jak na przyk³ad s³ynne ubezpieczenie rolników,
ale ono jest z tytu³u prowadzenia gospodarstwa
rolnego. Tam zdarzenia dotycz¹ odszkodowañ
ró¿nego rodzaju, z ró¿nych powodów.

W zwi¹zku z tym, jak powiedzia³em, jest cecha
relewantna, która to usprawiedliwia. Ba! Mo¿na
argumentowaæ, ¿e ta grupa, której pok³osie to co
roku szeœædziesi¹t piêæ tysiêcy, plus minus piêæ
tysiêcy, poszkodowanych, czasami bardzo ciê¿-
ko, wymagaj¹cych wielomiesiêcznego leczenia
w szpitalach, w bardzo specjalistycznych oddzia-
³ach szpitalnych, poszkodowanych wymaga-
j¹cych wielomiesiêcznej rehabilitacji, jest w Pol-
sce prowadzona. Na czyj koszt? Na koszt kogoœ,
kto nie posiada samochodu. On równie¿ p³aci,
dzisiaj mo¿emy mieæ tak¹ sytuacjê, ¿e on równie¿
bêdzie p³aci³. I to jest mo¿e przewrotne pytanie:
dlaczego ktoœ, kto nie ma samochodu, ma p³aciæ
za szkodê wynik³¹ z prowadzenia pojazdu me-
chanicznego przez, powiedzmy, mojego s¹siada?
Czy to jest konstytucyjne? A niekonstytucyjna
jest sytuacja odwrotna, kiedy ja w wyniku prowa-
dzenia samochodu powodujê szkodê?

Te deliberacje, te w¹tpliwoœci s¹ wa¿ne, bo
ustawa jest bardzo trudna. Naszym zdaniem,
wed³ug naszych ekspertyz… Bo pomijam tê eks-
pertyzê znanej kancelarii warszawskiej, której
wiarygodnoœæ mogê zakwestionowaæ. Oto bo-
wiem ustawodawca, który opisuje sprawy
zwi¹zane z OC, mówi, ¿e to jest wielomiesiêczna
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praca. Nie wiem, ile kosztowa³a ekspertyza, to
wiedz¹ ci, którzy j¹ zlecili – umowa zlecenia jest
dostêpna bez ceny. I tu napisano na przyk³ad ta-
k¹ sobie rzecz, bo to jest bardzo rzetelny doku-
ment: ocena spe³nienia kryterium proporcjonal-
noœci przez ograniczenia, nakazy oraz zakazy
sprzeda¿y i reklamy alkoholi w projekcie noweli-
zacji ustawy. I tu omawia siê sprawy reklamy al-
koholi. Je¿eli ktoœ z pañstwa senatorów – Panie
Marsza³ku, pana równie¿ zapraszam – znajdzie
tam s³owo o reklamie napojów alkoholowych,
przyznam, ¿e wiarygodnoœæ tej firmy jest wystar-
czaj¹ca, równie¿ dla pañstwa. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Krzysztof Putra:
Dziêkujê bardzo.
I teraz bêdzie zadawa³ pytanie pan senator Au-

gustyn, nastêpnie pan senator Sidorowicz i pan
senator Witczak.

Tylko przypominam, minuta na zadanie pyta-
nia. I prosi³bym, ¿eby odpowiedzi te¿ by³y bardzo
zwiêz³e.

Bardzo proszê, pan senator Augustyn.

Senator Mieczys³aw Augustyn:
Panie Ministrze, pan zapewne zna opiniê na-

szego senackiego Biura Legislacyjnego i zna pan
zapewne zastrze¿enia do art. 14a i 14b. Do
art. 14a s¹ zastrze¿enia konstytucyjne wynika-
j¹ce z pomieszania, ¿e tak powiem, porz¹dku, po-
niewa¿ ustawa o œwiadczeniach zdrowotnych fi-
nansowanych ze œrodków publicznych reguluje
stosunki publiczno-prywatne, regres zaœ dotyczy
stosunków cywilnoprawnych. W zwi¹zku z tym
prawnicy maj¹ w¹tpliwoœæ, czy tego rodzaju zapi-
sy s¹ konstytucyjne. Druga grupa w¹tpliwoœci
dotyczy niejasnoœci przepisów art. 14a w odnie-
sieniu do art. 14b.

Chcia³bym, ¿eby pan minister odniós³ siê do
tych w¹tpliwoœci. Nieraz s³yszeliœmy tutaj buñczu-
czne i drwi¹ce wypowiedzi na temat ró¿nych opinii
prawnych, które potem Trybuna³ Konstytucyjny
uwzglêdnia³. ¯eby siê znowu nie okaza³o, ¿e pracu-
jemy nad ustaw¹, która wyl¹duje w koszu.

Na koniec, Panie Marsza³ku, s³owo do pana. Pa-
nie Marsza³ku, pan minister pozwoli³ sobie u¿yæ
stwierdzenia, ¿e na terytorium Sejmu i Senatu
dzia³aj¹ nielegalnie firmy lobbingowe. Zg³aszam to
doprotoko³u, a¿eby t¹spraw¹zaj¹³ siêmarsza³ek.

Wicemarsza³ek Krzysztof Putra:
Ta sprawa ju¿ zosta³a wyjaœniona. Ta firma zo-

sta³a wyproszona z tego powodu, ¿e nie spe³nia³a
wymogów prawnych.

Bardzo proszê o udzielenie odpowiedzi, Panie
Ministrze.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Zdrowia
Boles³aw Piecha:

Dziêkujê bardzo.
Panie Marsza³ku! Szanowni Pañstwo! Panie

Senatorze!
Z du¿¹ uwag¹ pochyliliœmy siê nad uwagami

Biura Legislacyjnego Senatu i zgodziliœmy siê na
pewne poprawki, uszczegó³owienia, które tych
przepisów dotycz¹.

Chcia³bym odnieœæ siê do jednej bardzo wa¿nej
sprawy, któr¹ pan podkreœli³: ¿e to kodeks cywilny
zawiera przepisy o charakterze ogólnym, które re-
guluj¹ stosunki cywilnoprawne. Ale ja muszê tutaj
powiedzieæ, na podstawie pewnego doœwiadczenia
dotycz¹cego prawa stanowionego przez Sejm
i przez Wysoki Senat, ¿e nie ma zakazu regulowa-
nia kwestii legitymacji czynnej do wyst¹pienia z ro-
szczeniem odszkodowawczym na gruncie innej
ustawy. Zgadzamy siê, ¿e ogólne przepisy s¹ za-
warte w kodeksie cywilnym, a to roszczenie jest re-
gulowane inn¹ ustaw¹. Ale na przyk³ad mamy
ustawê o organizmach genetycznie modyfikowa-
nych – nowa ustawa; mamy ustawê – Prawo ochro-
ny œrodowiska – nowa ustawa; mamy ustawê –
oczywiœcie z tego dorobku ostatnich kilku lat – Pra-
wo wodne; mamy ustawê – Prawo telekomunika-
cyjne, mamy ustawê z zakresu medycyny o dia-
gnostyce laboratoryjnej; mamy ustawê o ogólnym
bezpieczeñstwie produktów i ustawê o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji. I wszêdzie w tych usta-
wach to, co dzisiaj jest przedmiotem kodeksu cy-
wilnego, gdzie mamy przepisy ogólne, jest regulo-
wane w odmienny sposób. Przekroczenie tych sto-
sunków cywilnoprawnych, regulowanych w tych
ustawach, jest regulowane odrêbnie ni¿ wskazuje
na to ogólna zasada kodeksu karnego. I na tej pod-
stawie równie¿ wyprowadzamy wniosek, ¿e ustawa
szczególna mo¿e regulowaæ stosunki cywilnopra-
wne o charakterze ogólnym, regulowane w kodek-
sie cywilnym, równie¿ na gruncie tej ustawy.

Naszym zdaniem ta w¹tpliwoœæ konstytucyjna
tutaj siê rozwiewa. Aczkolwiek, ma pan racjê, pe-
wnie do Trybuna³u Konstytucyjnego nale¿y roz-
strzygniêcie, a ró¿nie siê zdarza, je¿eli chodzi
o regulacje i ich ocenê przez Trybuna³ Konstytu-
cyjny. Bardzo trudno mi jest, maj¹c odpowiednie
argumenty, jednoznacznie, a priori uznaæ, ¿e
proponowane przepisy s¹ sprzeczne z konstytu-
cj¹. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Krzysztof Putra:
Dziêkujê bardzo.
Pan senator Sidorowicz.

Senator W³adys³aw Sidorowicz:
Nie tajê, ¿e znaczn¹ czêœæ pytania, które mia-

³em, zada³ ju¿ mój poprzednik, pan senator Au-
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gustyn, ale jednak ja zadam pytanie panu mini-
strowi. Mianowicie, czemu w œwietle dyskusji, ja-
ka toczy³a siê w Sejmie, gdzie wskazywano na
w¹tpliwoœci konstytucyjne dotycz¹ce tego rosz-
czenia regresywnego, czemu pañstwo nie poszli
w kierunku noweli kodeksu cywilnego, co roz-
wia³oby w¹tpliwoœci co do konstytucyjnoœci ca³ej
tej konstrukcji?

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

rowie! Szanowny Panie Senatorze!
Dlaczego? Ano dlatego, ¿e ustawodawcê obo-

wi¹zuje równie¿ myœlenie o racjonalnym gospo-
darowaniu œrodkami finansowymi i racjonalnym
stosowaniu prawa. Takich zdarzeñ, co dzisiaj
podkreœli³em, mamy szeœædziesi¹t tysiêcy rocz-
nie, plus minus piêæ tysiêcy. Szeœædziesi¹t piêæ
tysiêcy procesów cywilnych prowadzonych przez
uprawnion¹ czêœæ… Dotyczy to funduszu, ale
tak¿e pacjenta, bo dzisiaj on te¿ ma prawo do ta-
kich roszczeñ i ta regulacja w niczym nie umniej-
sza roszczeniom pacjenta z tytu³u kodeksu cy-
wilnego. Pewno s¹d bêdzie bra³ pod uwagê tê
czêœæ roszczenia, która dotyczy kosztów leczenia
i jest przedmiotem regresu w stosunku do Naro-
dowego Funduszu Zdrowia. Szeœædziesi¹t piêæ
tysiêcy spraw, szeœædziesi¹t piêæ tysiêcy roz-
strzygniêæ, szeœædziesi¹t piêæ tysiêcy kwitów,
które s¹ na fakturach i mówi¹ o kosztach postê-
powania przed s¹dem cywilnym.

Uwa¿amy, ¿e Narodowego Funduszu Zdrowia
nie staæ na to, ¿eby w czêœci pokrywa³ koszty po-
stêpowañ cywilnych, które s¹ w Polsce wysokie.
Nie staæ równie¿ Narodowego Funduszu Zdrowia
i nas obywateli na to, ¿eby w przypadkach za-
gmatwanych i bardzo szczególnych – a koszty
wynikaj¹ce z udzielenia œwiadczenia s¹ bardzo
du¿e – prowadziæ przewlek³e postêpowania s¹do-
we. Panu senatorowi pozostawiam sprawdzenie,
bo nie dysponuje danymi, ile œrednio trwa dzisiaj
postêpowanie przed s¹dem cywilnym w przypad-
ku roszczenia, tak jak tutaj zosta³o powiedziane,
cywilnoprawnego. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Krzysztof Putra:
Dziêkujê bardzo.
Pan senator Witczak.

Senator Mariusz Witczak:
Panie Ministrze, ja pozwolê sobie jednak wró-

ciæ do wskaŸnika op³aty rycza³towej i przywo³am

panu ministrowi, wprawdzie z pamiêci, niedok³a-
dnie, art. 217 konstytucji, który jednoznacznie
mówi, ¿e nak³adanie podatków, danin publicz-
nych, okreœlanie stawek podatkowych odbywa
siê w drodze ustawy, a nie rozporz¹dzenia. I chcê
polemizowaæ z panem ministrem, ¿e akurat usta-
wa o VAT jest dobrym przyk³adem. Ona jest bar-
dzo z³ym przyk³adem. Bowiem, gdyby zosta³a za-
skar¿ona, to w tym aspekcie trybuna³ powinien
j¹ uchyliæ, poniewa¿ jednoznacznie ustawa
o VAT jest sprzeczna z art. 217 konstytucji.

A zatem pytam pana ministra: czy nie nale¿y
tworzyæ poprawnego, starannego prawa, zamiast
brn¹æ w tak¹ drogê niechlujn¹ i tego typu daninê
publiczn¹ okreœlaæ w trybie rozporz¹dzenia, a nie
ustawy, jak to powinno byæ zgodnie z konstytu-
cj¹ robione? Dziêkujê.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Zdrowia
Boles³aw Piecha:
Dziêkujê bardzo.
Panie Marsza³ku! Szanowni Pañstwo!
Nie do mnie nale¿y ocena, czy podatek VAT jest

wprowadzony poprawnie czy niepoprawnie. Pañ-
stwo senatorowie równie¿ maj¹ inicjatywê usta-
wodawcz¹ i mog¹ ten stan zmieniæ. I nie
chcia³bym siê do tego odnosiæ.

Chcia³bym wreszcie rozwiaæ w¹tpliwoœci co do
sprawy podatku i daniny publicznej oraz kwestii
regulowania podatku. Ta kwestia ci¹gle przez
opiniê publiczn¹ by³a podkreœlana, mówiono, ¿e
nie chodzi tutaj o ¿adne roszczenie, o ¿adn¹ inn¹
sprawê, tylko bezwzglêdnie o podatek. Otó¿ nie
mówimy o podatku, mówimy o daninie publicz-
nej. Danin¹ publiczn¹ jest równie¿, Panie Sena-
torze, pañska osobista sk³adka na ubezpieczenie
zdrowotne. To s¹ pañskie prywatne pieni¹dze
na³o¿one przez ustawodawcê w formie daniny
publicznej. A podatek ma okreœlony cel, tym ce-
lem, albo raczej: okreœlonym miejscem groma-
dzenia, jest bud¿et. Podatek nie jest przesuwany
wprost do innych jednostek finansowych, to jest
bud¿et, taka jest definicja podatku. Podatek nie
ma okreœlonego przeznaczenia. To Wysoka Izba
decyduje, na co przeznaczymy pieni¹dze zbiera-
ne z podatku. I mo¿emy podatek przeznaczyæ
w dowolny sposób, który okreœla rz¹d, a przy-
jmuje Sejm i Senat. Wiêc chcia³bym uciec od ta-
kiego myœlenia. To jest pierwsza sprawa.

Je¿eli chodzi o daninê publiczn¹, rzeczywiœcie,
tak jest. I s¹ to pieni¹dze prywatne. W momencie,
kiedy fundusz na rachunku ma – „ma”, to jest ta-
kie krótkie s³owo – œrodki, ta danina publiczna,
ten pieni¹dz staje siê elementem finansów publi-
cznych, staje siê pieni¹dzem publicznym. To jest
ten moment przejœciowy. W zwi¹zku z tym fun-
dusz dysponuje tylko i wy³¹cznie œrodkami pub-
licznymi.
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Czy tego typu sprawy powinny byæ rozwi¹zane
w innej procedurze legislacyjnej, bo ta procedura
te¿ by³a kwestionowana? To znaczy, czy pierwsze
czytanie musi odbywaæ siê na plenarnym posie-
dzeniu Sejmu, a nie na posiedzeniu komisji itd.?
Otó¿, je¿eli przyjmiemy, ¿e to jest podatek, to tak,
bo Regulamin Sejmu okreœla dok³adnie, jak maj¹
byæ wprowadzane ustawy podatkowe, ale w spra-
wie daniny publicznej takiej samej delegacji, pro-
szê pañstwa, nie ma. Proszê sprawdziæ w Regula-
minie Sejmu.

Codosposobuwyliczania tegowskaŸnika, odsy-
³am do rozporz¹dzenia. Bardzo bym jednak prosi³
o bardzo szczegó³owe pochylenie siê nad art. 131a
proponowanej ustawy sejmowej. Ten artyku³ za-
wiera w piêciu ustêpach, które czêœciowo jeszcze
s¹ wypunktowane, dok³adne dane, jak wyliczaæ te-
go typu wskaŸnik. Tak jak powiedzia³em, nie tylko
w przypadku podatku VAT tego rodzaju wskaŸniki
s¹ wyliczane. Uwa¿am, ¿e akurat liczba szczegó-
³ów, które uda³o siê zawrzeæ projektodawcy, czyli
rz¹dowi, w delegacji ustawowej jest wystarczaj¹ca.
Chodzi o te wszystkie ustawowe kryteria, które
trzeba wzi¹æ pod uwagê, a nastêpnie wyliczyæ i po-
daæ ten wskaŸnik na nastêpny rok. A on musi byæ
dynamiczny, bo my nie zak³adamy, ¿e liczba ofiar
bêdzie ros³a, tylko zak³adamy, ¿e mo¿e spadaæ –
i bardzo byœmy sobie tego ¿yczyli – wiêc musi byæ
urealniany co roku. I ta wyk³adnia ustawowa na-
szym zdaniem spe³nia w pe³ni rygory poprawnoœci
legislacyjnej. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Krzysztof Putra:
Dziêkujê bardzo.
Teraz bêdzie pyta³ pan senator Kubiak, nastê-

pnie pan senator £uczycki i pan senator Augu-
styn po raz drugi.

Dla porz¹dku pytam: czy ktoœ jeszcze bêdzie
chcia³ zadaæ pytanie? Nie widzê chêtnych, wiêc
na tym bêdziemy koñczyli.

Bardzo proszê, pan senator Kubiak.

Senator Janusz Kubiak:
Czy przygotowuj¹c projekt, uzyskano infor-

macje, jakie zyski osi¹gaj¹ zak³ady ubezpieczeñ
z polis OC, z ostatnich trzech lat? I jaka jest spra-
wnoœæ regresu Ubezpieczeniowego Funduszu
Gwarancyjnego w stosunku do sprawców szkód?
Dziêkujê.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Zdrowia
Boles³aw Piecha:
Dziêkujê bardzo.
Co do czêœci pytania nie mam tutaj wszystkich

danych, ale czêœæ mam, wiêc trochê bêdê przyta-

cza³ z pamiêci. Je¿eli siê pomylê o 100 milionów
z³, proszê mi wybaczyæ, ale mówimy o miliardach,
wiêc 100 milionów to jest jednak pierwsze miej-
sce po przecinku. Otó¿ z tych danych, które ma-
my, a s¹ to dane oficjalne, zawarte w obowi¹zko-
wych sprawozdaniach towarzystw ubezpiecze-
niowych, wynika, ¿e zbiór sk³adki brutto z tytu³u
OC komunikacyjnego wynosi oko³o 5 miliardów
300 milionów z³ – przepraszam, je¿eli siê pomyli-
³em, proszê to wzi¹æ pod uwagê. Koszty zwi¹zane
z prowadzeniem tej czynnoœci, czyli ze szkodowo-
œci¹ i napraw¹, obejmuj¹ zarówno czêœci mate-
rialne pojazdów mechanicznych, jak i jakieœ od-
szkodowania za coœ tam, na przyk³ad za pokrycie
kosztów leczenia, które i tak ju¿ pokry³ przecie¿
fundusz, dodatkowo drugi raz czasem siê pokry-
wa poszkodowanemu koszty leczenia na podsta-
wie wyroku s¹dowego, takie sytuacje siê zdarza-
j¹. I te koszty s¹ na poziomie 3 miliardów 600 mi-
lionów z³. Jest ró¿nica, ta ró¿nica to oko³o 2 mi-
liardy z³. I te koszty oczywiœcie ró¿ni¹ siê. Pewnie
to s¹ koszty akwizycji, to s¹ koszty marketingu,
to s¹ koszty utrzymania dru¿yny siatkarskiej,
wicemistrza czy mistrza Polski, to s¹ te normalne
koszty. I w nich jest jeden koszt znamienny, któ-
rym niestety towarzystwa ubezpieczeniowe bar-
dzo mocno manipuluj¹: koszt reasekuracji.

Polski ubezpieczyciel, PZU, w zasadzie powi-
nien byæ z tej ustawy zadowolony, bo je¿eli siê
oka¿e, ¿e towarzystwa ubezpieczeniowe w prosty
sposób przerzuc¹ dwunastoprocentowy wzrost
z wszystkimi mo¿liwymi kosztami na klienta, to
PZU bêdzie móg³ obni¿yæ ten wskaŸnik, bo on nie
musi odprowadzaæ ca³oœci albo du¿ej kwoty rea-
sekuracji do swojej firmy matki za granic¹. Mo¿-
na przecie¿ odprowadziæ koszty reasekuracji, bo
to jest wewnêtrzna sprawa poszczególnych towa-
rzystw ubezpieczeniowych i ¿aden przepis nie re-
guluje sztywno wysokoœci kosztów reasekuracji
w innym towarzystwie ubezpieczeniowym – z te-
go, co pamiêtam.

Ca³a konstrukcja kalkulacji podlega zaœ coro-
cznemu badaniu. Mamy przecie¿ komisjê nadzo-
ru ubezpieczeñ i ta komisja mo¿e poprosiæ
o szczegó³owe dane i mo¿e zacz¹æ badaæ. Mamy
równie¿ Urz¹d Ochrony Konkurencji i Konsu-
mentów, który równie¿ mo¿e badaæ tego typu
kalkulacje i mo¿e badaæ, czy przypadkiem w pro-
sty sposób, wykorzystuj¹c jak¹œ tam pozycjê mo-
nopolisty, nie mo¿na podwy¿szaæ stawki.

Jestem spokojny, ¿e zapowiedzi dotycz¹ce,
dwudziesto- czy piêtnastoprocentowej podwy¿ki
stawki siê nie spe³ni¹. Wykorzystujemy tutaj, cy-
nicznie wykorzystujemy, zdolnoœæ konkurencyj-
n¹ towarzystw ubezpieczeniowych. Je¿eli dzisiaj,
wykrêcaj¹c jeden numer telefonu – w telewizji co-
dziennie ze trzy razy jest taka reklama – mo¿emy
zyskaæ kilkaset z³otych, to weŸmy pod uwagê ten
koszt dwunastoprocentowy zbioru sk³adki
i przypomnijmy sobie, jak¹ p³acimy dzisiaj sk³ad-
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kê i ile to jest 12% z tego. To dla pewnego rodzaju
ubezpieczycieli nie stanowi ¿adnego problemu.
Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Krzysztof Putra:
Dziêkujê bardzo.
Jeszcze pytanie zada pan senator £uczycki

i pan senator Augustyn i na tym koñczymy pyta-
nia. Tylko bardzo bym prosi³ o trzymanie siê tego
regulaminowego czasu, a pana ministra proszê
o krótkie odpowiedzi.

Bardzo proszê.

Senator Andrzej £uczycki:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku, ¿e nie jestem na

samym koñcu.
Chcia³bym siê odnieœæ do odpowiedzi pana mi-

nistra na pytanie, które zada³ senator Witczak,
dotycz¹ce niezgodnoœci art. 131a z konstytucj¹.
Pan minister niestety w zasadzie nie odpowie-
dzia³ na pytanie, czy to jest zgodne z konstytucj¹,
czy nie. Ale to jest kwestia podlegaj¹ca ocenie.
Mnie zaœ interesuje inna sprawa.

Panie Ministrze, chcia³bym, ¿eby pan powie-
dzia³ nam, jak s¹ uregulowane podobne sprawy
w innych krajach europejskich. Chcia³bym, ¿eby
pan poda³ przynajmniej dwa przyk³ady, odmien-
ne przyk³ady, jak to jest uregulowane w innych
krajach. Dziêkujê bardzo.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Zdrowia
Boles³aw Piecha:
Panie Marsza³ku, myœlê, ¿e na temat art. 131

nie bêdê ju¿ dyskutowa³, przedstawi³em swoje
argumenty, a w¹tpliwoœci pewnie nie rozwiejê.
Przekonani s¹ przekonani, a nieprzekonanych
nie przekonam.

Je¿eli chodzi zaœ o regulacje w Unii Europej-
skiej, to s¹ trzy rodzaje rozwi¹zañ: w kilku kra-
jach Unii Europejskiej s¹ regulacje podobne do
naszej, w kilkunastu krajach Unii Europejskiej
s¹ rozwi¹zania parafiskalne albo fiskalne, a jed-
no pañstwo, Litwa, nie ma ¿adnej regulacji, tak
jak my dotychczas. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Krzysztof Putra:

Bardzo dziêkujê.
Pan senator Augustyn.

Senator Mieczys³aw Augustyn:

Trudno w wypadku tego punktu nie zauwa¿yæ,
¿e obradujemy dzisiaj w bardzo specyficznym

momencie, i nie sposób nie zadaæ panu ministro-
wi pytania: na ile wprowadzenie tej ustawy,
i w jakim segmencie, i w jakim stopniu, przyczyni
siê do poprawy sytuacji w s³u¿bie zdrowia?

Pytam tak szczegó³owo, a nie ogólnie dlatego,
¿e wielki sprzeciw i wiele negatywnych opinii wy-
ra¿anych jest w zwi¹zku z t¹ ustaw¹ nie tylko dla-
tego, ¿e w przekonaniu wielu jest to dodatkowa
danina publiczna, ale mo¿e g³ównie dlatego, ¿e
brak jest zaufania, ¿e bez reformy ona cokolwiek
w czymkolwiek zmieni. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Krzysztof Putra:
Bardzo proszê.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Zdrowia
Boles³aw Piecha:
Panie Marsza³ku, nie bardzo chcia³bym odpo-

wiadaæ na to pytanie, bo pytanie jest retoryczne
i równie¿ pana senatora w ¿adnym wypadku nie
przekonam…

(Wicemarsza³ek Krzysztof Putra: Dziêkujê bar-
dzo…)

Ale powiem jednak kilka s³ów. Rz¹d musi dzia-
³aæ w oparciu o prawo i ma obowi¹zki ustawowe.
Jednym z tych obowi¹zków, je¿eli chodzi o opiekê
zdrowotn¹, oprócz wprowadzania regulacji itd.,
jest sta³e powiêkszanie przychodów Narodowego
Funduszu Zdrowia, czyli naszego ubezpieczenia
generalnego. Rzecz¹ opozycji jest dzielenie pie-
niêdzy bez podstawy prawnej. Dzisiaj oto s³yszê,
¿e opozycja chce rozdawaæ, ale to rz¹d musi za-
dbaæ, ¿eby przynajmniej stworzyæ podstawy pra-
wne i œci¹gn¹æ te pieni¹dze, Panie Senatorze,
z obywateli. Czasy dodrukowywania w Mennicy
Pañstwowej siê skoñczy³y, dzisiaj ju¿ nikt nie
dodrukuje ¿adnych pieniêdzy. Ka¿de Ÿród³o
przychodu to jest obywatel. To jest pierwsza,
podstawowa sprawa.

I chcia³bym…
(Senator Mariusz Witczak: Jeszcze tanie pañ-

stwo.)
Proszê?
(Senator Mariusz Witczak: Jeszcze tanie pañ-

stwo.)
(Wicemarsza³ek Krzysztof Putra: Bardzo bym

prosi³ o niekomentowanie.)
Tanie pañstwo polega pewnie na tym.
I druga sprawa: co to jest reforma ochrony

zdrowia? Je¿eli ktoœ myœli, ¿e z prywatyzacji
przybêdzie pieniêdzy, to ja jestem w stanie daæ
g³owê, ¿e z prywatyzacji nie przybêdzie pieniêdzy.
Pytanie, jak zostan¹ wykorzystane…

(Senator Mieczys³aw Augustyn: Panie Mini-
strze, ja prosi³em, ¿eby pan siê odniós³ do…)

Panie Senatorze, pan mnie sprowokowa³,
przepraszam, wycofujê siê.
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Wicemarsza³ek Krzysztof Putra:

Panie Senatorze, zadawa³ pan pytania, mia³
pan tak¹ mo¿liwoœæ, proszê nie prowadziæ
w taki sposób dialogu, bo regulamin tego nie
przewiduje.

(Senator Mieczys³aw Augustyn: Panie Mar-
sza³ku, ja…)

Panie Senatorze, nie udzieli³em panu g³osu.
Jak bêdzie pan chcia³ zadaæ jeszcze jedno pyta-
nie, bêdzie pan móg³, udzielê panu g³osu.

Bardzo proszê.

Senator Mieczys³aw Augustyn:

Moje pytanie dotyczy³o mo¿liwych pozyty-
wnych skutków wprowadzenia tej ustawy. I nie
¿yczê sobie takiej galopady, której w moim pyta-
niu nie by³o. A pytanie o reformê dotyczy³o pañ-
skich projektów, pañstwa projektów reformy,
a nie cudzych, do czego ja siê w ogóle nie odnosi-
³em, tylko pan minister siê odnosi³. Wiêc proszê,
¿eby pan minister zechcia³ odpowiedzieæ na kon-
kretne, nienacechowane ¿adn¹ z³oœliwoœci¹ py-
tanie. I proszê o niez³oœliw¹ odpowiedŸ.

Wicemarsza³ek Krzysztof Putra:

Panie Senatorze, bardzo dziêkujê. Regulamin
przewiduje zadawanie pytañ, a nie dokonywanie
ocen.

Bardzo proszê, Panie Ministrze, zwiêŸle odpo-
wiedzieæ na pytanie i koñczymy.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Zdrowia
Boles³aw Piecha:

Panie Marsza³ku, proszê przyj¹æ moje prze-
prosiny. Niestety, byæ mo¿e stan nerwów jest nie
taki, jestem zmêczony.

Jak to wp³ynie na Narodowy Fundusz Zdro-
wia? To nie s¹ astronomiczne kwoty. My mówimy
o oko³o 500–600 milionach z³ w skali roku. Ale
chcielibyœmy uporz¹dkowaæ system. Chcielibyœ-
my, ¿eby to nie ka¿dy, niezale¿nie od tego, czy ma
auto, czy nie, p³aci³ za szkodê wyrz¹dzon¹ przez
kogoœ, kto posiada ubezpieczenie, mo¿e kiero-
waæ samochodem. I nie chcielibyœmy, ¿eby p³a-
cono, a dzisiaj taka mo¿liwoœæ istnieje, za jedno
i to samo œwiadczenie podwójnie. Bo Narodowy
Fundusz Zdrowia p³aci z naszej sk³adki za œwiad-
czenie, a zas¹dzone, zgodnie z dzisiaj obowi¹zu-
j¹cym prawem, na rzecz poszkodowanego koszty
leczenia nigdy nie trafi¹ do szpitala, który leczy³
poszkodowanego. Takie jest przes³anie. Dziêkujê
bardzo.

Wicemarsza³ek Krzysztof Putra:

Bardzo serdecznie dziêkujê panu ministrowi.
Otwieram dyskusjê.
Przypominam o wymogach regulaminowych

dotycz¹cych czasu przemawiania senatorów,
art. 46 ust. 1 i 2 Regulaminu Senatu, o koniecz-
noœci zapisywania siê do g³osu u senatora prowa-
dz¹cego listê mówców, a przede wszystkim o obo-
wi¹zku sk³adania podpisanych wniosków o cha-
rakterze legislacyjnym do marsza³ka Senatu do
czasu zamkniêcia dyskusji.

Informujê, ¿e do g³osu zapisa³ siê pan senator
Czes³aw Ryszka, ale zdecydowa³ siê na z³o¿enie
swojego wyst¹pienia w formie pisemnej*, co skróci
trochê debatê. Bardzo dziêkujê panu senatorowi.

Pan senator Andrzej £uczycki, bardzo proszê.

Senator Andrzej £uczycki:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Szanowny Pa-

nie Ministrze!
Moje wyst¹pienie nie bêdzie nacechowane

z³oœliwoœci¹, mam nadziejê, ¿e nie odbierze pan
go w ten sposób.

Wiem, ¿e kwestia ubezpieczenia osób, które
uleg³y wypadkom komunikacyjnym, jest kwesti¹
wa¿n¹ i budzi szereg w¹tpliwoœci i dyskusji. Mó-
wiê o przed³o¿onym projekcie, który budzi wiele
w¹tpliwoœci i dyskusji. Uwa¿am, i cz³onkowie na-
szego klubu, Klubu Senatorów Platformy Oby-
watelskiej, tak uwa¿aj¹, ¿e ten problem nale¿y
za³atwiæ, nale¿y go rozwi¹zaæ. Jednak droga, któ-
r¹ pañstwo wybraliœcie, wed³ug naszej oceny,
jest drog¹ nies³uszn¹, jest b³êdna. Ona doprowa-
dzi do tego, ¿e ta ustawa zostanie zawetowana
w Trybunale Konstytucyjnym, wiêc skoñczy siê
tylko i wy³¹cznie na dobrych chêciach. Pañstwo
wybraliœcie drogê na skróty, która nie doprowa-
dzi do oczekiwanego celu. Naszym zdaniem, i tu-
taj podzielamy zarówno opiniê naszych legislato-
rów, jak i inne opinie prawne, które mieliœmy do
dyspozycji, droga nowelizacji kodeksu cywilnego
jest w³aœciw¹ drog¹. Zdejmuje to odium niekon-
stytucyjnoœci, zdejmuje odium dzia³ania tylko
w wyselekcjonowanej grupie, bo de facto kierow-
cy prowadz¹cy pojazdy mechaniczne s¹ odpowie-
dzialni za skutki leczenia ofiar wypadków komu-
nikacyjnych. To jest z³a droga.

Ja nie bêdê ju¿ podnosi³ tych kwestii, które za-
równo w pytaniach, jak i w wyst¹pieniach sena-
torów w trakcie posiedzeñ komisji by³y podno-
szone. W wiêkszoœci podzielam te uwagi i dlate-
go, Panie Ministrze, w dobrze pojêtym interesie
pañstwa sk³adam wniosek o odrzucenie tej usta-
wy. Uwa¿am, ¿e rz¹d powinien przygotowaæ tak¹
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ustawê i takie rozwi¹zania, które by nie by³y na-
ra¿one na odrzucenie przez Trybuna³ Konstytu-
cyjny. Dziêkujê bardzo.

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

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

Senator W³adys³aw Sidorowicz:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Panie Mini-

strze!
Zarówno w Sejmie, jak i w trakcie posiedzeñ ko-

misji zwracano uwagê na to, i¿ obrana droga po-
prawy czy wprowadzenia powi¹zania pomiêdzy
szkod¹ i kosztami naprawienia tej szkody, droga
obrana przez rz¹d nie jest drog¹ w³aœciw¹, a mimo
to nie nast¹pi³a korekta, chocia¿ w dwóch miej-
scach by³a na to szansa. By³a na to szansa zaró-
wno w Sejmie, jak i tutaj, w Senacie. Z wielkim ¿a-
lem muszê powiedzieæ, ¿e pomimo i¿ zdajê sobie
sprawê z mizeroty i z ci¹g³ego niedofinansowania
tego systemu, a zw³aszcza pojawienia siê sytuacji,
w której z jednej strony mamy nieŸle finansowan¹
opiekê przedszpitaln¹, a z drugiej nie mamy dob-
rze finansowanych oddzia³ów ratunkowych, to je-
dnak zaskakuje mnie ta droga na skróty, która
jest de facto prób¹ obejœcia czegoœ, co ma d³ug¹
tradycjê, czyli powi¹zania pomiêdzy sprawc¹
i tym, który tê szkodê poniós³.

Wcale nie oznacza³oby to szeœædziesiêciu ty-
siêcy spraw, którymi tutaj próbuje siê uzasa-
dniaæ opór przeciwko takiej konstrukcji, bo
œwiadczenia regresywne, do których zosta³by zo-
bowi¹zany ubezpieczony, s¹ przewidziane
w pañstwa ustawie. I dlatego, poniewa¿ tutaj ju¿
pad³ wniosek prawny dotycz¹cy tej ustawy, za-
stanawiam siê, czy jednak mimo wszystko nie
powinniœcie pañstwo szybko szykowaæ czegoœ in-
nego, bo z bardzo umiarkowanych opinii praw-
nych, jakimi dysponowa³em, wynika, ¿e szanse
na to, ¿eby ta ustawa siê obroni³a w trybunale, s¹
doprawdy niewielkie. (Oklaski)

Wicemarsza³ek Maciej P³a¿yñski:
Dziêkujê.
Pani senator Rudnicka.

Senator Jadwiga Rudnicka:
Panie Marsza³ku! Panie Ministrze! Wysoka Iz-

bo Senacka!
Obecnie panuje jakaœ taka moda, ¿e gdy chce

siê zrobiæ coœ dobrego, to natychmiast jest to nie-

konstytucyjne. Ja nie zaprzeczam, ¿e mog¹ byæ
luki, mo¿e byæ potrzeba wprowadzenia popra-
wek, niemniej jednak nie odczuwam atmosfery
chêci zg³oszenia tych poprawek, tylko odczu-
wam atmosferê chêci odrzucenia za wszelk¹ ce-
nê tej ustawy.

To jest pierwsza ustawa pochylaj¹ca siê nad
ludŸmi, którzy zostali poszkodowani na naszych
szosach. Mamy pierwsze miejsce w Europie
w œmiertelnoœci i kalectwie na naszych drogach.
Jakoœ dziwnie media tego nie roztrz¹saj¹. Wiêcej
uwagi zwraca siê, od czasu do czasu, na to, ¿e ¿a-
by przechodz¹ przez jezdnie i trac¹ ¿ycie. Ja te¿
lubiê ¿aby i nie chcê, ¿eby traci³y ¿ycie, niemniej
jednak kilka tysiêcy osób zabitych i szeœædziesi¹t
tysiêcy osób rannych jest to coœ, co jest z jakichœ
bardzo dziwnych powodów ma³o zauwa¿alne.
Przecie¿ to jest normalny front wojskowy, terro-
ryœci nam nie robi¹ tyle krzywd, ile sami sobie
wyrz¹dzamy.

I w tej chwili nastêpuje pewne zwrócenie uwagi
na to, sk¹d braæ na to, ¿eby tych ludzi ratowaæ,
sk¹d braæ finanse na to, a¿eby ich leczyæ. Do tej
pory z tej bardzo szczup³ej naszej sk³adki zdro-
wotnej pokrywano wszystkie te koszty. W tej
chwili otwiera siê droga do tego, a¿eby chocia¿
czêœciowo zebraæ na to sk³adkê. S³yszê: ja nie
mam ¿adnych wypadków drogowych, dlaczego ja
mam p³aciæ? Przecie¿ ja na przyk³ad nie zalewam
nikomu mieszkania, a p³acê ubezpieczenie co ro-
ku. Nikt z nas w tym samym czasie nie jest chory
czterokrotnie, ale jak ma prace zlecone czy coœ
innego, to te¿ p³aci sk³adki. A ta sk³adka jakoœ
bardzo dziwnie przeszkadza.

Chcia³abym zwróciæ jeszcze uwagê na najwa¿-
niejsz¹ sprawê. Proszê pañstwa, tych ludzi po-
krzywdzonych na naszych szosach trzeba na-
prawdê porz¹dnie rehabilitowaæ i daæ im mo¿noœæ
powrotu do zdrowia i do normalnego ¿ycia, a bar-
dzo dobrze wiemy, ¿e nasze dotychczasowe sk³ad-
ki s¹ minimalne w porównaniu z potrzebami.

To jest taki mój, ¿e tak powiem, apel o to, ¿eby
tê ustawê przyj¹æ i ju¿ nie robiæ nad ni¹ tak wiel-
kich s¹dów. Dziêkujê. (Oklaski)

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

Senator Janusz Kubiak:
Szanowny Panie Marsza³ku! Szanowny Panie

Ministrze! Panie i Panowie Senatorowie!
Nie bêdê zajmowa³ siê opiniami prawnymi, bo

pañstwo je otrzymali, pañstwo siê z nimi zapoz-
nali, chcia³bym siê skupiæ tylko i wy³¹cznie na
art. 2 proponowanej ustawy, dotycz¹cym zmian,
a w³aœciwie na dodaniu art. 43a i 119 do ustawy
o ubezpieczeniach obowi¹zkowych, Ubezpiecze-
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niowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim
Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Przepis mówi o tym, i¿ zak³ad ubezpieczeñ wy-
konuj¹cy na terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej dzia³alnoœæ w zakresie obowi¹zkowego OC
przekazuje do centrali Narodowego Funduszu
Zdrowia op³atê rycza³tow¹ i informacjê. Tylko te
zak³ady ubezpieczeñ, które maj¹ zezwolenie na
prowadzenie OC, czyli oko³o trzydziestu zak³a-
dów, w tym zakresie bêd¹ tê sk³adkê do centrali
narodowego funduszu odprowadza³y. W wypad-
ku pozosta³ych pojazdów, które spowoduj¹ szko-
dê na osobie, a nie bêd¹ ubezpieczone w polskim
zak³adzie ubezpieczeñ, nie bêdzie odprowadzana
takowa sk³adka. Posiadacze tych samochodów,
mimo ¿e spowoduj¹ szkody, niestety nie bêd¹ za-
silaæ Narodowego Funduszu Zdrowia.

Mówimy o op³acie rycza³towej okreœlonej jako
iloczyn zbioru sk³adek brutto za dany miesi¹c.
Pyta³em o to i pani senator sprawozdawca powie-
dzia³a, ¿e to bêdzie sk³adka brutto przypisana.
Zastanawiam siê, czy zak³ad ubezpieczeñ te¿, tak
jak mówi³ pan minister, nie bêdzie manewrowa³
i nie bêdzie rozbija³ tej sk³adki na 6 czy 12 miesiê-
cy i przyjmowa³, bo mo¿e klient siê wycofa i bê-
dzie musia³ mu tê sk³adkê zwróciæ, ¿e tego przy-
pisu bêdzie mu robi³ 1/12, tylko i wy³¹cznie za
dany miesi¹c, za który bêdzie musia³ to odprowa-
dziæ. Bo mo¿e klient sprzeda samochód, za¿¹da
zwrotu sk³adki, wiêc nie mogê policzyæ tego od tej
otrzymanej faktycznie, choæby ona by³a rozbita
na raty, na pó³ roku czy na rok. A mo¿e byæ od-
wrotnie – to zak³ady ubezpieczeñ, ¿eby nie wyta-
czaæ kolejnych procesów, nie szukaæ klienta, bê-
d¹ od razu bra³y ca³¹ sk³adkê raz na rok i nie pó-
jd¹, ¿e tak powiem kolokwialnie, na rêkê posia-
daczom pojazdów, tylko powiedz¹: proszê bar-
dzo, pan p³aci ca³oœæ albo pan nie ma sk³adki, bo
my musimy to odprowadziæ do Narodowego Fun-
duszu Zdrowia.

Nastêpna sprawa, która z tym siê wi¹¿e. Z in-
formacji uzyskanych z Ubezpieczeniowego Fun-
duszu Gwarancyjnego, który p³aci tylko i wy³¹cz-
nie w okreœlonych przypadkach, kiedy sprawca
nie by³ ustalony lub sprawca jest nieznany,
œwiadczenia, odszkodowania zwi¹zane z krzyw-
d¹, wynika, ¿e ta œci¹galnoœæ wynosi oko³o 10%,
czyli 90% sk³adki jest nieœci¹galne.

Uwa¿am, ¿e to, i¿ obarczymy tym zak³ady
ubezpieczeñ, to oczywiœcie jest to pewne antido-
tum, sposób na polepszenie sytuacji, bo faktycz-
nie dotychczas na leczenie tych¿e osób by³y prze-
kazywane œrodki z narodowego funduszu. Temu
nie nale¿y zaprzeczaæ, ¿e to pracodawcy czy oso-
by ubezpieczone, odprowadzaj¹c sk³adkê zdro-
wotn¹, p³aci³y równie¿ na osoby, które by³y po-
szkodowane tylko i wy³¹cznie w tym zakresie, bo
by³y leczone w s³u¿bie zdrowia otrzymuj¹cej to

w ramach kontraktów za leczenie z Narodowego
Funduszu Zdrowia. Uwa¿am, ¿e obarczenie t¹
sk³adk¹ tylko i wy³¹cznie posiadaczy pojazdów
spowoduje na przyk³ad rejestrowanie tych samo-
chodów poza granicami Polski, przede wszyst-
kim w przypadku du¿ych firm transportowych,
bo to dotyczy ka¿dego posiadacza.

Jest równie¿ taka kwestia, jak to bêdzie po-
miêdzy poszczególnymi zak³adami ubezpieczeñ,
kiedy teraz w Unii generalnie przestaje istnieæ
zielona karta, a nasza granica, miêdzy innymi
z Ukrain¹, jest jednoczeœnie granic¹ unijn¹ –
chodzi mi o kwestiê regresu, je¿eli bêd¹ sprawcy,
regresu w stosunku do tych osób. Czy pozostanie
tak, ¿e pewna czêœæ posiadaczy bêdzie pokrywa³a
koszty zwi¹zane z wypadkami komunikacyjny-
mi, a je¿eli nie bêd¹ to osoby, które by p³aci³y,
a bêd¹ siê one porusza³y na terytorium Polski
i spowoduj¹ tak¹ szkodê, wtedy bêdzie to pokry-
wane z Narodowego Funduszu Zdrowia, a nie z
puli, która ma byæ zebrana od zak³adów ubezpie-
czeñ i przeznaczona na leczenie poszkodowa-
nych w wypadkach? Dziêkujê.

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

Senator Franciszek Adamczyk:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Panie Mini-

strze!
Pani senator by³a ³askawa zwróciæ nam uwagê

na pojawienie siê mody na niekonstytucyjnoœæ,
a przecie¿ Biuro Legislacyjne Kancelarii Senatu
czy prawnicy Sejmu, jak myœlê, modami siê nie
kieruj¹. W konkluzji opinii prawnej czytamy, ¿e
przed³o¿ona ustawa budzi zastrze¿enia zarówno
konstytucyjne, jak i legislacyjne, wiêc coœ jest na
rzeczy.

Ja myœlê, ¿e jako parlament powinniœmy
z zwiêksz¹ roztropnoœci¹ podchodziæ do tworze-
nia prawa. Obowi¹zkiem parlamentu w demo-
kratycznym pañstwie jest tworzenie m¹drego,
dobrego prawa, bo to prawo reguluje ¿ycie i po-
stêpowanie obywateli. Skoro jest taka opinia, to
raczej bym siê zastanawia³, czy w Senacie mo¿na
jeszcze wnieœæ takie poprawki, które ten zarzut
oddal¹, a je¿eli nie ma takiej mo¿liwoœci, to trze-
ba bêdzie siê mo¿e zastanowiæ nad nowymi roz-
wi¹zaniami. Problem jest bardzo wa¿ny i powa¿-
ny, i bez wzglêdu na to, jak odnosimy siê do tej
ustawy, ona dotyka bardzo wa¿nego problemu.

Ja tylko siê dziwiê, mo¿e nie dziwiê siê, ale za-
stanawiam siê, dlaczego poszliœmy w tym kie-
runku, ¿eby w nieskoñczonoœæ dyskutowaæ z fir-
mami ubezpieczeniowymi i co roku powielaæ ten
scenariusz, dyskutowaæ nad tym, jaki procent
sk³adki ma iœæ na fundusz. Przecie¿ ¿yjemy ju¿
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w cywi l izowanym kraju. We wszystkich
pañstwach, a mo¿e w ich wiêkszoœci, przynaj-
mniej w tych, w których sytuacji ja siê orientowa-
³em, sprawa jest prosta, ktoœ jest gdzieœ ubezpie-
czony, spowodowa³ wypadek i to ubezpieczenie
p³aci za leczenie chorego i za jego rehabilitacjê.
Jest konkretny ubezpieczyciel. Mam samochód,
ubezpieczam siê od odpowiedzialnoœci cywilnej
i je¿eli stanie siê nieszczêœcie, to ta firma p³aci
szpitalowi. Szpital jest w stanie powiedzieæ, ile
kosztowa³o leczenie i rehabilitacja danego po-
szkodowanego. Mo¿e lepiej by³oby skorzystaæ
z tych znanych ju¿ rozwi¹zañ, wówczas bez
wzglêdu na to, jaki to jest ubezpieczyciel, bêdzie
za to p³aci³. Tak to jest regulowane.

Ma³o tego, firmy ubezpieczeniowe – spotka³em
siê z tym w wielu krajach, szczególnie w Stanach
Zjednoczonych – kogoœ, kto powoduje du¿o wy-
padków, nie chc¹ nawet ubezpieczyæ albo p³aci on
du¿o wy¿sz¹ sk³adkê ubezpieczeniow¹, czyli to siê
rozk³ada. Wówczas ten pirat drogowy zastanawia
siê, czy jeŸdziæ wolniej, czy p³aciæ trzy razy wy¿sz¹
sk³adkê na ubezpieczenie spo³eczne. Tak to jest re-
gulowane. Do tego firmy ubezpieczeniowe partycy-
puj¹ w kosztach ratownictwa. One maj¹ wyliczone,
¿e je¿eli pomoc zostaje szybko udzielona, to koszty
leczenia s¹ mniejsze. I takie rozwi¹zania s¹. Owe
firmy niejako dobrowolnie wchodz¹ w ten system
poprzezwspó³finansowanie systemuratownictwa.

S¹ to rozwi¹zania, które oczywiœcie w tej usta-
wie nie s¹ ju¿ mo¿liwe do zastosowania, bo ona
przyjê³a inn¹ logikê, mo¿e nieco uproszczon¹,
troszkê na skróty, ¿eby uratowaæ bud¿et Narodo-
wego Funduszu Zdrowia. Myœlê jednak, ¿e pod-
czas pracy nad przysz³ymi rozwi¹zaniami warto
by nad tym wa¿nym problemem jeszcze raz siê
pochyliæ i mo¿e równie¿ przy okazji nowelizacji
innych ustaw spróbowaæ przyj¹æ pewne regula-
cje, które by ten system wi¹za³y niejako z kon-
kretn¹ szkod¹, a tak¿e danego ubezpieczyciela
z rzeczywistymi kosztami leczenia poszkodowa-
nego. Dziêkujê bardzo. (Oklaski)

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

Senator Aleksander Bentkowski:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Wys³ucha³em tylko fragmentów, jak zwykle,

bardzo ciekawych wypowiedzi pana ministra Pie-
chy, wiêc nie wiem, czy przypadkiem nie bêdê siê
powtarza³.

Dyskusja, która zosta³a zainicjowana t¹ usta-
w¹, wydaje mi siê, nie do koñca wykazuje, ¿e Se-
nat ma wystarczaj¹c¹ wiedzê na temat tej¿e no-
welizacji ustawy. Trzeba sobie zadaæ pytanie, czy

rzeczywiœcie my tworzymy coœ tak nadzwyczaj-
nego, czego w Europie nie ma, czy rzeczywiœcie
tworzymy coœ takiego, co na pozór i od pocz¹tku
jest sprzeczne z konstytucj¹, czy sprzeczne z na-
szymi zdrowymi zasadami myœlenia.

Otó¿ nie. To w Europie jest inaczej ni¿ dotych-
czas w Polsce, poniewa¿ w Polsce zasada jest ta-
ka, ¿e firma ubezpieczeniowa, która pobiera
okreœlon¹ sk³adkê, bierze na siebie odpowie-
dzialnoœæ za naprawienie szkody, tak w zakresie
rzeczowym, jak i osobowym. I tyle, i koniec. Tym-
czasem w Europie, na przyk³ad w Anglii czy we
Francji, jest tak, ¿e po rozliczeniu szkody firma
ubezpieczeniowa, inaczej mówi¹c: ubezpieczy-
ciel, jest obowi¹zana naprawiæ szkodê poszkodo-
wanemu, ale potem szpital wystêpuje o zwrot
pe³nych kosztów leczenia do danej firmy ubez-
pieczeniowej. Tak, to szpital wystêpuje do danej
firmy ubezpieczeniowej o zwrot kosztów leczenia
i pe³ne koszty leczenia pokrywa szpitalowi firma
ubezpieczeniowa. W Niemczech jest inaczej.
W Niemczech jest tak, ¿e szpital czy s³u¿ba zdro-
wia niejako na koszt pañstwa pokrywa œwiadcze-
nie podstawowe, które zabezpiecza, chroni ¿ycie,
zaœ koszt rehabilitacji, leczenia dodatkowego jest
pokrywany przez firmê ubezpieczeniow¹. Krótko
mówi¹c, s³u¿ba zdrowia wystêpuje do ubezpie-
czyciela o zwrot kosztów poniesionych na przy-
k³ad na rehabilitacjê. W Danii jest identycznie
jak u nas. W Danii jest ustalony rycza³t, tak jak
u nas, nie wiem, w jakiej wysokoœci, ale jest ry-
cza³t.

Zatem nie tworzymy niczego takiego, co nie by-
³oby znane w Europie, w zwi¹zku z tym od razu, na
pocz¹tku, nie mo¿na zarzucaæ, ¿e jest to roz-
strzygniêcie niekonstytucyjne. W krajach cywili-
zowanych ju¿ od dawna przyjêta jest zasada, ¿e
posiadacze pojazdów z mocy ustawy obci¹¿eni s¹
obowi¹zkiem p³acenia sk³adki ubezpieczeniowej.
P³acimy za to my wszyscy i jest to forma podatku,
bo jest to jednostronne, jest bezzwrotne, jest przy-
musowe, w zwi¹zku z tym jest to typowy podatek.

Mo¿na sobie zadawaæ pytanie, zastanawiaæ
siê, wszyscy tak mówi¹: jak to, ten, kto nie spo-
woduje wypadku, bêdzie p³aci³ za tego, kto spo-
wodowa³ wypadek? Proszê pañstwa, wszyscy jes-
teœmy posiadaczami samochodów, wszyscy p³a-
cimy sk³adki OC, ale, odpukaæ, ¿aden z nas nie
mia³ wypadku komunikacyjnego i nikt nam tej
sk³adki nie zwróci. Zatem z naszych sk³adek
p³acone s¹ odszkodowania tym, którzy spowo-
dowali wypadek. My dobrowolnie godzimy siê na
takie opodatkowanie, bo to charakteryzuje cy-
wilizowane kraje. W zwi¹zku z tym nie mówmy,
¿e to jest coœ nadzwyczajnego.

Nastêpna sprawa. Pan senator by³ uprzejmy
zauwa¿yæ, ¿e powinno to byæ rozliczone, powinny
p³aciæ firmy ubezpieczeniowe – i p³ac¹, i wyró-
wnuj¹ szkodê – a potem zwracaæ szpitalom czy
w ogóle s³u¿bie zdrowia koszty leczenia. Proszê
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pañstwa, jak na razie, tych 12% z ca³¹ pewnoœci¹
nie zapewni ca³oœci kosztów leczenia. Gdyby…

(Senator Mieczys³aw Augustyn: Sk¹d pan to
wie?)

Tak mi siê wydaje. Zaraz podam pañstwu
przyk³ady. W Polsce na naprawê szkód rzeczo-
wych, czyli samochodów, pojazdów, œrednio wy-
daje siê oko³o 70% odszkodowañ, 30% przezna-
czanych jest na naprawê szkód osobowych,
w tym tak¿e odszkodowania, a wiêc i leczenie.
W Europie jest inaczej, w Europie jest to mniej
wiêcej 50% na 50%. Dlatego wydaje mi siê, ¿e ta
sk³adka, jak siê mówi, w wysokoœci oko³o 500 mi-
lionów z³ mo¿e byæ, powiedzmy, du¿o ni¿sza ni¿
wynosz¹ rzeczywiste koszty leczenia.

Tutaj zw³aszcza panowie mówili o tym, co by
by³o, gdyby s³u¿ba zdrowia by³a sprywatyzowa-
na. W tej sytuacji na posiadaczy pojazdów spad-
³oby w ca³oœci pokrywanie sk³adki na tyle wyso-
kiej, a¿eby s³u¿bie zdrowia zwróciæ ca³oœæ kosz-
tów leczenia, 100%. Uznajecie, ¿e sprywatyzowa-
nej s³u¿bie zdrowia nale¿a³oby zwracaæ koszty le-
czenia, a w przypadku publicznej s³u¿by zdrowia
jest to ju¿ sprzeczne z konstytucj¹?

(G³os z sali: Nie.)
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Bo-

les³aw Piecha: Nie.)
Nie. Dlaczego w takim razie nie mo¿na zwracaæ

kosztów publicznej s³u¿bie zdrowia?
(Senator Mieczys³aw Augustyn: W formie ry-

cza³tu.)
Sprawa jest otwarta. Tak jak powiedzia³em,

w Danii jest to robione w formie rycza³tu. Powie-
dzmy, ¿e Dania jest pañstwem niekonstytucyj-
nym.

(Senator Mieczys³aw Augustyn: Ma inn¹ kon-
stytucjê.)

Mo¿e ma inn¹ konstytucjê, mo¿e.
Je¿eli cokolwiek jest sprzeczne z konstytucj¹,

to – w moim przekonaniu – jest to tylko jeden za-
pis, zapis mówi¹cy o tym, ¿e u nas ka¿dy ma pra-
wo do bezp³atnej s³u¿by zdrowia, jak na razie.
W zwi¹zku z tym tak¿e ten, kto spowoduje wypa-
dek, a wiêc pokrzywdzony, ma prawo do bezp³at-
nej s³u¿by zdrowia. W tym zakresie rzeczywiœcie
ta ustawa jest dosyæ cienka i mo¿na siê zastana-
wiaæ, czy ten zapis nie narusza konstytucji.

Na koniec dwa zdania. Co by by³o, gdybyœmy
chcieli regresowaæ szkody sporz¹dzane przez
sprawców wypadków? Jest u nas instytucja, któ-
re regresuje szkody. To jest Ubezpieczeniowy
Fundusz Gwarancyjny, który – moim zdaniem –
ma bardzo dobrze rozbudowane to regresowanie.
Uzyskuje on prawie 100% tytu³ów wykonaw-
czych w postaci orzeczeñ s¹dowych, stano-
wi¹cych zwrot nale¿noœci za wyp³acone odszko-
dowania. I co? Mo¿e mu siê uda wyegzekwowaæ
w drodze postêpowañ 10%, a nawet wiêcej, 20%

czy 25%. Dlaczego? Poniewa¿, po pierwsze, spo-
³eczeñstwo jest biedne, a po drugie, nagminne
jest umarzanie egzekucji w postêpowaniu egze-
kucyjnym s¹dowym. Ju¿ nie wnikam, z jakich
powodów. W ka¿dym razie taka by³aby efekty-
wnoœæ dochodzenia tych odszkodowañ, gdybyœ-
my to zrzucili na barki postêpowañ s¹dowych.

Proszê pañstwa, zatem na pewno nie jest tak,
jak powiedzia³ tu pan minister Piecha, ¿e zak³ady
ubezpieczeñ odzyskuj¹ œrodki, maj¹ a¿ tak wyso-
kie zyski z OC. Nie jest tak. Jest nadzór. który
stwierdzi³, ¿e w 2005 r. zysk z OC wynosi³ oko³o
102 milionów z³, a w 2006 r. – 220 milionów z³.
Jest wiele zak³adów, które wykazuj¹ deficyt na
OC, ale przyjmuj¹ klientów z OC dlatego, ¿e
klienci wykupuj¹cy polisy OC przy okazji wyku-
puj¹ polisy maj¹tkowe, które s¹ bardzo korzy-
stne. Zak³ady ubezpieczeñ maj¹ zyski nie z wy-
padków komunikacyjnych, nie z ubezpieczeñ ko-
munikacyjnych, ale z ubezpieczeñ maj¹tkowych.

I ju¿ na koniec. Nie mamy siê co dziwiæ. Dzisiaj
nasza sk³adka OC wynosi w granicach 370 z³,
czyli oko³o 100 euro. W Europie wynosi ona oko³o
300 euro, jest trzy razy wy¿sza. Gdy czytam, ¿e…

(Senator Mieczys³aw Augustyn: Zarobki s¹
trzy razy wy¿sze.)

O tym ci¹gle mówimy. Tylko rzecz w tym, ¿e
niestety najpierw dopêdzamy Europê, zawsze,
we wszystkim, jeœli chodzi o obci¹¿enia, a dopie-
ro potem, na koñcu, jeœli chodzi o zarobki. Nie-
stety, takie jest ¿ycie. Obawiam siê, ¿e tutaj be-
dzie podobnie, najpierw bêdzie wzrastaæ sk³ad-
ka. Myœlê, ¿e bêd¹ tak¿e wzrastaæ odszkodowa-
nia, czyli œwiadczenia osobowe. Uwa¿am, ¿e s¹dy
postêpuj¹ rozs¹dnie, bo wzrost odszkodowañ
nastêpuje u nas bardzo delikatnie i ³agodnie, ale
wp³ynie to na wiêkszy udzia³ œwiadczeñ osobo-
wych w stosunku do œwiadczeñ rzeczowych. Wy-
daje mi siê, z pewnoœci¹ jest tak, ¿e ustawa jest
kontrowersyjna, ale chyba nie rokuje du¿ego po-
wodzenia w postêpowaniu w Trybunale Konsty-
tucyjnym. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Maciej P³a¿yñski:

Dziêkujê bardzo.
Pani senator Fetliñska.

Senator Janina Fetliñska:

Bardzo dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Pañstwo Senatorowie, ja mia³am dzisiaj bardzo

d³ugie wyst¹pienie, wiêc nie zamierza³am po raz
kolejny zabieraæ g³osu, ale chcia³abym w trybie
sprostowania powiedzieæ panu senatorowi Kubia-
kowi, ¿e ja jednak mówi³am o tym, ¿e ta sk³adka
rycza³towa pochodzi nie z przypisu, ale ze zbioru.
Przywo³am te¿ art. 131a ust. 3, tak¿e zawarty
w art. 2 art. 43a ust. 1 ustawy o ubezpieczeniach.
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Wiêc na pewno jest to sk³adka ze zbioru, sk³adka
brutto ze zbioru. To jest jedna informacja.

I druga informacja. Chcê powiedzieæ, ¿e op³ata
rycza³towa, chodzi o art. 43a, oraz informacja,
o których mowa w ust. 1, s¹ przekazywane mie-
siêcznie w terminie do dwudziestego dnia mie-
si¹ca nastêpuj¹cego po miesi¹cu, którego doty-
cz¹. Ja to nawet podkreœla³am w swoim wy-
st¹pieniu i odpowiada³am jeszcze na pytania,
wiêc zasz³a jakaœ pomy³ka.

Chcia³abym te¿ powiedzieæ pañstwu o tym, ¿e
ju¿ Sejm, przygotowuj¹c tê ustawê, bardzo za-
dba³ o informacje o tym, jak to siê dzieje w innych
krajach. Ja mo¿e przywo³am tu fragment opraco-
wania sporz¹dzonego przez Comité Européen
des Assurances pod tytu³em „Compensation for
bodily injury in Europe; comparative study; the
main principles of compensation data”, opubli-
kowanego w 2004 r., wersja druga.

Autorzy tego opracowania podkreœlaj¹, ¿e wy-
stêpuj¹ du¿e trudnoœci w porównywaniu roz-
wi¹zañ w tym zakresie, g³ównie z powodu ró¿no-
rodnoœci systemów ochrony zdrowia w krajach
Unii Europejskiej, albowiem organizacja syste-
mów ochrony zdrowia w ka¿dym kraju jest inna
i nie dotycz¹ jej regu³y prawa europejskiego, któ-
re zawieraj¹ jedynie normy o charakterze koor-
dynuj¹cym i kolizyjnym, ale wnioski s¹ takie.

Niektóre kraje ustanowi³y systemy oparte na
dokonywaniu uprzednich potr¹ceñ, a priori de-
duction, ze sk³adek p³aconych na ubezpieczenia
OC, przy czym wielkoœæ potr¹ceñ jest ustalana al-
bo w oparciu o wskaŸnik procentowy, na przyk³ad
w Belgii – 18%, w Danii – 50%, we Francji – 15%,
bez utraty przez instytucje publicznego p³atnika
prawa do dochodzenia dodatkowych kosztów na
drodze s¹dowej, albo w oparciu o ustalon¹ kwotê
pieniê¿n¹, global or fixed sum, tak jak na przyk³ad
w Finlandii – 330. We W³oszech sk³adki p³acone
z tytu³u ubezpieczenia OC s¹ ob³o¿one podatkiem
w wysokoœci 10,5%, a uzyskana w ten sposób
kwota trafia do p³atnika publicznego. W innych
krajach zak³ady ubezpieczeñ nie s¹ zaanga¿owa-
ne w bezpoœrednie finansowanie systemów publi-
cznych, co nie wy³¹cza prawa p³atników do docho-
dzenia roszczeñ na drodze s¹dowej, tak jest na
przyk³ad w Szwajcarii, w Hiszpanii, w Grecji czy
w Holandii. System dochodzenia roszczeñ oparty
jest na zasadzie z góry ustalonych kosztów, fixed
basis, albo kosztów rzeczywiœcie ponoszonych.
Zatem nasze rozwi¹zanie nie odbiega od innych.
W moim przekonaniu, jest ono po prostu dostoso-
wane do naszej sytuacji, do naszego systemu
ochrony zdrowia.

Bardzo dziêkujê za g³os ostatniego mówcy,
który podkreœla³, ¿e jednak nie wszystko, co jest
nie³atwe, co rodzi siê z trudem, od razu musi byæ
niekonstytucyjne. Bardzo dziêkujê.

Wicemarsza³ek Maciej P³a¿yñski:

Dziêkujê bardzo.
Nie ma wiêcej g³osów w dyskusji.
Zamykam dyskusjê.
Czy pan minister chce zabraæ g³os?
Proszê bardzo, Panie Ministrze, czas do pana

dyspozycji.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Zdrowia
Boles³aw Piecha:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Szanowni Pañstwo, chcia³bym siê odnieœæ do

kilku problemów.
Bardzo dziêkujê panu senatorowi Bentkow-

skiemu za rozwlek³oœæ. Ju¿ myœla³em, ¿e kodeks
cywilny, wywodz¹cy siê z tradycji prawa rzym-
skiego i kodeksu napoleoñskiego, bêdzie królo-
wa³, a jednak s¹ rozwi¹zania, które daj¹ inne
mo¿liwoœci ni¿ tylko postêpowania kodeksowe.

S¹dzê te¿ – tu k³aniam siê pañstwu, którzy
a priori podaj¹ wszystko w w¹tpliwoœæ konstytu-
cyjn¹ – ¿e inne rozwi¹zania s¹ na gruncie innych
spraw konstytucyjnych. Tê w¹tpliwoœæ rozstrzyg-
nie ewentualnie Trybuna³ Konstytucyjny, nato-
miast ja nie uwa¿am, ¿eby konstytucja w danym
pañstwie by³a constans przez tysi¹c lat. Ona te¿
musi odpowiadaæ na ¿ycie.

Chcia³bym siê odnieœæ zw³aszcza do art. 217
i ustaleñ legislacji Senatu. Je¿eli chodzi o art. 217
konstytucji, to jedyna uwaga Senatu by³a taka, ¿e
sprawy dotycz¹ce podatku, dotycz¹ce daniny
publicznej, powinny byæ okreœlone w nastêpuj¹cy
sposób – albo parametrem, albo liczb¹, wskaŸni-
kiem. Otó¿ w naszych ekspertyzach i w naszych
wyk³adniach art. 131a jest niczym innym jak pa-
rametrem. On okreœla dok³adnie wskaŸniki para-
metru. Mo¿na go nawet nazwaæ wskaŸnikiem, bo
dok³adnie okreœla, jak to wyliczyæ.

Nastêpna sprawa to pytanie pana senatora
Kubiaka dotycz¹ce art. 43a i 219. Akurat nie
mieliœmy specjalnych w¹tpliwoœci co do tego ty-
tu³u. Pragnê nadmieniæ, ¿e oczywiœcie sprawê
dotycz¹c¹ naliczenia rycza³tu, jego pobierania,
kwoty rycza³tu i tego, z czego on jest pobierany,
wyjaœni³a pani senator Fetliñska.

Doceniam troskê pana senatora £uczyckiego
o wa¿noœæ sprawy, ale nie podzielam w¹tpliwo-
œci, poniewa¿ jestem optymist¹, a pan senator
z regu³y chyba pesymist¹ i wszystko, co propo-
nujemy, odbiera w sposób pesymistyczny. Ale to
jest kwestia nastawienia. Tak ja to odebra³em.

I na koñcu chcia³bym siê zwróciæ do pana se-
natora Sidorowicza, którego bardzo ceniê. Oczy-
wiœcie, Panie Senatorze, nie oznacza³oby to, ¿e
by³oby szeœædziesi¹t tysiêcy procesów s¹dowych,
ale czy by je wyklucza³o?

I tympytaniemchcia³bymzakoñczyæ.Dziêkujê.
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Wicemarsza³ek Maciej P³a¿yñski:

Dziêkujê, Panie Ministrze.
W trakcie dyskusji zosta³ zg³oszony wniosek

o charakterze legislacyjnym.
Proszê Komisjê Zdrowia i Komisjê Gospodarki

Narodowej o ustosunkowanie siê do przedsta-
wionego wniosku i przygotowanie wspólnego
sprawozdania w tej sprawie.

Informujê, ¿e g³osowanie w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o œwiadczeniach opieki zdro-
wotnej finansowanych ze œrodków publicznych
oraz ustawy o ubezpieczeniach obowi¹zkowych,
Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym
i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyj-
nych zostanie przeprowadzone pod koniec posie-
dzenia Senatu.

Drugie czytanie projektu uchwa³y w sprawie
stanowiska Senatu dotycz¹cego reformy trakta-
towej Unii Europejskiej zostanie przeprowadzo-
ne z chwil¹, kiedy komisja przedstawi sprawo-
zdanie, a wiêc pewnie po nastêpnym punkcie.

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
siódmego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo
o ustroju s¹dów powszechnych oraz niektórych
innych ustaw.

Przypominam, ¿e rozpatrywana ustawa zosta-
³a uchwalona przez Sejm na czterdziestym dru-
gim posiedzeniu w dniu 24 maja, do Senatu prze-
kazana w dniu 25 maja. Marsza³ek Senatu w tym
dniu skierowa³ j¹ do Komisji Praw Cz³owieka
i Praworz¹dnoœci. Komisja po rozpatrzeniu usta-
wy przygotowa³a sprawozdanie w tej sprawie.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 456,
sprawozdanie komisji w druku 456A.

Proszê sprawozdawcê Komisji Praw Cz³owieka
i Praworz¹dnoœci, senatora Janusza Kubiaka,
o zabranie g³osu i przedstawienie sprawozdania
komisji w sprawie rozpatrywanej ustawy.

Proszê, Panie Senatorze.

Senator Janusz Kubiak:
Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
Zmiana ustawy – Prawo o ustroju s¹dów po-

wszechnych z dnia 27 lipca 2001 r. jest projek-
tem rz¹dowym ze zmianami wprowadzonymi
przez Sejm. Jest ona zawarta w druku senackim
nr 456.

Naprawa polskiego wymiaru sprawiedliwoœci
ma dla funkcjonowania pañstwa istotne znacze-
nie. Doœwiadczenia ostatnich lat stosowania
ustawy z 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju s¹dów
powszechnych wskazuj¹ na potrzebê weryfikacji
i korekty aktualnie obowi¹zuj¹cej regulacji przy
jednoczesnym utrzymaniu i wzmocnieniu zasad
ustrojowych i przyjêtego modelu funkcjonowa-
nia s¹downictwa. Wzglêdy te zadecydowa³y
o wprowadzeniu wielu zmian, które pozwalaj¹ na

bardziej elastyczne kszta³towanie struktury
s¹downictwa oraz dostosowanie dzia³alnoœci or-
ganów s¹dów i samorz¹dów do realizacji zadañ
wymiaru sprawiedliwoœci. W œwietle dotychcza-
sowej praktyki konieczne sta³o siê tak¿e podnie-
sienie statusu sêdziów s¹dów rejonowych
i s¹dów okrêgowych, których wysi³kiem rozpoz-
nawana jest zdecydowana wiêkszoœæ spraw.

Nadanie s¹downictwu i sêdziom rangi koniecz-
nej w demokratycznym pañstwie prawa wymaga,
obok zmian o charakterze strukturalnym, tak¿e
korekt obowi¹zuj¹cych procedur dotycz¹cych: po-
wo³ywania prezesów s¹dów, opiniowania kandy-
datów na stanowiska sêdziowskie, trybu powo³y-
wania i odwo³ywania dyrektorów s¹dów i kierowni-
ków finansowych w s¹dach rejonowych; a tak¿e
wprowadzenia kompleksowych rozwi¹zañ odno-
sz¹cych siê do instytucji referendarza s¹dowego.

Projekt przewiduje tak¿e istotne w stosunku do
obecnie obowi¹zuj¹cych regulacji zmiany w zakre-
sie procedury uzyskiwania zezwolenia na poci¹g-
niêcie sêdziego do odpowiedzialnoœci karnej. Pro-
ponowane w tym zakresie zmiany s³u¿yæ maj¹
usprawnieniu postêpowania oraz wy³¹czeniu mo¿-
liwoœci odmawiania udzielenia zezwolenia na po-
ci¹gniêcie sêdziego do odpowiedzialnoœci karnej
w sytuacji, gdy zebrane dowody uzasadniaj¹ pode-
jrzenie pope³nienia przez niego przestêpstwa.

Projektowana ustawa ma realizowaæ nastêpu-
j¹ce cele.

W zakresie modelu organizacyjnego s¹downi-
ctwa projekt wprowadza zmiany maj¹ce na celu
uelastycznienie struktury wydzia³ów ksi¹g wie-
czystych, wydzia³ów pracy i ubezpieczeñ spo³ecz-
nych oraz s¹dów grodzkich. Projektowane prze-
pisy id¹ w kierunku rozszerzenia kompetencji
ministra sprawiedliwoœci w zakresie s³u¿¹cym
realizacji efektywnego wykorzystywania kadr
w ramach danej jednostki organizacyjnej. Maj¹
one na celu przede wszystkim stworzenie mo¿li-
woœci odst¹pienia od zasady tworzenia wydzia-
³ów okreœlonej kategorii we wszystkich s¹dach
rejonowych, mimo istnienia przeciwwskazañ
o charakterze organizacyjnym.

Obecne przepisy ustawy – Prawo o ustroju
s¹dów powszechnych, zwanej dalej ustaw¹, oraz
przepisy aktów wykonawczych do niej nie wska-
zuj¹ wyraŸnie organu uprawnionego w jedno-
stkach s¹downictwa powszechnego do wykony-
wania zadañ zwi¹zanych z kontrol¹ finansow¹,
audytem wewnêtrznym oraz gospodarowaniem
mieniem Skarbu Pañstwa. Dodanie do art. 21
ustawy poszczególnych paragrafów pozwoli na
unikniêcie wszelkich w¹tpliwoœci w tym zakresie.

Najistotniejsz¹ zmian¹ jest podporz¹dkowa-
nie audytora wewnêtrznego dyrektorowi s¹du
w obszarach pozostaj¹cych w jego kompetencji.
Przyjête rozwi¹zanie wynika wprost z definicji
audytu oraz jego celów. Nale¿y tu wyraŸnie pod-
kreœliæ, ¿e audyt wewnêtrzny nie jest ani kontrol¹
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finansow¹, ani nie spe³nia jej zadañ. Audyt we-
wnêtrzny stanowi niezale¿ne, obiektywne dzia³a-
nie doradcze zaprojektowane w celu poprawy
efektywnoœci procesów inwestycyjnych i uspra-
wnienia dzia³añ oraz poprawy skutecznoœci w za-
kresie zarz¹dzania ryzykiem. Audyt stanowi rów-
nie¿ bezcenn¹ informacjê dla organizacji przy re-
alizacji kolejnych zadañ o podobnym lub zbli¿o-
nym zakresie. Przysparza zatem wartoœci dodat-
kowej przez zmniejszenie wydatków dla osi¹gniê-
cia zak³adanych celów. Zatem w obszarach, któ-
re nale¿¹ do wy³¹cznej kompetencji dyrektora
s¹du jako jednego z organów s¹du, zasadnym
rozwi¹zaniem jest bezpoœrednie podporz¹dko-
wanie audytu temu organowi.

Kolejne zmiany ustawy, dotycz¹ce art. 32 § 10
i 11, pozwol¹ ministrowi na ustanowienie dyrek-
tora s¹du okrêgowego dysponentem trzeciego
stopnia dla s¹du rejonowego znajduj¹cego siê na
obszarze danego s¹du, w którym nie zosta³ powo-
³any kierownik finansowy. Wprowadzenie przed-
miotowej zmiany pozwoli na unikniêcie koniecz-
noœci tworzenia w s¹dach rejonowych o ma³ej licz-
bie sêdziów, gdzie nie powo³ano kierownika finan-
sowego, s³u¿b finansowo-ksiêgowych i przyczyni
siê do powstania oszczêdnoœci w tym zakresie.

Kolejna propozycja zmiany jest rezultatem
przyjêtego za³o¿enia, którego celem bêdzie do-
prowadzenie do przejrzystych zasad naboru na
stanowiska dyrektora s¹du apelacyjnego i okrê-
gowego oraz kierownika finansowego. Przepisy
okreœlaj¹ jego kwalifikacje, zasady konkursu,
sposób jego organizacji oraz tryb przedstawienia
takiej osoby ministrowi i jej powo³ywania.

Nastêpna propozycja dotyczy umo¿liwienia
kierowania jednostk¹ w sytuacji zakoñczenia ka-
dencji prezesa lub zdarzeñ losowych. D¹¿¹c do
usprawnienia dzia³alnoœci administracji s¹do-
wej. wprowadzono w projekcie regulacjê, zgodnie
z któr¹ w przypadku niepowo³ania prezesa s¹du
jego funkcjê sprawuje wiceprezes, natomiast
w s¹dzie, w którym powo³ano wiêcej ni¿ jednego
wiceprezesa, funkcjê prezesa wykonuje wicepre-
zes wyznaczony przez ministra sprawiedliwoœci,
a w przypadku, gdy wiceprezes nie zosta³ powo³a-
ny, wyznaczony przez ministra sêdzia tego lub
prze³o¿onego s¹du.

Nastêpn¹ zmian¹ jest urealnienie kompeten-
cji prezesa s¹du w zakresie odnosz¹cym siê do
ustalenia podzia³u czynnoœci. Nastêpuje to nie
tylko przez przekazanie prezesowi uprawnieñ do
przedstawiania kolegium projektu podzia³u
czynnoœci, ale tak¿e przyznanie prezesowi upra-
wnieñ do decydowania o jego kszta³cie, zasadach
zastêpowania sêdziów oraz zasadach przydzia³u
spraw poszczególnym sêdziom, przy czym kole-
gium pozostawia siê kompetencjê opiniodawcz¹.
Podzia³ czynnoœci jest jednym z najwa¿niejszych

elementów organizacji pracy s¹dów, za których
sprawnoœæ i organizacjê ponosi odpowiedzial-
noœæ prezes s¹du. Dlatego nastêpuje zmiana
w tym zakresie i jest odpowiedzialnoœæ osobista
prezesa co do kompetencji.

Jednoczeœnie, maj¹c na uwadze dotychczaso-
we doœwiadczenia oraz zwiêkszenie sprawnoœci
dzia³ania tego organu, proponuje siê wy³¹czenie
ze sk³adu kolegiów s¹dów okrêgowych przedsta-
wicieli s¹dów rejonowych. Kolegium nie jest orga-
nem samorz¹du sêdziowskiego, lecz organem da-
nego s¹du. Z tego powodu ju¿ obecnie w kolegium
s¹du apelacyjnego zasiadaj¹ tylko i wy³¹cznie sê-
dziowie s¹du apelacyjnego, natomiast w kolegium
s¹du okrêgowego zasiadaj¹ zarówno sêdziowie
s¹du rejonowego, jak i s¹du okrêgowego.

Istotn¹ kwesti¹ dotycz¹c¹ prawid³owej reali-
zacji zasady kadencyjnoœci jest wprowadzenie
ograniczenia równie¿ w stosunku do prezesów
i wiceprezesów. Nie znajduje uzasadnienia do-
tychczasowe rozwi¹zanie, pozwalaj¹ce niejedno-
krotnie na wieloletnie kierowanie s¹dem rejono-
wym przez dane osoby. W efekcie czteroletnia ka-
dencyjnoœæ prezesa i wiceprezesa zosta³a ograni-
czona przez wprowadzenie mo¿liwoœci powo³ania
tylko na dwie kadencje.

Podstawow¹ zasad¹ ustroju s¹dów jest prawo
sêdziów do samorz¹dnoœci, jednak¿e uczestni-
ctwo sêdziów ró¿nych szczebli w samorz¹dzie sê-
dziowskim nie mo¿e byæ jednakowe. Prawid³owa
realizacja zasad samorz¹dnoœci wymaga bowiem
stworzenia warunków do realizacji zadañ z pun-
ktu widzenia ca³ego okrêgu. Zachowanie dotych-
czasowego parytetu iloœciowego zarówno sê-
dziów s¹dów okrêgowych, jak i s¹dów rejono-
wych uniemo¿liwia osi¹gniêcie celu. By³ parytet
2/3, a proponuje siê parytet 1/2. Chodzi o to, aby
silne oœrodki rejonowe nie wprowadza³y destruk-
cji w odniesieniu do s¹du okrêgowego.

W celu wzmocnienia dzia³alnoœci nadzoru nad
dzia³alnoœci¹ administracyjn¹ s¹dów rozszerzono
uprawnienia nadzorcze prezesów s¹dów wy¿szego
rzêdu nad prezesami s¹dów ni¿szego rzêdu o mo¿-
liwoœæ zwrócenia uwagi na piœmie, co w obecnej re-
gulacji przys³ugiwa³o tylko i wy³¹cznie ministrowi
sprawiedliwoœci. Prezesowi w obecnej regulacji
przys³ugiwa³o to prawo w odniesieniu do sêdziów.
A zwrócenie uwagi w tym trybie oraz wytkniêcie
uchybienia ma istotny wp³yw na pe³nienie obo-
wi¹zków sêdziego. Oczywiœcie ustawa przewiduje,
¿e po piêciu latach takie wytkniêcie uchybienia bê-
dzie usuwane z akt sêdziego. Zgodnie z art. 91
okres, po którym podwy¿sza siê wynagrodzenie sê-
dziego do wysokoœci stawki pierwszej awansowej,
wyd³u¿a siê o trzy lata w razie wytkniêcia. Czyli
przez ten okres bêdzie otrzymywa³ tak¹ sam¹
stawkê.

Nastêpn¹ kwesti¹ jest wprowadzenie zmiany
z uwagi na uznanie przez Trybuna³ Konstytucyj-
ny wyrokiem z 5 lipca niezgodnoœci z konstytu-
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cj¹ rozwi¹zania funkcjonuj¹cego w art. 50 § 3
ustawy o ustroju s¹dów powszechnych, w któ-
rym nie przewiduje siê za¿alenia na postanowie-
nie o zamianie kary porz¹dkowej grzywny na ka-
rê pozbawienia wolnoœci. Proponowana jest
zmiana zgodna z orzeczeniem Trybuna³u
Konstytucyjnego.

Nastêpuje równie¿ stopniowe zwiêkszenie
kompetencji referendarzy s¹dowych i rozbudowa
kadry asystentów sêdziów. Ma to na celu zwiêk-
szenie mo¿liwoœci ochrony prawnej i jej wykony-
wania przez te s³u¿by w s¹downictwie.

Zawarte w projekcie ustawy zmiany: obejmuj¹
modyfikacjê w postaci skrócenia okresu awansu
p³acowego na stanowisku sêdziowskim z sied-
miu do piêciu lat; kszta³tuj¹ zasadê, ¿e wynagro-
dzenie zasadnicze w stawce podstawowej dla sta-
nowiska wy¿szego nie mo¿e byæ ni¿sze ni¿ 120%
stawki podstawowej dla stanowiska bezpoœre-
dnio ni¿szego; wprowadzaj¹ stawki awansowe
dla d³ugoletnich sêdziów s¹dów rejonowych
i s¹dów okrêgowych. Sêdziowie s¹dów okrêgo-
wych i sêdziowie s¹dów apelacyjnych po piêtna-
stu latach pracy bêd¹ otrzymywali awanse finan-
sowe z mocy prawa niezale¿nie od tego, czy takie
stanowisko bêdzie, czy nie, choæby nadal w akcie
powo³ania mieli pe³nienie funkcji sêdziego s¹du
rejonowego, nadal sprawowali czynnoœci sêdzie-
go s¹du ni¿szego.

Kolejna zmiana zwi¹zana jest z koniecznoœci¹
wprowadzenia korekt w procedurze uzyskiwania in-
formacji o kandydacie ubiegaj¹cym siê o stanowisko
sêdziego. Nie bêdzie ju¿ tego wykonywa³a Policja, tyl-
ko komendant wojewódzkiej komendy Policji.

Zmiana dotyczy równie¿ delegowania sêdziów
poza miejsce pe³nienia s³u¿by ze wzglêdu na inte-
res wymiaru sprawiedliwoœci. Jest delegowanie
do innego s¹du czy do Ministerstwa Sprawiedli-
woœci zarówno za zgod¹ sêdziego, jak i bez jego
zgody. W zwi¹zku z pe³nieniem tej¿e s³u¿by wpro-
wadza siê dodatkowe uposa¿enie przez ten
okres. Do wyboru – zwrot kosztów dojazdu albo
kosztów noclegu. To dla osób, które s¹ delegowa-
ne poza dotychczasowe miejsce pracy.

Do projektu wprowadza siê zmiany dotycz¹ce
uprawnieñ zwi¹zanych z postêpowaniem immu-
nitetowym. Zosta³o ono czêœciowo zmienione na
forum Sejmu, ale jest akceptacja rz¹du w tym za-
kresie w odniesieniu do art. 80 i nastêpnych,
gdzie wprowadza siê mo¿liwoœæ zatrzymania
w ramach postêpowania i rozpoznania wniosku,
je¿eli sêdzia mo¿e byæ poci¹gniêty do odpowie-
dzialnoœci za zbrodniê lub wystêpek zagro¿one
kar¹ co najmniej oœmiu lat, oraz mo¿liwoœæ wy-
st¹pienia o zezwolenie… Chodzi o to, ¿eby s¹d
dyscyplinarny ten wniosek rozpozna³ w ci¹gu 24
godzin od chwili wp³yniêcia, gdy¿ z konstytucji
wynika, i¿ okres zatrzymania nie mo¿e trwaæ d³u-

¿ej ni¿ 48 godzin. Termin dwudziestoczterogo-
dzinny jest terminem do rozpoznania, bo postê-
powanie immunitetowe jest postêpowaniem
wstêpnym, nie jest postêpowaniem karnym, któ-
re rozstrzyga³oby o winie sêdziego w tym zakre-
sie.

Istnieje równie¿ zmiana zwi¹zana z art. 130.
Je¿eli sêdziego zatrzymano na gor¹cym uczynku,
to istnieje mo¿liwoœæ odsuniêcia go od wykony-
wania obowi¹zków.

To w skrócie zmiany dotycz¹ce generalnie
s¹downictwa. Podobne zmiany zosta³y dokonane
równie¿ w ustawie o prokuraturze. S¹ te¿ drobne
zmiany do jeszcze innych ustaw, miêdzy innymi
ustawy o Krajowej Radzie S¹downictwa, ustawy
o pracownikach s¹du i prokuratury oraz ustawy
o ochronie danych osobowych.

Komisja Praw Cz³owieka i Praworz¹dnoœci
wprowadzi³a do projektu przekazanego przez
Sejm dwie zmiany zawarte w druku nr 456A, mo-
dyfikuj¹c redakcyjnie art. 7 i zmieniaj¹c termin
obowi¹zywania ustawy na 1 lipca. Dotyczy to wy-
nagrodzeñ. Termin jest przesuniêty tak, aby fak-
tycznie bud¿et by³ uchwalony. 1 stycznia bud¿et
mo¿e nie byæ uchwalony i mog³oby nast¹piæ nie-
wywi¹zanie siê w tym zakresie… Dlatego real-
nym terminem jest 1 lipca. Wtedy nast¹pi³yby
zapowiedziane podwy¿ki zarówno dla sêdziów,
jak i dla prokuratorów.

Zgodnie ze sprawozdaniem Komisji Praw Cz³o-
wieka i Praworz¹dnoœci wnoszê o przyjêcie usta-
wy z poprawkami. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Maciej P³a¿yñski:
Dziêkujê bardzo.
Kto z pañstwa senatorów chcia³by zadaæ pytanie

panu senatorowi sprawozdawcy? Nie ma pytañ.
Dziêkujê.
Przypominam, ¿e rozpatrywana ustawa by³a

rz¹dowym projektem ustawy. Do reprezentowa-
nia stanowiska rz¹du w toku prac parlamentar-
nych zosta³ upowa¿niony minister sprawiedliwo-
œci. Pana ministra sprawiedliwoœci reprezentuje
zastêpca prokuratora generalnego, pan Prze-
mys³aw Pi¹tek.

Czy pan prokurator chce zabraæ g³os?
(Zastêpca Prokuratora Generalnego Rzeczypo-

spolitej Polskiej Przemys³aw Pi¹tek: Dzieñ dobry.
Szanowni Pañstwo, myœlê, ¿e te kwestie sporne
jestem w stanie zawrzeæ w odpowiedziach na
ewentualne pytania.)

Dobrze.
Zgodnie z art. 44 ust. 6 Regulaminu Senatu

senatorowie mog¹ zg³aszaæ pytania do przedsta-
wiciela rz¹du.

Czy ktoœ chce zadaæ panu prokuratorowi pyta-
nie? Nie…

A, proszê bardzo, pan senator Zientarski.
Proszê bardzo.
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Senator Piotr Zientarski:

Panie Ministrze!
Mam nastêpuj¹ce pytania. Czy w toku prac

nad rz¹dowym projektem ustawy nowelizuj¹cej
prawo o ustroju s¹dów powszechnych by³y spo-
rz¹dzane opinie konstytucyjne? Czy w tych
ewentualnych opiniach podniesiono kwestie za-
rzutów o sprzecznoœci rozwi¹zañ proponowa-
nych przez rz¹d z konstytucj¹? Czy prawd¹
jest, ¿e w zwi¹zku z proponowanymi rozwi¹za-
niami prezes Naczelnego S¹du Administracyj-
nego skierowa³ do Sejmu pismo podkreœlaj¹ce
niebezpieczeñstwo uchwalenia przepisów nie-
zgodnych z Konstytucj¹ RP?

Wicemarsza³ek Maciej P³a¿yñski:
Proszê bardzo, zapraszamy. Pan minister Prze-

mys³awPi¹tek, zastêpcaprokuratorageneralnego.
Proszê bardzo.

Zastêpca Prokuratora Generalnego
Rzeczypospolitej Polskiej
Przemys³aw Pi¹tek:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Prawd¹ jest, ¿e w toku prac legislacyjnych –

zarówno na etapie prac sejmowych, jak i teraz,
w trakcie prac senackich – uzyskano szereg ró¿-
nego rodzaju opinii, w tym równie¿ opinii spoza
parlamentu odnoœnie do kwestii konstytucyjno-
œci niektórych propozycji zawartych w przed³o¿e-
niu rz¹dowym. Prawd¹ jest równie¿ to, ¿e w trak-
cie prac sejmowych prezes Naczelnego S¹du Ad-
ministracyjnego skierowa³ do Sejmu pismo,
w którym sygnalizowa³ przede wszystkim niezgo-
dnoœæ z art. 42 ust. 2 Konstytucji RP unormowa-
nia dotycz¹cego postêpowania immunitetowego.
Zreszt¹ zarzut dotycz¹cy naruszenia tego przepi-
su przewija³ siê równie¿ w wyst¹pieniu obecnego
tu w dniu dzisiejszym pierwszego prezesa S¹du
Najwy¿szego, pana profesora Gardockiego. Jest
to jeden z kilku zarzutów niekonstytucyjnoœci,
które postawiono projektowanej ustawie.
I chcia³bym równie¿ podkreœliæ to, ¿e zarówno
w trakcie prac w Ministerstwie Sprawiedliwoœci,
jak i w trakcie prac sejmowych poddano analizie
wszystkie te zarzuty, które zosta³y postawione
przed³o¿onym pañstwu unormowaniom. I we-
d³ug naszej oceny, jak irównie¿ oceny parlamen-
tu zarzuty te s¹ nieuzasadnione.

Jeœli chodzi o ten zarzut, o którym pan senator
tutaj powiedzia³, to znaczy zarzut niezgodnoœci
unormowañ zawartych w przepisach doty-
cz¹cych postêpowania immunitetowego, zarzut
naruszenia art. 42 ust. 2 Konstytucji RP sprowa-
dzaj¹cy siê do tego, i¿ w toku postêpowania im-
munitetowego, a wiêc tego postêpowania, które

poprzedza postêpowania karne, postêpowania
prowadzonego po to, aby ustaliæ istnienie pod-
staw do mo¿liwoœci skierowania postêpowania
karnego przeciwko sêdziemu lub prokuratorowi
podejrzewanym, wstêpnie rzecz jasna, o po-
pe³nienie przestêpstwa, w toku postêpowania
immunitetowego w jednym z przepisów propono-
wanych w projekcie ustawy przewidziano, i¿ na
wniosek prokuratora prowadz¹cego postêpowa-
nie istnieje mo¿liwoœæ odmówienia sêdziemu lub
analogicznie prokuratorowi wgl¹du do akt postê-
powania karnego. Tak jak powiedzia³em, niektó-
rzy dopatruj¹ siê tutaj naruszenia prawa do ob-
rony, uregulowanego w art. 42 ust. 2 konstytucji.
Wbrew tym twierdzeniom stoimy na stanowisku,
¿e nic takiego nie ma miejsca.

Odwo³am siê tutaj nie tyle do jakiegoœ swojego
autorskiego pogl¹du w tej kwestii, ale do licznego
orzecznictwa Trybuna³u Konstytucyjnego inter-
pretuj¹cego przepis art. 42 ust. 2 Konstytucji RP.
Zgodnie z tym unormowaniem prawo do obrony
przys³uguje w toku postêpowania karnego. Try-
buna³ Konstytucyjny bardzo precyzyjnie ustali³
zakres tego pojêcia, pojêcia konstytucyjnego, ja-
kim jest postêpowanie karne w kilku ró¿nych
orzeczeniach. Uzna³ on, i¿ postêpowaniem kar-
nym w rozumieniu tego przepisu jest postêpowa-
nie karne sensu stricto, a wiêc to, które dotyczy
ustalenia istnienia podstaw i zakresu odpowie-
dzialnoœci karnej sprawcy przestêpstwa, ale nie
tylko. Takim postêpowaniem karnym w rozumie-
niu art. 42 ust. 2 konstytucji jest równie¿ na
przyk³ad postêpowanie dyscyplinarne prowa-
dzone w stosunku do sêdziego lub prokuratora.
A dlaczego? Kryterium, na którym opar³ siê Try-
buna³ Konstytucyjny, jest kryterium wymierza-
nia ró¿nego rodzaju sankcji karnych. Nie ma ja-
kichkolwiek w¹tpliwoœci, ¿e tak zwane postêpo-
wanie immunitetowe, a wiêc postêpowanie, któ-
rego celem jest wyra¿enie zezwolenia przez s¹d
dyscyplinarny na poci¹gniêcie sêdziego czy te¿
prokuratora do odpowiedzialnoœci karnej, a tak-
¿e ewentualne wyra¿enie zezwolenia na pozba-
wienie sêdziego lub prokuratora wolnoœci, na
przyk³ad w ramach tymczasowego aresztowania,
nie jest postêpowaniem karnym w rozumieniu
tego przepisu, albowiem w ¿adnej mierze nie
skutkuje ono wymierzeniem jakiejkolwiek san-
kcji, tylko wyra¿eniem zgody. Co wiêcej, Trybu-
na³ Konstytucyjne wielokrotnie w swoim orzecz-
nictwie wskazywa³ na rozró¿nienie kwestii doty-
cz¹cych postêpowania karnego i postêpowania
immunitetowego. W jednym ze swoich wyroków
dok³adnie odniós³ siê do tego problemu, chodzi³o
mianowicie o postêpowanie immunitetowe doty-
cz¹ce pos³ów i senatorów. Mamy tu do czynienia
wrêcz z analogiczn¹ sytuacj¹, mamy do czynie-
nia z tak zwanym postêpowaniem immuniteto-
wym prowadzonym przez organ, jakim jest Sejm
lub Senat, je¿eli ten organ wyrazi zezwolenie, to
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wtedy dopiero jest mo¿liwe prowadzenie postê-
powania karnego. I to w³aœnie w tym postêpowa-
niu karnym wszystkie uprawnienia, a przede
wszystkim prawo do obrony w rozumieniu art. 42
ust. 2 konstytucji, bêd¹ zachowane. I to jest od-
powiedŸ na pana pytanie.

Wicemarsza³ek Maciej P³a¿yñski:
Proszê bardzo.

Senator Piotr Zientarski:
Jeszcze jedno pytanie, ju¿ ostatnie, chocia¿

mam ich kilka, ale mo¿e to powiem w dyskusji.
Panie Ministrze, wspomnia³ pan, ¿e w debacie

sejmowej bra³ udzia³ równie¿ pierwszy prezes
S¹du Najwy¿szego. Czy jego w¹tpliwoœci czy
treœæ wyst¹pieñ, jeœli chodzi o kwestie niekonsty-
tucyjnoœci, dotyczy³y wy³¹cznie tych spraw im-
munitetowych, czy te¿ i innych? Krótko.

Zastêpca Prokuratora Generalnego
Rzeczypospolitej Polskiej
Przemys³aw Pi¹tek:
Tak, z tego co pamiêtam, pan prezes postawi³

jeszcze jeden zarzut unormowaniom dotycz¹cym
postêpowania immunitetowego, mianowicie za-
rzut niezgodnoœci z art. 181 Konstytucji RP tych
przepisów, które zosta³y wprowadzone, doprecy-
zowane na etapie prac parlamentarnych, sejmo-
wych. Chodzi³o tutaj o to, i¿ w zaproponowanych
unormowaniach w tym nadzwyczajnym trybie
dotycz¹cym postêpowania immunitetowego pro-
wadzonego w stosunku do sêdziów, którzy ewen-
tualnie byliby sprawcami najpowa¿niejszych
przestêpstw i w tym zakresie zachodzi³aby po-
trzeba tymczasowego aresztowania danej osoby,
to orzeczenie, które jest wydawane przez s¹d dys-
cyplinarny pierwszej instancji w kwestii wyra¿e-
nia zezwolenia na œciganie, a tak¿e wyra¿enia ze-
zwolenia na zastosowanie tymczasowego are-
sztu, jest wykonalne w tym zakresie. Interpreta-
cja, jaka zosta³a przeprowadzona przez pana pre-
zesa, sprowadza siê do stwierdzenia opartego
w³aœnie na treœci art. 181, i¿ to orzeczenie musi
byæ prawomocne. Nasza natomiast interpreta-
cja, a tak¿e interpretacja, na której opar³ siê
Sejm, jest wyk³adni¹ o charakterze jêzykowym,
tak¹ mianowicie, ¿e z treœci art. 181 nic takiego
nie wynika. Nie wynika, ¿eby orzeczenie tego spe-
cjalnego s¹du, a konkretnie s¹du dyscyplinarne-
go, który orzeka o przedmiocie immunitetu, by³o
orzeczeniem prawomocnym. Dlatego te¿ przyjê-
to, i¿ to unormowanie, które daje podstawê do
wyra¿enia zezwolenia i wykonalnoœci, wyra¿enia
zezwolenia na œciganie oraz na tymczasowe are-

sztowanie i mo¿liwoœci wykonalnoœci tej uchwa-
³y, a w konsekwencji mo¿liwoœci przeprowadze-
nia postêpowania karnego, tych czynnoœci pro-
cesowokarnych ju¿ przeciwko sêdziemu, czyli
postawienia mu zarzutu, przes³uchania w cha-
rakterze podejrzanego, tak jak w przypadku ka¿-
dej innej osoby, ka¿dego innego podejrzanego, s¹
zgodne z tym artyku³em, z art. 181 Konstytucji
RP.

Wicemarsza³ek Maciej P³a¿yñski:
Dziêkujê bardzo.
Czy s¹ jeszcze pytania? Nie ma pytañ.
Otwieram dyskusjê.
Pan senator W³odzimierz £yczywek, proszê

bardzo.

Senator W³odzimierz £yczywek:
Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatoro-

wie, którzy s¹ jeszcze na sali!
Bo chocia¿ ja uwa¿am ten punkt za najwa¿-

niejszy w dzisiejszych obradach, inni byæ mo¿e
s¹dz¹ inaczej, aczkolwiek nie widzê równie¿ wie-
lu prawników, którzy s¹ senatorami, i temu siê
ju¿ dziwiê.

Zawsze w ratio legis zmian ustawowych pod-
kreœla siê coœ, co jest sprzeczne z odczuciem
i zdrowym rozs¹dkiem czytaj¹cego. Pamiêtam, ¿e
jakieœ dwa miesi¹ce temu, kiedy procedowaliœmy
nowelizacjê ustawy o Krajowej Radzie S¹downi-
ctwa, s³ysza³em podobne uzasadnienie potrzeby
zmiany tej ustawy. Przecie¿ wiadomo, ¿e chodzi³o
o podniesienie rangi samorz¹du, wiadomo, ¿e
chodzi³o o okreœlenie szerszego zakresu kompe-
tencji i, krótko mówi¹c, o postawienie na piede-
stale tego samorz¹du.

To samo s³yszê tu i dzisiaj od pana senatora
sprawozdawcy, który notabene jest, tak jak ja,
adwokatem i prawnikiem. S³yszê, ¿e istnienie za-
sadniczych podstaw, dla których dokonuje siê
nowelizacji, to jest podniesienie rangi s¹du i lep-
sze wykonywanie pracy s¹du. Je¿eli przyj¹æ, ¿e
kilkunastoartyku³owe przepisy dotycz¹ce dyrek-
torów administracyjnych, dotycz¹ce kierowni-
ków finansowych, dotycz¹ce sposobu organizo-
wania konkursu i ich wybierania oraz ró¿nych
innych tym podobnych rzeczy, które mo¿na po-
mieœciæ w przepisach ni¿szej rangi, albo w ogóle
nie pomieszczaæ w przepisach, tylko w instruk-
cjach, s¹ sol¹ tej ustawy, to mo¿na powiedzieæ,
¿e bardzo siê jej autorzy napracowali. Wszak¿e
ja s¹dzê, ¿e sol¹ tej ustawy jest coœ zupe³nie in-
nego – zachwianie monteskiuszowskiego trójpo-
dzia³u w³adzy.

Ja w ogóle nie bêdê siê rozwodzi³ nad drug¹
czêœci¹ tej ustawy, ale to, co powiedzia³ pan sena-
tor sprawozdawca, jest charakterystyczne, a po-
wiedzia³, ¿e dotyczy to tak¿e prokuratorów. Ja je-
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stem zwolennikiem rozdzia³u ministra sprawied-
liwoœci od generalnego prokuratora, w kierunku
czego, zdajê sobie z tego sprawê, chyba nie da siê
w tej kadencji parlamentu czegokolwiek zrobiæ,
ale w przysz³oœci byæ mo¿e tak, bêdê kiedyœ do te-
go d¹¿y³, i w ogóle jestem zwolennikiem tego, aby
urz¹d prokuratorski mia³ samorz¹d, aby by³ on
wybierany, aby by³ to, podobnie jak w krajach
anglosaskich, urz¹d wybieralny. I ja dopiero
wówczas bêdê siê zastanawia³ nad drug¹ czêœci¹
tej ustawy. Póki co organy prokuratorskie s¹
podleg³e w³adzy wykonawczej, ministrowi spra-
wiedliwoœci, i jest to taka sama podleg³oœæ, jak
w wojsku, dok³adnie taka sama. W zwi¹zku z tym
t¹ czêœci¹ ustawy nie bêdê siê zajmowa³, zosta-
wiam j¹ na uboczu.

A teraz zapytam twórców tej ustawy, czy spra-
wne zarz¹dzanie s¹dem nale¿y przeciwstawiaæ
demokratycznym regu³om podejmowania decyzji
i samorz¹dnoœci, niezawis³oœci, niezale¿noœci
s¹du, tym wszystkim przymiotom, które musi
mieæ s¹d. Na dobr¹ sprawê intencja zwiêkszenia
nadzoru ministra sprawiedliwoœci nie jest ni-
czym innym. Zreszt¹ to dotyczy nie tylko tego, bo
te¿ i wszystkich innych samorz¹dów prawni-
czych. Ale tutaj mamy do czynienia z czymœ, co
nie jest samorz¹dem, i czego ograniczaæ nie mo¿-
na, bo to jest równoprawny podmiot w stosunku
do w³adzy wykonawczej, bo to jest w trójpodziale
monteskiuszowskim coœ, co stoi na równi z w³a-
dz¹ ustawodawcz¹ i w³adz¹ wykonawcz¹. Je¿eli
w tym zakresie ustawa ma na celu wy³¹cznie za-
garnianie w³adzy i przejmowanie kompetencji
nadzorczych w stosunku do sêdziów, je¿eli two-
rzy siê sytuacje takie, które daj¹ mo¿liwoœæ wp³y-
wania i szybszego ingerowania w przerwê w wy-
konywaniu obowi¹zków, gdzie siê zreszt¹ to for-
mu³uje… Wcale nie jest prawd¹, ¿e to dotyczy tyl-
ko skrajnych przypadków, takich jak najwiêksza
zbrodnia, bo mówi siê o wystêpkach, a wystêpek
to mo¿e byæ i nieumyœlne spowodowanie œmierci
w wypadku drogowym, je¿eli na przyk³ad sêdzia
nie wie o tym, ¿e odjecha³ z miejsca wypadku,
teoretycznie mo¿na sobie takie zdarzenie wyob-
raziæ. Ka¿dy prawnik o tym wie, ¿e konstrukcje
prawne mog¹ byæ nieprawdopodobne, bo ¿ycie
jest trudne i ciekawe, ja kiedyœ uzyska³em wyroki
dwuinstancyjne: obronê konieczn¹ w wypadku
drogowym. Takie przypadki mog¹ zaistnieæ. Ale
dla dobra s³u¿by minister ma prawo ingerowaæ.

Minister, który przez pó³tora roku nie mia³ cza-
su pojawiæ siê w Krajowej Radzie S¹downictwa,
bo nie mia³, ale chce tam mieæ swoich przedsta-
wicieli, i taka zmiana ju¿ zosta³a zapisana, mini-
ster chce po prostu mieæ nad tym pieczê, kontro-
lowaæ, co siê tam dzieje, i ewentualnie zarz¹dzaæ
tym, równie¿ i w tym zakresie chcia³by dla dobra
s³u¿by móc ingerowaæ trochê wiêcej ni¿ to robi

w tych pitawalach, które codziennie czyni w tele-
wizji, prawda? Kiedy mówi, ¿e ten sêdzia coœ tam
z³ego napisa³ w orzeczeniu sprzed roku, co ma
wp³yw na aktualnie istotn¹ sprawê, tak by³o na
przyk³ad w wypadku hali w Katowicach, a tam-
ten sêdzia z kolei kogoœ nie zamkn¹³, chocia¿ by³
wniosek prokuratury, ¿e nale¿y go zamkn¹æ itd.
Ja nie wnikam w sprawy, bo do ¿adnej takiej
sprawy prawnik nie powinien siê odnosiæ, je¿eli
nie zna akt. A s¹dzê, ¿e pan minister te¿ nie zna
akt, ale wypowiada siê w tych kwestiach zupe³nie
tak, jakby by³ dyrektorem zarz¹dzaj¹cym przed-
siêbiorstwem o nazwie „S¹d”. Krótko mówi¹c:
skoro prokurator wnosi³ o to, to dlaczego s¹d tego
nie zrobi³? To ma na celu doprowadziæ do tego,
¿eby prokurator, który wykonuje rozkazy, by³
zrównany teraz z sêdzi¹, który te¿ ma wykonywaæ
rozkazy, to temu celowi ma s³u¿yæ.

Zlikwidowanie kompetencji organów kolegial-
nych s¹du, bo ten organ kolegialny zastêpuje siê
uprawnieniami prezesa s¹du, powo³ywanie i od-
wo³ywanie sêdziego delegowanego – to, jako ¿y-
wo, przypomina mi pewne czasy, pamiêtam jak
na pocz¹tku lat osiemdziesi¹tych delegowa³o siê
sêdziów, tylko tych dyspozycyjnych, potrzeb-
nych do czegoœ. W wypowiedziach w dzisiejszej
„Gazecie Wyborczej” s¹ nawet tego typu sformu-
³owania, ¿e mo¿e to s³u¿yæ prokuraturze do usta-
lania sêdziego, który by³by, ¿e tak powiem, spo-
legliwy wobec aktu oskar¿enia i spolegliwy wobec
wniosków prokuratury. Ja tak daleko nie chcê
siê posun¹æ w swojej wypowiedzi, w ka¿dym razie
nie mogê odrzuciæ tego pogl¹du jako pogl¹du nie-
uprawnionego i niemo¿liwego do wyobra¿enia
sobie.

Podobnie ma siê rzecz z kompetencjami doty-
cz¹cymi podzia³u pracy, przydzia³u spraw i za-
stêpstwa. Przecie¿ w takim momencie, jak mo¿na
sobie wyobraziæ, ³atwo doprowadzaæ do takiej oto
sytuacji, zw³aszcza je¿eli czyni to nie organ kole-
gialny, tylko prezes, który stwierdza: ten sêdzia,
jak go znam, jest surowy, wobec tego to jemu na-
le¿y powierzyæ sprawê, jak¹ siê interesuje pan
minister. Je¿eli to bêdzie akurat sprawa Miros³a-
wa G. lub tysi¹c innych podobnych do tej spraw,
to trzeba dobraæ odpowiednich sêdziów, bo jak
mo¿e byæ inaczej? I wtedy ju¿ to nie ten organ ko-
legialny kolegów sêdziów, doœwiadczonych sê-
dziów dzia³a, tylko prezes. Prezes te¿ jest sêdzi¹,
ale prezes jest uzale¿niony od pewnych dzia³añ
ministra. Po pierwsze, dlatego, ¿e mo¿e zostaæ
wybrany jako tymczasowy. Po drugie, dlatego ¿e
na sposób jego wyboru i na sam wybór ma wp³yw
minister. A po trzecie, w zmianie tej ustawy jest
takie jedno drobniutkie s³owo, ¿e te etaty… Kie-
dyœ siê pisa³o chyba inaczej, kiedyœ by³a inna for-
ma, ¿e minister ustala etaty w poszczególnych
s¹dach, a dzisiaj u¿ywa siê s³owa „przydziela”.
S³owo „przydziela” ma jakiœ zwi¹zek z rozdawni-
ctwem, z czymœ, co mo¿e byæ udzielone, przydzie-
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lone albo te¿ nie. No, ale to zale¿y od tego, jak spo-
legliwy bêdzie prezes s¹du wobec ministra spra-
wiedliwoœci. I tak dalej, itd. Ci¹gn¹c rozwa¿ania
nad t¹ sytuacj¹, móg³bym mno¿yæ w³asne po-
gl¹dy, kszta³towane przez czterdzieœci lat wyko-
nywania zawodu prawnika. Zreszt¹ czerpiê z do-
œwiadczeñ kilku pokoleñ prawników. Mam tu te¿
kilkunastostronicowe opracowanie Stowarzy-
szenia Sêdziów Polskich „Iustitia”, które znacz-
nie ostrzej ni¿ ja wypowiada siê w tej kwestii. Nie
chcê jednak zajmowaæ ju¿ pañstwu czasu, bo
wiem, ¿e moi koledzy przygotowuj¹ poprawki,
choæ ich pañstwo pewnie równie¿ nie uwzglêdni-
cie, bo po co, skoro to jest przed³o¿enie rz¹dowe…
Wiêc nie bêdê zabiera³ wiêcej czasu, chocia¿
móg³bym go temu poœwiêciæ, ale wtedy zabie-
ra³bym czas koledze, który jest do tej sprawy
przygotowany.

Muszê jednak powiedzieæ, ¿e dzia³anie projek-
todawców tej ustawy trochê przypomina mi sy-
tuacjê jak z dobrego filmu „Sami swoi”: s¹d
s¹dem, a prawo i sprawiedliwoœæ musi byæ po na-
szej stronie. Czyli na wszelki wypadek jednak i to
trzeba mieæ w garœci. Ale ja bym wola³, aby s³owu
„prawo” i s³owu „sprawiedliwoœæ” przywróciæ te
znaczenia, do których siê przyzwyczailiœmy, i aby
desygnaty tych s³ów by³y takie, jakich ja siê uczy-
³em na studiach. Dziêkujê.

Sk³adamwniosekoodrzucenieustawy. (Oklaski)

Wicemarsza³ek Maciej P³a¿yñski:
Dziêkujê bardzo.
(Senator Czes³aw Ryszka: Jak sobie ¿yczy

Platforma.)
(Senator W³odzimierz £yczywek: Kochany, ja

mówiê w swoim imieniu, to tylko wy mówicie
w cudzym imieniu.)

(Senator Ewa Tomaszewska: Proszê nas nie
obra¿aæ.)

Pan senator Zientarski.

Senator Piotr Zientarski:
Panie Marsza³ku! Panie Ministrze! Panie Pier-

wszy Prezesie S¹du Najwy¿szego! Panie Prezesie
Krajowej Rady S¹downictwa! Wysoka Izbo!

Lektura ustawy o zmianie ustawy – Prawo
o ustroju s¹dów powszechnych oraz niektórych
innych ustaw, mimo dostrzeganej przeze mnie
potrzeby wprowadzenia zmian w wymiarze spra-
wiedliwoœci wzbudzi³a najgorsze i najpowa¿niej-
sze obawy, obawy o byt demokratycznego pañ-
stwa prawa, bazuj¹cego na zasadzie równowagi
w³adzy ustawodawczej, wykonawczej i s¹downi-
czej. Jedyne, co z t¹ ustaw¹ dobrego, a zarazem
koniecznego, mo¿emy dzisiaj zrobiæ, to jedno-
g³oœnie w ca³oœci j¹ odrzuciæ – i ja w tym zakresie

popieram pierwszy wniosek, wniosek zg³oszony
przez pana senatora W³odzimierza £yczywka.

W dniu dzisiejszym mamy przed sob¹ akt pra-
wny – na szczêœcie jeszcze nieobowi¹zuj¹cy – któ-
ry z zasadami demokratycznego pañstwa prawa
nie ma absolutnie nic wspólnego. Wobec obo-
wi¹zuj¹cego systemu trójpodzia³u w³adzy ta usta-
wa jest krokiem w przepaœæ patologii. Owa patolo-
gia to sytuacja, w której na granicach pomiêdzy
w³adz¹ ustawodawcz¹, wykonawcz¹ a s¹downi-
cz¹ zacieraj¹ siê hamulce, a w miejsce tego poja-
wia siê nadmierne rozszerzenie kompetencji jed-
nego oœrodka w³adzy kosztem drugiego, co w kon-
sekwencji prowadzi do tak charakterystycznej dla
pañstw autorytarnych zasady jednolitoœci w³a-
dzy.

Niezawis³e s¹dy stanowi¹ dorobek cywilizacyj-
ny nie mniejszy ni¿ wolne, powszechne, równe
i tajne wybory. Stra¿nikiem tego dorobku w obec-
nej chwili jest nasza konstytucja. Jednak kon-
stytucja dla realizacji swoich celów, za³o¿eñ
i ideologii potrzebuje ludzi rozs¹dnych i rozwa¿-
nych. Oczywiste jest, i¿ Trybuna³ Konstytucyjny
poprawi ewidentne b³êdy ustawodawcy, co bê-
dzie mia³o miejsce, jeœli dzisiejsza ustawa zosta-
nie uchwalona. Jednak czy celowe jest urucha-
mianie aparatu, w cudzys³owie, represji konsty-
tucyjnej, skoro ju¿ dzisiaj stoimy przed mo¿liwo-
œci¹ wyeliminowania b³êdów? W zwi¹zku z tym
na koniec swojego przemówienia z³o¿ê, Panie
Marsza³ku, dwanaœcie poprawek.

Osoby, które z wymiarem sprawiedliwoœci ma-
j¹ kontakt sporadyczny, niejednokrotnie nie
szczêdz¹ negatywnych uwag co do jego funkcjo-
nowania, wskazuj¹ te¿ na bli¿ej nieokreœlone pa-
tologie w œrodowisku sêdziowskim, jednoczeœnie
¿¹daj¹c zmian. Ale wszystkie te osoby s¹ w b³ê-
dzie. Przypuszczam, ¿e tak negatywne nastawie-
nie do wymiaru sprawiedliwoœci wynika z faktu,
¿e w wiêkszoœci przypadków w postêpowaniu
s¹dowym jedna strona wygrywa, a druga prze-
grywa – i to w³aœnie stanowi Ÿród³o owej krytyki.

Ja sam równie¿ jestem praktykiem, prawni-
kiem od ponad trzydziestu lat, ojciec mój przez
czterdzieœci lat by³ sêdzi¹, tak ¿e mam pewne do-
œwiadczenia zwi¹zane z wymiarem sprawiedli-
woœci. W ostatnich latach mamy do czynienia
z zauwa¿alnym rozwojem i postêpem w zakresie
funkcjonowania s¹downictwa. Instytucja s¹du
staje siê coraz bardziej dostêpna dla zwyk³ego
obywatela – to widaæ. Jako przyk³ad wska¿ê nie-
dawno utworzone w S¹dzie Okrêgowym w Kosza-
linie, w którym to mieœcie zamieszkujê, jak
i w S¹dzie Rejonowym w Koszalinie, biura obs³u-
gi interesanta, umo¿liwiaj¹ce ka¿demu zaintere-
sowanemu szybki i sprawny dostêp do akt, do in-
formacji, co w du¿ym stopniu zapewnia realiza-
cjê zasady dostêpu obywateli do s¹downictwa.
Ponadto coraz sprawniej i lepiej zaczynaj¹ fun-
kcjonowaæ takie instytucje osobowe jak asysten-
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ci sêdziego, referendarze s¹dowi, co równie¿ wy-
datnie przyczynia siê do ci¹g³ego polepszania
standardu funkcjonowania s¹downictwa. Te za-
uwa¿alne efekty powinny wyznaczaæ cele i uka-
zywaæ, którêdy wiedzie droga do zbudowania
idealnego aparatu wymiaru sprawiedliwoœci, do
którego przecie¿ chcemy zmierzaæ.

Jednak najwa¿niejszym elementem w zape-
wnianiu sprawnego i sprawiedliwego funkcjono-
wania s¹downictwa jest zagwarantowanie szero-
ko zakreœlonej niezawis³oœci sêdziów, któr¹ wy-
znaczaj¹, miêdzy innymi, czynniki takie jak im-
munitet, stabilnoœæ zatrudnienia, nieusuwal-
noœæ ze stanowiska, godziwy standard material-
ny ¿ycia. Oczywiœcie powy¿sze zasady nie mog¹
byæ traktowane jako absolutne i niezbywalne –
w razie patologii konieczne s¹ interwencje i jasne
oraz szybkie postêpowanie.

W tym momencie nale¿y sobie uzmys³owiæ, i¿
te gwarancje s¹ gwarancjami przede wszystkim
dla obywatela, nie dla sêdziego. Mo¿e siê b³êdnie
wydawaæ, i¿ sêdzia jest g³ównym beneficjentem
tych gwarancji, jednak to dziêki nim mo¿e on
wznieœæ siê ponad naciski, sugestie, czasami na-
wet groŸby, a co za tym idzie, mo¿e orzekaæ spra-
wiedliwie, niezawiœle. Mamy na to wiele przyk³a-
dów, chocia¿by te, które przed chwil¹ podawa³
pan senator W³odzimierz £yczywek.

Jak wiêc powinniœmy oceniæ procedowan¹
ustawê? Jak traktowaæ rozwi¹zania przyznaj¹ce
ministrowi sprawiedliwoœci, a wiêc politykowi,
przedstawicielowi w³adzy wykonawczej, tak da-
leko id¹ce uprawnienia w stosunku do sêdziego,
który zgodnie z konstytucj¹ jest podmiotem ró-
wnorzêdnym z ministrem sprawiedliwoœci?
Zwróæmy uwagê na treœæ art. 1 pkt 26 lit. e, zgod-
nie z którym to zapisem je¿eli wymaga tego inte-
res wymiaru sprawiedliwoœci, delegowanie sê-
dziego w przypadkach, o których mowa w § 1
pkt 1 – czyli delegowanie do innego s¹du – mo¿e
nast¹piæ nawet bez jego zgody, na okres nie d³u¿-
szy ni¿ szeœæ miesiêcy. W tym wypadku mamy do
czynienia z istotnym wyd³u¿eniem czasu delego-
wania sêdziego bez jego zgody, na podstawie nie-
ostrej przes³anki interesu wymiaru sprawiedli-
woœci, której prawo stosowania przypisuje siê
wy³¹cznie ministrowi sprawiedliwoœci. Obawiam
siê, zreszt¹ nie tylko ja, ¿e je¿eli jakaœ grupa bê-
dzie chcia³a wp³ywaæ na zachowania sêdziów, to
instytucja ta mo¿e byæ nazbyt czêsto wykorzysty-
wana.

Kolejna kwestia dotyczy kompetencji kolegiów
sêdziowskich, a dok³adniej prze³o¿enia ciê¿aru
dyspozycyjnoœci z kolegium na prezesa s¹du.
Prezes s¹du uzyskuje, kosztem kolegium, wiêk-
szy wp³yw na wyznaczanie spraw, decyzje w za-
kresie zastêpstwa w ich prowadzeniu czy te¿
w kolejnoœci ich przydzia³u, zaœ rola kolegium

sprowadzona zostaje jedynie do roli cia³a opinio-
dawczego. Tymczasem wymienione zagadnienia
maj¹ znamienne znaczenie dla funkcjonowania
s¹dów i dlatego rzeczywisty na nie wp³yw powin-
ny mieæ organy kolegialne. Uwa¿am równie¿, i¿
ze wzglêdu na fakt, ¿e sêdziowie tworz¹ samo-
rz¹d, skupianie zbyt daleko wykraczaj¹cej w³a-
dzy w jednym rêku jest niewskazane. Sêdziowie
to nie korporacja, to przecie¿ w³adza s¹downicza.

Staje siê to jeszcze bardziej jaskrawe, gdy roz-
szerzenie uprawnieñ prezesa zestawione zosta-
nie ze zwiêkszeniem wp³ywu ministra sprawied-
liwoœci na samo powo³anie prezesa – w szczegól-
noœci z wprowadzeniem czasowego powo³ania
prezesów s¹dów apelacyjnych – co budzi powa¿-
ne, a zarazem uzasadnione obawy, i¿ gabinet mi-
nistra uzyska mo¿liwoœæ rêcznego sterowania
wymiarem sprawiedliwoœci.

Spójrzmy równie¿ na zmiany dotycz¹ce zatrzy-
mania sêdziego i prowadzenia przeciwko niemu
postêpowania. W myœl art. 80 § 2f zezwala siê
prokuratorowi na z³o¿enie zastrze¿enia, by do-
kumenty za³¹czone do wniosku o zezwolenie na
poci¹gniêcie sêdziego do odpowiedzialnoœci kar-
nej nie mog³y byæ udostêpnione sêdziemu z uwa-
gi na dobro wymiaru sprawiedliwoœci. Pierwsze,
co siê nasuwa wobec treœci tak zredagowanego
przepisu, to pytanie o zagwarantowane w kon-
stytucji prawo do obrony. Z jakiej przyczyny
spoœród podmiotów objêtych t¹ zasad¹ wy³¹cza
siê sêdziów? Oczywiœcie pytanie to ma charakter
retoryczny, gdy¿ niekonstytucyjnoœæ tego zapi-
su, moim zdaniem, jest tak oczywista, i¿ dysku-
sja nie powinna byæ kontynuowana.

Kwestia ograniczenia prawa do obrony przebi-
ja siê równie¿ przez treœæ art. 80b § 3, zgodnie
z którym w postêpowaniu przed s¹dem dyscypli-
narnym w przedmiocie zatrzymania sêdziego
uczestniczy jedynie prokurator sk³adaj¹cy wnio-
sek oraz rzecznik dyscyplinarny. W takiej sytua-
cji s¹d dyscyplinarny nie ma nawet mo¿liwoœci
wys³uchania sêdziego, przeciwko któremu toczy
siê postêpowanie.

A zatem ¿adna grupa podmiotów, którym
przys³uguje immunitet, nie bêdzie tak restryk-
cyjnie traktowana przez ustawodawcê jak sê-
dziowie.

Odchodz¹c od tematyki konstytucyjnoœci
ustawy, pragnê zwróciæ uwagê na kwestiê o cha-
rakterze mo¿e ju¿ bardziej technicznym, aczkol-
wiek bardzo istotn¹ dla prawid³owego funkcjono-
wania wymiaru sprawiedliwoœci. Mianowicie
w art. 2 pkt 22 wprowadza siê do prokuratury in-
stytucjê asystentów prokuratora. O ile samo
wdro¿enie tej instytucji nale¿y oceniæ bardzo po-
zytywnie, o tyle nie mo¿na tego powiedzieæ o wy-
maganiach, jakie s¹ stawiane kandydatom na
stanowisko asystenta prokuratora. Co do wy-
kszta³cenia, to wprowadzono jedynie wymóg po-
siadania tytu³u magistra, co oznacza, ¿e mo¿e
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byæ to magister jakiejkolwiek specjalnoœci, na
przyk³ad sztuki. Jednak¿e w odniesieniu do up-
rawnieñ, jakie zyskuje asystent prokuratora, po-
jawia siê realna w¹tpliwoœæ, czy przedstawiciel
jakiegokolwiek innego zawodu ni¿ zwodu pra-
wnika jest w stanie dobrze pe³niæ tê funkcjê.
W tym zakresie stanowczo nale¿y siê opowiedzieæ
za wprowadzeniem wymogu posiadania przez
kandydata na asystenta prokuratora wy-
kszta³cenia magisterskiego w zakresie prawa.

Na zakoñczenie nale¿y wyraŸnie podkreœliæ, ¿e
uchwalaj¹c dzisiaj tê ustawê, uczynimy wielki
krok w kierunku, jak ju¿ wspomnia³em, jednoli-
toœci w³adzy, a wiêc w kierunku pañstwa autory-
tarnego. Jednoczeœnie dopuœcimy siê ra¿¹cej ob-
razy art. 10 konstytucji, który jest rezultatem do-
robku nie tylko naszej demokracji, ale demokra-
cji ca³ego cywilizowanego, nowoczesnego œwiata.
Przedmiotowa ustawa to, moim zdaniem, za-
mach na niezawis³oœæ sêdziów, a tak¿e na spraw-
ny i gwarancyjny wymiar sprawiedliwoœci. Ale
przede wszystkim jest to zamach na prawo ka¿-
dego obywatela do niezawis³ego, sprawiedliwego
s¹du.

Dlatego te¿, jak ju¿ powiedzia³em, popieram
wniosek zg³oszony przez pana senatora £yczyw-
ka. Jednak¿e w celu podjêcia próby uchronienia
tej ustawy przed zarzutami niekonstytucyjnoœci,
sk³adam dwanaœcie poprawek.

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

Senator
Przemys³aw Alexandrowicz:
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Zazwyczaj staram siê wypowiadaæ co do mate-

rii, któr¹ rozwa¿amy, ale moja dzisiejsza wypo-
wiedŸ bêdzie, wyj¹tkowo, wypowiedzi¹ ad vocem,
do wypowiedzi pana senatora W³odzimierza £y-
czywka.

Otó¿ pan senator W³odzimierz £yczywek,
schodz¹c z tej trybuny, odpowiedzia³, zdaje siê,
na s³owa pana senatora Ryszki, ¿e zawsze wypo-
wiada siê w swoim imieniu i, patrz¹c w nasz¹,
czyli Prawa i Sprawiedliwoœci, stronê na sali Se-
natu, powiedzia³: „a to wy wypowiadacie siê w cu-
dzym imieniu”.

Pan senator W³odzimierz £yczywek, korzysta-
j¹c oczywiœcie z przywileju wieku i doœwiadcze-
nia, czêsto w swoich wyst¹pieniach mówi, z czym
pewne dzia³ania czy propozycje obecnie
rz¹dz¹cych mu siê kojarz¹, i opiera siê przy tym
na szerokim doœwiadczeniu historycznym – od
lat piêædziesi¹tych, szeœædziesi¹tych, czasów g³ê-

bokiego PRL, a¿ po czasy dzisiejsze. Ja, bêd¹c
m³odszy od mojego czcigodnego kolegi w Senacie,
ale bêd¹c historykiem, trochê te¿ jednak pamiê-
taj¹c dawne czasy, muszê powiedzieæ, ¿e s³owa
„wy mówicie w cudzym imieniu” kojarz¹ mi siê
bardzo Ÿle. Bo pamiêtam, jak mówiono, ¿e „w cu-
dzym imieniu”, a nie w imieniu narodu i socjali-
stycznej ojczyzny, wystêpowali biskupi polscy
w latach szeœædziesi¹tych. „W cudzym imieniu”
wystêpowali autorzy listów do w³adz w latach sie-
demdziesi¹tych. Z ówczesnej prasy mogliœmy siê
dowiedzieæ, „w czyim imieniu” oni wystêpuj¹.
Otó¿ nie w naszym, ale w cudzym. „W cudzym
imieniu” – bo i takie wypowiedzi propagandzi-
stów pamiêtam – wystêpowali dzia³acze Solidar-
noœci i w hali Olivii, podejmuj¹c pewne uchwa³y,
i potem, w czasie podziemia solidarnoœciowego.
Dzia³acze Solidarnoœci emigracyjnej te¿ „w cu-
dzym imieniu” upominali siê o prawa Polaków –
tak czytaliœmy w gazetach czy s³yszeliœmy w ra-
diu i w telewizji pañstwowej: Polacy podobno
wcale tego nie chcieli, oni zaœ „w cudzym imie-
niu” i „w cudzym interesie” siê wypowiadali.

Korzystaj¹c z tego samego prawa, z którego
korzysta mój czcigodny starszy kolega, senator
W³odzimierz £yczywek, ja te¿ powiem, ¿e mnie te
s³owa bardzo Ÿle siê kojarz¹ i tak skojarzone od-
bieram jako insynuacjê.

Ja oczywiœcie w pewien sposób wypowiadam
siê tak¿e w imieniu swoich wyborców czy mojej
partii, ale poniewa¿ ju¿ Konstytucja 3 Maja
znios³a instrukcje sejmikowe i wprowadzi³a swo-
bodne sprawowanie mandatu, wypowiadam siê
przede wszystkim we w³asnym imieniu. I bardzo
proszê o nieinsynuowanie, ¿e wypowiadam siê
w imieniu cudzym. (Oklaski)

Wicemarsza³ek Maciej P³a¿yñski:
Pani senator Kurska, proszê.
(Senator W³odzimierz £yczywek: Panie Mar-

sza³ku, czy mo¿na ad vocem?)
(Rozmowy na sali)
Na razie pani senator Kurska, dobrze?
(Senator W³odzimierz £yczywek: Ale to wtedy

bêdzie bez sensu, bo wtedy…)
(Senator Anna Kurska: Niech pan siê zgodzi,

Panie Marsza³ku.)
(Senator W³odzimierz £yczywek: Bêdzie to do-

k³adnie jedno zdanie.)
(Rozmowy na sali)
Dobrze, ale jest proœba o krótk¹ wypowiedŸ.
W ogóle pañstwo w dyskusji powinni siê trzy-

maæ tematu dyskusji.

Senator W³odzimierz £yczywek:
No tak, ale to pan senator Alexandrowicz po-

œwiêci³ mi mo¿e nie dziesiêæ, ale piêæ minut,
a przecie¿ to by³o w debacie i nie by³o to o tym,
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o czym rozmawiamy. Bo moja odpowiedŸ, zreszt¹
ju¿ po zejœciu z mównicy, dotyczy³a przecie¿ wy-
powiedzi typu zwischenruf pañskiego kolegi par-
tyjnego. No, sytuacja jest prosta: skoro pan sena-
tor Ryszka atakuje mnie, schodz¹cego z mówni-
cy, takim partyjnym zawo³aniem, ¿e w ten sposób
reprezentujê Platformê Obywatelsk¹, to odpo-
wiadam, ¿e ja mam – jak pañstwo ju¿ siê przy-
zwyczailiœcie od pó³tora roku – w³asne pogl¹dy.
A pan tego po prostu nie zrozumia³. Tak wiêc to
te¿ by³a taka odpowiedŸ zwischenrufowa i nic
wiêcej. (Oklaski)

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

Senator Anna Kurska:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Muszê powiedzieæ, ¿e pierwszy raz spotykam

siê z tak ¿ywio³ow¹ obron¹ sêdziego przez adwo-
katów.

(Weso³oœæ na sali) (Oklaski)
I to jest dla mnie rewelacja! Tak ¿e panowie se-

natorowie £yczywek i Zientarski dali dowód tego,
¿e broni¹ sêdziów.

Ja zaœ, jako sêdzia, muszê powiedzieæ, ¿e
w okresie, kiedy regulacje u.s.p. pozwala³y jedy-
nie na delegowanie sêdziego, za jego zgod¹, na
trzy miesi¹ce, ja jako bezpartyjna, orzekaj¹ca
w czasach PRL, by³am delegowana na dwa lata do
miejscowoœci odleg³ej o 80 km od Gdañska. I do-
je¿d¿aj¹c tam codziennie, spêdza³am w poci¹gu
cztery godziny. I ówczesnego prezesa absolutnie
nie interesowa³o to, jakie s¹ przepisy. A wiêc
przepisy swoj¹ drog¹, a prawo by³o stosowane
w sposób naruszaj¹cy te przepisy.

Chcê te¿ powiedzieæ, ¿e opowiadam siê za
wnioskiem kolegi Antka Szymañskiego w odnie-
sieniu do zmiany, która dotyczy wprowadzenia,
zamiast 24 godzin, terminu co najmniej dwóch
tygodni. Uwa¿am bowiem, ¿e ten przepis nie
znajduje ¿adnego uzasadnienia. ¯aden sêdzia
nie bêdzie przecie¿ z broni¹ w rêku napada³, nie
bêdzie dokonywa³ kradzie¿y rozbójniczej, nie bê-
dzie ucieka³. Czêsto z kolei zdarzaj¹ siê przestêp-
stwa korupcyjne. Dlatego taki poœpiech, ¿eby s¹d
dyscyplinarny wypowiedzia³ siê w ci¹gu 24 go-
dzin, a w dodatku jeszcze jego g³os nie mia³by
znaczenia decyduj¹cego, jest po prostu nieuza-
sadniony. Dlatego opowiadam siê za t¹ popraw-
k¹. Wprawdzie jej nie podpisa³am, ale wyra¿am
to zdanie w tej chwili.

Jeszcze, na zakoñczenie, chcê powiedzieæ, dla-
czego tak restrykcyjne przepisy s¹ w tej chwili
lansowane. By³o bardzo wiele wypadków w³aœnie

korupcji, i to tak ra¿¹cej jak przypadek sêdziego
Wielkanowskiego w Toruniu, który szed³ na grilla
ze swoim pods¹dnym, po czym oczywiœcie og³a-
sza³ ³agodny wyrok i przez d³ugi czas w dalszym
ci¹gu funkcjonowa³ jako sêdzia. Po prostu, mimo
¿e to zdarzenie by³o znane, opisane we wszyst-
kich gazetach, jakoœ s¹d kole¿eñski nie móg³ siê
zdecydowaæ na to, ¿eby rzeczywiœcie pozbyæ siê
tego rodzaju cz³owieka, który kompromitowa³
s¹downictwo. W Gdañsku, niestety, te¿ mia³
miejsce bardzo przykry fakt, ¿e sêdzia, dzia³aj¹c
wspólnie z adwokatem, dopuszcza³a siê w³aœnie
tego typu korupcji i te¿ ca³e miasto o tym pisa³o,
trzês³o siê od tych ró¿nych wiadomoœci. Tak ¿e
trudno siê dziwiæ, ¿e ta ustawa wchodzi w ¿ycie
w³aœnie w takiej sytuacji. Niestety, korporacja
nie zawsze spe³nia w³aœciw¹ rolê. Je¿eli chroni
kogoœ, kto nie jest tego godny, to takie zmiany
uwa¿am za konieczne. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Maciej P³a¿yñski:
Dziêkujê.
Lista mówców zosta³a wyczerpana.
Zamykam dyskusjê.
G³os chcia³ zabraæ pan Lech Gardocki, pier-

wszy prezes S¹du Najwy¿szego.
Proszê bardzo, Panie Prezesie.

Pierwszy Prezes S¹du Najwy¿szego
Lech Gardocki:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Mój g³os jest zwrócony g³ównie przeciwko kil-

ku przepisom proponowanym czy w³aœciwie
uchwalonym ju¿ przez Sejm, tym, które zosta³y
wprowadzone w stadium sejmowym do projektu
rz¹dowego. To znaczy, chodzi mi o artyku³y od
art. 80a do art. 80d ustawy – Prawo o ustroju
s¹dów powszechnych. To s¹ przepisy, które –
moim zdaniem – s¹ niebezpieczne dla niezawis³o-
œci sêdziowskiej, dla gwarancji niezawis³oœci sê-
dziowskiej, a w czêœci te¿ niekonstytucyjne.

Chcia³bym zacz¹æ od przypomnienia, jak to
by³o. Ten projekt siê pojawi³ ju¿ rok temu. Projekt
nowelizacji prawa o ustroju s¹dów powsze-
chnych by³ projektem rz¹dowym. I to jest ten
w³aœnie projekt, a jednoczeœnie nie ten, bo zosta³
gruntownie zmieniony. My, jako S¹d Najwy¿szy,
opiniowaliœmy ten projekt ustawy. I naprawdê
by³a to opinia bardzo umiarkowana, z niewielo-
ma akcentami krytycznymi. Na przyk³ad kwestia
wprowadzenia terminu rozpoznania wniosku
o uchylenie immunitetu, okreœlanego jako czter-
naœcie dni, wydawa³a nam siê rozs¹dna, uznaliœ-
my, ¿e to przyœpieszy to postêpowanie. Ale
w trakcie prac sejmowych nast¹pi³o gruntowne
zmodyfikowanie tego projektu w zakresie postê-
powania, g³ównie immunitetowego – chodzi w³a-
œnie o te artyku³y, od art. 80a do art. 80d – i ta po-
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prawka zosta³a nastêpnie poparta przez rz¹d. Ku
mojemu zaskoczeniu zmieni³ siê jak gdyby w ogó-
le stosunek do immunitetu sêdziowskiego, cho-
cia¿ w uzasadnieniu projektu ustawy, tym rz¹do-
wym uzasadnieniu, jest bardzo ³adny fragment
o immunitecie. Mo¿e zacytujê ten fragment.
Brzmi tak: „Sêdziowie tworz¹ szczególny korpus
wœród zawodów prawniczych…”

(Rozmowy na sali)
(Wicemarsza³ek Maciej P³a¿yñski: Panowie Se-

natorowie, proszê o ciszê.)
„…odró¿niaj¹cy siê od innych funkcjonariu-

szy publicznych nie tylko wysokim poziomem
kwalifikacji, ale tak¿e gwarancjami niezale¿no-
œci. Gwarancje te uwa¿ane s¹ za niezbêdny ele-
ment statusu prawnego sêdziego w pañstwie,
warunkuj¹cy dopuszczalnoœæ sprawowania
przez nich wymiaru sprawiedliwoœci. Immunitet
sêdziowski wi¹¿e siê ze szczególn¹ rol¹ spo³ecz-
n¹, jak¹ wykonuj¹ sêdziowie w pañstwie, znaj-
duj¹c uzasadnienie w wartoœciach chronionych
konstytucyjnie i s³u¿y zapewnieniu niezawis³e-
go sprawowania wymiaru sprawiedliwoœci,
a w konsekwencji równie¿ realizacji zasady lega-
lizmu i praworz¹dnoœci. Jest elementem fun-
kcjonowania demokratycznego ³adu spo³eczne-
go i gwarancj¹ nale¿ytej ochrony konstytucyj-
nych wolnoœci i praw jednostek”. To jest w³aœnie
cytat z rz¹dowego, a wiêc sporz¹dzonego w Mini-
sterstwie Sprawiedliwoœci, bardzo pod tym
wzglêdem, w tym fragmencie, ³adnie sformu³o-
wanego uzasadnienia, podkreœlaj¹cego wagê
immunitetu sêdziowskiego.

Przepisy, które zosta³y zaproponowane ju¿
w komisji sejmowej, poprawki dotycz¹ce
art. 80a–80d, id¹ we wrêcz przeciwnym kierun-
ku. To s¹ przepisy, które przede wszystkim wyra-
¿aj¹ naprawdê bardzo pogardliwy, powie-
dzia³bym, stosunek do sêdziów. Proszê tylko po-
s³uchaæ, jak w ogóle brzmi taki przepis: „je¿eli sê-
dzia zosta³ zatrzymany, a prokurator sk³adaj¹c
wniosek o zezwolenie na poci¹gniêcie sêdziego do
odpowiedzialnoœci karnej za pope³nienie zbrodni
lub wystêpku umyœlnego, zagro¿onego kar¹ po-
zbawienia wolnoœci, której górna granica wynosi
co najmniej osiem lat, wnosi jednoczeœnie o ze-
zwolenie na tymczasowe aresztowanie sêdziego,
s¹d dyscyplinarny rozpoznaje ten wniosek w ter-
minie 24 godzin od chwili jego wp³yniêcia. Na po-
siedzenie s¹du dyscyplinarnego sêdziego dopro-
wadza organ, który dokona³ jego zatrzymania”.

Ten przepis wywo³a³ wielkie wzburzenie w œro-
dowisku sêdziowskim. Jakoœ nie chce nam siê
wierzyæ w to, ¿e ci, którzy tworzyli ten przepis, nie
widzieli prostego skojarzenia w opinii publicznej
tej dwudziestoczterogodzinnoœci uchylania im-
munitetu z bardzo rozreklamowanymi przecie¿
s¹dami dwudziestoczterogodzinnymi. A wiêc jak

gdyby wrzucono do jednego worka sêdziów, pro-
kuratorów oraz chuliganów, pseudokibiców, pi-
janych kierowców i wprowadzono jakiœ tryb su-
perdoraŸny, 24 godziny. Bardzo rzadko zdarza³o
siê w historii s¹downictwa, ¿eby tak s¹dzono; ja-
kieœ s¹dy polowe byæ mo¿e. Ale 24 godziny na rze-
telne rozpoznanie sprawy, nawet jeœli chodzi
o uchylenie immunitetu, to jest naprawdê ma³o.
To jest przewa¿nie praktycznie niemo¿liwe, dla-
tego ten przepis jest nierealny. On jest nie do
zrealizowania w tym sensie, ¿e ¿aden uczciwy sê-
dzia, jeœli bêdzie mia³ 24 godziny i bêdzie sta³
przed dylematem, czy dotrzymaæ tego terminu,
mimo ¿e nie ma wystarczaj¹cych materia³ów do
tego, ¿eby podj¹æ decyzjê, czy te¿ przekroczyæ ten
termin, ale podj¹æ decyzjê uczciwie, to oczywiœcie
zrobi to drugie albo te¿ po prostu odmówi uchyle-
nia immunitetu, jako ¿e jest to wyjœcie bezpiecz-
niejsze. Tak ¿e to nie przyœpieszy postêpowania
immunitetowego. To niczego nie przyœpieszy,
a tylko wprowadza, niestety, tak¹ atmosferê do-
raŸnoœci, popêdzania sêdziów i stawiania ich
w sytuacji takiego dylematu, ¿e albo narusz¹ pe-
wne standardy i dotrzymaj¹ tego terminu dwu-
dziestoczterogodzinnego, albo zachowaj¹ te
standardy, ale narusz¹ termin dwudziestoczte-
rogodzinny. To jest wprawdzie tak zwany termin
instrukcyjny, który ¿adnych skutków proceso-
wych nie wywo³uje, jednak stawia od razu tych
sêdziów w sytuacji ludzi, którzy naruszaj¹ pra-
wo, bo przecie¿ nie dostosowali siê do przepisu,
który ¿¹da, ¿eby podjêli decyzjê w ci¹gu 24 go-
dzin. A wiêc dla tych sêdziów jest to te¿ jakaœ pu-
³apka. A w ogóle powiedzia³bym, ¿e je¿eli to jest
taki œwietny pomys³, ¿eby uchylaæ immunitet
w ci¹gu 24 godzin, to mo¿e wypróbowaæ najpierw
na immunitecie parlamentarnym, czy to siê da
uchyliæ w ci¹gu 24 godzin. (Oklaski) Mo¿e siê da.
Mo¿e to mo¿na rzetelnie zrobiæ w 24 godziny. My
siê przekonamy, damy siê przekonaæ dziêki pew-
nej praktyce i nie bêdziemy siê upieraæ przy tym,
¿e to jest niemo¿liwe.

Druga sprawa, w sumie mo¿e najwa¿niejsza,
to jest te¿ to, ¿e uchwa³a s¹du dyscyplinarnego
o uchyleniu immunitetu, mimo ¿e nieprawomoc-
na, jest natychmiast wykonalna. Mo¿na sêdziego
tymczasowo aresztowaæ na podstawie nieprawo-
mocnej uchwa³y. Pan minister Pi¹tek zabiera³ tu-
taj g³os i wspomnia³ o tym, ¿e ja to kwestionowa-
³em, mówi¹c, ¿e to jest sprzeczne z art. 181. Do-
da³ jednak, ¿e jego zdaniem to nie jest sprzeczne,
poniewa¿ art. 181, dotycz¹cy wszczêcia postêpo-
wania karnego przeciwko sêdziemu albo pozba-
wienia go wolnoœci, mówi o zgodzie s¹du, ale nie
mówi, ¿e uchwa³a ma byæ prawomocna, w zwi¹z-
ku z tym mo¿e byæ nieprawomocna. Ja bym po-
wiedzia³, ¿e jest odwrotnie, bo wszêdzie w tekœcie
konstytucji czy innego aktu prawnego wtedy,
kiedy siê mówi o jakiejœ decyzji wyroku, uchwale,
to ma siê oczywiœcie na myœli decyzjê prawomoc-
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n¹. Musia³oby dopiero nast¹piæ stworzenie, zu-
pe³nie wyraŸnie, wyj¹tku od tego. Dla mnie nie
ma w¹tpliwoœci, ¿e art. 181 mówi o prawomocnej
decyzji s¹dowej i dopiero na mocy takiej decyzji
mo¿na by³oby sêdziego aresztowaæ.

To s¹ kwestie, które powoduj¹, ¿e te popraw-
ki… Zreszt¹ równie¿ proceduralnie bardzo dzi-
wnie to zosta³o za³atwione, bo przecie¿ wiele pod-
miotów opiniowa³o ten projekt, a po zaopiniowa-
niu wprowadzono doñ tak daleko id¹ce zmiany,
poprawki a¿ tak radykalne, tworz¹ce taki doraŸny
tryb uchylania immunitetu. Otó¿ to jest pewien
trik, bo te opinie oczywiœcie nie dotyczy³y tego
projektu. Rozumiem, ¿e z powodu jednej popraw-
ki nie mo¿na z powrotem wszczynaæ postêpowa-
nia uzgodnieniowego, uzgodnieñ miêdzyresorto-
wych, ale przy tak radykalnych zmianach mo¿e po
prostu trzeba zg³osiæ w³asny projekt ustawy, a nie
wprowadzaæ to jako poprawkê do tej ustawy, któ-
ra ju¿ zosta³a przez ró¿ne podmioty oceniona? Bo
w ten sposób ten projekt niby poddany zosta³ oce-
nie, a tak naprawdê nie zosta³, bo bardzo wa¿ne
jego przepisy nie zosta³y tej ocenie poddane.

Chcia³bym na koniec powiedzieæ tak. No có¿,
nie jestem cz³owiekiem naiwnym i nie uwa¿am,
¿e tutaj zawrócê bieg rzeki, która p³ynie bardzo
g³adko od momentu prac sejmowych i w komi-
sjach sejmowych, i w komisjach senackich, nie-
mniej jednak chcia³em zabraæ g³os, ¿eby nie by³o
tak, ¿e milcza³em. I bêdê to kontynuowaæ, to zna-
czy zwrócê siê do pana prezydenta o niepodpisy-
wanie tej ustawy, a potem zwrócê siê równie¿ do
Trybuna³u Konstytucyjnego, ¿eby skontrolowa³
konstytucyjnoœæ tych przepisów. Dziêkujê bar-
dzo. (Oklaski)

Wicemarsza³ek Maciej P³a¿yñski:
Dziêkujê, Panie Prezesie.
O g³os prosi³ równie¿ pan przewodnicz¹cy Sta-

nis³aw D¹browski, przewodnicz¹cy Krajowej Ra-
dy S¹downictwa.

Proszê bardzo.

Przewodnicz¹cy
Krajowej Rady S¹downictwa
Stanis³aw D¹browski:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
W ca³oœci podzielam stanowisko pana pier-

wszego prezesa S¹du Najwy¿szego, ale o ustawie
o zmianie ustawy – Prawo o ustroju s¹dów po-
wszechnych, dzisiaj rozpatrywanej, chcia³bym
te¿ powiedzieæ kilka zdañ, traktuj¹c j¹ bardziej
ca³oœciowo.

Otó¿ ustawa ta jest z³a i szkodliwa. Ju¿ obec-
nie obowi¹zuj¹ca ustawa z 2001 r. zawiera wiele
uprawnieñ w³adczych dla ministra sprawiedli-

woœci, których konstytucyjnoœæ budzi w¹tpliwo-
œci. Nowa ustawa oddaje s¹dy powszechne pod
w³adzê ministra sprawiedliwoœci. Tezê tê bardzo
dobrze uzasadnili panowie senatorowie £yczy-
wek i Zientarski, ale chcia³bym zebraæ kilka co
bardziej wyrazistych przyk³adów.

Otó¿ minister sprawiedliwoœci uzyskuje upra-
wnienie do powierzania obowi¹zków prezesa
z pominiêciem wszelkich procedur. Oto organy
kolegialne s¹dów zostaj¹ pozbawione uprawnie-
nia do decydowania o podziale czynnoœci. Mini-
ster sprawiedliwoœci bêdzie móg³ zawiesiæ sêdzie-
go w czynnoœciach s³u¿bowych. Przemodelowuje
siê system immunitetu w ten sposób, ¿e ten im-
munitet staje siê iluzj¹. Poszerza siê uprawnienia
ministra sprawiedliwoœci w zakresie delegowa-
nia sêdziów. Ca³kowit¹ swobodê daje siê mini-
strowi sprawiedliwoœci w dysponowaniu wolny-
mi stanowiskami sêdziowskimi.

Te wszystkie zmiany, przyznanie tak daleko
id¹cych uprawnieñ ministrowi sprawiedliwoœci,
powoduj¹, ¿e konstytucyjna zasada, ¿e s¹dy s¹
w³adz¹ niezale¿n¹ i odrêbn¹, staje siê czczym oz-
dobnikiem. (Oklaski)

Wysoka Izbo! Niezale¿ne s¹dy to jest jeden z fi-
larów demokratycznego pañstwa prawnego. (Ok-
laski) Ten filar zostanie co najmniej nadwerê¿o-
ny. Dziêkujê bardzo. (Oklaski)

Wicemarsza³ek Maciej P³a¿yñski:
Dziêkujê bardzo.
Czy pan minister Pi¹tek chce zabraæ g³os?
Proszê bardzo, Panie Ministrze.

Zastêpca Prokuratora Generalnego
Rzeczypospolitej Polskiej
Przemys³aw Pi¹tek:
Panie Marsza³ku! Szanowni Pañstwo!
Wbrew dramatycznemu wyst¹pieniu pana

przewodnicz¹cego Krajowej Rady S¹downictwa
ta ustawa wcale nie narusza konstytucji, choæ to
wynika³oby to z twierdzenia pana przewodni-
cz¹cego. Szanowni Pañstwo, od 2001 r. model
wzajemnego wa¿enia siê w³adz w rozumieniu
art. 10 Konstytucji RP jest tak skonstruowany,
¿e za administracyjne funkcjonowanie s¹dów –
nie jurysdykcyjne, tylko administracyjne – odpo-
wiada minister sprawiedliwoœci. I tak to wygl¹da.
Ustawa od tego czasu by³a kilkakrotnie zaskar-
¿ana do Trybuna³u Konstytucyjnego, w pewnym
zakresie Trybuna³ Konstytucyjny stwierdzi³ nie-
zgodnoœæ z konstytucj¹ i w pe³ni podzielamy te
pogl¹dy. Ale te unormowania, które pañstwu
przedstawiamy w projekcie rz¹dowym, w ¿adnej
mierze poza to orzecznictwo nie wystêpuj¹. Musi-
cie mieæ pañstwo tego œwiadomoœæ.

Je¿eli pañstwo pozwolicie, odniosê siê do pro-
blemów o charakterze prawniczym. Pominê ju¿
tutaj tak zwan¹ dogmatykê polityczn¹.

35. posiedzenie Senatu w dniu 20 czerwca 2007 r.
52 Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju s¹dów powszechnych…

(pierwszy prezes L. Gardocki)



W pierwszej kolejnoœci chcia³bym nawi¹zaæ do
wypowiedzi pana prezesa Gardockiego dotycz¹cej
niekonstytucyjnoœci, zdaniem pana prezesa,
unormowañ dotycz¹cych postêpowania immuni-
tetowego. Ja ju¿ odnosi³em siê do tych kwestii we
wczeœniejszym swoim wyst¹pieniu, chcia³bym te-
raz tylko nawi¹zaæ do tych rzeczy, o których nie
mówi³em. Szanowni Pañstwo, naprawdê nie
wiem, z czego wynika twierdzenie, i¿ takie brzmie-
nie przepisu, nawet to, które zosta³o zacytowane
przez pana prezesa, mia³oby œwiadczyæ o pogar-
dliwym stosunku projektodawców unormowania
do sêdziów. Proszê mieæ œwiadomoœæ tego, i¿ po-
stêpowanie immunitetowe nie jest postêpowa-
niem karnym, a wiêc nie dotyczy wszystkich lu-
dzi, tylko osób, którym ten immunitet przys³ugu-
je. Mamy do czynienia z tak¹ sytuacj¹, ¿e to nad-
zwyczajne postêpowanie dotyczy tylko i wy³¹cznie
tych przypadków, kiedy wchodzi w rachubê po-
pe³nienie najpowa¿niejszych przestêpstw, tych,
które na gruncie kodeksu postêpowania karnego
samoistnie stanowi¹ podstawê tymczasowego
aresztowania, zgodnie z art. 258 § 2 kodeksu po-
stêpowania karnego, oraz tylko i wy³¹cznie w sy-
tuacji, kiedy zachodzi potrzeba zastosowania wo-
bec danej osoby, sprawcy przestêpstwa, tymcza-
sowego aresztowania. Mo¿liwoœæ zastosowania
tymczasowego aresztowania zachodzi wtedy, gdy
dana osoba jest zatrzymana. Na gruncie obecnie
obowi¹zuj¹cego prawa karnego procesowego,
a tak¿e unormowañ konstytucyjnych, istniej¹
dwa sposoby zatrzymania sprawcy przestêpstwa:
zatrzymanie na gor¹cym uczynku pope³nienia
przestêpstwa, a tak¿e zatrzymanie na podstawie
decyzji uprawnionego, przewidzianego w kodek-
sie postêpowania karnego organu. I tylko w takiej
sytuacji wchodzi w rachubê rozstrzyganie w kwe-
stii tymczasowego aresztowania.

Gdyby to by³a ka¿da inna osoba, której immu-
nitet nie przys³uguje, tok procedowania polega na
nastêpuj¹cych rozwi¹zaniach: dana osoba jest
zatrzymana – czy na gor¹cym uczynku pope³nie-
nia przestêpstwa, czy te¿ na skutek zatrzymania
organu do tego uprawnionego – jest doprowadzo-
na do prokuratora, je¿eli zachodzi oczywiœcie ko-
niecznoœæ zastosowania tymczasowego areszto-
wania, i organ œcigania – chodzi tutaj o prokurato-
ra – ma 48 godzin na to, aby w stosunku do tej
osoby przeprowadziæ przewidziane przez prawo
czynnoœci procesowe. Jest to wiêc og³oszenie i po-
stanowienie o przedstawieniu zarzutów, przes³u-
chanie w charakterze podejrzanego, a tak¿e zwe-
ryfikowanie ewentualnej linii obrony, podjêcie de-
cyzji, czy zachodzi potrzeba aresztowania, sfor-
mu³owanie wniosku o tymczasowy areszt do
s¹du, a nastêpnie skierowanie tego wniosku wraz
z podejrzanym do s¹du. I s¹d – podkreœlam: s¹d
karny – orzeka w ci¹gu 24 godzin.

W przypadku osób posiadaj¹cych immunitet
parlamentarny, je¿eli istnieje taka sytuacja, nie
ma tej mo¿liwoœci. Te unormowania maj¹ w pew-
nym zakresie dostosowaæ sytuacjê, kiedy sêdzia
lub prokurator dopuœci³ siê przestêpstwa i za-
chodzi potrzeba tymczasowego aresztowania.
Ale, rzecz jasna, w pierwszej kolejnoœci trzeba
w przypadku sêdziów zachowaæ konstytucyjn¹
zasadê, ¿e o tym, czy dana osoba bêdzie mog³a zo-
staæ poci¹gniêta do odpowiedzialnoœci karnej,
a tak¿e o tym, czy bêdzie mog³a byæ aresztowana,
musi zadecydowaæ odrêbny s¹d, nie karny, tylko
s¹d dyscyplinarny orzekaj¹cy w³aœnie w postê-
powaniu immunitetowym. A wiêc ten czas, kon-
stytucyjny czas 48 godzin na dokonanie czynno-
œci procesowych, skraca siê w przypadku sê-
dziów i prokuratorów, bo musi byæ teraz przepro-
wadzone postêpowanie immunitetowe.

Sk¹d siê wziê³y 24 godziny, które tutaj okreœ-
lone s¹ epitetem „pogardliwe”? Wziê³y siê st¹d, ¿e
48 godzin podzielono matematycznie na po³owê:
24 godziny na postêpowanie immunitetowe i 24
godziny na postêpowanie karne. Oczywiœcie,
Szanowni Pañstwo, mo¿na by³oby w takiej sytua-
cji napisaæ „dwadzieœcia trzy godziny” lub „dwa-
dzieœcia piêæ godzin”, ale przyjêto tak¹ zasadê, ¿e
ka¿dy z tych organów mniej wiêcej w tym samym
czasie jest w stanie podj¹æ tê decyzjê.

Kolejna kwestia, zwi¹zana z tym, ¿e rzekomo
s¹d nie bêdzie w stanie w ci¹gu 24 godzin orzec
w tej kwestii. Co wiêcej, pan prezes powiedzia³, ¿e
sêdzia bêdzie nieuczciwy, je¿eli w ci¹gu 24 godzin
bêdzie orzeka³. Je¿eli przyj¹æ, ¿e uzasadnione
jest to stwierdzenie, to ka¿dy sêdzia karny, który
stosuje areszt tymczasowy, jest sêdzi¹ nieuczci-
wym, gdy¿ ma 24 godziny przewidziane w kodek-
sie postêpowania karnego na dokonanie takiej
samej oceny tego samego materia³u dowodowe-
go. Bo to jest ten sam materia³ dowodowy, który
stanowi podstawê do aresztowania tymczasowe-
go. Ka¿dy sêdzia, który stosuje areszt tymczaso-
wy jest nieuczciwy. Oczywiœcie to stwierdzenie
jest absolutnie nieuzasadnione i ja siê z nim nie
zgadzam. I dlatego o tym mówiê, Szanowni Pañ-
stwo.

W dalszym ci¹gu podtrzymujê swoje argumen-
ty dotycz¹ce tego, i¿ z treœci art. 181 wcale nie wy-
nika obowi¹zek, aby orzeczenie s¹du dyscypli-
narnego by³o wykonalne, aby by³o prawomocne.
Skoro takie orzeczenie musia³oby byæ prawo-
mocne, to dlaczego unormowania dotycz¹ce
tymczasowego aresztowania, a wiêc orzeczenia,
które jest stosowane w toku postêpowania kar-
nego, nie przewiduj¹ tego? Tutaj równie¿ mamy
do czynienia z tym, i¿ postanowienie s¹du karne-
go o tymczasowym aresztowaniu jest wykonalne
bez prawomocnoœci. Ewentualne za¿alenie oso-
by aresztowanej jest sk³adane ju¿ w czasie wyko-
nywania tymczasowego aresztowania. Je¿eli z te-
go powodu niekonstytucyjna jest nieprawomoc-
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noœæ uchwa³y s¹du dyscyplinarnego, to tym bar-
dziej niekonstytucyjne by³oby postanowienie
o tymczasowym areszcie, które nie jest prawo-
mocne. Dlatego równie¿ z tym argumentem po-
zwolê sobie siê nie zgodziæ.

Jeœli chodzi o pozosta³e zarzuty postawione
przez panów senatorów, to generalnie mo¿na je
sprowadziæ do twierdzeñ o naruszeniu art. 10
konstytucji, czyli zasady trójpodzia³u w³adzy,
oraz o naruszeniu art. 181 konstytucji. Nie po-
dzielam tych pogl¹dów. Uwa¿am, ¿e te unormo-
wania, które s¹ zawarte w projektowanej usta-
wie, wcale tych przepisów nie naruszaj¹.

In concreto. Jeœli chodzi o przerwê w wykony-
waniu obowi¹zków przez sêdziego, Szanowni
Pañstwo, to jest przerwa, a nie zawieszenie. Pan
przewodnicz¹cy Krajowej Rady S¹downictwa
przed chwil¹ powiedzia³ o czymœ, czego nie ma
w tych przepisach. Minister sprawiedliwoœci nie
zawiesza sêdziego. Nigdzie w tych przepisach nie
ma niczego takiego. Zarz¹dza przerwê, decyduje
o przerwie…

(Senator Mieczys³aw Augustyn: Prawie robi
du¿¹ ró¿nicê.)

(G³os z sali: Eufemizm.)
Szanowni Panowie, proponujê popatrzeæ na

treœæ art. 130. To unormowanie tam jest. Nikt na
to nie zwróci³ uwagi, a to unormowanie tam jest.
Minister sprawiedliwoœci posiada uprawnienie
do orzeczenia o takiej przerwie w stosunku do
prezesa. Nikt dotychczas nie kwestionowa³ kon-
stytucyjnoœci tego unormowania.

Istniej¹ takie okolicznoœci, w których rzeczy-
wiœcie zachodzi potrzeba zarz¹dzenia tego rodza-
ju przerwy. Proszê zwróciæ uwagê na gwarancje,
jakie s¹ tutaj wprowadzone. Po pierwsze, jest to
bardzo krótki czas: trzydzieœci dni. Po drugie,
jest to tylko i wy³¹cznie do czasu postêpowania
dyscyplinarnego. A po trzecie, i to jest najwa¿-
niejsze, minister sprawiedliwoœci ma obowi¹zek
niezw³ocznie w ci¹gu trzech dni powiadomiæ s¹d
dyscyplinarny o tej swojej decyzji i ta jego decyzja
podlega kontroli s¹du dyscyplinarnego. Je¿eli
s¹d dyscyplinarny stwierdza, ¿e minister siê po-
myli³, to momentalnie uchyla to orzeczenie. S¹
tego rodzaju argumenty przemawiaj¹ce za tym.
A mo¿e siê, Szanowni Pañstwo, zdarzyæ tak –
i podkreœlam, ¿e wcale nie uogólniam, ¿e wszyscy
sêdziowie tak postêpuj¹, albowiem wczeœniej, na
etapie prac sejmowych, bezpodstawnie przypisy-
wano mi jakieœ tego rodzaju stwierdzenia – ¿e,
niestety, mamy do czynienia z sêdzi¹, który je-
cha³ w stanie nietrzeŸwoœci i doprowadzi³ do wy-
padku drogowego, to jest przestêpstwo nieumyœ-
lne, a wiêc nie stanowi odrêbnej przes³anki, i na-
stêpnego dnia ten sêdzia ma orzekaæ dok³adnie
w takich samych sprawach. Minister sprawiedli-
woœci nabywa informacje o czymœ takim i ta in-

stytucja s³u¿y w³aœnie temu, aby uniemo¿liwiæ
takiemu sêdziemu wydawanie wyroków w analo-
gicznych sprawach. Szanowni Pañstwo, to s¹ wy-
j¹tkowe sytuacje, proszê o tym pamiêtaæ. One
podlegaj¹ kontroli s¹du dyscyplinarnego i nie ma
jakichkolwiek podstaw do kwestionowania ich
konstytucyjnoœci.

By³a poruszana równie¿ kwestia delegacji, to,
i¿ równie¿ jest to instrument, którym minister
sprawiedliwoœci ma rzekomo ograniczyæ nieza-
wis³oœæ sêdziów czy te¿ ca³kowicie tej niezawis³o-
œci ich pozbawiæ. Szanowni Pañstwo, instytucja
delegacji jest w ustawie i ca³y czas funkcjonuje.
Problem polega tylko na tym, ¿e te delegacje bez
zgody sêdziego – mówiê o delegacjach bez zgody
sêdziego – trwaj¹ obecnie wy³¹cznie trzy mie-
si¹ce. W ci¹gu tych trzech miesiêcy nie ma mo¿li-
woœci zrealizowania ¿adnego z tych celów delega-
cji. Je¿eli na przyk³ad problemy kadrowe s¹ przy-
czyn¹ delegowania sêdziego z jednego s¹du do
drugiego – on nie chce na to siê zgodziæ, ale nie-
stety sytuacja jest taka, ¿e nale¿y jakiegoœ sê-
dziego delegowaæ po to, aby s¹d gdzieœ tam fun-
kcjonowa³ – to nie ma mo¿liwoœci, aby w ci¹gu
trzech miesiêcy zapewniæ prawid³owe funkcjono-
wanie s¹du w ramach takich delegacji. Dlatego
podjêto decyzjê o tym, aby wyd³u¿yæ ten okres do
szeœciu miesiêcy. Ale proszê zwróciæ uwagê na to,
¿e przewidziano dodatkowe gwarancje w postaci
kosztów zwi¹zanych z t¹ delegacj¹, sêdzia bêdzie
dostawa³ za to pieni¹dze, a tak¿e wprowadzono tê
przes³ankê, której dotychczas nie by³o, nie ma jej
obecnie, a mianowicie dobro wymiaru sprawied-
liwoœci. A wiêc to nie jest z jakiegokolwiek powo-
du, tylko rzeczywiœcie wtedy, kiedy jest na przy-
k³ad koniecznoœæ zagwarantowania prawid³owej
pracy s¹du, w którym nagle z ró¿nych powodów
zabrak³o sêdziów, bo na przyk³ad zachorowali,
bo kobiety, które s¹ sêdziami, s¹ na urlopach
macierzyñskich lub wychowawczych. To s¹ zu-
pe³nie naturalne problemy i w jakiœ sposób nale-
¿y je rozwi¹zaæ. Te delegacje, które s¹ dzisiaj
przewidziane w ustawie o ustroju s¹dów powsze-
chnych, s¹ po prostu niewystarczaj¹ce.

Szanowni Pañstwo, podnoszona by³a równie¿
kwestia mo¿liwoœci dysponowania etatami, po-
ruszana by³a tak¿e kwestia ograniczenia kole-
gium w zakresie przydzielania sêdziów na po-
szczególne stanowiska w danym s¹dzie. Proszê
zwróciæ uwagê na to, i¿ za prawid³owe funkcjono-
wanie s¹du w zakresie administracyjnym odpo-
wiada nie kolegium – które notabene, wbrew te-
mu, co tutaj powiedziano, wcale nie jest organem
samorz¹du sêdziowskiego, tylko jest organem
s¹du – ale prezes s¹du, bo tak przewidziano
w ustawie. Prezes odpowiada za kwestie admini-
stracyjne. Je¿eli jest taka sytuacja, ¿e w danym
wydziale nie ma sêdziów, a w innym wydziale s¹
sêdziowie, to jest potrzeba przesuniêcia ich z jed-
nego wydzia³u do drugiego, i to prezes wie o tym,

35. posiedzenie Senatu w dniu 20 czerwca 2007 r.
54 Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju s¹dów powszechnych…

(zastêpca prokuratora generalnego P. Pi¹tek)



¿e taka potrzeba jest. Dlatego uznano, ¿e z pun-
ktu widzenia efektywnoœci i prawid³owoœci fun-
kcjonowania s¹du te uprawnienia nale¿y przy-
dzieliæ w³aœnie prezesom s¹dów.

Jeszcze jedna kwestia zosta³a tutaj poruszo-
na, dotycz¹ca akurat nie problemów sêdziow-
skich, tylko prokuratorskich. Pan senator zarzu-
ca unormowaniom odnosz¹cym siê do asysten-
tów prokuratorskich to, i¿ wprowadzono b³êdne,
jego zdaniem, kryterium doboru osób na te sta-
nowiska. Generalnie, przygotowuj¹c, opracowu-
j¹c te przepisy, przyjêliœmy tak¹ zasadê, i¿ insty-
tucja asystenta prokuratora w zasadzie jest ana-
logiczna do tej, która ju¿ funkcjonuje w przypad-
ku asystentów sêdziowskich. Takie by³y wnioski
prokuratorów. Niemniej mamy pe³n¹ œwiado-
moœæ tego, ¿e jednak praca prokuratora ró¿ni siê
od pracy sêdziego. W znacznej mierze praca pro-
kuratora to jest praca w zakresie œcigania prze-
stêpstw, a wiêc opiera siê ona nie tylko na wiedzy
stricte prawniczej, ale równie¿ na szeroko rozu-
mianej wiedzy kryminalistycznej, czyli tej wie-
dzy, która wynika z nauki maj¹cej na celu przy-
czynienie siê do jak najbardziej efektywnego œci-
gania przestêpstw, nauki o tym, jak przestêp-
stwa s¹ pope³niane, w jaki sposób je ujawniaæ
i w jaki sposób je œcigaæ. Tak wiêc to s¹ zagadnie-
nia pozaprawne.

Szanowni Pañstwo, wielokrotnie jest taka po-
trzeba, by prokuratora wspar³ asystent, który nie
jest prawnikiem, ale na przyk³ad jest specjalist¹
w zakresie medycyny s¹dowej, jest specjalist¹
w zakresie zabezpieczania œladów pope³nianych
przestêpstw, na przyk³ad wypadków drogowych,
jest specjalist¹ w zakresie ekonomii, bo w przy-
padku powa¿nych skomplikowanych prze-
stêpstw gospodarczych na uzyskanie opinii bieg-
³ego w tym zakresie czeka siê czasem d³ugimi
miesi¹cami, a asystent jest w stanie doprecyzo-
waæ problem, bo jest specjalist¹ z zakresu ekono-
mii. St¹d takie w³aœnie unormowanie, i¿ w wy-
padku asystenta prokuratora potrzebne jest wy-
¿sze wykszta³cenie, ale niekoniecznie prawnicze.

Proszê zwróciæ uwagê na jedn¹ jeszcze sprawê
dotycz¹c¹ asystentów prokuratorskich. Przewi-
dziano, i¿ w niektórych wypadkach mog¹ oni do-
konywaæ czynnoœci procesowych, tych przewi-
dzianych w kodeksie postêpowania karnego, ale
to zosta³o zastrze¿one dla prawników. Tak samo
jeœli chodzi o kwestiê mo¿liwoœci dostêpu do za-
wodu prokuratorskiego, to te¿ dotyczy tylko osób
z wykszta³ceniem prawniczym. Oczywiste jest, ¿e
takiemu asystentowi lekarzowi nie da siê prze-
s³uchania œwiadka, bo to by³oby zupe³nie absur-
dalne. St¹d ró¿nica w tym unormowaniu w poró-
wnaniu z unormowaniem sêdziowskim.

Szanowni Pañstwo, wbrew temu, co by³o tutaj
wczeœniej podnoszone, te unormowania, wed³ug

naszej oceny, s¹ zgodne z przepisami konstytu-
cji. Mamy pe³n¹ œwiadomoœæ tego – to ju¿ wielo-
krotnie by³o mówione – ¿e zostan¹ one zaskar¿o-
ne do Trybuna³u Konstytucyjnego. I moje s³owa
nie wynikaj¹ bynajmniej z jakiegoœ poni¿aj¹cego
oceniania tych stwierdzeñ. My przyjmujemy to
do wiadomoœci. Oczywiœcie mo¿e to w taki, a nie
w inny sposób bulwersowaæ œrodowisko sêdziow-
skie, zw³aszcza œrodowisko sêdziowskie, jednak-
¿e – naszym zdaniem – nie mo¿na tutaj mówiæ
o naruszeniu konstytucji.

Dlatego jako przedstawiciel ministerstwa,
rz¹du, wnoszê, abyœcie pañstwo uchwalili tê
ustawê z dwoma poprawkami, które zosta³y zg³o-
szone w trakcie prac komisji. Dziêkujê bardzo.
(Oklaski)

Wicemarsza³ek Maciej P³a¿yñski:

Dziêkujê, Panie Ministrze.
W trakcie dyskusji zg³oszone zosta³y wnioski

o charakterze legislacyjnym, proszê wiêc Komi-
sjê Praw Cz³owieka i Praworz¹dnoœci o ustosun-
kowanie siê do przedstawionych w toku debaty
wniosków i przygotowanie sprawozdania w tej
sprawie.

Informujê, ¿e g³osowanie w sprawie ustawy
o zmianie ustawy – Prawo o ustroju s¹dów po-
wszechnych oraz niektórych innych ustaw zo-
stanie przeprowadzone pod koniec posiedzenia
Senatu.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza-
³ek Ryszard Legutko)

Wicemarsza³ek Ryszard Legutko:

Panie i Panowie Senatorowie!
W zwi¹zku z przygotowaniem przez komisjê

sprawozdania wnoszê o uzupe³nienie porz¹dku
obrad o punkt: drugie czytanie projektu uchwa³y
w sprawie stanowiska Senatu dotycz¹cego refor-
my traktatowej Unii Europejskiej, i rozpatrzenie
go jako punktu ósmego.

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

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

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu ós-
mego porz¹dku obrad: drugie czytanie projektu
uchwa³y w sprawie stanowiska Senatu doty-
cz¹cego reformy traktatowej Unii Europejskiej.

Jest to projekt uchwa³y okolicznoœciowej, któ-
ry zosta³ wniesiony przez senatora Andrzeja Ma-
zurkiewicza i zawarty jest w druku numer
nr 472. Marsza³ek Senatu w dniu 20 czerwca
2007 r., zgodnie z art. 79 ust. 1, w zwi¹zku
z art. 84 ust. 3, Regulaminu Senatu, skierowa³
projekt uchwa³y do rozpatrzenia w pierwszym
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czytaniu do Komisji Ustawodawczej, Komisji
Spraw Unii Europejskiej oraz Komisji Spraw Za-
granicznych. Pierwsze czytanie projektu uchwa-
³y zosta³o przeprowadzone na wspólnym posie-
dzeniu komisji 20 czerwca 2007 r.

Zgodnie z art. 84 ust. 3 Regulaminu Senatu
marsza³ek Senatu zdecydowa³ o skróceniu ter-
minów, o których mowa w art. 80 ust. 1.

Komisje po rozpatrzeniu projektu uchwa³y
przygotowa³y wspólne sprawozdanie w tej spra-
wie. Sprawozdanie to zawarte jest w druku
nr 472O.

Przypominam, ¿e zgodnie z art. 84b ust. 1 Re-
gulaminu Senatu drugie czytanie projektu
uchwa³y okolicznoœciowej obejmuje: przedsta-
wienie Senatowi sprawozdania komisji o projek-
cie uchwa³y okolicznoœciowej przez sprawozdaw-
cê komisji oraz wniosków mniejszoœci komisji
przez sprawozdawców mniejszoœci komisji, prze-
prowadzenie dyskusji oraz g³osowanie.

Proszê sprawozdawcê Komisji Ustawodaw-
czej, Komisji Spraw Unii Europejskiej oraz Komi-
sji Spraw Zagranicznych, pana senatora Andrze-
ja Mazurkiewicza, o zabranie g³osu i przedsta-
wienie wspólnego sprawozdania komisji o pro-
jekcie uchwa³y.

Senator Andrzej Mazurkiewicz:
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Mam zaszczyt w imieniu Komisji Ustawodaw-

czej, Komisji Spraw Zagranicznych oraz Komisji
Spraw Unii Europejskiej przedstawiæ projekt
uchwa³y w sprawie stanowiska Senatu doty-
cz¹cego reformy traktatowej Unii Europejskiej.

Na posiedzeniu po³¹czonych komisji pomimo
sporów, które dotyczy³y tekstu, dominowa³ je-
dnak, pragnê to podkreœliæ, duch wspólnego,
rozs¹dnego zastanowienia siê nad polskim sta-
nowiskiem, nad wsparciem strony rz¹dowej
w negocjacjach na szczycie Unii Europejskiej
i przedstawienia Wysokiemu Senatowi projektu,
który by³by projektem do zaakceptowania przez
wszystkie ugrupowania zasiadaj¹ce w Senacie.

W duchu tej dyskusji zosta³y przedstawione
w sprawozdaniu w druku nr 472O trzy odrêbne
projekty uchwa³, aczkolwiek z pewnym wyj¹t-
kiem. Pierwszy projekt uchwa³y, a wiêc popraw-
ka pana senatora Andrzejewskiego, która jest
umieszczona w pkcie 1, nie spotka³ siê z akcepta-
cj¹ komisji, a dwie nastêpne poprawki, wspólna
poprawka trzech po³¹czonych komisji oraz po-
prawka pana senatora Michalaka, zyska³y ak-
ceptacjê komisji.

Proszê pañstwa, ró¿nica miêdzy poprawk¹
drug¹ a popraw¹ trzeci¹ wynika z tego, i¿ w po-
prawce pana senatora Michalaka zosta³o dodane
jedno zdanie, które podkreœla, i¿ zmiany powin-

ny uwzglêdniaæ równowagê decyzji pañstw
cz³onkowskich Unii Europejskiej w zakresie ich
dotycz¹cym jako podmiotów prawa miêdzynaro-
dowego. To jest ró¿nica miêdzy drug¹ a trzeci¹
poprawk¹.

Trzy po³¹czone komisje postanowi³y poddaæ te
rozwi¹zania pod g³osowanie Senatu, uwa¿aj¹c,
¿e to Wysoka Izba powinna zaj¹æ ostateczne sta-
nowisko w tej sprawie.

Kosmetyczne poprawki, które ró¿ni¹ uchwa³ê
przedstawion¹ przeze mnie od uchwa³y zaakcep-
towanej przez po³¹czone komisje, polegaj¹ na
tym, i¿ zosta³y zmienione niektóre jej s³owa, zo-
sta³a wyg³adzona, a wiêc na przyk³ad u¿yte prze-
ze mnie s³owa „jest gwarancj¹ realizacji zasady
solidarnoœci” – mowa o systemie g³osowania –
zosta³y zast¹pione s³owami „s³u¿y realizacji za-
sady solidarnoœci” itd., itd. Tak wiêc te wszyst-
kie poprawki by³y poprawkami stricte kosmety-
cznymi poprawiaj¹cymi tekst uchwa³y i podno-
sz¹cymi jej wartoœæ.

Tak jak na wstêpie zaznaczy³em, dyskusja by-
³a dyskusj¹ merytoryczn¹, wszyscy senatorowie
z powag¹ pochylili siê nad problemem, zmierza-
j¹c w konsekwencji do wsparcia naszej reprezen-
tacji na szczycie Unii Europejskiej. Dziêkujê bar-
dzo. (Oklaski)

Wicemarsza³ek Ryszard Legutko:

Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Zgodnie z art. 84b ust. 2 Regulaminu Senatu

przed przyst¹pieniem do dyskusji senatorowie
mog¹ zg³aszaæ zapytania do sprawozdawcy ko-
misji, do senatorów, których wnioski zosta³y od-
rzucone podczas pierwszego czytania, oraz do
wnioskodawcy.

Wnioski, które zosta³y odrzucone podczas
pierwszego czytania, z³o¿yli panowie senatorowie
Andrzejewski i Michalak, a projekt uchwa³y,
przypominam, zosta³ wniesiony przez pana se-
natora Mazurkiewicza.

Czy ktoœ z pañstwa senatorów chcia³by zg³osiæ
trwaj¹ce nie d³u¿ej ni¿ minutê zapytanie?

Pan senator Andrzejewski, proszê.

Senator Piotr Andrzejewski:

Dlaczego projekt uchwa³y zwraca siê do naszej
delegacji z proœb¹ o ochronê tego, co ona i tak
ochrania, a nie jest tu podzielany pogl¹d, i¿ Senat
ma uznaæ za celowe wsparcie delegacji swoim
stanowiskiem w jej aspiracjach do tego, ¿eby do-
puszczona by³a na konferencji miêdzyrz¹dowej
dyskusja nad problem zmiany obecnie obo-
wi¹zuj¹cych zasad? Czy to wynika z tego, ¿e uwa-
¿a pan, Panie Senatorze, jako projektodawca, ¿e
tak uwa¿aj¹ komisje, ¿e my prowadzimy tylko
dialog z w³asn¹ delegacj¹, a nie ¿e uchwa³a Sena-
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tu ma mieæ jakieœ znaczenie w polityce miêdzy-
narodowej? Jednym s³owem, czy to jest zamie-
rzone, czy to tylko przypadkowe rozstrzygniêcie?

Wicemarsza³ek Ryszard Legutko:
Proszê bardzo.

Senator Andrzej Mazurkiewicz:
Zamiarem moim jako inicjatora uchwa³y,

i s¹dzê, ¿e równie¿ zamiarem trzech po³¹czonych
komisji, by³o wyeksponowanie tego, i¿ treœæ tej
uchwa³y ma byæ wsparciem dla polskiej delegacji
w negocjacjach.

(Senator Piotr Andrzejewski: Mo¿na?)

Wicemarsza³ek Ryszard Legutko:
Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Piotr Andrzejewski:
Wobec tego konkretnie, bo tu nie ma mowy

o konkretach, czy uwa¿a pan, ¿e to kryterium,
zachowanie równowagi miêdzy du¿ymi, œrednimi
i ma³ymi pañstwami cz³onkowskimi, jest wystar-
czaj¹ce? Aktualnie koncepcja niemiecka te¿
zmierza do zró¿nicowania du¿ych, œrednich i ma-
³ych pañstw cz³onkowskich. Jaka jest ró¿nica
miêdzy koncepcj¹ zawart¹ w tej uchwale a kon-
cepcj¹ niemieck¹?

Senator Andrzej Mazurkiewicz:
Panie Senatorze, tego, co ja uwa¿am, nie mogê

w tej chwili powiedzieæ, gdy¿ nie by³o to przed-
miotem obrad komisji. Mogê zrelacjonowaæ tylko
to, co sta³o siê na posiedzeniu komisji, a ta kwe-
stia nie by³a rozwa¿ana.

(Senator Piotr Andrzejewski: I trzecie pytanie,
je¿eli mo¿na…)

Wicemarsza³ek Ryszard Legutko:
Proszê.

Senator Piotr Andrzejewski:
Je¿eli pan, Panie Senatorze, twierdzi, ¿e cho-

dzi o zapewnienie obywatelom wszystkich pañ-
stw równego wp³ywu na podejmowane decyzje, to
jest to poparcie dla koncepcji niemieckiej. Bo rze-
czywiœcie, je¿eli jest pañstwo, które ma wiêksz¹
liczbê obywateli, to powinno mieæ równowa¿n¹
temu liczbê g³osów. Nie uwzglêdnia pan pañstwa
jako podmiotu prawa miêdzynarodowego, nie
uwzglêdnia pan tego, ¿e w myœl zasad prawa miê-
dzynarodowego jedno pañstwo ma jeden g³os –

w swoim projekcie uwzglêdnia pan prawa obywa-
teli. Czyli jest to te¿ g³os za koncepcj¹ niemieck¹,
jak rozumiem.

Senator Andrzej Mazurkiewicz:
Je¿eli to pytanie jest skierowane do mnie, jako

do autora projektu uchwa³y, a nie do sprawo-
zdawcy, to odpowiem.

Zgodnie z duchem art. 41 traktatu konstytu-
cyjnego… Tu zacytujê, o czym on mówi. Mówi on
o równoœci obywateli Unii Europejskiej oraz o
tym, ¿e ka¿dy obywatel ma prawo uczestniczyæ
w ¿yciu demokratycznym Unii, a decyzje pode-
jmowane s¹ w sposób najbardziej otwarty i zbli-
¿ony do obywatela. W tym kontekœcie uwa¿am,
¿e jest to koncepcja zgodna z koncepcj¹ repre-
zentowan¹ przez stronê polsk¹, a nie przez stro-
nê niemieck¹.

Wicemarsza³ek Ryszard Legutko:
Dziêkujê bardzo.
Czy s¹ jeszcze jakieœ pytania?
Proszê, pan senator Alexandrowicz.

Senator
Przemys³aw Alexandrowicz:
Panie Senatorze, wydaje siê, ¿e propozycja po-

prawki autorstwa senatora Andrzejewskiego jest
najbardziej kompletna i najszerzej ujmuje zaga-
dnienie. Jaka by³a przyczyna tego, ¿e komisje nie
udzieli³y jej rekomendacji? Jaki by³ wynik g³oso-
wania nad tymi trzema poprawkami?

Senator Andrzej Mazurkiewicz:
Panie Senatorze, nie przytoczê w tej chwili do-

k³adnych cyfr. Jeœli chodzi o poprawki drug¹
i trzeci¹, to by³a zdecydowana wiêkszoœæ kilku-
nastu g³osów za, kilku senatorów by³o przeciw-
nych. W przypadku poprawki pana senatora An-
drzejewskiego by³o odwrotnie: kilka g³osów za
i kilkanaœcie przeciw. Taka by³a decyzja po³¹czo-
nych komisji.

Wicemarsza³ek Ryszard Legutko:
Pan senator Z³otowski.

Senator Kosma Z³otowski:
Panie Senatorze, czy nie uwa¿a pan, ¿e zdanie:

„Senat Rzeczypospolitej uznaje, ¿e jakiekolwiek
zmiany w tym systemie powinny respektowaæ
postulat zachowania równowagi w procesie
decyzyjnym pomiêdzy du¿ymi, œrednimi i ma-
³ymi pañstwami cz³onkowskimi”, nie odpowia-
da temu postulatowi, z którym wystêpujemy na
tym szczycie?
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Senator Andrzej Mazurkiewicz:

W pe³ni siê zgadzam z panem senatorem… To
znaczy, to zdanie wype³nia wszystkie postulaty
strony polskiej kierowane do pozosta³ych pañstw
cz³onkowskich Unii Europejskiej. Mam nadziejê,
¿e w tym duchu prezentowane zdanie wzbudzi uz-
nanie i poparcie, o czym przekonamy siê ju¿ jutro.

Wicemarsza³ek Ryszard Legutko:
Dziêkujê bardzo.
Czy s¹ jeszcze jakieœ pytania? Nie ma pytañ.
Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
(Senator Andrzej Mazurkiewicz: Dziêkujê.)
Proszê pañstwa, goœcimy na sali przedstawi-

ciela Ministerstwa Spraw Zagranicznych, pana
Krzysztofa Szczerskiego, podsekretarza stanu
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.

Witam pana, Panie Ministrze. Czy pan
chcia³by mo¿e zabraæ g³os?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw
Zagranicznych Krzysztof Szczerski: Mo¿e przed
g³osowaniem.)

Dziêkujê bardzo.
W takim razie otwieram dyskusjê.
Przypominam o wymogach regulaminowych

dotycz¹cych czasu przemawiania senatorów,
zw³aszcza o koniecznoœci zapisywania siê do g³o-
su u pani senator, która prowadzi listê mówców.

Przypominam pañstwu równie¿, ¿e zgodnie
z art. 84b ust. 1 Regulaminu Senatu drugie czyta-
nie uchwa³y okolicznoœciowej nie obejmuje zg³a-
szania wniosków o charakterze legislacyjnym.

Proszê pana senatora Andrzejewskiego.

Senator Piotr Andrzejewski:
Szanowny Panie Marsza³ku i Szanowni Pañ-

stwo!
Wydaje mi siê, ¿e problematyka jest tak po-

wa¿na, ¿e procedowanie jej – dzisiaj wniosek, dzi-
siaj odpowiedŸ – w trybie poœpiesznym nie wysta-
wia Senatowi dobrego œwiadectwa.

Mieliœmy, i akceptowa³ to marsza³ek, zrobiæ
konferencjê na ten temat. Jakoœ nie dosz³a do
skutku. Ale mam nadziejê, ¿e dojdzie do niej, dla-
tego ¿e nie mo¿e zabrakn¹æ g³osu parlamentów
krajowych w tak wa¿kiej sprawie, jak to, co mo¿e
byæ poddane dalszej pracy podczas konferencji
miêdzyrz¹dowej.

Przypomnê, ¿e dzisiaj nie bronimy ¿adnego
pierwiastka, tylko bronimy otwarcia dyskusji na
konferencji miêdzyrz¹dowej nad sposobem g³o-
sowania naruszaj¹cym istniej¹ce status quo,
w oparciu o które przystêpowaliœmy do Unii Eu-
ropejskiej, a które wynika z traktatu nicejskiego.

Oczywiœcie mo¿emy potraktowaæ to tylko tak,
¿e przyjmujemy uchwa³ê, a i tak nikt nie bêdzie
pamiêta³ jej treœci. Ale tê uchwa³ê publikuje siê
w „Monitorze Polskim”. Wydaje mi siê wiêc, ¿e

ona powinna byæ komplementarna z tym, co re-
prezentuje Senat. Sine ira et studio trzeba siê za-
stanowiæ, czy i w jakim zakresie mamy w dalszym
ci¹gu byæ tylko przedmiotem rozstrzygniêæ, czy
te¿ mo¿emy byæ podmiotem. A je¿eli mamy byæ
podmiotem, to trzeba by rozwa¿yæ parê okolicz-
noœci: czy system nicejski jest tak z³y, czy system
niemiecki jest tak dobry?

System niemiecki jest bardzo dobry, je¿eli cho-
dzi o prawa obywatelskie. Odzwierciedla bowiem
to, co mówi³ projekt uchwa³y Senatu trzech ko-
misji, a mianowicie wszystkim obywatelom zape-
wnia równy wp³yw na podejmowane decyzje. Ale
oprócz prawa prywatnego i praw obywateli ist-
nieje w traktacie prawo narodów, ius gentium,
i tam zawsze obowi¹zywa³a zasada jedno pañ-
stwo – jeden g³os. To dotyczy bowiem podmiotu,
jakim jest pañstwo, a nie obywatel.

Wydaje siê, ¿e niedostrzeganie tego problemu
jest jedn¹ z cech tego projektu. Oczywiœcie, mówi
on o obywatelach, ale niczego nie mówi o pañ-
stwach. Wydaje siê zasadne rozwa¿enie równie¿
zró¿nicowania charakteru g³osowania wtedy,
gdy chodzi o podstawowe prawa cz³owieka, które
s¹ zindywidualizowane tak samo w wypadku ka-
¿dej osoby, i wtedy, gdy dotyczy to w prawie trak-
tatowym podmiotu, jakim jest pañstwo. To
w ogóle jest niedostrzegane w narzuconym przez
kontrakt projekcie, który – tak jak i Leszek Ko³a-
kowski – uwa¿am za upadek europejskiej myœli
prawniczej. Wyj¹tkowo pokrêtne prawo negocjo-
walne, które powinno byæ – nawet w wypadku re-
alizacji tych samych celów i przyjêcia tych sa-
mych rozwi¹zañ – naprawdê poprawnie zredago-
wane. Prawo miêdzynarodowe, a zw³aszcza trak-
tatowe, mo¿e byæ negocjowalne. Tam zaœ, gdzie
ono rodzi skutki tak daleko id¹ce, jak nadrzê-
dnoœæ tego prawa nad prawem wewnêtrznym –
i to prawem œcis³ym w stosunku do obywateli –
nie powinno byæ negocjowalne, bo to oznacza
miêdzy innymi normy blankietowe.

Jednoczeœnie pragnê podkreœliæ, ¿e ten traktat
zrywa z zasad¹ podzia³u w³adz, ugruntowan¹
w polskiej tradycji, w tradycji europejskiej
i w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Miesza
bowiem w³adzê ustawodawcz¹ z w³adz¹ wyko-
nawcz¹, a parlament jest zdegradowany. W cza-
sie wszystkich konferencji mówi siê o niedostat-
ku demokracji.

Traktat konstytucyjny uwa¿am za celowy i ko-
nieczny ze wzglêdu na to, ¿eby Unii Europejskiej
nadaæ charakter podmiotu prawa miêdzynaro-
dowego. Niemniej takie tylko poœpieszne zakle-
pywanie i zasypywanie tego, co w tym traktacie
jest niew¹tpliwie niedoróbk¹ albo zakalcem pra-
wniczym, nie wydaje mi siê w³aœciwe. Ta kapitu-
lancka, prezentowana przez wielu reprezentan-
tów Polski, postawa nie wystawia najlepszego
œwiadectwa równie¿ na tym etapie polskiej myœli
prawniczej. Podziela ten pogl¹d Leszek Ko³akow-
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ski i prezentujê te¿ jego pogl¹d w tym zakresie.
Dlatego w swoim projekcie proponujê odró¿nie-
nie dwóch obszarów: tego, co dotyczy równego
wp³ywu na podejmowanie decyzji w zakresie do-
tycz¹cym praw indywidualnych, od tego, co
decyduje o odmiennym charakterze g³osowania
wtedy, gdy to dotyczy samych ju¿ pañstw jako
podmiotów prawa miêdzynarodowego b¹dŸ
wspólnot.

Jednoczeœnie dziwi mnie, i wyra¿am publicz-
nie swoje zdziwienie, ¿e Senat nie uznaje za celo-
we dopuszczenie do dyskusji na konferencji miê-
dzyrz¹dowej w przedmiocie zmiany obecnie obo-
wi¹zuj¹cych zasad, po wys³uchaniu i rozwa¿eniu
w trybie negocjacyjnym propozycji i argumenta-
cji, ka¿dego z pañstw cz³onków Unii Europejskiej
na równych zasadach. Jednym s³owem, Senat
nie wypowiada siê na rzecz tego, o co walczy dzi-
siaj rz¹d Polski, jego delegacja, a mianowicie te-
go, ¿eby otworzyæ rozdzia³ pod tytu³em „Zasady
g³osowania”, nie przes¹dzaj¹c oczywiœcie, ¿e bê-
dzie to wy³¹cznie system pierwiastkowy.

Z tymi uwagami pañstwa pozostawiam. Oczy-
wiœcie ka¿dy, wed³ug w³asnego rozeznania, w³as-
nej wiedzy – a pañstwo jesteœcie zbiorow¹ m¹dro-
œci¹ – zadecyduje, jaki ma mieæ charakter ta
uchwa³a. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Ryszard Legutko:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Teraz poproszê pana senatora Wittbrodta.

Senator Edmund Wittbrodt:

Dziêkujê bardzo.
Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
To bardzo wa¿ne, ¿e dzisiaj dyskutujemy nad

spraw¹ bie¿¹c¹, aktualn¹, nad spraw¹, nad któ-
r¹ jutro, pojutrze bêdziemy dyskutowali na
szczycie Unii Europejskiej. Pod tym wzglêdem ja
popieram dzia³ania rz¹du, myœlê, ¿e nie mo¿na
wystêpowaæ przeciwko nim.

Muszê jednak z ubolewaniem stwierdziæ, ¿e
mówimy o projekcie w sprawie stanowiska Sena-
tu dotycz¹cego reformy traktatowej Unii Europej-
skiej, a potem wewn¹trz, w tekœcie sprowadzamy
ca³¹ reformê Unii Europejskiej do jednego, czyli
do sposobu obliczania g³osów i metody kwalifiko-
wanej wiêkszoœci. Ja ubolewam dlatego, ¿e refor-
ma Unii Europejskiej ma polegaæ na… Jest tam
wiele elementów, które siê z tym wi¹¿¹, to nie tylko
sposób obliczania g³osów, a my w ogóle w pakiecie
o tym wszystkim nie dyskutujemy. Ja mam ten
przywilej czy tê przewagê, ¿e bra³em udzia³ w pra-
cach Konwentu Europejskiego i wiem, jak ca³y pa-
kiet jest zestawiony. Oczywiste jest, ¿e od³¹czanie

czy wy³¹czanie pojedynczego elementu sprawia,
¿e ca³a reszta mo¿e byæ nieczytelna.

I gdyby chcieæ wyprowadziæ wniosek w³aœciwy,
koñcowy, ¿e problem le¿y tylko w sposobie pode-
jmowania decyzji, to ja nie mia³bym ¿adnej w¹t-
pliwoœci, ale my z tej debaty wybieramy tylko je-
den punkt i o tym mówimy. A mo¿na by by³o wró-
ciæ do lat 2000–2001, do deklaracji z Laeken,
w której wyraŸnie sformu³owano mankamenty
Unii Europejskiej, sprecyzowano, co jest po-
trzebne, ¿eby sprawniej dzia³a³a, ¿eby lepiej mog-
³a sprostaæ obecnym wyzwaniom. Mija szeœæ, sie-
dem lat i okazuje siê, ¿e z tym wci¹¿ nie mo¿na siê
uporaæ. Tam wtedy wyraŸnie mówiono, ¿e trzeba
przybli¿yæ Uniê do obywateli, trzeba zwiêkszyæ jej
legitymizacjê demokratyczn¹, trzeba wprowa-
dziæ uproszczenia i zrezygnowaæ ze struktury fi-
larowej, wprowadziæ bardziej czytelny podzia³
kompetencji, jasny i jednoznaczny katalog war-
toœci, zastanowiæ siê, czy nie da siê wprowadziæ
jednolitego traktatu konstytucyjnego.

Jak siê tak na to patrzy – wtedy tego nikt nie
kwestionowa³ – to siê okazuje, ¿e w zakresie ka¿-
dego z tych zagadnieñ mo¿na wymieniæ wiele pro-
ponowanych rozwi¹zañ, które zmieniaj¹ i uspra-
wniaj¹ Uniê, ¿e sposób liczenia g³osów to jest tylko
jeden z tych elementów. Jednym z za³o¿eñ by³o te¿
wprowadzenie uproszczeñ, miêdzy innymi w spo-
sobie liczenia g³osów. Chodzi³o oczywiœcie o ogra-
niczenie zasady jednomyœlnoœci do minimum
i rozszerzenie metody kwalifikowanej wiêkszoœci
na tyle spraw, na ile siê da. Zasada jednomyœlno-
œci zosta³aby utrzymana tylko w kwestiach decy-
duj¹cych o suwerennoœci pañstw. Wybrano wte-
dy rozwi¹zanie upraszczaj¹ce, zrezygnowano
z potrójnego sposobu obliczania g³osów na rzecz
podwójnego. Nie jest zupe³nie tak, jak mówi³ pan
senator Andrzejewski, ¿e jedno pañstwo ma jeden
g³os. To w tym systemie jest, ale jest jednym
z dwóch elementów: liczy siê g³os ka¿dego pañ-
stwa jako jeden i do tego dodaje siê liczbê obywa-
teli, którzy zamieszkuj¹ dane pañstwo, jest wiêc
mo¿liwoœæ regulacji progami, do 50, 60, 55, w tej
chwili 65% i mo¿na sobie nawet wyobraziæ, ¿e
przez podnoszenie tych progów da siê dojœæ do je-
dnomyœlnoœci. Je¿eli progi podniesiono by do
100%, ¿eby cokolwiek przeg³osowaæ, to by³aby je-
dnomyœlnoœæ. Wobec tego pozostaje jeszcze tylko
pytanie, w którym miejscu postawiæ te progi, te
poprzeczki, a tak¿e w którym momencie odczuje
siê, ¿e to ju¿ jest sprawiedliwe, ¿e to s¹ równe g³o-
sy. To ³atwo powiedzieæ, ¿e ka¿de pañstwo ma
mieæ równy wp³yw, ale pytanie brzmi, gdzie jest ta
równoœæ, w czym siê ona wyra¿a.

Na koniec chcia³bym powiedzieæ jedno, ¿e do
g³osowania w Unii Europejskiej dochodzi bardzo
rzadko. My w komisji to wyraŸnie odczuwamy,
rozwi¹zañ kompromisowych w zasadzie szuka
siê tak d³ugo, jak to tylko mo¿liwe. Jest wiêc tro-
chê zastanawiaj¹ce, ¿e pañstwa, które dzia³aj¹
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w podobnych warunkach, jak chocia¿by Hiszpa-
nia, wygrywaj¹ w Unii znacznie wiêcej ni¿ Pol-
ska, a mamy dok³adnie tê sam¹ czy podobn¹ li-
czbê mieszkañców, mamy podobne wagi, w po-
dobny sposób podejmuje siê w ró¿nych spra-
wach decyzje.

Tak ¿e oczywiœcie ja siê nie sprzeciwiam, uwa-
¿am, ¿e trzeba rz¹d w tym popieraæ i dobrze, ¿e
w tej sprawie Polska – parlament, Sejm, Senat –
bêdzie mówi³a jednym g³osem, ale jest bardzo Ÿle,
¿e wyprowadzamy tylko ten jeden wniosek, dys-
kutujemy i wybieramy z ca³ego pakietu tylko ten
jeden element. Ja w³aœnie czujê potrzebê szerszej
debaty na ten temat i mówienia o wszystkim je-
dnoczeœnie.

A do pana ministra mia³bym proœbê – nie by³o
wczeœniej takiej mo¿liwoœci, ja ju¿ próbowa³em
o to pytaæ pani¹ minister Fotygê, pana Jacka Sa-
ryusza-Wolskiego – ¿ebyœcie pañstwo podali cho-
cia¿ jeden przyk³ad, jeden z naszego trzyletniego
doœwiadczenia w Unii Europejskiej, na to, ¿e gdy-
by obowi¹zywa³a zasada zaproponowana w trak-
tacie konstytucyjnym, a nie ta, która dzisiaj jest
praktykowana, to wynik g³osowania by³by inny.
Gdybym us³ysza³ tak¹ odpowiedŸ, by³bym wdziê-
czny. Dziêkujê bardzo. (Oklaski)

Wicemarsza³ek Ryszard Legutko:
Myœlê, ¿e przed samym zakoñczeniem dysku-

sji, jeœli bêd¹ jeszcze jakieœ pytania, mogê udzie-
liæ g³osu panu ministrowi.

Proszê bardzo, pan senator Alexandrowicz.

Senator
Przemys³aw Alexandrowicz:
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Podzielaj¹c s³uszny zamiar wsparcia naszej

delegacji w trwaj¹cych negocjacjach, zdajemy
sobie oczywiœcie sprawê z tego, ¿e treœæ naszego
stanowiska nie bêdzie mia³a specjalnego wp³ywu
na wyniki rokowañ, ale jest ona wa¿na dla nas
samych, bo w ten sposób formu³ujemy zdanie iz-
by wy¿szej w sprawie bardzo wa¿nych proble-
mów polskiej polityki miêdzynarodowej.

I z tego punktu widzenia muszê powiedzieæ, ¿e
z trzech propozycji – bo te poprawki to tak na-
prawdê trzy propozycje brzmienia uchwa³y – naj-
bardziej kompletna i najciekawsza wydaje mi siê
propozycja pana senatora Andrzejewskiego.
Z dwóch przyczyn. W tej kwestii, która zdomino-
wa³a dyskusjê, czyli w sprawie liczenia g³osów
przypomina zasadê, ¿e oczywiœcie zmiany tego
sposobu liczenia g³osów, po pierwsze, nie powin-
ny pozostawaæ w sprzecznoœci z d¹¿eniem do za-
pewnienia obywatelom wszystkich pañstw
cz³onkowskich równego wp³ywu na podejmowa-

ne decyzje, a po drugie, winny równoczeœnie uw-
zglêdniaæ równowagê decyzyjn¹ pañstw Unii Eu-
ropejskiej w zakresie ich dotycz¹cym jako pod-
miotów prawa miêdzynarodowego. Wydaje mi siê
bowiem, ¿e jednak bardziej powinny to byæ stany
zjednoczone Europy, które w sprawach kluczo-
wych maj¹ równy g³os – bez wzglêdu na to, czy s¹
stanem malutkim jak Maryland, czy wielkim jak
Kalifornia – ni¿ jednolite, unitarne pañstwo,
w którym decyduje si³a g³osu obywateli. Ja wiem,
¿e obie te zasady s¹ uwzglêdniane, ale jednak po-
winno siê to dziaæ z wiêkszym naciskiem na su-
werenne i równe decyzje pañstw jako podmiotów
prawa miêdzynarodowego.

Kolejna sprawa. Ostatnie zdanie, którego nie
ma w pozosta³ych dwóch propozycjach, to jest
w³aœnie otwarcie na inne problemy, o których
mówi³ pan senator Wittbrodt. Oczekujemy, ¿e
konferencja miêdzyrz¹dowa doprowadzi tak¿e do
dyskusji i do póŸniejszego podjêcia ewentual-
nych decyzji, po rozwa¿eniu w trybie negocjacyj-
nym propozycji i argumentów ka¿dego z pañstw
cz³onków Unii Europejskiej na wspólnym forum.
Tu jest ogólnie mowa o zmianie obecnie obo-
wi¹zuj¹cych zasad. To zdanie nie precyzuje, ¿e
chodzi tutaj tylko i wy³¹cznie o zasady liczenia
g³osów.

Wydaje mi siê, ¿e ta propozycja jest najlepsza.
Chcia³bym j¹ wesprzeæ. Zwraca³em tylko uwagê
na jeden drobny lapsus: dwukrotnie w ostatnim
zdaniu pierwszej poprawki pojawia siê sformu³o-
wanie „do dyskusji”. Oczywiœcie to drugie „do dys-
kusji” powinno byæ wykreœlone. Bardzodziêkujê.

Wicemarsza³ek Ryszard Legutko:
Dziêkujê bardzo.
Pan senator Niesio³owski.

Senator Stefan Niesio³owski:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Odniosê siê do kilku kwestii. Jestem za przyjê-

ciem tej uchwa³y, pracowa³em nad ni¹ w komisji,
by³y tam dyskusje. Nie jest to takie oczywiste, ro-
zumiem te¿ g³osy czêœci kolegów, którzy siê wa-
haj¹, ale raczej wstrzymaj¹ siê od g³osu ni¿ bêd¹
przeciw, wiêc wiêkszoœæ bêdzie wyraŸna. Teraz
jednak kilka uwag.

Jest niew¹tpliwie racja w tym, co mówi³ pan
senator Wittbrodt, ¿e uchwa³a jest bardzo wy-
rywkowa, dotyczy tylko jednego fragmentu. Ale
mo¿na siê broniæ w ten sposób, ¿e oczywiœcie
o tym wiemy, ale dzisiaj, w tym kontekœcie polity-
cznym, kiedy nasza delegacja jedzie na rozmowê,
tak siê powinno zrobiæ. Senat w³aœciwie powta-
rza dzia³anie Sejmu. W ten sposób bym broni³ tej
uchwa³y. To nie jest najlepszy moment na refor-
mowanie, na dyskutowanie nad reformami ca³ej
Unii, bo to jest g³ówny problem, który koncentru-
je na sobie uwagê opinii publicznej, i Senat si³¹
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rzeczy te¿ podejmuje tê kwestiê. Ale rzecz jest
dyskusyjna.

Trwa jednak spór o to, która z tych trzech za-
proponowanych wersji, niewiele siê ró¿ni¹cych,
ale jednak siê ró¿ni¹cych, zas³uguje na poparcie.
Senatorowie Platformy Obywatelskiej w ogrom-
nej wiêkszoœci siê opowiadaj¹ za wersj¹ drug¹, za
wersj¹, której autorem jest – szkoda, ¿e nie ma tu
podanego autorstwa – pan senator Mazurkie-
wicz. Opowiadamy siê za ni¹ z kilku powodów:
jest najkrótsza, jest najprostsza, a tym samym
najbardziej lapidarna i si³¹ rzeczy najmniej… nie
chcê tu u¿yæ s³owa „rozgadana”.

Pierwsza zawiera po prostu wiele powtórzeñ.
Akapit ostatni jest w³aœciwie powtórzeniem aka-
pitu pierwszego. W akapicie drugim, nie wiado-
mo dlaczego – widaæ, ¿e prawnik to pisa³, proszê
wybaczyæ – jest przywo³ana zasada pacta sunt
servanda, prawa s¹ œwiête. Nie widzê zwi¹zku.
Do jakich paktów siê odwo³ujemy? To jest niepo-
trzebne. A zdanie ostatnie, proszê wybaczyæ, jest
pewn¹ oczywistoœci¹: Polska uwa¿a, ¿e trzeba
negocjowaæ i daæ szansê argumentacji ka¿demu
z pañstw. Tak jest zawsze, jak w ogóle mo¿na to
negowaæ? Zawsze, kiedy siê negocjuje, to siê daje
szansê wys³uchania.

Wersja druga jest najbardziej rzeczowa i za-
wiera te wszystkie punkty, o które nam chodzi,
jest umiarkowana. Te uchwa³y s¹ umiarkowane,
dlatego za nimi g³osujemy. Tam nie ma elementu
jakiegoœ nacisku, nie padaj¹ s³owa, które mog³y-
by stawiaæ póŸniej – przecie¿, jak wiemy, wyniki
negocjacji mog¹ byæ ró¿ne – nasz¹ delegacjê
w niezrêcznej sytuacji.

Chyba ju¿ nic wiêcej parlament zrobiæ nie mo-
¿e; udziela poparcia, zaufania rz¹dowi, rz¹d mo-
¿e siê powo³aæ na solidny mandat parlamentar-
ny, tak¿e opozycji, która w tej sprawie jest doœæ
zgodna.

Dlaczego nie bêdziemy g³osowaæ za wersj¹
trzeci¹, senatora Michalaka, która jest w du¿ym
stopniu zgodna z… Myœlê, ¿e to wynika z poœpie-
chu w pracach trzech po³¹czonych komisji i z try-
bu g³osowania. Mo¿na to by³o tak poprowadziæ,
¿eby nie dosz³o do tego, ale je¿eli ju¿… W tym mo-
mencie nie mo¿emy ju¿ wprowadziæ ¿adnych po-
prawek, mo¿emy tylko g³osowaæ i to wszystko.

Te wersje ró¿ni¹ siê jednym zdaniem, miano-
wicie w wersji trzeciej, pana senatora Michalaka,
jest zdanie: „Zmiany powinny uwzglêdniaæ ró-
wnowagê decyzyjn¹ pañstw cz³onkowskich Unii
Europejskiej w zakresie ich dotycz¹cym jako
podmiotów prawa miêdzynarodowego”. To jest
dok³adne powtórzenie zdania pierwszego, doty-
cz¹cego respektowania postulatu zachowania
równowagi w procesie decyzyjnym. To jest tak
podobne, ¿e nie widzimy powodu, by w krótkiej
uchwale, w której ka¿de zdanie siê liczy, ka¿de

s³owo siê liczy, zamieszczaæ dwa zdania bardzo
do siebie podobne; w³aœciwie ich zawartoœæ tre-
œciowa i sens polityczny s¹ na tyle podobne, ¿e
dla pewnej higieny, elegancji tej uchwa³y bêdzie-
my raczej przeciw…

Tu du¿ych ró¿nic nie ma, myœlê, ¿e uchwa³a na
tym zyska. O to apelujê do kolegów. Wiêkszy sens
ma raczej to, ¿eby jednak siê zdecydowaæ i wspól-
nie g³osowaæ za jedn¹ wersj¹, ni¿ to, ¿eby jedn¹
wersjê przeg³osowaæ paroma g³osami, ktoœ kogoœ
przeg³osuje i efekt ostateczny bêdzie taki, ¿e
w polskim Senacie uchwa³a wprawdzie przejdzie,
ale niewielk¹ wiêkszoœci¹. Zwracam na to uwagê.
Je¿eli mamy z t¹ uchwa³¹ iœæ za granicê, to niech
ona ma solidn¹ wiêkszoœæ. Dziêkujê bardzo, Pa-
nie Marsza³ku. (Oklaski)

Wicemarsza³ek Ryszard Legutko:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Pan senator Ryszka, bardzo proszê.

Senator Czes³aw Ryszka:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Moje uwagi bêd¹ trochê szersze, nie bêd¹ doty-

czyæ tylko kwestii projektu uchwa³y Senatu.
Oczywiœcie w pe³ni popieram tê uchwa³ê, ¿eby
wesprzeæ polsk¹ delegacjê na posiedzeniu Rady
Unii Europejskiej w sprawie reformy traktato-
wej. Uwa¿am, ¿e nikt nie powinien Polsce zabro-
niæ mówienia o naszych postulatach ani odbieraæ
nam prawa do mówienia o tym, co jest dla nas
najwa¿niejsze. Tymczasem w³aœnie za postulat
tak zwanego liczenia pierwiastkowego spotka³y
nas ró¿nego rodzaju groŸby, niezrozumienie ze
strony kilku pañstw Unii Europejskiej. To, ¿e na-
sza propozycja nie podoba siê niektórym krajom,
mimo wszystko nie powinno wywo³ywaæ ataków
na nasz¹ obecnoœæ, na nasz¹ podmiotowoœæ
w Unii Europejskiej. Chodzi mi g³ównie o nasta-
wienie do Polski niemieckich mediów, a tak¿e
niemieckich polityków, którzy oskar¿yli nas
o d¹¿enie do zerwania szczytu w Brukseli.

Przypomnê, ¿e w czasie spotkania w GnieŸnie –
niektórzy z pañstwa w nim uczestniczyli – prze-
wodnicz¹cy Parlamentu Europejskiego, Niemiec
Hans Pöttering, wprost zagrozi³ nam marginali-
zacj¹ i osamotnieniem w Unii Europejskiej, jeœli
podtrzymamy nasz postulat pierwiastkowego li-
czenia g³osów.

O co w tych groŸbach chodzi? Jak siê wydaje,
Unia Europejska zaczyna ju¿ bardzo mocno ste-
rowaæ w kierunku przekszta³cenia siê w super-
pañstwo. Koniec prezydencji niemieckiej to jakby
rzut na taœmê, ¿eby postawiæ jak¹œ kropkê nad „i”.
Dlatego w³aœnie zamierza siê wprowadziæ taki
sposób g³osowania, aby ma³e i œrednie pañstwa
cz³onkowskie nie mia³y wiele do powodzenia. Za-
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sada podwójnej wiêkszoœci, tak zdecydowanie for-
sowana przez Niemcy, œwiadczy najlepiej o reali-
zacji wspomnianego planu. Oczywiœcie gdyby ta-
kie superpañstwo kiedykolwiek powsta³o, to jest
zrozumia³e, ¿e zniszczone zostan¹ pañstwa naro-
dowe, a zarazem tak¿e chrzeœcijañstwo.

Niew¹tpliwie utworzenie Unii Europejskiej
przynios³o bardzo du¿o pozytywnych skutków,
chocia¿by najd³u¿szy okres pokoju, jakim siê cie-
szymy na naszym kontynencie. Istnieje jednak
niebezpieczeñstwo, ¿e ten okres pokoju zosta³by
zaburzony, gdyby faktycznie dosz³o do powsta-
nia takiego pañstwa, w którym kilka podmiotów
mia³oby decyduj¹cy g³os, w którym z natury rze-
czy zosta³yby zniwelowane jakieœ cenne, specyfi-
czne cechy antropologiczne ka¿dego narodu,
a tak¿e cenne dziedzictwo europejskiej cywiliza-
cji zbudowane na chrzeœcijañstwie.

Uwa¿am, ¿e Unia Europejska powinna siê za-
jmowaæ – zamiast niszczeniem wartoœci poszczegól-
nych narodów – racjonalnym rozwojem wszystkich
krajów, w szczególnoœci na przyk³ad zapobiegaæ
zmianom klimatycznym, pilnowaæ solidarnoœci
w sektorze energetycznym, wprowadziæ spójnoœæ
w polityce migracyjnej, rozwijaæ dialog miêdzykul-
turowy, koordynowaæ politykê gospodarcz¹ itp.

Wspomnia³em przed chwil¹, ¿e tworzenie ta-
kiego superpañstwa jest uderzeniem w chrzeœci-
jañstwo. Taka jest prawda. Przecie¿ jeœli cen¹ za
to, ¿eby nie dra¿niæ wyznawców innych religii,
jest to, ¿e Unia Europejska nie wprowadzi³a do
traktatu konstytucyjnego odwo³ania do Boga ani
wzmianki o nim, nawet przywo³ania wartoœci
chrzeœcijañskich, to znaczy, ¿e ta Unia Europej-
ska nie jest budowana na prawdzie. Taki wnio-
sek nale¿y równie¿ wyci¹gn¹æ z tak zwanej De-
klaracji Berliñskiej, podpisanej niedawno,
25 marca bie¿¹cego roku w Berlinie. W tej dekla-
racji nie znalaz³o siê nawet s³owo o wartoœciach
chrzeœcijañskich. Tymczasem nikt, kto zna bo-
daj trochê historiê Europy, nasz¹ kulturê, archi-
tekturê, postawy ludzi, nie mo¿e ignorowaæ tra-
dycji i symboli chrzeœcijañskich.

Jawi siê pytanie: dlaczego Bruksela coraz czê-
œciej forsuje antychrzeœcijañskie prawa, na przy-
k³ad legalizacjê aborcji czy zwi¹zków homosek-
sualnych? Dlaczego Parlament Europejski, po-
wo³uj¹c siê na tak zwany dorobek wspólnotowy,
przypisuje sobie prawo do formu³owania rezolu-
cji odnosz¹cych siê do kwestii etycznych, które
potem dla Trybuna³u Sprawiedliwoœci w Stras-
burgu staj¹ siê Ÿród³em prawa, i do tego prawa
trzeba bêdzie – czy ju¿ nale¿y – dostosowywaæ
krajowe orzeczenia?

Przy okazji dodam, ¿e dziêkujê premierowi Ja-
ros³awowi Kaczyñskiemu za odwo³anie siê do
Strasburga w sprawie Alicji Tysi¹c. Obawiam siê,
¿e w przysz³oœci takie „orzecznictwo” Unii Euro-

pejskiej bêdzie coraz czêœciej wykracza³o poza
kompetencje unijne, naruszaj¹c konstytucje
i prawodawstwo krajów cz³onkowskich.

Papie¿ Benedykt XVI, podobnie jak wczeœniej
Jan Pawe³ II, bardzo mocno wskazuje, ¿e Europa,
odcinaj¹c siê od korzeni chrzeœcijañskich, nisz-
czy sam¹ siebie. W³aœnie po uchwaleniu wspo-
mnianej Deklaracji Berliñskiej papie¿ Bene-
dykt XVI skomentowa³ j¹ ostrze¿eniem: „Czy nie
jest powodem zaskoczenia, ¿e dzisiejsza Europa,
gdy stara siê staæ wspólnot¹ wartoœci, wydaje siê
nadal czêœciej kwestionowaæ, ¿e istniej¹ wartoœci
uniwersalne i absolutne? Czy ta szczególna for-
ma «wyrzeczenia siê» siebie samej, jeszcze przed
wyrzeczeniem siê Boga, nie prowadzi do zw¹tpie-
nia w jej to¿samoœæ?”

Kardyna³ Tarcisio Bertone, sekretarz stanu
Stolicy Apostolskiej, przebywaj¹c kilka dni temu
na ZjeŸdzie GnieŸnieñskim, powiedzia³ w wywia-
dzie dla Katolickiej Agencji Informacyjnej: „Euro-
pa zmierza nie ku rozwojowi, ale ku samozag³a-
dzie!” I doda³: „Koœcio³owi nie chodzi o budowa-
nie Europy wyznaniowej, ale Europy jako konty-
nentu wolnego, demokratycznego i solidarnego”.

Wracaj¹c do upominania Polski w sprawie g³o-
sowania, zapytam: czy w przysz³oœci nie powtórz¹
siê mocniejsze ataki na Polskê, w stylu hiszpañ-
skiego polityka – geja Zerolo? „Polsko, wynocha
z Unii Europejskiej! Unia Europejska nie jest ban-
kiem, do którego chodzi siê jedynie po subwencje.
Je¿eli nie ma poszanowania dla okreœlonych war-
toœci obywatelskich i republikañskich – wynocha
z Unii Europejskiej! Tam s¹ drzwi!” – krzycza³ Ze-
rolo. I pochwali³ od razu socjalistyczny rz¹d w Hi-
szpanii, który zezwoli³ na ma³¿eñstwa osób tej sa-
mej p³ci oraz adoptowanie przez nie dzieci. Mó-
wi¹c wprost, ten¿e polityk sam skwapliwie sko-
rzysta³ z nowego prawa i „wyszed³ za m¹¿” za swe-
go ch³opaka Jesusa Santosa.

Unia Europejska nie jest tylko wspólnot¹ go-
spodarcz¹, ale równie¿ wspólnot¹ wartoœci, tak¿e
wartoœci etycznych wyros³ych na pod³o¿u chrze-
œcijañskim. Kto o tym nie pamiêta, podcina ko-
rzenie tej naszej Unii Europejskiej. Dobrze, ¿e
w niej jesteœmy, ale ¿ebyœmy mogli misjê obrony
wartoœci godnie, odwa¿nie pe³niæ, musimy mieæ
wa¿ny udzia³ w g³osowaniach, licz¹cy siê w nich
g³os. Dziêkujê za uwagê. (Oklaski)

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

Senator Pawe³ Michalak:
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Ograniczê siê tylko do kilku uwag i do kwestii

dyskusji na posiedzeniu trzech po³¹czonych ko-
misji, bo sporo zosta³o tu powiedziane. Tekst jest
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bardzo lakoniczny i zogniskowany na sposobie
g³osowania, bo, jak zasugerowa³y media, to jest
najwa¿niejsza sprawa i do tego trzeba siê od-
nieœæ. Ale ta dyskusja w trzech po³¹czonych ko-
misjach by³a bardzo wa¿na i potrzebna, bo od pa-
na wiceministra powziêliœmy istotn¹ informacjê,
¿e fundamentem dyskusji Rady Unii Europej-
skiej bêd¹ traktaty unijne, a nie projekt konsty-
tucji. A przypomnê tylko, ¿e chocia¿by je¿eli
chodzi o traktat rzymski, to do dziœ w pe³ni z je-
go zapisów dotycz¹cych czterech wolnoœci jesz-
cze nie korzystamy.

St¹d moja poprawka, która w³aœciwie kon-
sumuje uwagi pana senatora Andrzejewskie-
go. Oprócz stwierdzenia, ¿e nale¿y zapewniaæ
obywatelom równy wp³yw na podejmowane de-
cyzje, jest tam sformu³owanie, ¿e musi byæ ró-
wnowaga w procesie decyzyjnym miêdzy du¿y-
mi, œrednimi i ma³ymi pañstwami. Ale to doty-
czy problemów Unii. Ja przypomnê, ¿e w Unii
decyduj¹ siê sprawy polityki rolnej, bêdziemy
decydowali o emisjach CO

2
czy o polityce ener-

getycznej, ale wa¿ny jest jeszcze ten element,
o którym mówi³ senator Andrzejewski – kwe-
stia decyzji dotycz¹cych pañstw jako podmio-
tów prawa miêdzynarodowego.

Pada³y g³osy, ¿e warto – i byæ mo¿e my to jako
Polska podniesiemy – ostatecznie rozliczyæ skut-
ki II wojny œwiatowej. Mo¿e kwestiê roszczeñ
ziomkostw da siê w tej chwili rozstrzygn¹æ jed-
nym zapisem w traktacie, który utnie mo¿liwe
spekulacje, je¿eli chodzi o w³asnoœæ. W Unii bê-
dziemy te¿ dyskutowali, zreszt¹ to siê dotychczas
dzia³o, o istotnych interesach pañstwa. Brytyj-
czycy wywalczyli dla siebie rabat. Nie bêdê mówi³
o innych sprawach. Czyli wa¿ne jest, ¿eby znalaz³
siê tu te¿ zapis o decyzjach dotycz¹cych Polski ja-
ko podmiotu prawa miêdzynarodowego. To jest
tylko jedno zdanie, które poprawia propozycjê tej
uchwa³y autorstwa senatora Mazurkiewicza.

Decyzje bêd¹ mia³y bardzo ró¿n¹ wagê. Nie wie-
my, jakie rozwi¹zania ostatecznie zostan¹ przyjê-
te. Byæ mo¿e nie bêdzie to pierwiastek, nie pod-
wójna wiêkszoœæ, a inne rozwi¹zanie. Byæ mo¿e
w przypadku ró¿nej wagi spraw bêd¹ ró¿ne zasa-
dy decyzji. Nie wiemy tego. Dlatego ta uchwa³a,
któr¹kolwiek z trzech wersji przyjmiemy, jest tak
wa¿na, bo wspieramy stanowisko rz¹du. Nie zga-
dzam siê jednak z tym, co mówi³ pan senator Nie-
sio³owski, ¿e równowaga na p³aszczyŸnie ma³ych,
du¿ych i œrednich pañstw konsumuje tê równo-
wagê na poziomie pañstw jako podmiotów prawa
miêdzynarodowego. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Ryszard Legutko:
Dziêkujê.
Jeszcze pan senator Szmit, proszê.

Senator Jerzy Szmit:

Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Mamy trzy projekty uchwa³y, ale tylko jeden

tytu³. Jest on bardzo szeroki, bo mówi o stano-
wisku Senatu dotycz¹cym reformy traktatowej
Unii Europejskiej. Gdyby w tytule by³o sformu³o-
wanie „w sprawie g³osowania w Radzie Unii Eu-
ropejskiej”, to na pewno projekty drugi i trzeci
by³yby do niego adekwatne. Je¿eli mówimy o sta-
nowisku Senatu dotycz¹cym reformy traktato-
wej, to absolutnie projekt pierwszy jest adekwat-
ny do tytu³u, dlatego ¿e jako jedyny ujmuje to
szerzej, odwo³uje siê do systemu wartoœci i mówi
o tym, w jakim kierunku powinniœmy zmieniaæ
Uniê Europejsk¹, w jakim kierunku j¹ reformo-
waæ. S¹ to zasady sformu³owane bardzo ogólnie,
ale odnosz¹ siê do tego. Mówi¹ o prawach obywa-
telskich, ale te¿ o jasnym stanowisku co do usy-
tuowania pañstw w przysz³ej Unii Europejskiej,
po reformie. W tej sytuacji, Szanowni Pañstwo,
wydaje siê, ¿e projekt pierwszy jak najbardziej
odpowiada tytu³owi, czyli idei, nad któr¹ debato-
waliœmy. Dziêkujê bardzo. (Oklaski)

Wicemarsza³ek Ryszard Legutko:
Dziêkujê bardzo.
Lista mówców zosta³a wyczerpana.
Dyskusjê zamykam.
Czy pan minister chcia³by zabraæ g³os? Ostat-

nia szansa. Zapraszam zatem.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Spraw Zagranicznych
Krzysztof Szczerski:
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Oczywiœcie nie jest moj¹ intencj¹ w ¿adnej

mierze dyskutowanie na temat jakoœci czy za-
wartoœci tych trzech projektów. Chcia³bym
wszak¿e przede wszystkim podziêkowaæ, bo ro-
zumiem, ¿e niezale¿nie od tego, który z projektów
bêd¹ pañstwo ³askawi przeg³osowaæ, ich intencja
jest podobna, a mianowicie poparcie udzielone
delegacji Rzeczypospolitej Polskiej, udaj¹cej siê
na jutrzejszy szczyt Unii Europejskiej, na jutrzej-
sze posiedzenie Rady Europejskiej.

Rzeczywiœcie przedmiot obrad Rady Europej-
skiej, tak¿e w zakresie reformy traktatowej, jest
znacznie szerszy ni¿ sam system g³osowania. Te-
raz bez w¹tpienia dla rz¹du czy przedstawicieli
Rzeczypospolitej szczególnie ten punkt bêdzie
dla nas przedmiotem szczególnych zabiegów.
Dlatego nie tylko media ogniskuj¹ siê jak gdyby
wokó³ sprawy systemu g³osowania, rzeczywi-
stoœæ tak¿e ogniskuje siê wokó³ problemu syste-
mu g³osowania jako g³ównego problemu stoj¹ce-
go przed polsk¹ delegacj¹.
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Wiele w¹tków, które pañstwo byli ³askawi pod-
nieœæ w dyskusji, wskazuje oczywiœcie na to, ¿e
oUniiEuropejskiej zawszewartodyskutowaæ,wiele
wyg³oszonych tez wymaga pewnie szerszego omó-
wienia czy pog³êbienia. Dzisiejsza dyskusja nie jest
miejscemdotego, ¿eby tak¹szersz¹czyg³êbsz¹dys-
kusjê przeprowadzaæ, jak jednak powtarzam, za-
wsze warto dyskutowaæ o Unii, warto tak¿e dysku-
towaæ o Europie. Szereg pojawiaj¹cych siê elemen-
tów, szereg wypowiedzi panów senatorów dotyczy³o
generalnie kondycji Europy, nie tylko samej Unii.

By³o jedno pytanie skierowane konkretnie do
mnie przez pana senatora Wittbrodta. Oczywiœcie
jest tak, ¿e w Unii Europejskiej g³osuje siê bardzo
rzadko, w Radzie Unii Europejskiej g³osuje siê bar-
dzo rzadko, ale to nie znaczy, ¿e si³a g³osu nie jest is-
totna, ¿e waga g³osu nie jest istotna, ¿e wa¿enie g³o-
sów jest nieistotne. Dlaczego? Dlatego, ¿e owszem,
dochodzimy do kompromisu czy do konsensusu,
tak aby nie doprowadzaæ do g³osowania, ale w wy-
pracowaniu tego konsensusu licz¹ siê ci, którzy
maj¹du¿¹wagêg³osu.Toznaczy,poprostu jest tak,
¿e inni licz¹ siê z tymi, którzy w systemie g³osów wa-
¿onych maj¹ du¿¹ wagê, po to, ¿eby oni, gdyby do-
sz³o do g³osowania, nie mogli tej uchwa³y czy decyzji
zablokowaæ. Dlatego to jest wa¿ne, dlatego si³a g³o-
su jest wa¿na przed g³osowaniem i dlatego, nawet
gdy do niego nie dochodzi, w dyskusji licz¹ siê ci,
którzy formalnie maj¹ wiêksz¹ wagê g³osu.

Istot¹ zmiany w systemie podwójnej wiêkszoœci
w traktacie konstytucyjnym jest to, na co najbar-
dziej zwracamy uwagê, to, ¿e traktat konstytucyj-
ny wprowadza po raz pierwszy sytuacjê, w której
tak zwane kraje kohezyjne, czyli te, które korzy-
staj¹ z bud¿etu unijnego, które s¹ beneficjentami
netto bud¿etu unijnego, trac¹ mniejszoœæ bloku-
j¹c¹. Po raz pierwszy dochodzi do sytuacji, w któ-
rej kraje beneficjenci bud¿etu, nawet g³osuj¹c
wszystkie razem, nie bêd¹ mog³y zablokowaæ ¿a-
dnej decyzji. To oznacza, ¿e wystawiamy siê na
du¿o s³absz¹ pozycjê w negocjacjach, szczególnie
bud¿etowych i dotycz¹cych polityk wspólnoto-
wych, dlatego ¿e partnerzy bêd¹ wiedzieæ, ¿e na-
wet jeœli zebralibyœmy siê wszyscy razem, i tak de-
cyzji nie zablokujemy. To jest problem bardzo
praktyczny, jeœli chodzi o system wa¿enia g³osów.
Oczywiœcie jest ich znacznie wiêcej, st¹d nasz po-
stulat zasady równego wp³ywu, taki, który zasa-
dniczo zmieni³by sytuacjê Polski w³aœnie w tym
dochodzeniu do konsensusu, w dochodzeniu do
sytuacji, w której nie ma g³osowania, ale w której
nasz g³os jest istotny. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Ryszard Legutko:
Dziêkujê bardzo, Panie Ministrze.
Proszê pañstwa senatorów, zaraz zarz¹dzê

g³osowanie, ale mo¿e tak na wszelki wypadek

dwie minuty przerwy technicznej, ¿eby umo¿li-
wiæ wszystkim pañstwu… Jeszcze pan senator
Mazurkiewicz.

Senator Andrzej Mazurkiewicz:
Panie Marsza³ku, w imieniu Klubu Senator-

skiego „Prawo i Sprawiedliwoœæ” prosimy o piêt-
naœcie minut przerwy.

Wicemarsza³ek Ryszard Legutko:
Piêtnaœcie minut przerwy.
(Senator Andrzej Mazurkiewicz: Spotkanie

klubu w sali nr 102.)

(Przerwa w obradach od godziny 18 minut 34
do godziny 18 minut 50)

Wicemarsza³ek Ryszard Legutko:

Wznawiam obrady.
Przystêpujemy do g³osowania nad projektem

uchwa³y w sprawie stanowiska Senatu doty-
cz¹cego reformy traktatowej Unii Europejskiej.

Komisje oraz senatorowie wnioskodawcy po
rozpatrzeniu projektu uchwa³y przedstawili
wnioski o wprowadzenie poprawek do projektu.

Zgodnie z art. 54 ust. 1 w zwi¹zku z art. 84b
ust. 5 Regulaminu Senatu za chwilê przeprowa-
dzimy kolejne g³osowania nad przedstawionymi
poprawkami, a nastêpnie nad podjêciem uchwa-
³y w ca³oœci, ze zmianami wynikaj¹cymi z przyjê-
tych poprawek.

Przystêpujemy do g³osowania nad przedsta-
wionymi poprawkami.

G³osujemy nad poprawk¹ pierwsz¹.
Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za? Proszê nacisn¹æ przycisk „za”

i podnieœæ rêkê.
Kto jest przeciw? Proszê nacisn¹æ przycisk

„przeciw” i podnieœæ rêkê.
Kto siê wstrzyma³ od g³osu? Proszê o naciœniê-

cie przycisku „wstrzymujê siê” i podniesienie rêki.
Proszê o podanie wyników.
Obecnych 74 senatorów, 6 g³osowa³o za,

59 – przeciw, 7 wstrzyma³o siê od g³osu, 2 nie g³o-
sowa³o. (G³osowanie nr 2)

Poprawka zosta³a odrzucona.
Przystêpujemy do g³osowania nad poprawk¹

drug¹.
Proszê nacisn¹æ przycisk obecnoœci.
Kto jest za? Proszê nacisn¹æ przycisk „za”

i podnieœæ rêkê.
Kto jest przeciw? Proszê nacisn¹æ przycisk

„przeciw” i podnieœæ rêkê.
Kto siê wstrzyma³ od g³osu? Proszê nacisn¹æ

przycisk „wstrzymujê siê” i podnieœæ rêkê.
Proszê o podanie wyników.
Obecnych…
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(G³os z sali: A pan marsza³ek?)
Zag³osowa³em, dziêkujê bardzo, zag³osowa-

³em.
Obecnych 73 senatorów, 66 g³osowa³o za,

3 – przeciw, 4 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowa-
nie nr 3)

Poprawka zosta³a przyjêta.
(G³os z sali: Teraz ca³oœæ.)
Przystêpujemy do g³osowania nad podjêciem

uchwa³y w sprawie stanowiska Senatu doty-
cz¹cego reformy traktatowej Unii Europejskiej
w ca³oœci, ze zmianami wynikaj¹cymi z przyjê-
tych poprawek.

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

uchwa³y? Proszê nacisn¹æ przycisk „za” i pod-
nieœæ rêkê.

Kto jest przeciw? Proszê nacisn¹æ przycisk
„przeciw” i podnieœæ rêkê.

Kto siê wstrzyma³ od g³osu? Proszê nacisn¹æ
przycisk „wstrzymujê siê” i podnieœæ rêkê.

Proszê o podanie wyników.
Obecnych 74 senatorów, 68 g³osowa³o za,

6 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 4)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e

Senat podj¹³ uchwa³ê w sprawie stanowiska Se-
natu dotycz¹cego reformy traktatowej Unii Euro-
pejskiej. (Oklaski)

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza-
³ek Marek Zió³kowski)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Panie Marsza³ku, dziêkujê za pracê.
Wysoka Izbo!
Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu dzie-

wi¹tego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu…
(Rozmowy na sali)
Dwadzieœcia sekund przerwy technicznej.
Pañstwo Senatorowie! Jak opuszczacie, to

szybciej…
(Rozmowy na sali)
Wysoki Senacie!
Dla unikniêcia nieporozumieñ przypominam,

¿e punkt dziewi¹ty to by³ poprzedni punkt ósmy.
Punkt ósmy to by³a ta uchwa³a, któr¹ przed
chwil¹ przyjêliœmy… Nie, nie, Pani Senator, to
nie by³o a¿ tak skomplikowane.

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
dziewi¹tego porz¹dku obrad: stanowisko Sena-
tu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Krajo-
wym Rejestrze Karnym.

Rozpatrywana ustawa zosta³a uchwalona
przez Sejm na posiedzeniu w dniu 24 maja,
25 maja przekazana do Senatu. Marsza³ek Sena-
tu skierowa³ j¹ do Komisji Praw Cz³owieka i Pra-
worz¹dnoœci. Komisja przygotowa³a swoje spra-

wozdanie w tej sprawie. Tekst ustawy w druku
nr 451, sprawozdanie komisji w druku nr 451A.

Pan senator Kosma Z³otowski bêdzie proszony
o przedstawienie sprawozdania.

Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Kosma Z³otowski:
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Komisja rozpatrywa³a ów projekt ustawy. Jest

to projekt, który wynika z implementacji przepi-
sów decyzji Rady Europejskiej z 2005 r. Chodzi
o uproszczenie i przyspieszenie wzajemnej po-
mocy prawnej w sprawach karnych pomiêdzy
pañstwami cz³onkowskimi Unii Europejskiej
w zakresie wymiany informacji zawartych w kra-
jowych rejestrach karnych.

Nasza komisja zgadza siê oczywiœcie z tym pro-
jektem ustawy, aczkolwiek proponujemy, ¿eby
Wysoka Izba uwzglêdni³a piêæ poprawek. S¹ to
g³ównie poprawki o charakterze precyzuj¹cym,
legislacyjnym.

Jedna z nich polega na tym, ¿e pisowniê „pañ-
stwo cz³onkowskie” w ca³ym akcie prawnym
zmieniamy z du¿ych liter na ma³e, a to dlatego, ¿e
taki zwyczaj panuje we wszystkich innych usta-
wach.

W poprawce trzeciej proponujemy dodaæ prze-
cinek, który spowoduje, ¿e przepis bêdzie bar-
dziej precyzyjny.

Najwa¿niejsze s¹ poprawki czwarta i pi¹ta.
One precyzuj¹ terminy, w których poszczególne
urzêdy musz¹ odpowiedzieæ na zapytanie. Ca³y
ten brak precyzji w samej ustawie, ju¿ w tym, co
wp³ynê³o do Sejmu, wynika³ najprawdopodob-
niej z doœæ niechlujnego t³umaczenia dyrektywy
Unii Europejskiej, na któr¹ tu siê powo³ujemy.
A pos³ugujemy siê tym t³umaczeniem, poniewa¿
jest ono urzêdowe i nie mo¿emy siê pos³ugiwaæ
orygina³em.

W ka¿dym razie komisja rekomenduje tych
kilka poprawek. S¹ to poprawki drobne, precyzu-
j¹ce, takie, które nie spotka³y siê ze sprzeciwem
rz¹du, wrêcz przeciwnie. Mam nadziejê, ¿e pan
minister to poœwiadczy. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê.
Czy ktoœ z pañstwa senatorów chcia³by skiero-

waæ pytanie do senatora sprawozdawcy?
Senator sprawozdawca ju¿ opuœci³ mównicê,

nikt mu pytañ nie zadaje.
Przypominam, ¿e rozpatrywana ustawa by³a

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

Witam zastêpcê prokuratora generalnego, pa-
na Przemys³awa Pi¹tka.

Panie Ministrze, czy chcia³by pan zabraæ g³os?
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Zastêpca Prokuratora Generalnego
Rzeczypospolitej Polskiej
Przemys³aw Pi¹tek:

Dziêkujê bardzo.
Ja potwierdzam, a w zasadzie udzielam odpo-

wiedzi na pytanie pana senatora: zgadzamy siê ze
wszystkimi poprawkami. Jeœli mielibyœcie pañ-
stwo jakieœ pytania, jestem do dyspozycji.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Czy ktoœ z pañstwa senatorów chcia³by zadaæ

pytanie przedstawicielowi rz¹du, mimo ¿e w za-
sadzie nie zabiera³ on g³osu?

Dziêkujê bardzo. W takim razie pytañ nie ma.
Otwieram dyskusjê.
Lista dyskutantów jest pusta, wiêc dyskusjê,

Wysoki Senacie, zamykam.
Informujê, ¿e g³osowanie w sprawie ustawy

o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym
zostanie przeprowadzone pod koniec posiedze-
nia Senatu w dniu jutrzejszym.

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
dziesi¹tego porz¹dku obrad: stanowisko Sena-
tu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o muze-
ach.

Przypominam, ¿e rozpatrywana ustawa zosta-
³a uchwalona przez Sejm na czterdziestym dru-
gim posiedzeniu 24 maja. Do Senatu zosta³a
przekazana 25 maja 2007 r. Marsza³ek Senatu
skierowa³ j¹ do Komisji Kultury i Œrodków Prze-
kazu. Komisja przygotowa³a swoje sprawozda-
nie. Tekst ustawy w druku nr 454, sprawozdanie
komisji w druku nr 454A.

Rozumiem, ¿e senator sprawozdawca Micha³
Wojtczak ju¿ siê zbli¿a do mównicy.

Proszê o przedstawienie sprawozdania, Panie
Senatorze.

Senator Micha³ Wojtczak:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Wysoki Senacie!
W imieniu Komisji Kultury i Œrodków Przeka-

zu mam zaszczyt przedstawiæ sprawozdanie
z prac komisji, dotycz¹cych ustawy o zmianie
ustawy o muzeach.

Ja mo¿e tylko krótko powiem, ¿e ustawa, przy-
jêta przez Sejm w dniu 24 maja 2007 r., nie prze-
widuje ¿adnych rewolucyjnych, wielkich zmian
w funkcjonowaniu muzeów, wprowadza jednak
kilka zmian istotnych, doprecyzowuj¹cych, do-
stosowuj¹cych funkcjonowanie muzeów do wy-
mogów czasów, tak to powiedzmy.

Ustawa miêdzy innymi zmienia czy dookreœla
definicjê muzeum w taki sposób, aby odpowiada-
³a ona wyzwaniom czasu i nowoczesnej roli, jak¹
muzea powinny odgrywaæ. Doprecyzowuje tak¿e
zadania stoj¹ce przed muzeami w chwili obecnej,

reguluje tak¿e kwestie dotycz¹ce muzeów niema-
j¹cych osobowoœci prawnej, z ró¿nych wzglêdów,
miêdzy innymi na przyk³ad muzeów uniwersy-
teckich czy przyuczelnianych. Ustawa reguluje
tak¿e kwestie statusu prawnego muzeów bê-
d¹cych dopiero w trakcie organizacji, w fazie or-
ganizacji, a tak¿e reguluje kwestie dotycz¹ce
zwrotu kosztów podró¿y, zwrotu kosztów pobytu
cz³onkom rad muzealnych, którzy do danej pla-
cówki na te posiedzenia docieraj¹ z ró¿nych czê-
œci kraju. Zmienia tak¿e, rozszerza kompetencje
dyrektorów muzeów, miêdzy innymi w kwestii
dotycz¹cej zwolnienia z op³at za korzystanie
z muzeów czy te¿ decydowania o wypo¿yczaniu
czy przekazywaniu poza placówkê obiektów mu-
zealnych. Jednoczeœnie ta ustawa w sposób je-
dnoznaczny reguluje kwestiê dotycz¹c¹ jednego
dnia w tygodniu, który jest dniem absolutnie
zwolnionym z op³at za wstêp do muzeów na wy-
stawy sta³e.

Komisja Kultury i Œrodków Przekazu w zasa-
dzie nie wnios³a ¿adnych uwag do tej ustawy.
Przyjê³a tylko jedn¹ poprawkê, która ma charak-
ter legislacyjny, bo dotyczy b³êdnego odes³ania
w art. 5. I z tak¹ jedn¹ poprawk¹ komisja reko-
menduje ustawê Wysokiemu Senatowi. Dziêkujê
bardzo.

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

pytanie senatorowi sprawozdawcy? Nie widzê
chêtnych.

Przypominam, ¿e rozpatrywana ustawa by³a
rz¹dowym projektem ustawy. Rz¹d reprezentuje
minister kultury i dziedzictwa narodowego.

Witam podsekretarza stanu, pana Tomasza
Mertê. Panie Ministrze, czy chcia³by pan zabraæ
g³os?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury
i Dziedzictwa Narodowego Tomasz Merta: Panie
Marsza³ku, jestem gotów odpowiedzieæ na pyta-
nia. A na razie poprzestañmy na tym, co powie-
dzia³ pan senator sprawozdawca.)

Rozumiem.
Czy s¹ zatem pytania ze strony pañstwa sena-

torów do pana ministra?
Proszê bardzo, pan senator Zalewski.

Senator Ludwik Zalewski:
Panie Ministrze, ja mam pytanie w zasadzie

z rynku wojskowego. Chodzi mi o ustawê o broni,
która bêdzie teraz nowelizowana. Wysz³a nasza
inicjatywa senacka, a jest równie¿ wersja rz¹do-
wa, nad któr¹ pracuje teraz rz¹d. Chodzi mi g³ó-
wnie o broñ muzealn¹. Czy s¹ do tego jakieœ uwa-
gi ze strony ministra kultury? Czêsto bowiem
zdarza siê, ¿e na przyk³ad ta broñ… W naszym
pojêciu istotne elementy broni to s¹ lufa, komora
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i zamek – wtedy jest broñ. I coœ takiego, co le¿y
normalnie w muzeum, trzeba trzymaæ tak jak
w magazynie broni. A jeœli chodzi o grupy rekon-
strukcyjne, które u¿ywaj¹ niekiedy eksponatów,
to jest to wed³ug mnie zbrodnia, bo tak rzadkie
eksponaty, jak na przyk³ad rusznica przeciw-
pancerna Maroszka lub na przyk³ad karabin ty-
pu Ur, s¹ pozbawione cech u¿ywalnoœci. I sam
by³em œwiadkiem, kiedy koledzy kolegê, który
u¿ywa³ podobnego eksponatu, ma³o nie pobili.
Dlaczego? Poniewa¿ jest taka ustawa o broni,
która nakazuje niszczyæ takie eksponaty.

Dam kolejny przyk³ad. Proszê powiedzieæ, co
na to ministerstwo kultury, jeœli pistolet Zapêdz-
kiego, którym zdobywa³ medale, chcielibyœmy
umieœciæ w naszym muzeum sportu – czêœæ se-
natorów w nim by³a – ale oczywiœcie dyrektor mu-
zeum mówi tak: owszem, weŸmiemy go, tylko
proszê go pozbawiæ cech u¿ywalnoœci, czyli roz-
wierciæ, zepsuæ, zako³kowaæ itd. Jest to karygo-
dne, wed³ug mnie. Polski Zwi¹zek Strzelecki mó-
wi: jeœli ten pistolet przele¿a³ tyle lat, to niech le¿y
jeszcze, mo¿e doczeka siê lepszych czasów.

Wydaje mi siê, ¿e jest jeszcze wiele takich uwag
do tej sprawy. Czy ministerstwo nie pomog³oby
nam w jakimœ sensie i nie przekaza³o uwag do tej
nowelizacji ustawy o broni? To ju¿ za d³ugie pyta-
nie, przepraszam, ale bêdzie nam potrzebna rów-
nie¿ z waszej strony pomoc. Czy s¹ jakieœ uwagi
co do przepisów, które obecnie obowi¹zuj¹? One
s¹ przestarza³e, w krajach Unii Europejskiej tego
ju¿ siê nie stosuje, a my mamy jeszcze mnóstwo
takich socjalistycznych przepisów. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Panie Ministrze, proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Kultury
i Dziedzictwa Narodowego
Tomasz Merta:
Panie Marsza³ku! Panie Senatorze!
OdpowiedŸ bêdzie krótsza od pytania. Chcê

powiedzieæ, ¿e mo¿emy o tym rozmawiaæ, ale
trudno, ¿eby minister w chwili obecnej mia³ wy-
pracowane stanowisko, skoro istniej¹ dwa oso-
bne projekty, nad którymi trwaj¹ prace. Z pew-
noœci¹ jednak mo¿emy siê spotkaæ, a¿eby tê
kwestiê omówiæ.

Wydaje mi siê, ¿e rzeczywiœcie nie mo¿e byæ
tak, a¿eby warunkiem przechowywania danego
eksponatu w muzeum by³o okaleczanie go czy ni-
szczenie. W tym sensie wiêc pe³na zgoda, ale to
wymaga uzgodnienia przepisów, bo nie jest tu
wa¿na tylko opinia ministra kultury. To nie mini-
ster kultury jest, ¿e tak powiem, gospodarzem tej

ustawy o broni. My mo¿emy tylko sugerowaæ
nasz punkt widzenia, ale z pewnoœci¹ nie my to
rozstrzygamy. Przepisy dotycz¹ce broni jakby
wyprzedzaj¹ przepisy dotycz¹ce muzeów. Ale jes-
tem gotów do spotkania i do próby znalezienia ta-
kich rozwi¹zañ, które bêd¹ do zaakceptowania
dla muzealników, a zarazem do zaakceptowania
dla tych, którzy pracuj¹ nad ustaw¹ o broni.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo, Panie Ministrze. Wiêcej py-

tañ nie ma, zatem bardzo panu dziêkujê.
Otwieram dyskusjê i przypominam o…
Przepraszam, Panie Ministrze, nie widzê moje-

go kolegi z Poznania.
Pan senator Przemys³aw Alexandrowicz zada-

je pytanie.

Senator
Przemys³aw Alexandrowicz:
Wiem, ¿e siedzê w trzecim rzêdzie, ale myœlê, ¿e

jestem widoczny.
(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Od czasu

do czasu.)
Panie Ministrze, zmieniaj¹ siê nieco zasady

dotycz¹ce sk³adu rady muzeum i komisji kon-
kursowej wybieraj¹cej dyrektora muzeum. Czy
mo¿na prosiæ o uzasadnienie tych zmian? I czy
dobrze rozumiem, ¿e wykreœlenie dotychczaso-
wego zapisu ust. 10 w art. 11 mówi¹cego o od-
st¹pieniu od konkursu w przypadku powo³ania
na kolejn¹ kadencjê oznacza, ¿e konkursy bêd¹
regu³¹?

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Proszê bardzo, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Kultury
i Dziedzictwa Narodowego
Tomasz Merta:

Tak, rzeczywiœcie, zmiana, której dokonuje-
my, to zmiana dotycz¹ca drobnych rzeczy, ale
tak¿e sk³adu rady muzeum. Bo je¿eli chodzi o ko-
misjê konkursow¹, jest to w istocie rzeczy pocho-
dna zmiany dokonanej w kwestii rady muzeum.
I teraz tak, je¿eli chodzi o radê muzeum, to nasz¹
intencj¹ jest taka zmiana, ¿e pozostawiaj¹c cha-
rakter rady muzeum jako cia³a spo³ecznego, pre-
cyzujemy, i¿ owa rada ma byæ organem opinio-
dawczo-doradczym dyrektora, czyli w sposób
klarowny precyzujemy, ¿e kompetencje w³adcze,
dotycz¹ce choæby zmiany planów finansowych,
bêd¹ pozostawa³y, zgodnie zreszt¹ z duchem
obowi¹zuj¹cej ustawy o prowadzeniu dzia³alno-
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œci kulturalnej, w gestii dyrektora, a rada muze-
um bêdzie mia³a kompetencje doradcze, czyli bê-
dzie organem doradczym.

Równoczeœnie te¿ zmieniamy sposób myœlenia
o radzie, która pozostaje cia³em spo³ecznym i re-
prezentuje przede wszystkim organizacje
zwi¹zane b¹dŸ z merytoryczn¹ dzia³alnoœci¹ mu-
zeum, b¹dŸ te¿ pomagaj¹ce bezpoœrednio dane-
mu muzeum. One bêd¹ reprezentowane w ra-
dzie, bo powiêkszamy liczbê tych osób, które do
rady muzeum deleguje, wskazuje organizator
danego muzeum. Dotychczasowa liczba tych
osób by³a okreœlona u³amkowo na 1/4, a w na-
szej propozycji to jest 1/3. Równoczeœnie jednak
skreœlamy obowi¹zuj¹cy zapis mówi¹cy o tym,
¿e s¹ to przedstawiciele organizatora w radzie
muzeum. Chcielibyœmy, ¿eby wszyscy cz³onko-
wie rady muzeum dzia³ali na rzecz dyrektora,
¿eby nie istnia³a ró¿nica taka, ¿e któraœ z tych
osób mia³aby byæ wyró¿niona jako przedstawi-
ciel organizatora. Niemniej zarazem uwa¿amy,
¿e w bie¿¹cej dzia³alnoœci muzeum jest rzecz¹
wa¿n¹, ¿eby organizator móg³ wskazaæ wiêcej
ni¿ 1/4, czyli 1/3 liczby osób, ¿eby one by³y jak-
by z jego namaszczenia i on ufa³ osobom, które
uczestnicz¹ w pracach rady muzeum.

To jest tego rodzaju rozwi¹zanie, które naszym
zdaniem zapewnia to, i¿ rada muzeum nie bêdzie
miejscem nieustannego spotykania siê tych sa-
mych osób, które w jakiœ sposób s¹ czy zaprzy-
jaŸnione, czy pozostaj¹ w bliskich, sta³ych rela-
cjach z dyrekcj¹ muzeum. Oczywiœcie, ja to rozu-
miem i w tle tego pytania wyczuwam tak¹ w¹tpli-
woœæ, czy to nie bêdzie oznacza³o jakiejœ próby in-
wazji na radê muzeum ze strony organizatora,
powiedzmy: starosty prowadz¹cego muzeum po-
wiatowe, który mia³by wolê obsadzania jej swoi-
mi urzêdnikami.

Co do drugiego pytania, Panie Senatorze, to
gdyby pan móg³ powtórzyæ…

Senator
Przemys³aw Alexandrowicz:
Z tekstu porównawczego, który otrzymaliœmy,

wynika, ¿e tracimy ust. 10 w art. 11 mówi¹cy
o tym, ¿e konkursu na stanowisko dyrektora nie
og³asza siê, je¿eli w³aœciwy podmiot, o którym
mowa w art. 5 ust. 2 i 3, na wniosek rady muze-
um powo³a³ dyrektora po raz kolejny na czas
okreœlony. Rozumiem, ¿e z tego wynika, ¿e dyrek-
tor jest zawsze powo³any na okreœlon¹ kadencjê,
po której zawsze ma byæ przeprowadzany kon-
kurs. Czy taki jest zamys³?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury
i Dziedzictwa Narodowego Tomasz Merta: Panie
Senatorze, jeszcze raz poproszê o podanie arty-
ku³u, przepraszam bardzo…)

Art. 11 ust. 10 po tej nowelizacji wypada, a to
on w³aœnie mówi³ o powo³aniu dyrektora po raz
kolejny na czas okreœlony. To znaczy, ¿e bêdzie-
my d¹¿yæ do tego, ¿eby zawsze powo³ywano dy-
rektora w drodze konkursu. Ja nie mówiê, ¿e jest
to z³e rozwi¹zanie, tylko chcia³bym znaæ zamys³
autora tej nowelizacji.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Kultury
i Dziedzictwa Narodowego
Tomasz Merta:
No, jestem trochê zagubiony, bo nie znajdujê tej

treœci w tym artykule, o którym pan mówi, a te¿
dysponujêmateria³emporównawczym,strona6…

(Senator Ryszard Ciecierski: Jeœli mogê, Panie
Ministrze, pomóc. To jest ten tekst jednolity
art. 11…)

O w³aœnie, strona 6. Bardzo dziêkujê, ju¿ widzê.
Przepraszam bardzo…

(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Przyk³ad
wspó³pracyw³adzyustawodawczej iwykonawczej.)

No w³aœnie, godne pochwa³y.
Ja bym powiedzia³ tak: co do zasady zgadzamy

siê z panem senatorem, tyle ¿e proszê pamiêtaæ
o tym, ¿e w istocie rzeczy muzeum nie jest osobn¹
form¹ bytu prawnego, tylko szczególn¹ form¹ in-
stytucji kultury. I w tym sensie przepisy ustawy
o muzeach jedynie doprecyzowuj¹ te przepisy,
które s¹ zawarte w ustawie o prowadzeniu dzia-
³alnoœci kulturalnej. Ustawa o prowadzeniu
dzia³alnoœci kulturalnej pozwala na uruchomie-
nie dwóch trybów powo³ywania dyrektora insty-
tucji kultury, a wiêc trybu konkursowego i trybu
powo³ania bez konkursu. Powiedzia³bym, ¿e
z pewnoœci¹ co do intencji minister kultury bê-
dzie stara³ siê zbli¿aæ do takiego rozwi¹zania,
wiêc raczej obligatoryjnoœæ konkursów bêdzie
tym docelowym rozwi¹zaniem.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Pan senator Alexandrowicz, proszê bardzo.

Senator
Przemys³aw Alexandrowicz:
Zmiana art. 7 dotyczy innego sposobu powo³y-

wania Rady do spraw Muzeów czy sk³adu tej ra-
dy. Dotychczas cz³onków tej rady powo³ywa³ mi-
nister kultury i sztuki. Teraz jest dookreœlone, ¿e
rada dzia³a w sk³adzie dwudziestu jeden cz³on-
ków, w tym dziesiêciu wskazanych przez mini-
stra w³aœciwego do spraw kultury i ochrony dzie-
dzictwa narodowego oraz jedenastu wybranych
na zjeŸdzie muzeów rejestrowanych. Czy pan mi-
nister móg³by wyjaœniæ cel tej poprawki? Nie mó-
wiê, ¿e ona jest z³a. Jak¹ rolê bêdzie odgrywa³ ten
zjazd muzeów rejestrowanych?
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Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Kultury
i Dziedzictwa Narodowego
Tomasz Merta:

Tak, ju¿ odpowiadam.
Panie Marsza³ku! Panie Senatorze!
Ta poprawka przede wszystkim jest ma³¹ po-

prawk¹, dlatego ¿e ona w tym miejscu tak na-
prawdê sprowadza siê do zmiany nazwy organu,
nie ma ju¿ wpisanego ministra kultury i sztuki,
a jest doprecyzowanie delegacji rozporz¹dzenio-
wej dla ministra w³aœciwego do spraw kultury
i ochrony dziedzictwa narodowego. W obecnym
zapisie ustawy mamy rozwi¹zanie podobne i ono
po prostu dzia³a. Istniej¹ muzea rejestrowane,
czyli te, które spe³niaj¹ specjalne kryteria i s¹ za-
pisane w prowadzonym przez pañstwo specjal-
nym rejestrze, mamy ich oko³o stu, dok³adnie
dziewiêædziesi¹t szeœæ, jeœli mnie pamiêæ nie my-
li. Te muzea wybieraj¹ jedenastu swoich przed-
stawicieli na zjeŸdzie przedstawicieli muzeów re-
jestrowanych i te osoby wybrane na zjeŸdzie – to
nie jest rozwi¹zanie postulowane, tylko istnie-
j¹ce – wchodz¹ w sk³ad Rady do spraw Muzeów
przy ministrze w³aœciwym do spraw kultury
i ochrony dziedzictwa narodowego. Intencja jest
tutaj oczywista, chodzi o takie cia³o, które bêdzie
organem doradczym ministra kultury, i ono fun-
kcjonuje. Z jednej strony pozwoli to ministrowi
powo³ywaæ te osoby, do których ma on szczegól-
ne zaufanie, do ich wiedzy i kompetencji wi¹¿¹cej
siê z muzealnictwem polskim. Z drugiej strony,
ten organ powinien byæ zarazem reprezentacj¹
muzealników. I w³aœnie dlatego to rozwi¹zanie,
które by³o ju¿ w macierzystym tekœcie ustawy,
mówi³o o wyborze przedstawicieli przez zjazd
muzeów rejestrowanych. Nie jest to nowe roz-
wi¹zanie, jest to tylko, powiedzia³bym, lekko po-
prawione rozwi¹zanie, co do zasady to samo roz-
wi¹zanie, które obowi¹zuje w obecnej ustawie.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê, Panie Ministrze.
Pan senator Alexandrowicz.

Senator
Przemys³aw Alexandrowicz:
Panie Marsza³ku! Panie Ministrze!
Dotychczasowy art. 1 precyzowa³, czym jest

muzeum, a tak¿e czym s¹ muzealia. Teraz defini-
cja muzealiów zosta³a przeniesiona do art. 21,
a konsekwencj¹ zmiany dawnego ust. 1 art. 1,
który teraz zosta³ po prostu art. 1, jest taki zapis,
który mo¿na by³oby, rozbieraj¹c logicznie jego
treœæ, przeczytaæ w ten sposób – mo¿e jest to up-
roszczenie – ¿e celem muzeum jest gromadzenie
dóbr o charakterze tak¿e niematerialnym. I teraz

chcia³bym zrozumieæ, na czym polega gromadze-
nie dóbr o charakterze niematerialnym. Rozu-
miem, ¿e s¹ to dobra duchowe i te¿ ¿e w takiej sy-
tuacji nie s¹ to muzealia. Czy mo¿e jest to pewna
przenoœnia?

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Panie Ministrze, debata jest filozoficzna, jak

pan widzi. Zapraszam do niej.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Kultury
i Dziedzictwa Narodowego
Tomasz Merta:
To nawet, przynajmniej czêœciowo, jest zgodne

z moim wykszta³ceniem, tak ¿e myœlê, mam na-
dziejê, ¿e bêdê w stanie odpowiedzieæ.

Uwaga porz¹dkowa: przesunêliœmy pojêcie
muzealiów, ono jest wyjaœniane póŸniej, a wczeœ-
niej pos³ugujemy siê szerszym pojêciem zbiorów.
Utworzyliœmy osobny rozdzia³, który mówi o wszy-
stkich zagadnieniach wi¹¿¹cych siê z muzealiami.
Muzealia to s¹ te rzeczy, tak to jest zdefiniowane,
które s¹ w³asnoœci¹ muzeów, ale oczywiœcie
w muzeach jest wiele innych rzeczy, zbiorów w³aœ-
nie, które nie s¹ w³asnoœci¹ muzeów. Musi istnieæ
jakaœ relacja pomiêdzy muzeum a tymi rzeczami,
które s¹ przechowywane w muzeum, choæ nie s¹
to muzealia, czyli nie s¹ w³asnoœci¹ muzeum,
i mog¹ byæ wpisane do inwentarza muzealnego.

Co do dóbr o charakterze niematerialnym, chcê
powiedzieæ, ¿e to jest tak, ¿e w istocie rzeczy nale¿y
stworzyæ tak¹ mo¿liwoœæ, a¿eby muzea na przy-
k³ad mog³y opisywaæ, gromadziæ i udostêpniaæ in-
formacje nie tylko o tym, co materialne, ale, po-
wiedzmy, o pewnego rodzaju zestawie tradycji
z danego terenu. Wydaje mi siê, ¿e nie s¹ to rzeczy
a¿ tak ulotne i duchowe, a¿eby nie da³y siê tutaj
umieœciæ. Nie jest to definicja – jakby to powie-
dzieæ… – wymyœlona przez ministra kultury, tylko
jest to skutek pracy osób bardzo doœwiadczonych
w œwiecie polskiego muzealnictwa, profesora Rot-
termunda, pani dyrektor Folgi-Januszewskiej,
pana profesora Stanis³awa Waltosia, wielu osób,
które kiedyœ pisa³y pierwszy tekst ustawy o muze-
ach, i wielu osób, które teraz do³¹czy³y siê do tych
prac. Chcê te¿ powiedzieæ, ¿e ta definicja odpowia-
da, jak mi siê wydaje, podobnie stosowanym defi-
nicjom w innych krajach i raczej jest traktowana
jako dowód pewnej nowoczesnoœci, w tym sensie,
¿e stwarza wiêksze mo¿liwoœci reagowania przez
muzea na wyzwania dnia dzisiejszego, czyli szer-
szego traktowania misji muzeów.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Pan senator Alexandrowicz, a potem pan se-

nator Andrzejewski.
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Senator
Przemys³aw Alexandrowicz:

Art. 23 ust. 1 mówi, ¿e muzea pañstwowe i sa-
morz¹dowe mog¹ dokonywaæ zamiany, sprzeda-
¿y lub darowizny muzealiów po uzyskaniu po-
zwolenia ministra w³aœciwego – tutaj skracam
cytat. Pozwolenie na zamianê, sprzeda¿ lub daro-
wiznê muzealiów mo¿e byæ udzielone tylko w wy-
j¹tkowych i uzasadnionych przypadkach. Œrodki
uzyskane ze sprzeda¿y muzealiów mog¹ byæ
przeznaczone wy³¹cznie na uzupe³nienie zbiorów
muzeum. Otó¿ mamy czêsto tak¹ sytuacjê, ¿e
90% muzealiów mieœci siê w magazynach, a kilka
procent jest eksponowane. To trochê przypomi-
na mi sytuacjê, jaka by³a z tak zwanymi ksiêgo-
zbiorami podworskimi, które skonfiskowano
w³aœcicielom, po czym przez dziesiêciolecia, bo
do lat osiemdziesi¹tych, le¿a³y nieskatalogowane
i by³y rozkradane w bibliotekach pañstwowych.
Ale oczywiœcie nie zwrócono ich w³aœcicielom – bo
lepiej, ¿eby by³y rozkradane, nieskatalogowane
i z³o¿one na kupê w piwnicy, ni¿ ¿eby, nie daj Bo-
¿e, to dobro narodowe mia³o wróciæ do prywat-
nych w³aœcicieli.

Czy rzeczywiœcie tylko w nadzwyczajnym wy-
padku mo¿na uzyskaæ pozwolenie na zamianê,
sprzeda¿ lub darowiznê muzealiów? Zw³aszcza
tych, które nie znajduj¹ swojego miejsca na trwa-
³ych lub czasowych ekspozycjach w muzeum i na
przyk³ad ostatni raz eksponowane by³y czterdzie-
œci lat temu lub w ogóle. Czy rzeczywiœcie tak ma-
my chroniæ dobro narodowe? Czy lepiej, ¿eby przez
pó³ wieku nikt go nie ogl¹da³ i porasta³o mchem
w magazynie, ni¿ gdybyœmy mieli sprzedaæ je z zys-
kiem, jak s¹dzê, komuœ, kto nie zniszczy go w og-
nisku, tylko wyeksponuje w swoim rodzinnym do-
mu czy podaruje jakiejœ szkole albo instytucji pub-
licznej? Czy rzeczywiœcie a¿ tak mamy chroniæ mu-
zealia – powtarzam, te, które nale¿¹ do owych 90%
prawie nigdy nieeksponowanych?

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Proszê, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Kultury
i Dziedzictwa Narodowego
Tomasz Merta:

Panie Marsza³ku! Panie Senatorze!
Pan senator po³¹czy³ w jednym pytaniu dwie

sprawy, a ja chcia³bym jednak oddzieliæ kwestie
niepewnych tytu³ów w³asnoœci, tak jak w przy-
padku mienia podworskiego, dlatego ¿e w tym
przypadku jest tak, ¿e polityka pañstwa bêdzie
zmierza³a raczej w takim kierunku. Wska¿ê mo¿e
dwa przyk³ady.

Je¿eli chodzi o mienie podworskie, to ten pro-
blem nie jest problemem muzealiów, które mog¹
byæ sprzedawane, jest to problem potwierdzo-
nych tytu³ów w³asnoœci. W takim przypadku jest
to kwestia rozstrzygniêcia tego, czy te rzeczy bê-
d¹ zwracane tym, którzy maj¹ tytu³ w³asnoœci.
Wyobra¿am sobie, ¿e tutaj w³aœciwa strategia
pañstwa, do której siê teraz przymierzamy, za-
czyna siê od ankiety, która jest ju¿ przygotowana
i zostanie rozes³ana do placówek muzealnych po
to, aby precyzyjnie okreœliæ, jakie obiekty nie ma-
j¹ ustalonego czy prawomocnego tytu³u w³asno-
œci w przypadku muzeów, a w zwi¹zku z tym
oszacowaæ realn¹ skalê problemu. Tego rodzaju
szacunki by³y prowadzone na pocz¹tku lat dzie-
wiêædziesi¹tych, ale by³y one dalekie od dosko-
na³oœci, wiêc nale¿a³oby do tego wróciæ. Dopiero
to pozwoli… Zreszt¹ w tej ankiecie pojawia siê ta-
kie pytanie – nawi¹zuj¹c do tego, o czym mówi³
pan senator – czy dane obiekty s¹ rzeczywiœcie
wykorzystywane w muzeum, czy s¹ eksponowa-
ne, ile razy by³y wykorzystywane choæby na eks-
pozycjach czasowych. Dopiero na tej podstawie
tak naprawdê bêdzie mo¿na okreœliæ, które
z owych obiektów s¹ rzeczywiœcie cenne i powin-
ny zostaæ zachowane w muzeach pañstwowych
czy samorz¹dowych. Na podstawie tego szacun-
ku bêdzie mo¿na okreœliæ wielkoœæ funduszu,
a jest wol¹ ministra kultury i dziedzictwa naro-
dowego utworzenie takiego funduszu, który po-
zwoli rozwi¹zaæ problem owych zbiorów. By³oby
to rozwi¹zane w ten sposób, ¿e przedmioty, co do
których bêdziemy uwa¿ali, ¿e rzeczywiœcie po-
winny pozostaæ w muzeach pañstwowych i sa-
morz¹dowych, trzeba by wykupiæ po cenach wy-
negocjowanych z w³aœcicielami owych obiektów,
a je¿eli chodzi o inne przedmioty – których odpo-
wiednia komisja nie uzna³aby za takie, które po-
winno siê zachowaæ za wszelk¹ cenê w muzeach –
mog³yby byæ zwrócone w³aœcicielom.

Obecnie ta polityka ma ci¹gle jeszcze charak-
ter reagowania w poszczególnych sytuacjach.
W³aœciciel obiektów zwraca siê do muzeum,
zwykle toczy siê jakiœ spór, albo dochodzi do ugo-
dy, albo sprawa trafia przed s¹d, dopiero potem
nastêpuje skreœlenie z inwentarza muzealnego
i zwrot danych obiektów. Zatem zostawi³bym
sprawê mienia podworskiego, bo to jest inna
kwestia.

Na pytanie, które pan zadaje, ja odpowie-
dzia³bym tak. Zgadzam siê ca³kowicie, i¿ w nie-
których polskich muzeach – trzeba powiedzieæ,
¿e to nie dotyczy wszystkich placówek muzeal-
nych, tylko niektórych, zwykle tych najwiêk-
szych, które z ró¿nych wzglêdów zgromadzi³y
ogromne kolekcje i z pewnoœci¹ nie s¹ w stanie
ich eksponowaæ – ten problem rzeczywiœcie ist-
nieje. Ten problem z punktu widzenia tradycyj-
nego myœlenia o muzealnictwie nie by³ proble-
mem, dlatego ¿e do zasadniczych tradycyjnie de-
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finiowanych zadañ muzealnika nale¿y groma-
dzenie, przechowywanie i dokumentowanie dzie-
dzictwa, a udostêpnianie znajduje siê w tym wyli-
czeniu dopiero na dalszym miejscu.

Chcê powiedzieæ, jak rozwi¹zywano ten pro-
blem w niektórych krajach. W Anglii przymierzo-
no siê do rozwi¹zania zak³adaj¹cego dokonanie
oceny, które fragmenty kolekcji s¹ istotnie eks-
ponowane w du¿ych placówkach, a nastêpnie
przekazanie tych obiektów, które nie s¹ pokazy-
wane w du¿ych placówkach, do mniejszych pla-
cówek. Na dole tej drabiny by³y ma³e kolekcje,
tworzone nawet na u¿ytek szkó³ – tu te¿ nawi¹zu-
jê do tego, o czym mówi³ pan senator.

Wydaje mi siê, ¿e pocz¹tkiem jest tu dyskusja
na temat roli muzealnictwa, przekszta³cenie pol-
skiego muzealnictwa tak, ¿eby w centrum uwagi
muzealników znalaz³a siê publicznoœæ. Polski
muzealnik z ogromnym szacunkiem dla ogrom-
nych zas³ug polskiego muzealnictwa myœli przez
pryzmat wystawy, a nie przez pryzmat publicz-
noœci, która zobaczy wystawê. Chodzi o inn¹ ko-
lejnoœæ w sposobie myœlenia. Zatem powie-
dzia³bym, ¿e pocz¹tkiem jest tu zmiana œwiado-
moœci muzealników i dyskusja na temat zadañ
nowoczesnego, nowego muzeum.

Odpowiadaj¹c konkretnie na pañskie pytanie,
dotycz¹ce tego, czy nale¿y wprowadzaæ tego ro-
dzaju ograniczenie mówi¹ce o sprzeda¿y, czy da-
rowiznê muzealiów w wyj¹tkowych i uzasadnio-
nych przypadkach, powiem, ¿e ten przepis nie
jest przepisem szczególnie charakterystycznym
dla polskiego prawa dotycz¹cego materii muzeal-
nej, dlatego ¿e w istocie rzeczy on oddaje ducha
przepisów kodeksu ICOM, czyli najwa¿niejszej
organizacji muzealników, Kodeksu Etyki ICOM,
w którym wyraŸnie mówi siê, i¿ sprzeda¿ muzea-
liów mo¿e byæ dokonywana – nie jest tam napisa-
ne, ¿e z niechêci¹, ale widaæ pewn¹ ostro¿noœæ
w przedstawianiu samej idei sprzeda¿y i bardzo
jasno i kategorycznie zakreœla siê jedyny mo¿liwy
cel sprzeda¿y – mo¿na powiedzieæ, w celu wzmoc-
nienia swojej kolekcji. Chcê te¿ powiedzieæ, ¿e
w Polsce, jak do tej pory, prawie nie by³o takich
przypadków. S¹ przypadki oddawania zbiorów,
ale – jak na razie – t¹ drog¹ uszlachetniania swo-
jej kolekcji przez sprzeda¿ obiektów gorszych
w celu wzmocnienia jej przez obiekty lepsze mu-
zea w³aœciwie nie pod¹¿a³y.

Chcê te¿ powiedzieæ, ¿e to nie jest jakieœ nad-
zwyczajne ograniczenie. Ono odpowiada temu
stanowi prawnemu. W ¿adnym razie nie zamyka
to dyskusji, któr¹ nale¿y otworzyæ, na temat
mo¿liwoœci eksponowania zgromadzonych ko-
lekcji i mo¿liwoœci prowadzenia rozmów depozy-
towych czy o innym charakterze pomiêdzy muze-
ami, tak aby w wiêkszym stopniu je udostêpniaæ,
ale z pewnoœci¹ nie ³¹czy³bym tej dyskusji z dys-

kusj¹ o mo¿liwoœci sprzeda¿y muzealiów, bo tu
nasze rozwi¹zanie nie jest rozwi¹zaniem odleg-
³ym od tego, co jest standardem w œwiecie mu-
zealniczym i co jasno definiuje Kodeks Etyki
ICOM.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê.
Pan senator Andrzejewski.

Senator Piotr Andrzejewski:
Panie Ministrze, pierwsze pytanie. Jak wygl¹da

w ramach ustawy o muzeach i na podstawie któ-
rego przepisu istnieje koniecznoœæ zapewnienia
opieki nad kolekcjami prywatnymi i zbiorami po-
zamuzealnymi, które niew¹tpliwie maj¹ wartoœæ
muzealn¹. To jest pierwsze pytanie.

Drugie pytanie. Mamy Rok Genera³a W³ady-
s³awa Andersa i jego ¿o³nierzy. Zarówno w muze-
um w Cassino – s¹ interwencje paru senatorów
w tej sprawie, miêdzy innymi u mnie – jak i w Na-
rwiku wiele pozostawia do ¿yczenia ca³kowite po-
miniêcie polskiego wysi³ku zbrojnego. Czy istnie-
je i w jakim zakresie w ramach ustawy o muzeach
mo¿liwoœæ ulokowania – myœlê o art. 29 ust. 1
pkt 3 – za poœrednictwem ministra przez poszcze-
gólne muzea, zw³aszcza Muzeum Wojska Pol-
skiego, depozytów i ekspozycji inicjowanych
przez stronê polsk¹? Dziêkujê.

(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Proszê bar-
dzo, Panie…)

Jeszcze s³owo. Chodzi o to, ¿eby je tam uloko-
waæ. Wiem, ¿e na przyk³ad w Muzeum Wojska
Polskiego jest krótki, piêciominutowy film, który
eksponowany by³ na ostatniej wystawie doty-
cz¹cej Genera³a W³adys³awa Andersa i wysi³ku
zbrojnego pod Monte Cassino i we W³oszech
2 Korpusu. Jest to bardzo dobry film, który przy
okazji multimedialnej wystawy, bo Polska w ogó-
le nie istnieje w Cassino, mo¿na by by³o ulokowaæ
jako depozyt. Czy i jak minister kultury zamierza
z tego skorzystaæ, jak¹ zamierza podj¹æ aktyw-
noœæ w tym zakresie? Dziêkujê.

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury
i Dziedzictwa Narodowego Tomasz Merta: Po wy-
s³uchaniu drugiego pytania, Pytanie Senatorze,
prosi³bym o jedno s³owo przypomnienia pier-
wszego.)

Chodzi o kolekcje i zbiory prywatne.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury

i Dziedzictwa Narodowego Tomasz Merta: Tak,
ju¿, jasne…)

…to, co póŸniej na przyk³ad w Rosji, Szczukin
czy Bubnowyj Walet, które s¹ teraz w Ermita¿u.
W Polsce jest takich wiele, chocia¿by w Kroœnie-
wicach, wprawdzie tam jest muzeum lokalne, ale
s¹ te¿ zbiory ró¿nych ludzi, a oni odchodz¹. Jak
te zbiory s¹ zabezpieczane? Przecie¿ to s¹ zbiory
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o charakterze muzealnym, ale w tej chwili pozo-
staj¹ poza administracj¹ muzealn¹. Czy istnieje
jakiœ przepis, czy istnieje jakaœ polityka legisla-
cyjna, mo¿e praktyczna – w oparciu o co, pytam,
bo nie znam takiego przepisu – rejestracji
zbiorów i opieki nad tymi zbiorami? Takie by³o
pierwsze pytanie.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Kultury
i Dziedzictwa Narodowego
Tomasz Merta:
Tak, a drugiego nie zapomnia³em.
Panie Senatorze, chcia³bym powiedzieæ, ¿e

ustawa o muzeach zwrócona jest jednak na to czy
mówi o tym, co dzieje siê w muzeach. Ona w isto-
cie rzeczy definiuje przede wszystkim zobowi¹za-
nia muzeum wobec muzealiów, a tak¿e – ze
wzglêdu na to, ¿e na pocz¹tku ustawy pos³uguje-
my siê pojêciem zbiorów – definiuje pewne zobo-
wi¹zania wobec tych obiektów, które s¹ w muze-
um, na przyk³ad w inwentarzu tymczasowym.
Tymczasem z tego, co rozumiem, pañskie pyta-
nie dotyczy tych obiektów, które znajduj¹ siê po-
za przestrzeni¹ muzealn¹.

Otó¿, w tym przypadku ustawa o muzeach nie
jest w³aœciw¹ ustaw¹ i realnie mo¿liwoœci chro-
nienia tego rodzaju kolekcji daje wy³¹cznie usta-
wa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
Po pierwsze, istnieje mo¿liwoœæ wpisania do reje-
stru zabytków kolekcji, w przypadku gdy to bê-
dzie inicjatywa w³aœciciela kolekcji, po drugie, co
bardzo wa¿ne, obecnie obowi¹zuj¹ca ustawa
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami po-
zwala te¿ na dzia³anie wojewódzkiego konserwa-
tora zabytków w sytuacji, gdy taka kolekcja jest
zagro¿ona, gdy istnieje dla niej jakieœ niebezpie-
czeñstwo – kolekcja czy zabytek, bo oczywiœcie
w ustawie jest mowa o zabytku – gdy istnieje
mo¿liwoœæ nielegalnego, a w niektórych przypad-
kach tak¿e legalnego wywozu za granicê.

Chcê powiedzieæ o jednym przyk³adzie, obra-
zuj¹cym, czy to jest skuteczne, czy nie. Rzecz jas-
na, mo¿na powiedzieæ, ¿e nie jest to rozwi¹zanie
doskona³e, ale nie wiem, jak mog³oby wygl¹daæ
rozwi¹zanie doskona³e, które nie narusza³oby
pewnego jednak elementarnego prawa w³asno-
œci, bo jest to jednak czyjaœ kolekcja i gdzieœ siê
ona znajduje. Dam przyk³ad kolekcji dla bardzo
wielu wa¿nej, choæ dyskutuje siê o jej wartoœci
z punktu widzenia historii sztuki, chodzi mi o ko-
lekcjê obrazów dotycz¹cych koni i jeŸdziectwa,
zgromadzonych w instytucji prowadz¹cej wyœcigi
s³u¿ewieckie. Otó¿, kiedy wyœcigi s³u¿ewieckie
wesz³y w stan upad³oœci i pojawi³ siê syndyk, zde-
cydowa³ o rozprzedaniu tej kolekcji na licytacji.
Wojewódzki konserwator zabytków wpisa³ ca³¹

kolekcjê do rejestru zabytków – ta decyzja osta³a
siê tak¿e w s¹dzie administracyjnym – i w ten
sposób uniemo¿liwi³ syndykowi rozprzedanie,
czyli rozproszenie tej kolekcji. W tym przypadku
dzia³anie wojewódzkiego konserwatora pomog³o,
uratowa³o to, co jest istotne w takich przypad-
kach, a wiêc pewn¹ ca³oœæ kolekcji. Chyba na
dziœ nie mam dla pana senatora lepszej odpowie-
dzi w tym wzglêdzie.

Druga sprawa jest nastêpuj¹ca. Przepisy
ustawy o muzeach w ma³ym stopniu albo, powie-
dzia³bym, nie daj¹… Zacznê mo¿e od innej spra-
wy. Wydaje siê, ¿e w obecnym stanie prawnym
Polska wci¹¿ zmaga siê z pewnym problemem
mo¿liwoœci wspierania, wspierania przede wszy-
stkim na zasadach podmiotowych polskich in-
stytucji kultury za granicami kraju, to dotyczy na
przyk³ad czêœci instytucji starej emigracji.
W zwi¹zku z tym zmaga siê te¿ w ogóle z proble-
mem tego, w jaki sposób zaznaczaæ swoj¹ obec-
noœæ poza granicami kraju. Oczywiœcie ta ustawa
w ¿adnym razie nie przeszkadza w nawi¹zywaniu
porozumieñ, w próbach umieszczenia tej czy in-
nej ekspozycji w innym mieœcie, ale nie daje te¿
po temu ¿adnych szczególnych mocy i rozwi¹zañ.
Nasze dzia³anie w tej sprawie ma, jak do tej pory,
okreœlony charakter, na przyk³ad przez Radê
Ochrony Pamiêci Walk i Mêczeñstwa, która ma
jednak sprecyzowany zakres dzia³añ, ukierun-
kowana jest na sprawy zwi¹zane z walkami, z wo-
jennymi represjami ludnoœci cywilnej, w ka¿dym
razie z tym, co dotyczy walki i mêczeñstwa. Z pe-
wnoœci¹ jest to organ odpowiedzialny za ten za-
kres spraw za granicami kraju, ale na przyk³ad
ju¿ problem cmentarzy, cmentarzy cywilnych
jest problemem trudnym do rozwi¹zania. Mini-
ster kultury i dziedzictwa narodowego w ro-
ku 2005, a zaczê³o to obowi¹zywaæ od roku 2006,
podj¹³ decyzjê o pewnego rodzaju przywróceniu
instytucji, bo dawniej by³o Biuro Pe³nomocnika
do spraw Dziedzictwa Polskiego za Granic¹, a te-
raz zosta³ utworzony Departament do spraw Pol-
skiego Dziedzictwa Kulturowego za Granic¹.
Wraz z utworzeniem departamentu pojawi³ siê
program operacyjny, czyli pewna corocznie przy-
znawana pula pieniêdzy, która mo¿e byæ prze-
znaczana na takie inicjatywy.

Oczywiœcie nie uda³o siê rozwi¹zaæ tego pro-
blemu, który jest problemem nie ministra kultu-
ry, tylko problemem w ogóle, to znaczy, ¿e tego
rodzaju inicjatywy mog¹ byæ prowadzone przez
podmioty polskie, czyli w ten sposób, ¿e jakieœ
stowarzyszenie dzia³aj¹ce w Polsce wystêpuje do
ministra na przyk³ad o pieni¹dze na to, a¿eby do-
konaæ, nie wiem, konserwacji nagrobków na ta-
kim czy innym cmentarzu, czy na prace konser-
watorskie w tym czy w innym koœciele. To jest
rozwi¹zanie, które jest mo¿liwe w obecnym sta-
nie prawnym. Szukamy jednak innego rozwi¹za-
nia prawnego, które pozwoli³oby prowadziæ tak¹
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dzia³alnoœæ na bardziej konkretnych zasadach
i ustabilizowaæ nasz¹ obecnoœæ za granic¹, szcze-
gólnie w kontekœcie pewnych instytucji polskich,
takich jak na przyk³ad Muzeum w Rapperswilu,
które z pewnoœci¹ powinny, przynajmniej moim
zdaniem, otrzymywaæ dotacjê podmiotow¹ od
pañstwa polskiego. Zreszt¹ to s¹ sumy, szczerze
mówi¹c, zupe³nie nieznacz¹ce z punktu widzenia
realnych mo¿liwoœci pañstwa polskiego,
a ogromnie znacz¹ce dla zachowania tych placó-
wek. Szukamy tego rozwi¹zania, ale nie chcê, ¿e-
by zosta³o to zrozumiane tak, ¿e ju¿ je znaleŸliœ-
my. Dziêkujê.

Senator Marek Zió³kowski:
Ad vocem. Panie Ministrze, bardzo bym siê cie-

szy³, gdyby w zwi¹zku z Rapperswil znalaz³o siê
jakieœ rozwi¹zanie, bo to jest wspania³e muzeum.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Kultury
i Dziedzictwa Narodowego
Tomasz Merta:
Panie Marsza³ku, w obecnym stanie prawnym,

równie¿ w tych warunkach staramy siê pomagaæ,
znajdujemy w Polsce takie instytucje, które chc¹
wspó³pracowaæ z Rapperswilem. S¹ to pewne
dzia³ania dotycz¹ce archiwizacji tamtych zbio-
rów, wysy³ania archiwistów, konserwacji zbiorów,
to siê dzieje na bie¿¹co. Jednak problem podsta-
wowy pozostaje problemem do rozwi¹zania.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Kolejne, szóste pytanie pana senatora Alexan-

drowicza.

Senator
Przemys³aw Alexandrowicz:
Bardzo przepraszam, szóste, ale ostatnie.
Pan minister mówi³, ¿e zapisy art. 23 ust. 1 nie

odbiegaj¹ od zapisów obowi¹zuj¹cych w innych
krajach europejskich. Czy jednak nie jest tak, ¿e
w innych krajach rzadziej mamy do czynienia
z sytuacj¹, w której jedynie kilka procent zbiorów
muzeum jest eksponowane, a ponad 90% spo-
czywa w magazynach niemal na zawsze?

Moim zdaniem, istot¹ rzeczy jest nie to, czy bê-
dziemy muzealia sprzedawaæ, czy nie – chocia¿ ja
bym czasami dopuœci³ tak¹ mo¿liwoœæ – ale istot¹
rzeczy jest to, aby nie by³o muzeów, które ponad
90% swoich zbiorów maj¹ w wieczystych maga-
zynach. Ku temu zmierzam. Nie ku temu, ¿eby
przede wszystkim sprzedawaæ zbiory, ale ku te-
mu, ¿eby nie dopuszczaæ do sytuacji, w której po-
nad 90% zbiorów jest na zawsze schowane w ma-
gazynie, bo ta sytuacja wydaje mi siê nienormal-

na. Ewentualna sprzeda¿ jest tylko jednym
z wyjœæ, o innych mówi³ pan minister, ale z tego,
co rozumiem, pan minister w ramach nadzoru
nad muzeami bêdzie d¹¿y³ do zmiany tej sytuacji,
która wydaje mi siê nienormalna w przypadku
muzeum, które powinno jednak s³u¿yæ przede
wszystkim ekspozycji swoich zbiorów.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Proszê, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Kultury
i Dziedzictwa Narodowego
Tomasz Merta:
Panie Marsza³ku! Panie Senatorze!
Zgadzamy siê w kwestii sprzeda¿y zbiorów, bo

przez rozprzeda¿ nie osi¹gamy poprawy sytuacji
eksponowania zbiorów, tak mi siê wydaje.
Chcia³bym jednak powiedzieæ, ¿e statystyka jest
czasem prawdziwa, a czasem trochê zwodnicza,
i to z dwóch powodów.

Przebiegam teraz myœl¹ ró¿ne znane mi muzea
w Polsce i jeœli chodzi o te 90%, to ja bym polemi-
zowa³, ale tak czy inaczej zgadzam siê z panem
senatorem, ¿e jest to bardzo du¿y procent.
Chcia³bym powiedzieæ, ¿e w niektórych przypad-
kach… Albo mo¿e podam dwie dodatkowe przy-
czyny istniej¹cego stanu rzeczy.

Pierwsza przyczyna jest taka, ¿e w obecnie obo-
wi¹zuj¹cej ustawie o ochronie zabytków jest taki
zapis, który w istocie rzeczy ka¿e ró¿nego rodzaju
dzie³a, na przyk³ad przemycane przez granicê – to
jest drobna sprawa, ale charakterystyczna – kie-
rowaæ wy³¹cznie do muzeów pañstwowych. Przy
okazji nowelizacji ustawy o ochronie zabytków
i opiece nad zabytkami chcemy to zmieniæ w³aœnie
po to, aby te obiekty, które czêsto nie s¹ interesu-
j¹ce dla du¿ych muzeów, a maj¹ one obowi¹zek je
przyjmowaæ, trafia³y do muzeów lokalnych, regio-
nalnych, gdzie mog³yby byæ one eksponowane.

Jednak sprawa tak naprawdê powa¿niejsza to
jest to, ¿e muzea, przynajmniej niektóre z nich,
na przyk³ad muzea archeologiczne, przejmuj¹ gi-
gantycznie du¿o, mnóstwo zabytków archeologi-
cznych – póŸniej uzyskuj¹ one oczywiœcie osobne
numery – które tak naprawdê stanowi¹ jedynie
materia³ archeologiczny, to znaczy z za³o¿enia
nie mog¹ byæ eksponowane, s³u¿¹ do ró¿nego ro-
dzaju badañ, ale s¹ traktowane jako element te-
go, co znajduje siê w muzeach. Chcê powiedzieæ,
¿e w przypadku niektórych muzeów ta dramaty-
czna statystyka mo¿e wynikaæ z gigantycznego
mnóstwa takich przedmiotów, które zosta³y na
przyk³ad przejête przez muzeum w wyniku pro-
wadzonych badañ autostradowych.

Co do zasady, nie polemizujê – co do tego, ¿e
w Polsce ta sytuacja jest sytuacj¹ wyj¹tkowo nie-
pokoj¹c¹ – bo rzeczywiœcie gros zbiorów nie jest
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eksponowane, chodzi o najwiêksze placówki,
podkreœlam, ¿e to ich dotyczy, có¿ mogê na to od-
powiedzieæ?

Pierwsza odpowiedŸ jest taka, ¿e nale¿y zmie-
niæ to, co dzia³o siê w ca³ym okresie powojennym,
czyli brak jakichkolwiek inwestycji muzealnych,
które tworzy³yby nowe przestrzenie ekspozycyj-
ne w muzeach, ju¿ nie wspomnê o tworzeniu no-
wych muzeów, nowych budynków, dlatego ¿e te-
go rodzaju przypadki mo¿na policzyæ na palcach
jednej rêki i te¿ nie wszystkie s¹ potrzebne.

Nastêpna kwestia, wrócê do tego, o czym mó-
wi³em ju¿ wczeœniej. Nie da siê tego zrobiæ inaczej
ni¿ przez zmianê sposobu myœlenia polskich mu-
zealników, w³aœnie z takim mocnym zaakcento-
waniem znaczenia publicznoœci, myœlenia o po-
trzebach tej publicznoœci i w zwi¹zku z tym trak-
towania tych zbiorów jako elementu, który musi
byæ eksponowany tak, a¿eby publicznoœæ do mu-
zeów przychodzi³a. Takie mia³bym uwagi przy-
czynkarskie, proszê ich nie traktowaæ polemicz-
nie, one po prostu lepiej szkicuj¹ t³o problemu,
natomiast co do zasady nale¿y, moim zdaniem,
podj¹æ dzia³ania w tym kierunku. Ale chcê po-
wiedzieæ, ¿e tego problemu nie rozwi¹¿emy in-
nym brzmieniem przywo³ywanego przez pana se-
natora przepisu.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo, Panie Ministrze. Dziêkujê.
Otwieram dyskusjê.
Pan senator Pawe³ Massalski, Pawe³ Micha-

lak… Przepraszam, nie, nie. Najpierw Pawe³ Mi-
chalak, a potem Adam Massalski, przepraszam
bardzo.

Senator Pawe³ Michalak:
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie! Panie Mini-

strze!
Ja konsultowa³em tê ustawê z kilkoma mu-

zealnikami i oni bardzo pozytywnie odnosz¹ siê
do tych zapisów, bo one porz¹dkuj¹ pewne rze-
czy, szczególnie art. 11 ust. 2, gdzie dotychczaso-
wy zapis „zatwierdzam” zamienia siê na „sprawu-
je nadzór, ocenia, opiniuje” – to odnosi siê do rady
muzeum, i to jest bardzo pozytywnie przyjête.
Spotka³em siê te¿ z tak¹ ocen¹ zapisu dotycz¹ce-
go dnia wolnego, jako ¿e ten zapis równie¿ siê
zmieni³, bo w art. 10 jest mowa o tym, ¿e „w jed-
nym dniu tygodnia wstêp na wystawy sta³e mu-
zeów jest nieodp³atny”, a dotychczas na wszyst-
kie wystawy by³ nieodp³atny, czyli zmiana polega
na tym, ¿e jest tu mowa o wystawach sta³ych…
Trzeba pamiêtaæ, ¿e w tej chwili bardzo du¿o mu-
zeów jest w gestii samorz¹dów, praktycznie
wszystkie koszta ponosz¹ samorz¹dy. Ja nie mó-

wiê o œrodkach czy grantach zdobywanych z mi-
nisterstwa kultury na okreœlone wystawy, bo to
te¿ ma znaczenie dla tych muzeów, ale ustawa
narzuca ten obowi¹zkowy jeden dzieñ wszystkim
muzeom. St¹d bierze siê moja poprawka, a¿eby
ten obowi¹zek dotyczy³ pañstwowych muzeów,
bo jakby ten dzieñ wolny nie jest niczym rekom-
pensowany tym muzeom samorz¹dowym, cho-
cia¿ to one ponosz¹ koszty. A wymagania rajców
miejskich najczêœciej s¹ takie, ¿eby muzea same
zdobywa³y maksymalnie du¿o œrodków.

I tu pos³u¿ê siê konkretnym przyk³adem mu-
zeum z Ko³obrzegu, gdzie na tych bezp³atnych
wejœciach najbardziej zyskuj¹ organizatorzy
z sanatoriów, z domów wczasowych, bo oni po-
bieraj¹ op³aty za wejœcie, natomiast korzystaj¹
z tego dnia wolnego od op³at. Nie mówi¹c ju¿
o gremialnie przyje¿d¿aj¹cych wycieczkach, któ-
re w tym dniu wolnym wykorzystuj¹ na przyk³ad
toalety, co mo¿e brzmi œmiesznie, ale na to dyrek-
torzy muzeów siê skar¿¹, bo póŸniej jest sporo
czyszczenia.

Dlatego te¿ miejmy na uwadze podmiotowoœæ
samorz¹dów, bo wierzmy, ¿e samorz¹dy dbaj¹
o kulturê i chc¹ swoje ekspozycje pokazywaæ, ale
te¿ na tym w miarê mo¿liwoœci zarabiaæ, a art. 10
w pkcie 1 mówi, ¿e generalnie wstêp do muzeów
jest odp³atny, chyba ¿e w³aœciwy podmiot, czyli
organ za³o¿ycielski, postanowi o nieodp³atnym
wstêpie do muzeów. Czyli tê delegacjê, decyzjê
o tym, ¿e taki dzieñ nieodp³atny jest, podejmowa-
n¹ przez samorz¹d czy prezydenta, burmistrza,
zostawmy w gestii samorz¹dów.

Koñcz¹c, proponujê, aby w art. 10 w ust. 2 wy-
razy „wstêp na wystawy sta³e muzeów” zast¹piæ
wyrazami „wstêp na wystawy sta³e muzeów pañ-
stwowych”. Dziêkujê bardzo.

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

Senator Adam Massalski:
Panie Marsza³ku! Panie Ministrze! Szanowni

Pañstwo!
Ja chcia³bym, sprowokowany pytaniami pana

senatora Alexandrowicza, poprzeæ stanowisko
i zapis, który jest w tej chwili w ustawie, mówi¹cy
jednak o bardzo rozwa¿nym zbywaniu zbiorów
muzealnych. Dlaczego? Mówiê to z punktu wi-
dzenia historyka, badacza, profesora, który od-
sy³a studentów czy magistrantów, czy doktoran-
tów do ró¿nych miejsc, gdzie powinny znajdowaæ
siê okreœlone zbiory, i wiadomo, ¿e okreœlone
zbiory s¹ w okreœlonych miejscach. Nie wiem, czy
pañstwo pamiêtacie taki film „Poszukiwany, po-
szukiwana”, o tym, jak pewien m³ody cz³owiek
by³ odpowiedzialny w muzeum za zbiory i ktoœ
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przekaza³ komuœ jakiœ obraz, i on póŸniej wêdro-
wa³, szuka³ i nie wiadomo, gdzie by³. Tak te¿ mo¿e
byæ z tymi przekazywanymi w ró¿ne miejsca zbio-
rami. Dlatego lepiej, ¿eby one by³y w miejscach
sta³ych, to znaczy w muzeach. Oczywiœcie zga-
dzam siê, ¿e mog¹ byæ przekazywane do muzeów
ni¿szej rangi czy te¿ do mniejszych muzeów, tam,
gdzie s¹ mo¿liwoœci lokalowe, ale z punktu wi-
dzenia badaczy, historyków sztuki, a tak¿e histo-
ryków… Bo przecie¿ zbiory muzealne to nie tylko
dzie³a sztuki, ale tak¿e zbiory o charakterze mili-
tarnym, o charakterze aktowym, to ró¿nego ro-
dzaju kolekcje, pamiêtników i ró¿nych innych
rzeczy. Dlatego myœlê, ¿e to niezwykle wa¿ne, ¿e-
by te zbiory jednak by³y w okreœlonych, zamkniê-
tych i zarejestrowanych miejscach, a nie w rê-
kach prywatnych, bo nawet je¿eli ktoœ bardzo do-
brze siê tym opiekuje, to póŸniej spadkobiercy
czasem nawet wyrzucaj¹ te rzeczy czy w jakiœ
sposób je niszcz¹.

Druga sprawa, któr¹ poruszy³ pan senator An-
drzejewski, jak myœlê, jest niezwykle wa¿na,
a mianowicie zbiory o charakterze muzealnym
poza muzeami. I tutaj mo¿na by siê pos³u¿yæ
przyk³adem ustawy o pañstwowym zasobie ar-
chiwalnym, gdzie jest to nieŸle ujête, ¿e materia-
³y, nawet te pozostaj¹ce w rêkach prywatnych, s¹
objête opiek¹ pañstwa. W³aœnie tej ustawie
o pañstwowym zasobie archiwalnym, myœlê,
mo¿na by siê przyjrzeæ i ewentualnie tutaj zrobiæ
to w ten sam sposób.

I jeszcze bardzo chcia³bym wyraziæ tutaj uzna-
nie dla pracy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego, a zw³aszcza dla tego, co pan mini-
ster by³ uprzejmy powiedzieæ o departamencie,
który teraz powsta³ dla ochrony miejsc pamiêci
poza mo¿liwoœciami jakiegoœ transferu pieniê-
dzy, bo mamy przyk³ady ró¿nego rodzaju takich
miejsc, w których konieczne by³oby jednak objê-
cie patronatem przez Polskê poza granicami kra-
ju muzealiów i zabytków. To jest niezwykle wa¿ne
i myœlê, ¿e to jest bardzo dobry krok. Dziêkujê
bardzo.

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

o zabranie g³osu.

Senator El¿bieta Rafalska:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Ja tak trochê polemicznie odniosê siê do po-

prawki, któr¹ zg³osi³ senator Michalak.
Otó¿ wydaje mi siê, ¿e ta propozycja zawarta

w ustawie, czyli propozycja wprowadzenia takiej
mo¿liwoœci, aby w jednym dniu tygodnia wstêp
na wystawy sta³e muzeów by³ nieodp³atny, ma

stanowiæ formê zachêty do odwiedzania muzeów.
Powiedzmy sobie prawdê, w tych muzeach t³u-
mów nie ma. I nawet je¿eli jest tak, ¿e wycieczki
szkolne czy jakieœ inne s¹ prowadzane akurat
w poniedzia³ki czy w jakiœ inny dzieñ, ten dzieñ
bez op³at, to wcale nie znaczy, ¿e te same wyciecz-
ki odwiedza³yby te muzea, gdyby zosta³a wpro-
wadzona odp³atnoœæ. Mo¿emy siê spodziewaæ, ¿e
czêœæ z nich po prostu ca³kowicie zrezygnuje
ze zwiedzania.

Je¿eli ju¿ mówimy o tym, ¿e s¹ to jednostki
utrzymywane przez samorz¹d, to powiedzmy
wprost, ¿e one s¹ w ca³oœci utrzymywane przez sa-
morz¹d, czyli w jakiœ sposób refunduj¹ ubytek do-
chodu, który trac¹ z powodu tego, ¿e w jednym
dniu tygodnia mo¿na zwiedzaæ muzeum nieod-
p³atnie. Sama z takiej mo¿liwoœci, jak prowadzi-
³am zajêcia ze studentami, korzysta³am. Bo dla
niektórych osób, je¿eli jest to m³odzie¿ z ubogich
œrodowisk, nawet 5 z³ stanowi pewien problem.
Niestety, taka jest prawda, ¿e czasami ³atwiej im
jest zaoszczêdziæ 5 z³ na piwo albo paczkê papiero-
sów ni¿ na muzeum. Mo¿emy siê tym gorszyæ, mo-
¿emy z tym siê nie zgadzaæ, ale tak po prostu jest.

Poza tym proszê pamiêtaæ, ¿e jest to praktyka
stosowana w innych krajach europejskich, czyli
zawsze jest mo¿liwoœæ skorzystania z nieodp³at-
nego zwiedzania muzeów. Sama by³am niedawno
w Atenach i zupe³nie przypadkowo, nieœwiado-
mie, choæ mia³am zap³aciæ 12 euro, nie jest to
tam ma³a odp³atnoœæ, a w tym dniu akurat, gdy
by³am, wszyscy mieli prawo wolnego wstêpu.
I myœlê, ¿e mo¿na by by³o wyjœæ z takiego za³o¿e-
nia, ¿e ka¿dy, kto pojedzie do Aten, na pewno za-
p³aci 20 euro, a nawet, gdyby trzeba by³o, to
i 50 euro, ¿eby zobaczyæ, a jednak z tej zachêty siê
korzysta. I ja myœlê, ¿e jak zostawimy tê mo¿li-
woœæ w takim uregulowaniu, to mog¹ tu byæ ró¿-
ne rozwi¹zania. Lokalne muzea maj¹ te¿ bardzo
ró¿ne zbiory, nie zawsze mog¹ stanowiæ one ja-
k¹œ najwiêksz¹ atrakcjê, wiêc wydaje mi siê, ¿e
chyba tym razem samorz¹dy nie obra¿¹ siê na
nas. Dotychczas zreszt¹ te¿ by³a taka praktyka,
nie s¹dzê, ¿eby z tego jednego dnia tygodnia do-
chód by³ na tyle istotny, ¿e móg³by zawa¿yæ na sy-
tuacji finansowej muzeów. S¹dzê, ¿e wa¿niejsza
od sytuacji finansowej muzeów jest dla nas ich
dostêpnoœæ i to, ¿e ludzie tam przychodz¹, ¿e od-
wiedzaj¹ muzea, bo raz przyjd¹ za darmo, a tak
naprawdê chodzi o to, ¿eby rozbudziæ w nich
w ogóle zainteresowanie i ¿eby chcieli kiedyœ
w swoim doros³ym ¿yciu, je¿eli mamy do czynie-
nia z m³odzie¿¹ szkoln¹ albo z innymi osobami
m³odym, korzystaæ, nawet je¿eli trzeba o to po-
prosiæ. I taki jest mój g³os w sprawie poprawki.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê.
Pan senator Alexandrowicz.
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Senator
Przemys³aw Alexandrowicz:

Panie Marsza³ku! Panie Ministrze! Wysoki Se-
nacie!

Z jednej strony muszê powiedzieæ, ¿e gdyby nie
wielu, wielu prywatnych mecenasów i kolekcjone-
rów, którzy dzia³ali na przestrzeni wielu wieków,
nie mielibyœmy zdecydowanej wiêkszoœci czy pra-
wie wszystkich dzisiejszych kolekcji muzealnych.
Pañstwa zajê³y siê tym chyba dopiero w XIX wie-
ku, a na szersz¹ skalê w wieku XX, pierwotnie na-
tomiast te kolekcje, a¿ do XIX wieku w³¹cznie, po-
wstawa³y g³ównie jako kolekcje prywatne. I to jest
jedno, czego nie mo¿na tu nie przypomnieæ.

Po drugie, nie chcia³bym, ¿eby z moich licznych
pytañ dotycz¹cych art. 23 zosta³ wyci¹gniêty wnio-
sek, ¿e jestem zwolennikiem generalnej wyprzeda¿y
muzealiów, bo tak oczywiœcie nie jest. Wobec tego
jeszcze raz wyraŸnie powtórzê: nie jest dobr¹ sytua-
cj¹, je¿eliwmuzeumwiêkszoœæmuzealiówprzecho-
wywana jest w magazynie i po raz ostatni ekspono-
wana by³a mo¿e przed II wojn¹ œwiatow¹, a takich
eksponatów mamy wiele. I nie mówiê tu tylko o mu-
zeach archeologicznych, bo oczywiœcie muzea ar-
cheologiczne to osobny problem, tam rzeczywiœcie
jest to materia³ z wykopalisk, który czêsto po prostu
nawet nie nadaje siê do ekspozycji. Mówiê o muze-
achgromadz¹cychdzie³asztuki,naprzyk³adobrazy.

I teraz pytanie: w jaki sposób temu zaradziæ? Mó-
wi³ o tym pan minister – i jego odpowiedŸ na moje
pytanie bardzo mi siê podoba³a – ¿e to mo¿e byæ
udostêpnianie zbiorów innym muzeom, zw³aszcza
muzeom mniejszym, s³abiej wyposa¿onym. Ale te¿
w pewnych wypadkach mo¿emy dopuœciæ, ¿eby to
by³a sprzeda¿, bo powtarzam, zak³adam, ¿e je¿eli
ktoœ kupi jakiœ obraz czy rzeŸbê, która przez kilka-
dziesi¹t lat nie zas³u¿y³a sobie na ekspozycjê, to nie
po to, ¿eby za tydzieñwrzuciæ j¹doogniska, tylkopo
to, ¿eby j¹ wyeksponowaæ, byæ mo¿e w miejscu nie
tak publicznym jak muzeum, ale jednak odwiedza-
nym przez ludzi. Zapewne znajd¹ siê i tacy mecena-
si, którzy zechc¹ te swoje kolekcje wspieranym
przez siebie szko³om czy instytucjom podarowaæ.

I to tyle w odpowiedzi na g³os pana senatora Mas-
salskiego. Nie jestem zwolennikiem gwa³townej wy-
przeda¿y naszych muzealiów. Jestem zwolenni-
kiemtego,abymuzealianieby³yprzechowywanena
wieczn¹ rzeczy pami¹tkê w magazynach, tylko ¿eby
by³y eksponowane. Je¿eli nie na wystawach sta-
³ych, to przynajmniej na cyklicznych. I ¿eby ta cykli-
cznoœæ nie by³a pó³wiekowa, tylko trochê czêstsza.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Pani senator Ewa Tomaszewska.
(Senator Przemys³aw Alexandrowicz: Przepra-

szam, Panie Marsza³ku…)
Proszê bardzo.

Senator
Przemys³aw Alexandrowicz:

Przepraszam, jeszcze jedna kwestia, bo
bi³bym siê w piersi, gdybym tego nie powiedzia³.
Oczywiœcie sprawa zbiorów podworskich to jest
rzecz zupe³nie inna. One zdecydowanie powinny
wróciæ do w³aœcicieli, którym je – czêsto w skan-
daliczny sposób, w atmosferze terroru i pospoli-
tej grabie¿y – zabrano, albo przynajmniej po-
tomków w³aœcicieli, bo w 90% s¹ to potomkowie
tych, którzy prze¿yli te wydarzenia w roku 1945.
Przynajmniej powinni byæ poinformowani
o tym, ¿e zbiory nale¿¹ce do ich ojców czy dziad-
ków znajduj¹ siê w muzeach i ¿e jest mo¿liwoœæ
ich zwrotu. Byæ mo¿e bardzo czêsto zdecyduj¹ –
skoro nie maj¹ ju¿ dworów, które w 90% zosta³y
zniszczone – aby te zbiory po prostu w muzeach
pozosta³y. Nie mo¿emy jednak godziæ siê na le-
galizacjê komunistycznej grabie¿y. Coœ, co zo-
sta³o skradzione, powinno byæ oddane! Szcze-
gólnie dlatego – chocia¿ dla oceny moralnej ma
to mniejsze znaczenie – ¿e czêsto przez pó³ wieku
nie by³o eksponowane nigdy.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Pani senatorEwaTomaszewska,proszêbardzo.

Senator Ewa Tomaszewska:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Ja chcia³abym siê odnieœæ do uwagi, która tu

pad³a na temat rzadko odwiedzanych muzeów
lub te¿ faktu rzadkiego ich odwiedzania. Proszê
sobie przypomnieæ Noc Muzeów – jak ogromne
t³umy ludzi odwiedzaj¹ muzea, jak wiele ludzi
chce je zobaczyæ. Nie zawsze nie dlatego przy-
chodz¹ do muzeum, ¿e nie staæ ich na bilet,
choæ czasem faktycznie nie staæ. Ale ja sama
próbowa³am kilkakrotnie dostaæ siê do muze-
ów, tyle ¿e po pracy nie mam ¿adnej szansy, bo
je¿eli muzeum jest otwarte do szesnastej, to
jest to po prostu niemo¿liwe, wiêkszoœæ ludzi
w tym czasie pracuje. Wycieczka szkolna przy-
jdzie, ale ju¿ rodzice z dzieæmi po pracy nie
przyjd¹. Nawet je¿eli godziny pracy muzeum s¹
wyd³u¿one do osiemnastej, to i tak dotarcie tam
w wiêkszych oœrodkach miejskich jest bardzo
trudne, bo trzeba mieæ jeszcze czas na to, ¿eby
dotrzeæ.

I wobec tego wydaje mi siê, ¿e warto rozwa¿yæ
sprawê czasu otwarcia muzeów, czasu, w którym
mo¿liwe bêdzie obejrzenie ekspozycji. To nie jest
prawda, ¿e ludzie nie chc¹ tego ogl¹daæ, ¿e s¹ nie-
zainteresowani. To nie tylko w Warszawie w cza-
sie Nocy Muzeów by³y niebotyczne kolejki do roz-
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maitych placówek muzealnych, bo w innych
miastach by³o tak samo. I wobec tego wydaje mi
siê, ¿e to nie chodzi o brak zainteresowania. Zre-
szt¹ w ostatnich latach wzrasta zainteresowanie
ró¿nymi placówkami kultury. Myœlê, ¿e trzeba
ludziom daæ szansê, przemyœleæ, jak to zorgani-
zowaæ. Ja wiem, ¿e pracownikom jest te¿ trudno
zostawaæ do póŸna, ale warto o tym pomyœleæ
i wówczas byæ mo¿e te placówki bêd¹ mia³y i wiê-
ksze dochody z biletów, i wiêksz¹ satysfakcjê
z w³asnej dzia³alnoœci. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê bardzo.
Pani senator Anna Kurska, proszê bardzo.

Senator Anna Kurska:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Ja powinnam by³a w³aœciwie zadaæ pytanie

panu ministrowi, ale poniewa¿ tego nie zrobi-
³am, chcia³abym teraz postulowaæ za poœredni-
ctwem pana ministra troskê o los galerii pol-
skich malarzy XIX wieku, która znajduje siê we
Lwowie, przy dawnej ulicy Ossoliñskich. Jaki
jest los tych zbiorów? Ja tamt¹ wystawê zwie-
dza³am w czasie jednego z moich pobytów we
Lwowie, chyba ze trzy lata temu. By³o tam mnó-
stwo polskich malarzy z XIX i XX w. Niestety,
Ukraiñcy chyba nie chc¹ tego wydaæ albo my po
prostu nie chcemy zadra¿niaæ stosunków. Tak
¿e prosi³abym, je¿eli mo¿na, o wypowiedŸ na ten
temat. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê bardzo.
Informujê pañstwa, ¿e lista mówców zosta³a

wyczerpana.
Zgodnie z Regulaminem Senatu zamykam

dyskusjê.
Poniewa¿ zg³oszono jedn¹ poprawkê o charak-

terze legislacyjnym, proszê pana ministra o usto-
sunkowanie siê do niej.

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury
i Dziedzictwa Narodowego Tomasz Merta: Jeœli
pan marsza³ek pozwoli, nie poprzestanê na usto-
sunkowaniu siê do tej jednej poprawki.)

To jest wykroczenie poza regulamin, ale ze-
zwalam.

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury
i Dziedzictwa Narodowego Tomasz Merta: Dlate-
go proszê o pozwolenie.)

Tak.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Kultury
i Dziedzictwa Narodowego
Tomasz Merta:

Ale postaram siê mówiæ bardzo krótko.
Po pierwsze, chcia³bym jeszcze raz powiedzieæ,

¿e to, czego bardzo potrzebujemy, to jest zmiana
kultury muzealnej z jednej strony. I w tym sensie
te¿ powiem, ¿e my nie mo¿emy zadekretowaæ in-
nych godzin pracy w muzeach. To nie jest
mo¿liwe. Nie wyobra¿am sobie takich zapisów
prawnych, które wymusz¹ na muzeach, ¿eby by-
³y czynne w innych godzinach. To mo¿na zmieniæ
tylko przez inny sposób myœlenia muzealników
o tym, ¿e w³aœnie powinni uwzglêdniæ w swojej
pracy to, kiedy ludzie mog¹ przyjœæ do muzeów.

Po drugie, chcia³bym jeszcze raz podkreœliæ
znaczenie nowych inicjatyw muzealnych. Tutaj
pad³y s³owa o eksponatach, które nie s¹ udostêp-
niane przez wiele lat. Jest taka opowieœæ krakow-
ska o zbiorach Feliksa Jasiñskiego nosz¹cego
pseudonim „Manggha” – to znaczy, tak go przezy-
wano. Jego zbiory sztuki japoñskiej, a przede
wszystkim drzeworytów japoñskich Andrzej Waj-
da ostatni raz widzia³ eksponowane w okresie
II wojny œwiatowej. Od tego czasu nie by³y ekspo-
nowane przez Muzeum Narodowe w Krakowie.
Tak naprawdê zaczê³y byæ wystawiane regular-
nie w momencie, kiedy powsta³a nowa instytucja
muzealna czy wstawiennicza w Krakowie, czyli
centrum „Manggha”. Tam te drzeworyty w tej
chwili znalaz³y swoje miejsce i mo¿na je ogl¹daæ.
Oczywiœcie na krótko, bo krótki jest czas ekspo-
zycji tych technik malarskich.

Awiêcnowakulturamyœlenia inowe inwestycje.
I teraz o poprawce. Powiem tak: z punktu wi-

dzenia rz¹du bardzo gor¹co byœmy prosili Wyso-
k¹ Izbê o to, ¿eby tej poprawki nie przyjmowaæ. Po
prostu my jesteœmy g³êboko przekonani, ¿e do-
stêpnoœæ muzeów jest wartoœci¹ wy¿sz¹ ni¿ kwe-
stie dotycz¹ce praw organizatora czy kwestie fi-
nansowania poszczególnych instytucji. To zna-
czy, jest zasada, która nie jest now¹ zasad¹, ona
ju¿ istnia³a w ustawie, mówi¹ca jasno o wolnym
dniu w muzeach, prawda? Je¿eli ktoœ chce pro-
wadziæ muzeum, je¿eli ktoœ jest organizatorem
muzeum albo chcia³by muzeum zak³adaæ, musi
siê liczyæ z tym, ¿e jest taki wymóg prawny, ¿e je-
den dzieñ jest dniem wolnym. Rzecz, myœlê, jest
niezmiernie istotna. To jest, powiedzia³bym, rea-
lizacja konstytucyjnych zobowi¹zañ mówi¹cych
o prawach kulturalnych obywateli. Broni³bym
bardzo tej zasady, tym bardziej ¿e jest ona pewn¹
norm¹ w Europie. Norm¹ albo nawet wiêcej. To
znaczy, w niektórych krajach zmierza siê raczej
w stronê w ogóle bezp³atnoœci muzeów.

My, reaguj¹c na proœby i g³osy muzealników,
zaproponowaliœmy takie rozwi¹zanie, które za-
chowuje bezp³atnoœæ w przypadku wystaw sta-
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³ych, natomiast dopuszcza odp³atnoœæ wystaw
czasowych, zgodnie z decyzj¹ dyrektora. To jest
motywowane tym, ¿e czêsto zdarzaj¹ siê bardzo
krótkie wystawy czasowe niezmiernie koszto-
wne. Rozumiemy, ¿e je¿eli wystawa jest kilka ty-
godni w danym miejscu, to w jej bilansie finanso-
wym jeden dzieñ bezp³atny w ka¿dym tygodniu
czyni dramatyczn¹ ró¿nicê. Ale bardzo gor¹co za-
chêcamy do obrony tej podstawowej zasady. To
znaczy, nie wprowadzaæ wolnego dnia w przy-
padku tych nadliczbowych, wyj¹tkowych wyda-
rzeñ muzealnych. Ale czym innym jest zamkn¹æ
mury muzeów, zlikwidowaæ bezp³atny dzieñ
w przypadku wystaw sta³ych.

Jeszcze chcê powiedzieæ, ¿e zdajemy sobie
sprawê z tego – muzealnicy rzeczywiœcie o tym
mówi¹ – ¿e z tym jest zwi¹zana pewna polityka
biur podró¿y, które zwykle staraj¹ siê trafiæ do
placówek muzealnych akurat w dni, kiedy wstêp
do muzeów jest bezp³atny, prawda? Ale powie-
dzia³bym, ¿e z mojego punktu widzenia – wydaje
mi siê, ¿e to jest argument, który jest najsilniejszy
– to jest tak, ¿e pañstwo polskie uwa¿a, i¿ podsta-
wow¹ wartoœci¹ w tym przypadku jest stworzenie
mo¿liwoœci swobodnego, wolnego i bezp³atnego ak-
cesu do placówek muzealnych dla obywateli Rze-
czypospolitej, prawda? I to, wydaje mi siê, jest sil-
niejsze. Tego rodzaju myœlenie, myœlenie o dobru
obywateli, powinno przewa¿yæ nad myœleniem o do-
bru instytucji czy organizatorów tych instytucji.

A instytucje samorz¹dowe podobnie jak pañ-
stwowe s¹ utrzymywane z pieniêdzy publicz-
nych. I w tym sensie, wydaje siê, czynimy z nich
w³aœciwy u¿ytek, kiedy tworzymy mo¿liwoœæ
zwiedzania muzeów przez jeden dzieñ w tygodniu
bezp³atnie w przypadku sta³ych ekspozycji, po-
zostawiaj¹c w przypadku ekspozycji czasowych
decyzjê w tej sprawie w rêkach dyrektora.

Czy mogê jeszcze odpowiedzieæ na pytanie pa-
ni senator Kurskiej? Czy to ju¿ bêdzie stanowcze
wykroczenie poza…?

(Przewodnictwo obrad obejmuje marsza³ek
Bogdan Borusewicz)

(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Mo¿e pan od-
powiedzieæ.)

Dobrze.
Odpowiem na pytanie co do Lwowa. Otó¿, po-

wiem tak. Od lat rzadziej b¹dŸ czêœciej spotyka
siê komisja polsko-ukraiñska dotycz¹ca prze-
mieszczonych dóbr kultury. Trwaj¹ w niej roz-
mowy na temat szeregu dóbr, w przypadku któ-
rych tytu³ Polski jest bezsporny. Oczywiœcie, ze
strony ukraiñskiej tak¿e s¹ pewne wnioski resty-
tucyjne. Te spotkania i te rozmowy nie doprowa-
dzi³y jak dot¹d do ¿adnego szczêœliwego fina³u.
Mogê powiedzieæ, ¿e w przypadku takich rzeczy,
jak na przyk³ad zbiory Ossoliñskich, które pozo-
staj¹ we Lwowie, w miarê mo¿noœci staramy siê,

nie wyrzekaj¹c siê naszego tytu³u prawnego i da-
lej prowadz¹c w tej sprawie negocjacje, równo-
czeœnie digitalizowaæ archiwa, tak ¿eby we Wroc-
³awiu w Ossolineum by³ komplet tych materia-
³ów. To po pierwsze.

Po drugie, dziêki wspó³pracy z placówkami
lwowskimi i w ogóle ukraiñskimi staramy siê
uczestniczyæ w sposobie ochrony i konserwacji
tych zbiorów. Chcê te¿ powiedzieæ, ¿e w Bibliote-
ce Baworowskich od zesz³ego roku istnieje ma³a
filia Ossolineum. Filia to za du¿o powiedziane,
w ka¿dym razie s¹ dwa pokoje do dyspozycji pol-
skiego Ossolineum. Tam jest ju¿ prowadzona
dzia³alnoœæ i badawcza, i ekspozycyjna, i dysku-
syjna.

Krótko mówi¹c, nie wyrzekaj¹c siê naszych ty-
tu³ów do takich roszczeñ w sprawach zasadni-
czych, ale te¿ rozumiej¹c, ¿e sprawa nie zostanie
w najbli¿szym czasie rozwi¹zana, staramy siê
dzia³aæ metod¹ uzgodnieñ, porozumieñ i czyniæ
to, co mo¿liwe. Na przyk³ad w tej chwili prawdo-
podobnie co najmniej jedno p³ótno z ¯ó³kwi – to
takie gigantyczne obrazy przedstawiaj¹ce bitwy –
bêdzie konserwowane w Polsce. Dziêkujê bardzo.

(Senator Anna Kurska: Dziêkujê bardzo.)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Ministrze.
W trakcie dyskusji zosta³ zg³oszony wniosek

o charakterze legislacyjnym, wiêc zgodnie
z art. 52 ust. 2 Regulaminu Senatu proszê Komi-
sjê Kultury i Œrodków Przekazu o ustosunkowa-
nie siê do przedstawionego w toku debaty nad
tym punktem wniosku i przygotowanie sprawo-
zdania w tej sprawie.

Informujê, ¿e g³osowania w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o muzeach zostan¹ przeprowa-
dzone w grupie g³osowañ w dniu jutrzejszym.

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu je-
denastego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o jedno-
stkach badawczo-rozwojowych.

Przypominam, ¿e rozpatrywana ustawa zosta³a
uchwalona przez Sejm na czterdziestym drugim
posiedzeniu w dniu 24 maja 2007 r., do Senatu zo-
sta³a przekazana w dniu 25 maja 2007 r. Marsza-
³ek Senatu w dniu 25 maja 2007 r. zgodnie z art. 68
ust. 1 Regulaminu Senatu skierowa³ j¹ do Komisji
Gospodarki Narodowej oraz Komisji Nauki, Edu-
kacji i Sportu. Komisje po rozpatrzeniu ustawy
przygotowa³y swoje sprawozdania w tej sprawie.

Przypominam ponadto, ¿e tekst ustawy za-
warty jest w druku nr 458, a sprawozdania komi-
sji w drukach nr 458A i 458B.

Proszê sprawozdawcê Komisji Gospodarki Na-
rodowej, pana senatora W³adys³awa Mañkuta,
o zabranie g³osu i przedstawienie sprawozdania
komisji w sprawie rozpatrywanej ustawy.

Proszê bardzo, Panie Senatorze.
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Senator W³adys³aw Mañkut:

Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatoro-
wie! Wysoki Senacie!

Mam niew¹tpliwy zaszczyt przed³o¿yæ Wyso-
kiemu Senatowi sprawozdanie z prac Komisji
Gospodarki Narodowej nad ustaw¹ o zmianie
ustawy o jednostkach badawczo-rozwojowych –
druk sejmowy nr 1335, druk senacki nr 458 –
oraz sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodo-
wej, druk nr 458A.

Ustawa, o której mowa, zosta³a uchwalona
przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 24 maja bie-
¿¹cego roku. Jej zasadniczym celem jest uspra-
wnienie procesu przekszta³ceñ jednostek ba-
dawczo-rozwojowych oraz poszerzenie zakresu
nadzoru sprawowanego przez w³aœciwych mini-
strów nad podleg³ymi im jednostkami.

Przywo³uj¹c zapisy uzasadnienia potrzeby no-
welizacji ustawy o jednostkach badawczo-rozwo-
jowych, nale¿y zauwa¿yæ, i¿ wprawdzie ostatnia
nowelizacja, to jest znacz¹ca nowelizacja ustawy
o jednostkach badawczo-rozwojowych z 25 lipca
1985 r., by³a w 2000 r. i stworzy³a podstawy pra-
wne do przekszta³ceñ strukturalnych i w³asno-
œciowych jednostek badawczo-rozwojowych, je-
dnak¿e – zdaniem projektodawcy ustawy – pro-
ces ten przebiega zbyt wolno.

Zaproponowana i przyjêta przez Sejm znoweli-
zowana ustawa o jednostkach badawczo-rozwo-
jowych, bêd¹ca przedmiotem dzisiejszych obrad
Senatu RP, przewiduje uregulowanie spraw ma-
j¹tkowych – najpilniejszych i najwa¿niejszych
dla ich funkcjonowania. Ustawa zmienia przepis
okreœlaj¹cy zadania jednostek badawczo-rozwo-
jowych, co jest zawarte w art. 2. Wprowadza te¿
mo¿liwoœæ prowadzenia przez jednostki badaw-
czo-rozwojowe dzia³alnoœci gospodarczej. Po-
nadto zmiana art. 7 powoduje, i¿ jednostki ba-
dawczo-rozwojowe nie bêd¹ mog³y przekszta³caæ
siê w przedsiêbiorstwa pañstwowe, a prze-
kszta³cenia, jakim mog¹ podlegaæ, to procesy ko-
mercjalizacji i prywatyzacji w myœl ustawy
z 12 maja 2005 r. o komercjalizacji i prywatyza-
cji. Konsekwencj¹ zaproponowanych zmian do
art. 7 jest mo¿liwoœæ og³oszenia upad³oœci jedno-
stki badawczo-rozwojowej, która prowadzi dzia-
³alnoœæ gospodarcz¹ i nie jest jednostk¹ zwi¹za-
n¹ z systemem ochrony zdrowia.

Szereg zmian przyjêtych przez Sejm w obsza-
rze nowelizowanej ustawy potwierdza, i¿ istot¹
dzia³alnoœci jednostek badawczo-rozwojowych
jest to, ¿e ich sta³¹ dzia³alnoœæ powinno cecho-
waæ pozyskiwanie nowej wiedzy i wykorzystywa-
nie jej w praktyce. Ustawa nie podlega uzgodnie-
niom w zakresie regulacji prawa unijnego.

Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatoro-
wie! Komisja Gospodarki Narodowej, po wnikli-
wej analizie znowelizowanej przez Sejm ustawy
o jednostkach badawczo-rozwojowych na posie-

dzeniu 19 czerwca 2007 r., przedk³ada Wysokie-
mu Senatowi do zaaprobowania piêæ poprawek,
zawartych w druku nr 458A, z proœb¹ o ich przy-
jêcie. Dziêkujê za uwagê.

(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Dziêkujê, Pa-
nie Senatorze…)

Aha, jednoczeœnie stwierdzam, ¿e poprawki
nie budzi³y kontrowersji.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Teraz poproszê sprawozdawcê Komisji Nauki,

Edukacji i Sportu, pana senatora Kazimierza
Wiatra, o zabranie g³osu i przedstawienie spra-
wozdania komisji w sprawie rozpatrywanej usta-
wy.

Proszê uprzejmie.

Senator Kazimierz Wiatr:
Panie Marsza³ku! Panie Ministrze! Panie i Pa-

nowie Senatorowie!
Ta jak ju¿ wspomnia³ mój przedmówca, przed-

miotem naszego procedowania jest zmiana usta-
wy zmieniaj¹ca ustawê o jednostkach badawczo-
-rozwojowych, druk senacki nr 458.

Trzeba powiedzieæ, ¿e dziœ w Polsce funkcjo-
nuje ponad sto piêædziesi¹t jednostek badawczo-
-rozwojowych – dok³adnie jest ich sto osiemdzie-
si¹t piêæ – w których jest zatrudnionych oko³o
dwudziestu czterech tysiêcy osób, w tym dwana-
œcie tysiêcy osiemset osób zwi¹zanych stricte
z dzia³alnoœci¹ badawczo-rozwojow¹. Trzeba po-
wiedzieæ, ¿e jeœli chodzi o sam¹ liczbê tych jedno-
stek, to jest ona niezwykle du¿a i w zasadzie na
œwiecie nie ma pañstw, które mia³yby a¿ tak wiele
jednostek o podobnym charakterze. St¹d wynika
koniecznoœæ zmian polegaj¹cych g³ównie na kon-
solidacji tych jednostek oraz na ich wzajemnej
konkurencji, konkurencji tych jednostek z inny-
mi jednostkami badawczo-rozwojowymi. A wie-
my, ¿e takie pojawiaj¹ siê w sektorze prywatnym
zarówno w ma³ych przedsiêbiorstwach naszego
pañstwa, jak i w przedsiêbiorstwach globalnych,
które funkcjonuj¹ na terenie naszego pañstwa.

Jeœli chodzi o obecn¹ nowelizacjê, to jest ona
pewnym krokiem w tym procesie. Ma na celu
usuniêcie podstawowych mankamentów,
wzmocnienie nadzoru, w szczególnoœci wykorzy-
stanie pewnych wskazówek z raportu Najwy¿szej
Izby Kontroli i poprzez te dzia³ania przygotowa-
nie jednostek badawczo-rozwojowych do przy-
sz³ych zmian oraz umo¿liwienie im te¿ wykazania
w³asnej inicjatywy w trakcie tych zmian.

Trzeba powiedzieæ, ¿e warunki globalnej go-
spodarki, globalizacji badañ naukowych, rozwo-
ju dzia³alnoœci badawczo-rozwojowej w sektorze
prywatnym, a tak¿e ograniczone mo¿liwoœci pañ-
stwa w finansowaniu tak rozleg³ej dzia³alnoœci
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badawczo-rozwojowej wymuszaj¹ ten proces.
Trzeba te¿ powiedzieæ o fakcie, o którym wspomi-
naliœmy ju¿ przy okazji powo³ywania Narodowe-
go Centrum Badañ i Rozwoju, ¿e granulacja tego
sektora jest wyj¹tkowo niska i nie sprzyja reali-
zacji du¿ych przedsiêwziêæ badawczo-rozwojo-
wych, w szczególnoœci zwi¹zanych z konkursami
og³aszanymi w Unii Europejskiej i z dostarcza-
niem wyników badañ do du¿ych przedsiê-
biorstw.

Nale¿y powiedzieæ, ¿e poprawek Komisji Nau-
ki, Edukacji i Sportu Senatu by³o kilka – ¿eby nie
powiedzieæ: wiele. Czêœæ z nich dotyczy³a pew-
nych sformu³owañ legislacyjnych, o których nie
bêdê wspomina³.

Jeœli chodzi o powa¿niejsze poprawki, to pier-
wsza z nich dotyczy³a komisji konkursowej. Za-
proponowana zosta³a formu³a powracaj¹ca do
wczeœniejszej praktyki. A mianowicie, w miejsce
dotychczasowego brzmienia, które otrzymaliœmy
w senackim druku nr 458, czyli brzmienia przy-
gotowanego przez Sejm, ¿e ka¿dorazowo minister
okreœla warunki konkursu, pojawia siê brzmie-
nie, ¿e w sk³ad komisji konkursowej wchodz¹
konkretnie trzy osoby zatrudnione w jednostce
badawczo-rozwojowej wskazane przez radê nau-
kow¹ oraz po dwie osoby wskazane przez mini-
stra w³aœciwego do spraw nauki i przez ministra
sprawuj¹cego nadzór nad jednostk¹ badawczo-
-rozwojow¹; oraz jest delegacja do wydania roz-
porz¹dzenia, które okreœli szczegó³owe zasady
postêpowania konkursowego, uwzglêdniaj¹c
w szczególnoœci sposób og³aszania konkursu,
zadania komisji konkursowej, tryb postêpowa-
nia tej komisji i sposób wy³aniania przez ni¹ kan-
dydatów na funkcjê dyrektora. A zatem to
brzmienie jest jakby powrotem do dotychczaso-
wej praktyki.

Druga poprawka komisji senackiej wskazuje,
a¿eby ubiegaj¹cy siê o funkcjê dyrektora jedno-
stki badawczo-rozwojowej posiadali co najmniej
stopieñ naukowy doktora. Ta sprawa by³a dys-
kusyjna. Wnioskodawca, czyli rz¹d nie popiera³
takiego stanowiska, uznaj¹c, ¿e dyrektor ma g³ó-
wnie zajmowaæ siê organizacj¹ pracy i marketin-
giem jednostki. Ostatecznie w g³osowaniu po-
prawka otrzyma³a poparcie. Wynik: 5 osób za, 2 –
przeciw, 4 wstrzyma³y siê od g³osu.

Poparcia nie otrzyma³a natomiast poprawka
dotycz¹ca tego, ¿e w konkursie na dyrektora na-
le¿y wykazaæ siê wiedz¹ o dzia³alnoœci jednostki
badawczo-rozwojowej. Wynik g³osowania: 1 oso-
ba za, 8 – przeciw, 2 wstrzyma³y siê od g³osu.

Jeszcze s¹ dwie wa¿ne poprawki, które
chcia³bym omówiæ. Otó¿ w pierwszych s³owach
tej ustawy w art. 1 w pkcie 1, czyli art. 2 ust. 1
ustawy modyfikowanej, zdanie pierwsze brzmi:
„Do zadañ jednostek badawczo-rozwojowych na-

le¿y:…” – i tu s¹ wymienione zadania. Otó¿ komi-
sja postuluje przed dwukropkiem dodaæ s³owa
„w szczególnoœci”, a¿eby zaznaczyæ, ¿e ta dzia³al-
noœæ mo¿e byæ nieco szersza. To pozwala na zna-
czne uelastycznienie zapisu.

I ostatnia poprawka, o której chcia³bym po-
wiedzieæ. Otó¿ w pkcie 10 naszego druku jest na-
pisane, ¿e sprawna aparatura badawcza zaku-
piona przez jednostkê z funduszy bud¿etowych
przeznaczonych na naukê jest wy³¹czona z po-
stêpowania likwidacyjnego i upad³oœciowego
i ma byæ przekazana innej jednostce naukowej.
Otó¿ wydawa³o siê, ¿e mo¿e to prowadziæ do sy-
tuacji niepotrzebnego uszkadzania aparatury
b¹dŸ te¿ dyskutowania, co oznacza s³owo „spra-
wna”, dlatego komisja prawie jednog³oœnie – 9 se-
natorów g³osowa³o za, nikt nie g³osowa³ przeciw,
2 wstrzyma³o siê od g³osu – proponuje wykreœliæ
s³owo „sprawna”, uznaj¹c, ¿e ka¿da aparatura
badawczy zakupiona przez jednostkê z fundu-
szów bud¿etowych przeznaczonych na naukê
jest wy³¹czona z postêpowania likwidacyjnego
i upad³oœciowego i ma byæ przekazana innej je-
dnostce naukowej.

To s¹ najwa¿niejsze poprawki naszej komisji.
Prosimyo ichwsparcie.Bardzodziêkujê zauwagê.

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 chêtnych.

Przypominam, ¿e rozpatrywana ustawa by³a
rz¹dowym projektem ustawy. Do reprezentowa-
nia stanowiska rz¹du w toku prac parlamentar-
nych zosta³ upowa¿niony minister nauki i szkol-
nictwa wy¿szego.

Zgodnie z art. 50 Regulaminu Senatu g³os mo-
¿e teraz zabraæ obecny na posiedzeniu przedsta-
wiciel rz¹du.

Czy przedstawiciel rz¹du chce zabraæ g³os
w sprawie rozpatrywanej ustawy i przedstawiæ
stanowisko rz¹du?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki
i Szkolnictwa Wy¿szego Krzysztof Kurzyd³owski:
Panie Marsza³ku, Wysoki Senacie, jestem do dys-
pozycji, jeœli bêd¹ pytania ze strony senatorów.)

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 z pañstwa senatorów chcia³by zadaæ
takie pytanie? Nie widzê zg³oszeñ.

W zwi¹zku z tym otwieram dyskusjê.
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Przypominam o wymogach regulaminowych
dotycz¹cych czasu przemawiania senatorów,
o koniecznoœci zapisywania siê do g³osu u sena-
tora prowadz¹cego listê mówców, a przede wszy-
stkim o obowi¹zku sk³adania podpisanych
wniosków o charakterze legislacyjnym do mar-
sza³ka Senatu do czasu zamkniêcia dyskusji.

Proszê o zabranie g³osu pana senatora Piotra
Wacha. Proszê uprzejmie…

(G³os z sali: Najpierw senator Tomaszewska.)
O, przepraszam. Przepraszam najmocniej, Pa-

nie Senatorze.
Pani senator Ewa Tomaszewska jest pierwsza.

Senator Ewa Tomaszewska:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Przede wszystkim pragnê podkreœliæ wagê ist-

nienia i dzia³alnoœci jednostek badawczo-rozwo-
jowych dla rozwoju gospodarczego naszego kra-
ju. Lata dziewiêædziesi¹te by³y okresem elimina-
cji polskiej myœli technicznej z gospodarki. Zni-
ka³y biura projektowo-konstrukcyjne zlokalizo-
wane przy zak³adach przemys³owych. Podkreœla-
no, ¿e koszty ich istnienia s¹ zbytecznym ob-
ci¹¿eniem finansowym zak³adów. Zrywa³y siê
wiêzi miêdzy jednostkami badawczo-rozwojowy-
mi a przemys³em. Dbano o pozorne oszczêdno-
œci. Brak wydatków na rozwój wi¹za³ siê z ograni-
czeniem konkurencyjnoœci polskich produktów
w zestawieniu z prezentowanymi przez koncerny
zachodnie. Patentów mamy bardzo ma³o, wzorów
u¿ytkowych równie¿ niewiele.

Z inicjatywy Komisji Nauki, Edukacji i Sportu
kilka tygodni temu w Senacie odby³a siê konfe-
rencja poœwiêcona innowacyjnoœci, poœwiêcona
w³aœnie zastanowieniu siê nad tym, jak wesprzeæ
rozwój w tej dziedzinie. Myœlê, ¿e warto zadbaæ
o to, ¿eby jednostki badawczo-rozwojowe fun-
kcjonowa³y sprawnie, ¿eby mia³y w³aœciwe pod-
stawy prawne tego funkcjonowania i przyjazn¹
atmosferê.

Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie! Pragnê
zwróciæ uwagê na kilka rozwi¹zañ zawartych
w ustawie o zmianie ustawy o jednostkach ba-
dawczo-rozwojowych i w poprawkach zg³oszo-
nych przez komisjê.

Po pierwsze, jeœli chodzi o poprawkê przyjêt¹
przez Komisjê Nauki, Edukacji i Sportu, wprowa-
dzaj¹c¹ wobec kandydata na dyrektora wymaga-
nie posiadania co najmniej stopnia naukowego
doktora, to uwa¿am, ¿e ta poprawka jest zbyt re-
strykcyjna. Dobrze by³oby ze wzglêdu na to, ¿e
jest to jednak jednostka naukowa, by taki tytu³
by³. Jednak¿e poprawka taka eliminuje ze stara-
nia siê o to stanowisko osoby o uznanych osi¹g-
niêciach in¿ynierskich, co nie jest racjonalne,
gdy mówimy o jednostkach badawczo-rozwojo-

wych usytuowanych blisko instytucji gospodar-
czych i gwarantuj¹cych ich rozwój.

Druga kwestia dotyczy sk³adu rady naukowej,
okreœlonego w art. 25 ust. 1. Uwa¿am, ¿e warto
w³¹czaæ w pracê rady naukowej tak¿e asystentów
i starszych asystentów, to jest pracowników nau-
kowych bez stopnia lub tytu³u naukowego. Ta
grupa nie bêdzie w wa¿ki sposób wp³ywaæ na pra-
cê rady, niemniej wydaje mi siê, ¿e warto osoby te
potraktowaæ na równi z pracownikami badaw-
czo-technicznymi. To uzupe³nienie uwa¿am za
wskazane. Poprawkê dotycz¹c¹ tej kwestii z³o¿y-
³am do pana marsza³ka.

Warto rozwa¿yæ udzia³ dyrektorów i ich za-
stêpców z tytu³ami naukowymi w radzie nauko-
wej ze wzglêdu na uprawnienia niektórych je-
dnostek do nadawania stopni naukowych, a tak-
¿e ze wzglêdu na obowi¹zek pracowników nauko-
wych uczestniczenia w pracach rady naukowej
zapisany w innym miejscu tej samej ustawy.

Funkcji dyrektora nie mo¿e pe³niæ osoba ska-
zana za umyœlne przestêpstwo. Wydaje mi siê
wa¿ne, by ka¿da osoba pe³ni¹ca funkcjê kierowni-
cz¹, a ju¿ szczególnie dyrektor, by³a tak¿e wolna
od zarzutów o naruszanie praw pracowniczych.
Takiego rozumienia tego przepisu oczekuj¹ zwi¹z-
ki zawodowe, oczekuje w szczególnoœci Krajowa
Sekcja Nauki NSZZ „Solidarnoœæ”, która zwraca³a
siê o uwzglêdnienie takiego stanowiska.

Kolejna kwestia to zapis dotycz¹cy mo¿liwoœci
odwo³ania dyrektora bez koniecznoœci zasiêga-
nia opinii rady naukowej w przypadku stwierdze-
nia niegospodarnoœci. Wydaje siê, ¿e on jest za
ma³o precyzyjny. Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Pani Senator.
Proszê o zabranie g³osu pana senatora Piotra

Wacha.

Senator Piotr Wach:
PanieMarsza³ku!PanieMinistrze!Wysoka Izbo!
Nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e ustawa, która umo¿-

liwia restrukturyzacjê pañstwowych jednostek
badawczo-rozwojowych, jest niezbêdna. Mini-
ster to uzasadnia³ na posiedzeniu komisji. Tych
jednostek jest du¿o. One prezentuj¹ bardzo ró¿-
ne mo¿liwoœci, szczególnie w zakresie uprawia-
nia dyscyplin naukowych i prowadzenia badañ
stosowanych. To nie jest zadanie ³atwe. Ustawa
proponuje ró¿ne rozwi¹zania u³atwiaj¹ce tak¹
restrukturyzacjê. Z jednymi mo¿na siê zgodziæ
w pe³ni, inne mo¿na krytykowaæ; poprawki, które
przyjê³a Komisja Nauki, Edukacji i Sportu, czêœ-
ciowo to czyni¹.

Ja chcia³bym wnieœæ dodatkowo, oprócz tych
poprawek, o których by³a mowa, jeszcze jedn¹
poprawkê, dotycz¹c¹ dzia³ania rady naukowej,
ale w innym sensie ni¿ mówi³a pani senator To-
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maszewska. Chodzi o art. 1 pkt 23 dotycz¹cy
art. 25 zmienianej ustawy. Ustawa ta po zmia-
nie przewiduje, ¿e funkcja cz³onka rady nauko-
wej jednostki naukowo-badawczej nie mo¿e byæ
³¹czona z funkcj¹ dyrektora tej jednostki, jego
zastêpcy lub g³ównego ksiêgowego. Pan mini-
ster na posiedzeniu to uzasadnia³. To uzasa-
dnienie mo¿e zostaæ przyjête ze wzglêdu na w³a-
œciwie krzy¿owanie siê kompetencji i czynnoœci
ustalania programu i oceny dyrektora przez ra-
dê. Ale w pewnej liczbie przypadków dyrektor in-
stytutu mo¿e posiadaæ tytu³ naukowy profesora
albo stopieñ naukowy doktora habilitowanego
i jednoczeœnie w niektórych du¿ych instytutach
rada naukowa posiada uprawnienia do nada-
wania stopni naukowych czy wystêpowania
o nadanie tytu³u profesora. I w tym przypadku
jest zupe³nie niezrozumia³e, ¿e dyrektor jedno-
stki, jego zastêpca lub ksiêgowy – co chyba siê
nie zdarza w praktyce – nie mo¿e byæ w radzie
naukowej, pozostaje poza rad¹, je¿eli chodzi
o czynnoœci akademickie.

Moja poprawka, któr¹ za chwilê przeczytam,
dotyczy takiej sytuacji. Otó¿ zgadzam siê z tym,
i ten podstawowy punkt zostaje, ¿e dyrektor, jego
zastêpca i ksiêgowy nie wchodz¹ w sk³ad rady
naukowej. Proponujê, jednak aby byli w³¹czani
w sk³ad rady naukowej, ale tylko w sprawach
akademickich, to znaczy nadawania stopni lub
wystêpowania o tytu³ naukowy. I w ramach uzu-
pe³nienia tego pktu 2, który zabrania ³¹czenia
funkcji dyrektorskiej z cz³onkostwem w radzie
naukowej jednostki, proponujê dodanie nastê-
puj¹cego zdania: „Dyrektor jednostki badawczo-
-rozwojowej, jego zastêpca lub g³ówny ksiêgowy,
o ile posiadaj¹ stopieñ naukowy doktora habili-
towanego lub tytu³ naukowy, zostaj¹ w³¹czeni do
sk³adu rady naukowej, gdy rozpatruje ona spra-
wy nadania stopni naukowych lub tytu³u nauko-
wego”. Tego typu poprawka zupe³nie nie burzy
koncepcji, ¿e we wszystkich sprawach merytory-
cznych oraz przede wszystkim zarz¹dczych doty-
cz¹cych jotbeeru wy³¹cza siê sk³ad dyrektorski
ze sk³adu rady naukowej. Ale w sprawach akade-
mickich, które wystêpuj¹ nie za czêsto, poza tym
wystêpuj¹ tylko w najwiêkszych i najsilniejszych
jednostkach, oni mieliby prawo g³osu, g³osu sta-
nowi¹cego i wchodziliby w sk³ad rady.

Proszê zwróciæ uwagê – ja tu apelujê zarówno
do kole¿anek i do kolegów senatorów, jak i do mi-
nistra – ¿e to jest pewnego rodzaju dyskrymina-
cja i pewne marnowanie si³. Je¿eli siê zdarzy tak,
¿e dyrektor jest profesorem lub doktorem habi-
litowanym, nie ma najmniejszego powodu, ¿e-
by on pozostawa³ poza rad¹ w tych¿e sprawach.
To jest pewnego rodzaju dyskryminacja, jedno-
czeœnie marnowanie mo¿liwoœci, równie¿ z for-
malnego punktu widzenia, bo do tego, ¿eby

mieæ uprawnienia, trzeba mieæ odpowiedni¹ licz-
bê ludzi z tytu³ami i ze stopniem naukowym.

Do tego zmierza moja poprawka i mam nadzie-
jê, ¿e mo¿e ona byæ przyjêta. Dziêkujê bardzo.

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

gniewa Trybu³ê.
Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Zbigniew Trybu³a:
Dziêkujê bardzo.
Panie Marsza³ku! Panie Ministrze! Panie i Pa-

nowie Senatorowie!
Dobrze, ¿e po raz kolejny na posiedzeniu Sena-

tu mówimy o sprawach dotycz¹cych nauki. Tym
razem przedmiotem naszej dyskusji i ustawy jest
zmiana ustawy o jednostkach badawczo-rozwo-
jowych. Polska nauka oparta jest w³aœciwie na
trzech podstawowych filarach. Pierwszy to s¹
uniwersytety i jednostki badawcze na uniwersy-
tetach, których jest najwiêcej, drugi to instytuty
Polskiej Akademii Nauk, które maj¹ du¿y poten-
cja³ naukowy ze wzglêdu na to, ¿e z zasady nie
prowadz¹ dydaktyki, chocia¿ teraz we wspó³pra-
cy z uczelniami to ju¿ siê dzieje, a trzeci to jedno-
stki badawczo-rozwojowe, które powsta³y wczeœ-
niej, a w wypadku których zamiar by³ taki, ¿eby
by³ wiêkszy zwi¹zek nauki z przemys³em i wyko-
rzystanie wyników badañ naukowych. Ich jest,
jak siê dowiedzieliœmy, bardzo du¿o, bo sto
osiemdziesi¹t piêæ. Jakoœæ czy kondycja tych je-
dnostek badawczo-rozwojowych jest ró¿na, tak
jak ró¿na by³a kondycja przedsiêbiorstw, przy
których powstawa³y takie jednostki w³aœciwie
maj¹ce s³u¿yæ tym przedsiêbiorstwom. I dobrze,
¿e Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego,
¿e parlament zajmuj¹ siê tymi sprawami, tym
bardziej ¿e polska nauka musi siê przekszta³ciæ,
musi byæ nauk¹ nowoczesn¹, tak¹, jak¹ jest na-
uka europejska. Z kolei nauka europejska rów-
nie¿ musi siê na tyle zmieniæ, ¿eby byæ konkuren-
cj¹ dla nauki amerykañskiej. I dobrze, ¿e w tym
kierunku id¹ nasze prace i ¿e jest ta ustawa, któ-
ra choæ nie do koñca, ale rozpoczyna ten proces
zmiany jednostek badawczo-rozwojowych i w za-
myœle ma wyeliminowaæ te s³abe, gorsze, w³aœci-
wie nieprzynosz¹ce du¿ych wyników, a wzmoc-
niæ te jednostki badawczo-rozwojowe, które
przyczyni¹ siê do rozwoju nauki, a jednoczeœnie
do jeszcze lepszego powi¹zania nauki z przemys-
³em.

Chcia³bym pokrótce powiedzieæ, jakie history-
cznie by³o zaanga¿owanie pañstwa we wspiera-
nie nauki. Otó¿ do koñca XIX wieku nauka by³a
wspierana poprzez mecenasów, ludzi bogatych,
którzy wspierali w ten sposób naukê. Potem,
w XX wieku do II wojny œwiatowej, by³ bardzo du-
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¿y udzia³ pañstwa we wspieraniu nauki, rozwoju
tej nauki. Po II wojnie œwiatowej by³ nacisk na po-
wi¹zanie badañ naukowych z rozwojem gospo-
darczym, na innowacje badañ naukowych – pro-
jekt Manhattan, wyprodukowanie bomby ato-
mowej. Od pocz¹tku lat osiemdziesi¹tych – to
jest teraz ten najnowszy trend, szczególnie w Sta-
nach Zjednoczonych, bo to w³aœnie tam to po-
wsta³o – jest nacisk na komercjalizacjê wyników
badañ naukowych i na du¿e powi¹zanie z prze-
mys³em. I w³aœnie ta komercjalizacja, czyli sprze-
da¿ wyników badañ naukowych i wykorzystanie
ich w praktyce i zarabianie na tym, jest tym, do
czego trzeba w obecnym globalnym œwiecie nau-
kowym d¹¿yæ. Jednostki badawczo-rozwojowe
mog¹ po przekszta³ceniu wpisaæ siê w³aœnie
w ten nurt komercjalizacyjny, je¿eli chodzi o ba-
dania naukowe.

W dniu dzisiejszym w Pa³acu Staszica odby³o
siê seminarium zorganizowane przez Polsk¹
Akademiê Nauk dotycz¹ce zasady i praktyki ko-
mercjalizacji odkryæ naukowych i dostêpnych
Ÿróde³ finansowania. Uczestniczy³em w tym se-
minarium i tam rzeczywiœcie by³o podkreœlone,
¿e taka jest wspó³czesna koncepcja wykorzysta-
nia badañ naukowych, czyli powi¹zanie z prze-
mys³em i sprzeda¿ tych wyników badañ nauko-
wych, na skutek czego powstaj¹ nowe przedsiê-
biorstwa, nawet jakieœ ma³e przedsiêbiorstwa,
które wykorzystuj¹c badania naukowe, produ-
kuj¹ rzeczy bardzo potrzebne gospodarce i powo-
duj¹ce rozwój danego kraju.

I st¹d dobrze, ¿e s¹ te zmiany dotycz¹ce nauki.
Pan profesor Seweryñski, pan minister Seweryñ-
ski ostatnio przedstawi³ na posiedzeniu Senatu
w tej Izbie pewien zarys i koncepcjê zmian w pol-
skiej nauce. Myœlê, ¿e te wszystkie zmiany id¹
w dobrym kierunku i ta dzisiejsza ustawa rów-
nie¿ wpisuje siê w ten nurt zmian, które s¹ pro-
ponowane u nas w Polsce, ale jednoczeœnie po-
woduj¹, ¿e polska nauka bêdzie znacz¹ca w nau-
ce europejskiej, dlatego ¿e my posiadamy du¿¹
bazê, du¿y potencja³ naukowy. Z t¹ baz¹ ekspe-
rymentaln¹ jest mo¿e troszkê gorzej. To wymaga
przeorganizowania, tych przekszta³ceñ, które
czasami s¹ bolesne. Ci, którzy przez wiele lat
dzia³ali tak, jak do tej pory i tych zmian siê boj¹,
musz¹ zrozumieæ, ¿e jednak to do niczego dobre-
go nie doprowadzi, ¿e jednak te zmiany musz¹
byæ i trzeba postawiæ na dobre jednostki nauko-
we i te finansowaæ, a jednoczeœnie zachêciæ prze-
mys³ do tego, ¿eby w³¹czy³ siê w proces wykorzy-
stywania badañ naukowych, bo jak dot¹d tylko
10% finansowania jest z przemys³u, a 90% z bu-
d¿etu, a te relacje powinny siê odwróciæ. Pañstwo
powinno odejœæ od roli mecenasa czy sponsora,
za to byæ inwestorem, to znaczy tym, który jakby
zachêca do badañ i inwestuje w badania nauko-

we, które potem przynosz¹ korzyœci. Oczywiœcie
z tym siê wi¹¿¹ równie¿ te badania podstawowe.
Ostatnio te¿ o tym mówi³em. To jest taki system
naczyñ po³¹czonych, bo nie mo¿na oddzieliæ jed-
nych od drugich. Nie bêdzie pracy rozwojowych,
nie bêdzie komercjalizacji badañ naukowych, je-
¿eli wczeœniej nie wykona siê rzetelnych badañ
podstawowych, chocia¿by dotycz¹cych poszuki-
wania nowych materia³ów. Nanotechnologia,
materia³y nadprzewodnikowe – to wszystko jest
potrzebne. Ale po to, ¿eby móc wykorzystaæ nowe
materia³y zastosowane we wspó³czesnej elektro-
nice czy w nanotechnologii, wczeœniej trzeba
przeprowadziæ bardzo gruntowne i rzetelne ba-
dania dotycz¹ce podstaw fizycznych tego zjawis-
ka i prowadziæ poszukiwania materia³ów z lepsz¹
wiedz¹ o tym zjawisku. Pan profesor Seweryñski
zapowiada³, ¿e Agencja Badañ Podstawowych
bêdzie równie¿, jakby dla równowagi… Tak ¿e
cieszê siê, ¿e je¿eli chodzi o sprawy dotycz¹ce na-
uki i powi¹zania z przemys³em, Ministerstwo Na-
uki i Szkolnictwa Wy¿szego wykazuje tutaj du¿¹
inicjatywê. Myœlê, ¿e bêdzie równie¿ poparcie na-
szej Izby i Sejmu, ¿eby te wszystkie zmiany prze-
prowadziæ, a jednoczeœnie wyt³umaczyæ to w œro-
dowisku naukowym czy zachêciæ do tego, ¿eby
przeprowadzaæ te zmiany. One na pewno wyjd¹
na dobre tym, którzy rzeczywiœcie prowadz¹ rze-
telne i dobre badania naukowe, uznane w œwie-
cie, doceniane. I je¿eli nast¹pi¹ te wszystkie
zmiany, to finansowanie z bud¿etu pañstwa bê-
dzie wiêksze. A jednoczeœnie, je¿eli zachêci siê
przemys³ do wspó³finansowania, to myœlê, ¿e pol-
ska nauka siê rozwinie i w tym europejskim œwie-
cie naukowym rzeczywiœcie bêdziemy bardzo
znacz¹cym, równorzêdnym partnerem, je¿eli
chodzi o badania naukowe i powi¹zania z prze-
mys³em. I tutaj te dobre jednostki badawczo-roz-
wojowe, zmienione, umocnione, jak myœlê, przy-
czyni¹ siê równie¿ do tego, ¿e polska nauka i pol-
ski przemys³ bêd¹ wspó³dzia³a³y, a wyniki tej
wspó³pracy bêd¹ bardzo wymierne dla polskiej
gospodarki. Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
G³os teraz zabierze pan senator Marian Mi³ek.
Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Marian Mi³ek:
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Ustawa, nad któr¹ debatujemy, jest bardzo

potrzebna. Ona dostosowuje to, co siê dzieje
w podsektorze jednostek badawczo-rozwojo-
wych, do otoczenia ekonomicznego, gospodar-
czego, ale tak¿e naukowego. Ta ustawa wpisuje
siê w ca³¹ politykê rozwoju nauki. Podkreœla i –
mo¿na rzec – dowartoœciowuje konsolidacjê jako
narzêdzie restrukturyzacji tego podsektora. Pod-
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czas posiedzenia komisji podawano przyk³ady je-
dnostek badawczo-rozwojowych, które a¿ prosi³y
siê o to, ¿eby je skonsolidowaæ. By³a mowa o in-
stytucie zajmuj¹cym siê drewnem, by³a mowa
o instytucie zajmuj¹cym siê betonem, a jak pa-
miêtamy, istnieje te¿ ITD czy Instytut Technologii
i Budownictwa. I a¿ siê prosi, ¿eby to wszystko
razem po³¹czyæ i stworzyæ jeden porz¹dny insty-
tut, porz¹dn¹ jednostkê badawczo-rozwojow¹.

Chcia³bym zwróciæ uwagê na to, ¿e jotbeery
maj¹ ogromn¹ szansê wpisania siê w to, o czym
rozmawialiœmy niedawno w tej sali. A rozmawia-
liœmy o Narodowym Programie Badañ i Rozwoju
i o programie strategicznym, o tym programie,
gdzie zebrano tematy o wartoœci powy¿ej 100 mi-
lionów z³. W³aœnie jednostki badawczo-rozwojo-
we s¹ najbardziej predysponowane do tego, ¿eby
wyjœæ z takimi tematami w tych obszarach strate-
gicznych, ale do skonsumowania œrodków prze-
znaczonych na takie cele bêd¹ zdolne po konsoli-
dacji i po dobrej restrukturyzacji.

Pewne niepokoje budzi fakt, ¿e w ustawie znaj-
duje siê zapis o mo¿liwoœci likwidacji jotbeerów
poprzez og³oszenie upad³oœci. Rozumiem, ¿e taki
zapis powinien siê znaleŸæ, poniewa¿ zawsze po-
winna siê znaleŸæ furtka dla jednostek, dla jot-
beerów, z którymi nie wiadomo, co zrobiæ. Ale
z uzasadnienia do ustawy, która dotar³a do nas
z Sejmu, wynika, ¿e takich upad³oœci przewiduje
siê a¿ piêtnaœcie. No, jest to trochê zdumiewaj¹ce
w kontekœcie tego, co mówi³ ju¿ z tej trybuny
przywo³ywany minister Seweryñski. Omawiaj¹c
sprawê rozwoju sektora naukowego powiedzia³
on wyraŸnie, ¿e po to, ¿eby skonsumowaæ, mó-
wi¹c kolokwialnie, w uproszczeniu, te œrodki,
które bêd¹ przeznaczone na naukê w najbli¿-
szych latach, musimy podwoiæ liczbê pracowni-
ków nauki, a wiêc nale¿y nie tyle likwidowaæ, co
powiêkszaæ, wzmacniaæ te jednostki. Oczywi-
œcie, ¿eby wzmocniæ te jednostki, które s¹ w bar-
dzo trudnej sytuacji, szczególnie finansowej,
trzeba opracowaæ dla nich program naprawczy.
I to jest zadanie dla ministerstw – przypilnowanie
tego, ¿eby pod wodz¹, pod kierunkiem rad nau-
kowych taki program powsta³ i ¿eby te jednostki
mog³y funkcjonowaæ dalej, skonsolidowane albo
w innej strukturze, znacznie wzmocnionej, ¿eby
mog³y wzi¹æ udzia³ w realizacji tych tematów,
które s¹ strategiczne dla Polski.

Proszê pañstwa, jotbeery maj¹ 70% zakoñczo-
nych wdro¿eniem tematów badawczych. Nie ma
innych jednostek badawczych w Polsce, które
mog¹ siê poszczyciæ takim osi¹gniêciem. Na-
wi¹zujê jeszcze raz do tematów strategicznych.
W³aœnie tematy strategiczne maj¹ siê zakoñczyæ
ich wdro¿eniem. Zreszt¹, jak niektórzy z pañstwa
doskonale wiedz¹, jotbeery by³y najwiêkszym
konsumentem, mówi¹c kolokwialnie, tematów,

projektów celowych finansowanych przez Komi-
tet Badañ Naukowych, a teraz przez Minister-
stwo Nauki i Szkolnictwa. Proszê pañstwa,
chcia³bym zaapelowaæ w tym miejscu do mini-
strów, ¿eby sprawê rozwoju jotbeerów potrakto-
wali, je¿eli nie priorytetowo, to bardzo powa¿nie.

Bardzo przepraszam, ale nie wiem, jakiego mi-
nisterstwa przedstawicielem jest pan, który sie-
dzi obok pana ministra… Aha, te¿ nauki. Ale,
proszê pañstwa, wiêkszoœæ jotbeerów znajduje
siê w gestii ministra gospodarki. Dlaczego tutaj,
na sali, nie ma ministra gospodarki? Przecie¿ on
bêdzie decydowa³ o przekszta³ceniu tych jedno-
stek, o konsolidacji, a w ostatecznoœci o tym, któ-
ra jednostka ma upaœæ. Dla mnie jest to bardzo
niepokoj¹ce zjawisko.

No, ale mimo to chcia³bym ¿yczyæ obu panom
ministrom, ¿eby proces konsolidacji jednostek
doprowadzi³ do tego, abyœmy mogli powiedzieæ,
¿e w Polsce mamy takie jednostki badawczo-roz-
wojowe, które maj¹ poziom merytoryczny poró-
wnywalny z zachodnimi, a sprawnoœæ organiza-
cyjn¹ lepsz¹ od zachodnich. Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Poniewa¿ pad³o pytanie, kto siê znajduje w ³a-

wie rz¹dowej, wiêc odpowiadam. Pan Krzysztof
Kurzyd³owski, podsekretarz stanu w Minister-
stwie Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego, który repre-
zentuje resort w kwestii tej ustawy, oraz pan Le-
szek Rafalski, przewodnicz¹cy Rady G³ównej Je-
dnostek Badawczo-Rozwojowych.

Proszê bardzo, pan senator Edmund Wit-
tbrodt.

Senator Edmund Wittbrodt:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Panie Marsza³ku! Panie Ministrze! Szanowni

Pañstwo!
W zasadzie nie chcia³em zabieraæ g³osu. Pretek-

stem jest jedna poprawka, moim zdaniem niezbê-
dna, dlatego ¿e nawet jak pan przewodnicz¹cy ko-
misji nauki mówi³ o poprawkach do art. 1 zmiany
dziesi¹tej art. 11b, to powiedzia³ to inaczej, ni¿ to
jest rzeczywiœcie zapisane, i bez dodania, ¿e ta
aparatura mo¿e i ma byæ przekazywana. Jeœli nie
ma tego „ma byæ”, to zdanie jest w ogóle bez sensu.
Wobec tego tak¹ poprawkê formalnie sk³adam.

A zabieram g³os przy tej okazji, bo myœlê, ¿e ta
ustawa rzeczywiœcie jest potrzebna. Widzê tutaj
trzy elementy. Konsolidacja jest potrzebna, bez
u³atwienia tego procesu bêdzie to trudne. To, ¿e
jotbeery maj¹ charakter bardziej aplikacyjny,
jest oczywiste. A to, czego nam najbardziej po-
trzeba, to transferu technologii. Wobec tego one
w pewnym segmencie mog¹ pe³niæ tak¹ rolê, ale
jotbeery, które czêsto s¹ bran¿owo zorientowa-
ne, mog¹ te¿ jeszcze byæ takimi jednostkami
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strategicznymi pewnych resortów. I tak tutaj wi-
dzê ich rolê.

Jednak nie jestem tutaj takim optymist¹, jak
pan senator Trybu³a czy autorzy innych wypo-
wiedzi, które tutaj pad³y, bo pamiêtam, ¿e prze-
kszta³cenia w tym segmencie w³aœciwie by³y po-
myœlane ju¿ od pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych,
kiedy powsta³a ustawa o KBN. I wtedy mówi³o
siê, ¿e bêdzie w ogóle inny sposób finansowania
podmiotów funkcjonuj¹cych na rynku badañ
naukowych, i wtedy by³a taka nadzieja, ¿e te oœ-
rodki, które s¹ silne, wzmocni¹ siê i bêd¹ jeszcze
silniejsze, natomiast te, które s¹ s³abe, upadn¹.
Mówi³o siê, ¿e one musz¹ upaœæ, bo s¹ niepo-
trzebne, ¿e coœ powinno siê z nimi staæ. Ale oka-
zuje siê, ¿e po kilkunastu latach my mamy tych
jotbeerów prawie tyle, ile by³o poprzednio, a wiele
z nich, niestety, dalej jest s³abych. Wobec tego to
przegrupowanie, moim zdaniem, jest konieczne.
Ta ustawa rzeczywiœcie mo¿e u³atwiæ ten proces,
ale sama tego nie rozwi¹¿e. I tu, Panie Senatorze,
nie bêdzie tak, ¿e tylko przez to, ¿e wejdzie w ¿ycie
ustawa, my dogonimy Europê, dogonimy œwiat.
To mo¿e byæ dopiero pocz¹tek procesu. Mo¿e byæ
nawet tak, ¿e to, co siê rozpoczê³o w latach dzie-
wiêædziesi¹tych, przynosi efekt dzisiaj, po kilku-
nastu latach. Ale w zasadzie niewiele tam siê
zmieni³o, wobec tego ja tutaj jestem trochê wiêk-
szym realist¹. I ja tutaj wcale bym nad niczym nie
ubolewa³. Ja siê nie zgadzam z panem profeso-
rem, panem senatorem Mi³kiem, ¿e minister ma
nagle zacz¹æ siê martwiæ i robiæ wszystko, ¿eby te
jotbeery nie upad³y. Proszê pañstwa, w gospo-
darkach dobrze funkcjonuj¹cych ka¿dy, kto jest
s³aby, musi upaœæ, a na tym miejscu musi po-
wstaæ ktoœ, kto bêdzie od niego lepszy. Inaczej nie
da siê tego tutaj zrobiæ. Faktem jest, ¿e wtedy
myœleliœmy tylko o tym, ¿eby te s³abe jotbeery
upad³y. To by³a ta pierwsza taka faza myœlenia
o tej sprawie wtedy, na pocz¹tku lat dziewiêæ-
dziesi¹tych. Teraz mamy rzeczywiœcie inne zja-
wisko, bo teraz w³aœciwie martwi³oby nas, gdyby
one mia³y rzeczywiœcie upadaæ, i pojawi³oby siê
pytanie, czy jest szansa, ¿eby je utrzymywaæ, ale
nie reanimowaæ, tylko po to, ¿eby one istnia³y.
Ale to musi siê regulowaæ w zale¿noœci od po-
trzeb. I tylko dobre jotbeery powinny zostaæ, a nie
wszystkie. I nie s¹dzê, ¿eby rol¹ ministra by³a
walka, zabieganie o ich utrzymywanie.

Jestem te¿ daleki od stwierdzeñ, ¿e jotbeery to
podmioty, które mog¹ najlepiej realizowaæ zada-
nia z Narodowego Centrum Badañ i Rozwoju i ¿e
w przypadku projektów powy¿ej 100 milionów z³
jotbeer to najlepszy podmiot. Proszê pañstwa, ni-
gdzie tak nie jest. Najlepszy wygra konkurs, a czy
to bêdzie jotbeer, to ja nie wiem. Mo¿e to bêdzie
kto inny. Mo¿e to bêdzie jakieœ konsorcjum
uczelniano-instytutowe, a mo¿e inny podmiot.

W ka¿dym razie jestem daleki od tych stwier-
dzeñ. Wygraæ powinien zawsze najlepszy. Usta-
wa daje tylko szanse, a jak my z niej skorzysta-
my, poka¿e czas. Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
(Senator Marian Mi³ek: Panie Marsza³ku, czy

mo¿na?)
Panie Senatorze, proszê siê zapisaæ do g³osu.

Lista jest jeszcze otwarta, ja oczywiœcie zapiszê
pana.

Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Kazimierz Wiatr:
Panie Marsza³ku! Panie Ministrze! Panie i Pa-

nowie Senatorowie!
Zg³osi³em siê do g³osu przed wyst¹pieniem pa-

na senatora Wittbrodta i w zasadzie pan senator
w du¿ej mierze poda³ te argumenty, którymi ja
chcia³em siê podzieliæ. Wyj¹tkowa zgodnoœæ pa-
nuje dzisiaj, Panie Senatorze, w naszych po-
gl¹dach.

Myœlê, ¿e rzeczywiœcie przywo³anie tutaj argu-
mentu, i¿ trzeba podwoiæ liczbê pracowników na-
ukowych, bo jest du¿o pieniêdzy do wydania,
i podanie tego jako argumentu za konserwowa-
niem tego, co mamy, jest trudne do zaakcepto-
wania. Muszê powiedzieæ, ¿e i w szkolnictwie wy-
¿szym, i w jotbeerach, i w Polskiej Akademii Nauk
mamy wielu ludzi, którzy bardzo ma³o efekty-
wnie pracuj¹, s¹ zasiedziali w swoich aktywno-
œciach albo ich braku i to po prostu musi siê
zmieniæ. Musi tu nast¹piæ jakaœ zmiana. Pan se-
nator Wittbrodt podawa³ tutaj daty, kiedy by³y
czynione takie próby.

Poza tym powstaje pytanie, czy wszystkie jot-
beery s¹ potrzebne. Czy ta niska granulacja,
o której ju¿ mówi³em dzisiaj i przy poprzedniej
debacie, o Narodowym Centrum Badañ, jest
w ogóle wydolna? Koszty pracy badawczej i ba-
dawczo-rozwojowej s¹ tam wysokie.

Mam te¿ takie wra¿enie – a muszê powiedzieæ,
¿e otrzymujê systematycznie korespondencjê od
jotbeerów, jednostek badawczo-rozwojowych – ¿e
tam jest du¿a zachowawczoœæ, jeœli chodzi o dzia-
³ania. Muszê powiedzieæ, ¿e na posiedzeniu naszej
komisji pad³ taki argument – mo¿e nie bêdê przy-
pomina³ autora tej wypowiedzi – i¿ w czasach PRL
mieliœmy instytut obuwia, za to teraz mamy obu-
wie, i to jest ró¿nica, ¿e s¹ pewne obszary, gdzie to
ju¿ jest jakby anachronizm. To po prostu ana-
chronizm. A zatem powstaje pytanie: jakie maj¹
byæ kierunki, jakie zgromadzenia tych jednostek,
jakie kierunki aktywnoœci? Mówiê teraz trochê
spontanicznie, bo s¹ to takie uwagi ad hoc; one s¹
reakcj¹ na to, co tu zosta³o powiedziane.

Nieca³y miesi¹c temu uczestniczy³em w spot-
kaniu dyrektorów jednostek Polskiej Akademii
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Nauk w Krakowie z terenu Ma³opolski. Muszê po-
wiedzieæ, ¿e by³em tam pod du¿ym wra¿eniem do-
jrza³ej, racjonalnej dyskusji. Tak¿e tego, ¿e oni
maj¹ œwiadomoœæ, i¿ to siê musi zmieniæ, tego, ¿e
s¹ pewne propozycje ministra i ¿e szukaj¹ roz-
wi¹zañ. Bo oni sami ich szukaj¹. Mówi¹ tak: jeœli
my coœ zaproponujemy, to byæ mo¿e to bêdzie lep-
sze od tego, co nam narzuc¹. A zatem podjêta zo-
sta³a próba integracji dziedzinowo-terytorialnej
w ich dzia³alnoœci. Widz¹ w tym jak¹œ wartoœæ, bo
siê pojawiaj¹ jakieœ badania interdyscyplinarne,
które skutkuj¹ pewn¹ unikatowoœci¹, atrakcyj-
noœci¹ nie tylko na rynku krajowym, ale i miêdzy-
narodowym. Wydaje siê, ¿e jednostki badawczo-
-rozwojowe s¹ du¿o mniej podatne. I jak ju¿ mówi-
³em w swoim poprzednim wyst¹pieniu, kiedy
przedk³ada³em tutaj uwagi jako sprawozdawca,
ta ustawa rzeczywiœcie nie jest czymœ docelowym.
To jest dalej etap poœredni, nie tyko u³atwienie, ale
i zachêta do pewnych przemian i jakby kolejna za-
chêta, ¿eby tutaj coœ siê zaczê³o dziaæ. Patrzê tutaj
na nowego przewodnicz¹cego rady jednostek ba-
dawczo-rozwojowych, pana profesora Rafalskie-
go. Mam wra¿enie, ¿e taki powiew tutaj bêdzie, bo
kiedy mieliœmy spotkanie na posiedzeniu komisji
i pan profesor siê wypowiada³, to wydawa³o mi siê,
¿e wyczuwa³em ju¿ tu jakiegoœ nowego ducha.
Mo¿e jestem urodzonym i przesadnym optymist¹,
ale myœlê, ¿e jest taka nadzieja. Dlatego w pe³ni
podzielam zdanie mojego przedmówcy i tych osób,
które mówi³y o absolutnej potrzebie zmian, o po-
trzebie konsolidacji, o tym, ¿e silnych trzeba
wzmacniaæ, bo to jest jedyna droga. Myœmy siê
przyzwyczaili do tego, ¿e jednostki bud¿etowe s¹
dotowane podmiotowo i ¿e taki jest status quo.
W tej chwili nastêpuje, ¿e tak powiem, eskalacja
dotacji grantowej i to chyba wszyscy akceptuje-
my. Jest to forma dotacji celowe skierowanej na
konkretne dzia³anie, które potem jest ocenione,
i w zale¿noœci od wyniku tej oceny kierowane s¹
dalsze pieni¹dze. Dziêkujê za uwagê. Dziêkujê
bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Pan senator Mi³ek, proszê bardzo.

Senator Marian Mi³ek:
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Nic tak nie zmienia myœli autora jak zdanie

wyrwane z kontekstu. Je¿eli mówi³em o tych je-
dnostkach, które s¹ w kiepskim stanie ekonomi-
cznym, to mówi³em o programie naprawczym,
o tworzeniu tego programu naprawczego z inicja-
tywy ministra pod kierunkiem rady naukowej.
To mia³em na myœli.

Dalej, je¿eli mówi³em o tym, ¿e jednostki ba-
dawczo-rozwojowe powinny byæ jednostkami,
które bêd¹ realizowa³y du¿e projekty badawcze,
to mówi³em o predyspozycji tych jednostek do re-
alizacji programów badawczych, a nie o tym, ¿e
one musz¹ byæ koniecznie w pierwszym rzêdzie.

Dalej, je¿eli mówi³em o organizacji, to zakoñ-
czy³em wyst¹pienie ¿yczeniem pod adresem pa-
nów ministrów, ¿eby te jednostki pod ich w³adz¹
dosz³y do takiego stanu, ¿eby zosta³y tak zre-
strukturyzowane, aby zarz¹dzanie i organizacja
zarz¹dzania by³y lepsza od tych na œwiecie. I w³a-
œnie to jest to. Dziêkujê bardzo. Przepraszam, ¿e
drugi raz zabra³em g³os.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Poproszê pana senatora Go³asia o zabranie

g³osu.

Senator Andrzej Go³aœ:

Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Tres faciunt collegium. Dopiszê siê wiêc do g³o-

su panów senatorów Wittbrodta i Wiatra jako ten
trzeci, który reprezentuje naukê uniwersyteck¹,
akademick¹. Podzielê siê pewnymi refleksjami
i jakby uzasadnieniem tego, ¿e w tych wypowie-
dziach mo¿na by³o wyczuæ, i tak samo bêdzie
mo¿na to wyczuæ u mnie – zreszt¹ to zapowiadam
w mojej wypowiedzi – pewien dystans do jedno-
stek badawczo-rozwojowych.

Przez ca³y okres naszego doros³ego ¿ycia,
a w koñcu ponad trzydzieœci piêæ lat pracujê
w œrodowisku uniwersyteckim, mo¿na by³o ob-
serwowaæ rywalizacjê pomiêdzy wy¿szymi uczel-
niami a jednostkami badawczo-rozwojowymi.
Dla nas, cz³onków spo³ecznoœci akademickiej, to
by³ konkurent do tego bardzo ma³ego tortu, który
zawsze by³ dzielony, to znaczy do zawsze skrom-
nych œrodków. By³ to konkurent, wobec którego
uwa¿aliœmy siê za dyskryminowanych. Praco-
wnik naukowy uniwersytetu bowiem oprócz te-
go, ¿e musi prowadziæ dzia³alnoœæ dydaktyczn¹,
oprócz tego, ¿e musi zdobywaæ kolejne stopnie
i ewentualnie tytu³ naukowy, musi tak¿e prowa-
dziæ badania naukowe. A z tych obowi¹zków pra-
cownicy jotbeerów byli zwolnieni. Ta tradycja –
niedobra, moim zdaniem – znalaz³a odbicie w wy-
st¹pieniu pani senator Tomaszewskiej, która ze
zdziwieniem mówi³a: dlaczego dyrektor jotbeeru
ma posiadaæ stopieñ naukowy doktora. A przy-
pominam, ¿e w œwietle zasad boloñskich stopieñ
doktora to ju¿ nie jest stopieñ naukowy, ale to
jest kolejny, trzeci stopieñ edukacyjny, bo nor-
malny proces edukacyjny obejmuje licencjat,
magisterium i doktorat. Je¿eli wiêc ktoœ ma two-
rzyæ wielk¹ naukê czy nawet byæ sprawnym za-
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rz¹dzaj¹cym, to nie by³oby niczego z³ego w tym,
a¿eby posiada³ ten stopieñ doktora.

Wracajmy jednak do rzeczy, bo wydaje mi siê –
o tym mówi³em w moim niedawnym wyst¹pieniu
– ¿e od mieszania herbaty cukru wcale nie przy-
bywa, jak mawia³ Stefan Kisielewski. Jeœli mówi-
my o tworzeniu nauki, to jotbeery s¹ w pewnym
sensie wytworem socjalizmu. Proszê zwróciæ
uwagê, ¿e je¿eli odwo³ujemy siê do gospodarek
zachodnich, to tam jotbeery czy ich odpowiedniki
nie wystêpuj¹. S¹ oœrodki badawcze, ale finanso-
wane przez du¿e korporacje. Wyj¹tkiem jest taki
instytut, jak na przyk³ad Instytut Maxa Plancka
w Niemczech, którego odpowiednikiem jest,
œwietny sk¹din¹d, Instytut Podstawowych Pro-
blemów Techniki. Generalnie rzecz bior¹c, nau-
ka jest tworzona w œrodowiskach uniwersytec-
kich zgodnie z t¹ podstawow¹ triad¹, która obo-
wi¹zuje, to znaczy spójnoœci edukacji, badañ na-
ukowych i s³u¿by publicznej, która jest rozumia-
na nie tak, ¿e ktoœ, kto jest profesorem, zajmuje
miejsce w administracji rz¹dowej czy samo-
rz¹dowej. Chodzi o ten charakter aplikacyjny, to
znaczy o to, ¿e to, co jest wytworem umys³u, jest
wdra¿ane w praktyce.

Oczywiœcie, odwo³uj¹c siê do pewnej tradycji,
mo¿na powiedzieæ, ¿e tak jak kiedyœ ka¿dy pier-
wszy sekretarz komitetu wojewódzkiego chcia³,
a¿eby w jego województwie by³y filharmonia
i pierwszoligowa dru¿yna pi³karska, tak samo
ka¿dy minister mia³ ambicje, a¿eby jego resort
posiada³ instytut badawczy. Te instytuty po-
wstawa³y i one trwaj¹ do dzisiaj. Oczywiœcie ich
waga i znaczenie s¹ ró¿ne – s¹ i œwietne, s¹ i s³a-
be. Dlatego oby siê ziœci³a ka¿da propozycja, któ-
ra prowadzi do konkurencji. Te inicjatywy bo-
wiem, o czym mówi³ pan profesor Wittbrodt,
trwaj¹ od lat siedemnastu czy nawet wiêcej i, jak
do tej pory, spali³y na panewce. Je¿eli te instytuty
badawcze, jotbeery, bêd¹ w gestii poszczegól-
nych ministrów czy ca³ej gospodarki, to oni ju¿
zadbaj¹ o to, ¿eby przetrwa³y.

Konkluduj¹c, powiem: oby te zmiany, mo¿e
nawet nie za daleko id¹ce, sprowadzi³y siê do te-
go, ¿e efekty naszej nauki bêd¹ zauwa¿alne na
arenie miêdzynarodowej. Ale niezale¿nie od tego,
czy bêd¹ likwidowane jotbeery, czy bêd¹ upada³y
wy¿sze uczelnie, my nie bêdziemy konkurencyj-
ni, je¿eli nak³ady na naukê bêd¹ na takim pozio-
mie, na jakim s¹ obecnie. Tutaj musimy mieæ
œwiadomoœæ, gdy bêdziemy konstruowaæ bud¿et
na rok przysz³y, ¿e trzeba na to zwróciæ uwagê.
Bo w przeciwnym razie w dalszym ci¹gu bêdzie-
my peryferiami. Nasi m³odzi naukowcy bêd¹ pra-
cowaæ na rozwój nauki w Stanach Zjednoczo-
nych, w zachodniej Europie. I nie ma co liczyæ na
przemys³, o czym mówi³ tutaj pan senator Trybu-
³a. Przemys³ ju¿ w bardzo ograniczonym stopniu

jest w rêkach polskich, a koncerny zagraniczne
raczej wol¹ nas traktowaæ w du¿ej mierze jako
murzynów do czarnej roboty, zlecenia id¹ zaœ do
instytutów badawczych na uczelnie w zacho-
dniej… Nie chcê w tej chwili, ze wzglêdu na po-
prawnoœæ polityczn¹, zadra¿niaæ sytuacji i mó-
wiæ o Europie, wiêc powiem, ¿e na œwiecie.
W zwi¹zku z tym ¿yczê panu ministrowi, a¿eby to,
co jest zamierzeniem, ziœci³o siê. Chocia¿ pod-
chodzê do tego tak, jak moi poprzednicy, z dy-
stansem. Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Informujê, ¿e lista mówców zosta³a wyczerpa-

na.
Wnioski o charakterze legislacyjnym na piœ-

mie z³o¿yli: pan senator Wach, pani senator To-
maszewska i pan senator Wittbrodt.

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

Poniewa¿ w trakcie dyskusji zosta³y zg³oszone
wnioski o charakterze legislacyjnym, zgodnie
z art. 52 ust. 2 Regulaminu Senatu proszê Komi-
sjê Gospodarki Narodowej oraz Komisjê Nauki,
Edukacji i Sportu o ustosunkowanie siê do
przedstawionych w toku debaty nad tym pun-
ktem wniosków i przygotowanie wspólnego spra-
wozdania w tej sprawie.

Informujê, ¿e g³osowanie w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o jednostkach badawczo-roz-
wojowych zostanie przeprowadzone w dniu ju-
trzejszym w bloku g³osowañ.

Za chwilê og³oszê przerwê, a teraz poproszê
o komunikaty.

Senator Sekretarz
Margareta Budner:

Wspólne posiedzenie Komisji Gospodarki
Narodowej oraz Komisji Zdrowia w sprawie
rozpatrzenia wniosków do ustawy o zmianie
ustawy o œwiadczeniach opieki zdrowotnej fi-
nansowanych ze œrodków publicznych oraz
ustawy o ubezpieczeniach obowi¹zkowych,
Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym
i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunika-
cyjnych rozpocznie siê bezpoœrednio po og³o-
szeniu przerwy w obradach Senatu w sali
nr 217.

Wspólne posiedzenie Komisji Gospodarki Na-
rodowej oraz Komisji Nauki, Edukacji i Sportu
w sprawie rozpatrzenia wniosków do ustawy
o zmianie ustawy – Prawo w³asnoœci przemys³o-
wej oraz ustawy o zmianie ustawy o jednostkach
badawczo-rozwojowych rozpocznie siê piêtna-
œcie minut po og³oszeniu przerwy w obradach Se-
natu równie¿ w sali nr 217.
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Nastêpnie Komisja Gospodarki Narodowej sa-
modzielnie rozpatrzy wnioski do ustawy o zasa-
dach pokrywania kosztów powsta³ych u wytwór-
ców w zwi¹zku z przedterminowym rozwi¹za-
niem umów d³ugoterminowych sprzeda¿y mocy
i energii elektrycznej.

Posiedzenie Komisji Kultury i Œrodków Prze-
kazu odbêdzie siê w dniu dzisiejszym piêtnaœcie
minut po og³oszeniu przerwy w obradach w sali
nr 176. Porz¹dek obrad: rozpatrzenie wniosków
zg³oszonych na posiedzeniu plenarnym do usta-
wy o zmianie ustawy o muzeach.

Posiedzenie Komisji Praw Cz³owieka i Prawo-
rz¹dnoœci odbêdzie siê w dniu jutrzejszym o go-

dzinie 8.15 w sali nr 182. Porz¹dek obrad: rozpa-
trzenie wniosków zg³oszonych na posiedzeniu
plenarnym do ustawy o zmianie ustawy – Prawo
o ustroju s¹dów powszechnych oraz niektórych
innych ustaw.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Jutro rozpoczynamy obrady o godzinie 9.00 od
punktu szóstego, dotycz¹cego zmiany ustawy
o systemie ubezpieczeñ spo³ecznych oraz niektó-
rych innych ustaw – na proœbê pani wicepremier
Gilowskiej, która jutro bêdzie na posiedzeniu.

Og³aszam przerwê do jutra do godziny 9.00.
Dziêkujê bardzo.

(Przerwa w posiedzeniu o godzinie 21 minut 12)
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(Wznowienie posiedzenia o godzinie 9 minut 04)

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

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Wznawiam posiedzenie.
Proszê senatorów sekretarzy o zajêcie miejsc

przy stole prezydialnym.
Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu szó-

stego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu w spra-
wie ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpie-
czeñ spo³ecznych oraz niektórych innych ustaw.

Przypominam, ¿e rozpatrywana ustawa zosta-
³a uchwalona przez Sejm na czterdziestym trze-
cim posiedzeniu w dniu 15 czerwca 2007 r. Do
Senatu zosta³a przekazana w dniu 15 czerwca
2007 r. Marsza³ek Senatu w dniu 15 czerwca
2007 r., zgodnie z art. 68 ust. 1 Regulaminu Se-
natu, skierowa³ j¹ do Komisji Rodziny i Polityki
Spo³ecznej oraz Komisji Gospodarki Narodowej.
Komisje po rozpatrzeniu ustawy przygotowa³y
swoje sprawozdania w tej sprawie.

Przypominam ponadto, ¿e tekst ustawy za-
warty jest w druku nr 470, a sprawozdania komi-
sji w drukach nr 470A i 470B.

Proszê sprawozdawcê Komisji Gospodarki Na-
rodowej senatora Jerzego Szmita o zabranie g³o-
su i przedstawienie sprawozdania komisji
w sprawie rozpatrywanej ustawy.

Senator Jerzy Szmit:
Panie Marsza³ku! Pani Wicepremier! Szano-

wni Pañstwo! Wysoka Izbo!
Mam zaszczyt przedstawiæ sprawozdanie Ko-

misji Gospodarki Narodowej z prac nad uchwalo-
n¹ przez Sejm w dniu 15 czerwca 2007 r. ustaw¹
o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeñ spo³e-
cznych oraz niektórych innych ustaw.

Wysoka Izbo! Ustawa uchwalona przez Sejm jest
niezmiernie istotna, dotyka bardzo wa¿nego aspek-
tu dzia³alnoœci gospodarczej, mianowicie kosztów
prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej, kosztów
pracy. Przez wiele lat w Polsce w licznych wyst¹pie-

niach ró¿nych œrodowisk podnoszony by³ problem
bardzo wysokich kosztów pracy, które hamuj¹ roz-
wój naszej gospodarki. Ta ustawa wychodzi naprze-
ciw tym postulatom, aby koszty pracy ograniczyæ.

Jednoczeœnie w wyniku jej uchwalenia wzros-
n¹ dochody pracownicze, wzrosn¹ dochody osób
zatrudnionych na umowê o pracê, osób wykonu-
j¹cych pracê nak³adcz¹, cz³onków spó³dzielni, zle-
ceniobiorców, pos³ów i senatorów, stypendystów
sportowych, s³uchaczy Krajowej Szko³y Admini-
stracji Publicznej, osób wykonuj¹cych odp³atnie
pracê na podstawie skierowania do pracy w czasie
odbywania kary pozbawienia wolnoœci lub tym-
czasowego aresztowania, osób wspó³pracuj¹cych
ze zleceniobiorcami, funkcjonariuszy S³u¿by Cel-
nej, poborowych odbywaj¹cych s³u¿bê zastêpcz¹.

Przejdê teraz do szczegó³ów. Proponowane
zmiany polegaj¹ na obni¿eniu sk³adek na ubez-
pieczenie rentowe. Docelowo, od dnia 1 stycznia
2008 r., proponuje siê obni¿enie stawki procento-
wej podstawy wymiaru sk³adki rentowej o siedem
punktów procentowych, to jest z 13% do 6% –
art. 1 zmiana druga ustawy. Zmniejszenie ob-
ci¹¿eñ z tytu³u obowi¹zku op³acania sk³adek na
ubezpieczenie rentowe proponuje siê wprowadziæ
dwuetapowo. Od dnia 1 lipca 2007 r. zak³ada siê
obni¿enie sk³adek rentowych o trzy punkty pro-
centowe, to jest z 13% do 10%, przy czym
w 2007 r. zmniejszenie sk³adki rentowej o trzy
punkty dotyczy³oby wy³¹cznie tej czêœci sk³adki,
która jest op³acana ze œrodków pracowników –
art. 5 ustawy. Zatem od lipca 2007 r. pracownicza
czêœæ sk³adki rentowej zosta³aby obni¿ona z 6,5%
do 3,5% podstawy wymiaru, a pracodawca op³a-
ca³by nadal czêœæ sk³adki rentowej w niezmienio-
nej wysokoœci, to jest 6,5% podstawy wymiaru.
Od dnia 1 stycznia 2008 r. nast¹pi³oby obni¿enie
stopy procentowej sk³adek rentowych o dalsze
cztery punkty procentowe – obni¿ka z 10% do 6%
podstawy wymiaru. Zak³ada siê, ¿e od dnia 1 sty-
cznia 2008 r. czêœæ sk³adki pracodawcy zostanie
obni¿ona o dwa punkty procentowe, z 6,5% do
4,5%, a sk³adka pracownicza zostanie obni¿ona
o kolejne dwa punkty procentowe, to jest z 3,5%
do 1,5% podstawy wymiaru – art. 1 zmiana pier-
wsza lit. c ustawy.



Wysoka Izbo! W czasie prac komisji zosta³o po-
stawionych wiele pytañ, dotycz¹cych przede
wszystkim skutków dla bud¿etu. Na te pytania
udzielono odpowiedzi. Jednoczeœnie jednak pad-
³o te¿ pytanie, w jaki sposób bêdziemy dochodzili
do równowagi bud¿etowej, gdy¿ kwota, której bu-
d¿et zostanie pozbawiony w wyniku przyjêcia tej
ustawy, w przysz³ym roku ma wynieœæ oko³o
15 miliardów z³. Jest to kwota bardzo znacz¹ca
w bud¿ecie. Komisja chcia³a us³yszeæ odpowiedŸ
na pytanie, w jaki sposób ta kwota zostanie zró-
wnowa¿ona. Po wyjaœnieniach, po dyskusji ko-
misja przedstawia Wysokiej Izbie propozycjê
przyjêcia ustawy bez poprawek. Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê.
Proszê sprawozdawcê Komisji Rodziny i Polity-

ki Spo³ecznej, pani¹ senator Ewê Tomaszewsk¹,
o zabranie g³osu i przedstawienie sprawozdania
komisji w sprawie rozpatrywanej ustawy.

Senator Ewa Tomaszewska:

PanieMarsza³ku!PaniPremier!WysokiSenacie!
Mam zaszczyt przedstawiæ Wysokiej Izbie sta-

nowisko Komisji Rodziny i Polityki Spo³ecznej
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o systemie
ubezpieczeñ spo³ecznych oraz niektórych innych
ustaw.

Komisja rozpatrzy³a tê ustawê na posiedzeniu
w dniu 15 czerwca 2007 r. i rekomenduje Wyso-
kiemu Senatowi jej odrzucenie.

Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie! W drugiej
po³owie lat dziewiêædziesi¹tych podjêto prace
nad reform¹ systemu ubezpieczeñ spo³ecznych.
Jednym z zasadniczych przyjêtych wówczas roz-
wi¹zañ by³ podzia³ Funduszu Ubezpieczeñ Spo-
³ecznych wed³ug rodzaju ryzyk, by ka¿de z ubez-
pieczeñ funkcjonowa³o w zgodzie z w³aœciw¹ so-
bie logik¹, co przy odpowiednich rozwi¹zaniach
prawnych uruchomi³o proces samonaprawczy.

Pozwolê sobie przypomnieæ, ¿e zasadnicze roz-
wi¹zania reformy zosta³y przyjête przez partne-
rów spo³ecznych na zasadzie konsensusu. Refor-
ma da³a pozytywne rezultaty. W przypadku
ubezpieczeñ chorobowych i macierzyñskich od
kilku lat saldo funduszu jest ju¿ dodatnie, co
w pe³ni gwarantuje mo¿liwoœæ ewentualnych
podwy¿szonych wydatków w przypadku epide-
mii, pozwala te¿ na bezpieczne wyd³u¿anie urlo-
pów macierzyñskich. Ubezpieczenia wypadkowe
i od chorób zawodowych w³aœnie wchodz¹ w stan
samofinansowania. Ubezpieczenia rentowe tak-
¿e ulegaj¹ procesowi naprawczemu. Z 24 miliar-

dów 786 milionów w 2002 r. do oko³o 18 miliar-
dów 500 milionów w 2006 r. spad³y wydatki na
renty inwalidzkie. Niestety wzrastaj¹ kwoty wy-
p³acane na renty rodzinne, jednak¿e z roku na
rok spada saldo ujemne funduszu. Wed³ug opty-
mistycznych przewidywañ ZUS saldo przysz³oro-
czne bêdzie dodatnie.

W przypadku ubezpieczeñ emerytalnych
o kondycji funduszu decyduje demografia. Tu
rozziew miêdzy wp³ywami ze sk³adek a wydatka-
mi na œwiadczenia jest ogromny i w³aœnie ze
wzglêdów demograficznych mo¿e siê powiêkszaæ.
Fakt, ¿e reforma systemu ubezpieczeñ spo³ecz-
nych daje owoce, nie oznacza, ¿e mo¿na powtó-
rzyæ b³êdy, jakie mia³y miejsce na pocz¹tku lat
dziewiêædziesi¹tych, kiedy to w celu rozwi¹zania
problemów rynku pracy wypychano pracowni-
ków na wczeœniejsze emerytury.

Dziœ to system ubezpieczeñ spo³ecznych ma
rozwi¹zaæ problem podwy¿ek i zatrudnienia. Na-
le¿y sobie zadaæ pytanie, czy to jest w³aœciwe i czy
to bêdzie skuteczne. Czy jeœli nawet nast¹pi po-
zytywny efekt dla rynku pracy, to koszt tego roz-
wi¹zania dla systemu ubezpieczeniowego nie bê-
dzie znacznie wiêkszy? Spójrzmy choæby tylko na
koszty podane w uzasadnieniu do ustawy. Obni-
¿enie wp³ywów ze sk³adek w roku bie¿¹cym ma
wynieœæ 3 miliardy 500 milionów z³. Czy s¹ na to
œrodki w bud¿ecie pañstwa?

Wczoraj rozwa¿aliœmy, czy ustawê o pomocy
spo³ecznej mo¿na naprawiæ zgodnie z wyrokiem
Trybuna³u Konstytucyjnego, albowiem to ko-
sztuje oko³o 71 milionów z³ rocznie. W roku przy-
sz³ym obni¿enie wp³ywów ze sk³adek wyniesie
ponad 20 miliardów, do 2010 r. koszt tej operacji
wyniesie ponad 24 miliardy z³ rocznie.

Przygotowana przez Uniê Europejsk¹ proce-
dura, tak zwany bud¿et polityki spo³ecznej,
wskazuje, ¿e do 2020 r. saldo ujemne funduszu
rentowego wyniesie ponad 50 miliardów z³. Tu od
razu muszê dodaæ, ¿e ze wzglêdu na pewne zmia-
ny w systemie i w sposobie obliczania mog¹ byæ
niedok³adnoœci, bo one zawsze istniej¹ przy sza-
cunkowych wielkoœciach, niemniej kierunek
zmian jest zatrwa¿aj¹cy. Koszt dla bud¿etu pañ-
stwa bêdzie wiêc ogromny, nie dla bud¿etu dziœ,
ale w d³ugim okresie.

Chcia³abym zwróciæ te¿ uwagê na to, ¿e sk³ad-
ka rentowa spadaæ ma z 13% do 6%, a wiêc po-
naddwukrotnie. Pozwolê sobie przypomnieæ, ¿e
w Chile, gdzie takiego ubezpieczenia nie by³o,
w tym roku wprowadza siê odrêbn¹ sk³adkê ren-
tow¹. A system kapita³owy ubezpieczeñ emery-
talnych funkcjonuje w taki sposób, ¿e 60% osób
wchodz¹cych w powszechny wiek emerytalny
œwiadczeñ z niego nie dostanie, bo wp³ywy s¹ za
niskie, za niska jest sk³adka. Tam sk³adka wyno-
si 10%, jest ni¿sza ni¿ w Polsce. W zwi¹zku z tym
pañstwo postanowi³o utworzyæ publiczny filar
ubezpieczeñ, który sfinansowany bêdzie ze z³ó¿
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miedzi. Polska ma z³o¿a miedzi, ale znacznie
mniejsze.

To obni¿enie wp³ywów ze sk³adki i skutek dla
bud¿etu bêd¹ oznaczaæ wielk¹ presjê na obni¿a-
nie wysokoœci i liczby przyznawanych œwiadczeñ
rentowych. Ju¿ dziœ partnerzy spo³eczni oceniaj¹
kolejny rz¹dowy projekt ustawy prowadz¹cy do
obni¿enia œwiadczeñ rentowych. W ci¹gu kilku
miesiêcy wp³ynê³y trzy projekty ustaw uderza-
j¹cych w prawa i interesy osób niepe³nospra-
wnych. W³aœnie niepe³nosprawnych, bo rencista
to osoba niepe³nosprawna, która dziêki swej
wczeœniejszej pracy i op³acaniu sk³adki rentowej
naby³a prawo do œwiadczeñ.

Pozwolê sobie zwróciæ uwagê, ¿e ka¿dy z nas
mo¿e siê staæ osob¹ niepe³nosprawn¹, w dowol-
nym, nieprzewidywalnym momencie, i odczuæ
skutki tej ustawy.

A teraz ewentualne korzyœci.
Obni¿enie kosztów pracy. Generalnie jest to

oczywiœcie dobry kierunek, chcielibyœmy, ¿eby
koszt pracy nie by³ nadmierny, nadmiernie ob-
ci¹¿aj¹cy gospodarkê. Ale có¿ to jest koszt pracy?
To jest wynagrodzenie pracownika i pochodne,
i podatki, czyli to, co otrzymuje pracownik – czêœæ
w wynagrodzeniu do dyspozycji od razu, czêœæ
w postaci œwiadczeñ realizowanych w przysz³o-
œci. Jeœli stanie siê osob¹ niepe³nosprawn¹, bê-
dzie to renta, jeœli do¿yje wieku emerytalnego –
emerytura. To te¿ jest wiêc czêœæ jego zarobku,
ale od³o¿ona w czasie, jej obni¿enie zatem – a ob-
ni¿enie sk³adki mo¿e do tego prowadziæ – jest do-
konywane kosztem pracownika.

Co do ewentualnej podwy¿ki dla pracownika.
Powiedzmy, ¿e te 3% od lipca bêdzie przyjête i re-
alizowane. Dla pracownika, który zarabia
1000 z³, w tym roku to bêdzie kwota dwudziestu
paru z³otych. Te 3%, czyli 30 z³, nale¿y opodatko-
waæ, sk³adka rentowa nie jest opodatkowana,
wynagrodzenie lub œwiadczenie tak. Ten, kto za-
rabia 10 tysiêcy z³, oczywiœcie zyska wiêcej, oko³o
160 z³, dok³adnie nie policzy³am, ale to bêdzie
coœ w tym rodzaju. Byæ mo¿e nie w tym roku, bo
ze wzglêdu na ograniczenie, na próg wysokoœci
kwoty, od której op³acamy sk³adkê, byæ mo¿e
ju¿ w tym roku nie bêdzie op³aca³ sk³adki. Wy-
daje mi siê, ¿e to jest rozwi¹zanie ma³o solidar-
ne, w rzeczywistoœci prowadz¹ce do wzrostu
rozwarstwienia dochodów. Zarazem bêdzie to
pretekst do blokowania podwy¿ek przez praco-
dawców. Kwota 20, a nawet 70 z³ nie zadecyduje
o pozostaniu w kraju osób, które ze wzglêdu na
niskie dochody z pracy rozwa¿aj¹ mo¿liwoœæ
emigracji zarobkowej.

Przypomnê te¿, ¿e zarówno w trzeciej, jak
i czwartej kadencji Sejmu powa¿nie obni¿ono po-
datki pracodawcom, co mia³o przynieœæ wzrost
zatrudnienia. Efektem by³ dalszy spadek zatrud-

nienia, spadek œrodków przeznaczonych na in-
westycje i wzrost œrodków na rachunkach ban-
kowych pracodawców. Tak wiêc zmniejszenie
klina podatkowego nie zawsze daje efekt w posta-
ci wzrostu zatrudnienia lub wzrostu wynagro-
dzeñ. Tak siê mo¿e zdarzyæ, ale nie musi.

Jeœli rzeczywiœcie dysponujemy dziœ w bud¿e-
cie woln¹ kwot¹ 3 miliardów 500 milionów z³,
a na rok przysz³y bêdzie to 20 miliardów do wy-
korzystania, bardziej racjonalne wydaje siê zu-
¿ycie tych œrodków na politykê prorodzinn¹. Bê-
dzie to dzia³anie nakierowane na przyczynê,
a nie na skutek, jeœli chodzi o wydolnoœæ syste-
mu emerytalnego, ale tak¿e dzia³anie pozytywne
dla rozwoju gospodarczego.

Mo¿na te¿ spo¿ytkowaæ te œrodki na dzia³ania
naprawcze systemu ochrony zdrowia czy rozwój
nauki, zamiast na ³atanie skutków destabilizacji
systemu rentowego.

Z przykroœci¹ stwierdzam te¿, ¿e w uzasa-
dnieniu nie podano kilku wariantów sposobu
obni¿ania sk³adki. Sk³adkê w przysz³oœci warto
obni¿aæ, mo¿e nawet ju¿ dziœ, tylko trzeba poli-
czyæ koszty kilku wariantów rozwi¹zañ i zna-
leŸæ to, które nie bêdzie generowa³o tak wiel-
kich kosztów. Byæ mo¿e mniejsze kroki by³yby
wykonalne ju¿ dziœ bez tak drastycznych skut-
ków. Byæ mo¿e mniejsze zagro¿enie wynika³oby
z obni¿enia sk³adki emerytalnej ni¿ rentowej,
ale rozumiem, ¿e takie rozwi¹zanie nie by³o roz-
patrywane.

Panie Marsza³ku, Wysoki Senacie, dla uzmys-
³owienia wagi zagadnienia pozwolê sobie przy-
pomnieæ, ¿e wp³ywy ze sk³adek do Funduszu
Ubezpieczeñ Spo³ecznych stanowi¹ oko³o 40%
wp³ywów do bud¿etu pañstwa, a wydatki Fundu-
szu Ubezpieczeñ Spo³ecznych na sfinansowanie
nale¿nych œwiadczeñ ubezpieczeniowych to nie-
mal 50% wydatków bud¿etu pañstwa. To ozna-
cza, ¿e pañstwo dysponuje zbyt nik³ymi œrodka-
mi, by móc efektywnie zapobiec problemom fi-
nansowym Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych.
W tej sytuacji komisja podjê³a decyzjê przedsta-
wion¹ w sprawozdaniu. 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 senatorów sprawozdaw-
ców.

Czy ktoœ z pañstwa senatorów pragnie zadaæ
takie pytanie? Nie widzê chêtnych.

Przypominam, ¿e rozpatrywana ustawa by³a
rz¹dowym projektem ustawy. Do reprezentowa-
nia stanowiska rz¹du w toku prac parlamentar-
nych zosta³ upowa¿niony minister finansów.
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Zgodnie z art. 50 Regulaminu Senatu g³os mo-
g¹ teraz zabraæ obecni na posiedzeniu przedsta-
wiciele rz¹du.

Czy przedstawiciel rz¹du chce zabraæ g³os
w sprawie rozpatrywanej ustawy i przedstawiæ
stanowisko rz¹du?

(Minister Finansów Zyta Gilowska: Tak.)
Proszê bardzo, Pani Premier, zapraszam tutaj,

na mównicê.

Minister Finansów
Zyta Gilowska:
Dziêkujê bardzo.
Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
Pozwolê sobie zaj¹æ pañstwa czas i bardzo kró-

tko odnieœæ siê do niektórych argumentów, które
us³ysza³am na tej sali w trakcie omawiania prac
przez senatorów sprawozdawców.

Najistotniejsz¹ kwesti¹ jest uœwiadomienie
sobie skali manewru, który w³adza mo¿e
wykonaæ w d¹¿eniu do zredukowania tak zwane-
go klina podatkowego.

Ów klin podatkowy to jest okreœlenie umo-
wne, potoczne. W Polsce obliczany jest wyj¹tko-
wo zawile ze wzglêdu na to, ¿e to nie jest funkcja
liniowa ogólnej kwoty œrodków przeznaczonych
przez pracodawcê na utworzenie miejsca pracy
i zatrudnienie pracownika. Wedle OECD… ten
klin liczy siê w ró¿nych metodologiach, ale wedle
metodologii OECD Polska ma klin podatkowy
o oko³o piêciu punktów procentowych wy¿szy
ni¿ œrednie obci¹¿enie wynagrodzeñ klinem po-
datkowym w pañstwach Unii Europejskiej.
W pañstwach Unii Europejskiej, które charak-
teryzuj¹ siê tym, ¿e maj¹ wysoki klin podatko-
wy. I jeœli Wysoka Izba zechce zaaprobowaæ
przed³o¿enie sejmowe, to wówczas klin podatko-
wy w Polsce zmaleje w³aœnie o te piêæ punktów,
licz¹c wedle metodologii OECD. A wiêc krok,
który byæ mo¿e uwa¿amy za bardzo radykalny,
bêdzie w praktyce oznacza³ tylko tyle, ¿e klin po-
datkowy w Polsce siêgnie œredniej unijnej, nie
bêdzie mniejszy.

Równoczeœnie warto pamiêtaæ – to jest te¿ is-
totna czêœæ tej analizy – ¿e Polska ma najwy¿sze
w Unii Europejskiej wskaŸniki biernoœci zawodo-
wej ludnoœci. Przeciêtny wskaŸnik biernoœci za-
wodowej ludnoœci w Unii Europejskiej jest o dzie-
siêæ punktów procentowych ni¿szy ni¿ w Polsce.
Polska ma wspó³czynnik biernoœci zawodowej na
poziomie oko³o 47%, co oznacza, ¿e aktywnych
zawodowo obywateli w wieku stosownym do pod-
jêcia aktywnoœci zawodowej jest 53%. Ta œrednia
aktywnoœci zawodowej w Unii Europejskiej wy-
nosi 63%, w Stanach Zjednoczonych siêga 70%.
Naszym istotnym problemem jest du¿y odsetek
ludnoœci zawodowo biernej.

Naturalnie wiemy, ¿e nie wszyscy obywatele,
którzy s¹ uwzglêdniani we wspó³czynniku bier-
noœci zawodowej, s¹ faktycznie bierni zawodowo.
Istotna ich czêœæ pracuje zawodowo, ale pracuje
w szarej strefie, pracuje poza ewidencj¹ prowa-
dzon¹ przez pañstwo dla ró¿nych potrzeb, pracu-
je poza systemem podatkowym, poza systemem
ubezpieczeniowym. Ale, co dla mnie jest bardzo
istotne, pracuje tak¿e poza os³on¹, któr¹ nowo-
czesne, cywilizowane pañstwo gwarantuje pra-
cownikom w postaci kodeksu pracy i rozwi¹zañ
z tym kodeksem pracy zwi¹zanych. Jest to forma
wspó³czesnego pó³niewolnictwa.

Wysoki klin podatkowy sprawia, i¿ strony kon-
traktu pracodawca – potencjalny zatrudniony ma-
j¹ powody, powody zreszt¹ najczêœciej bardzo krót-
kookresowo szacowane, ¿eby zarejestrowaæ ten
kontrakt poza ewidencj¹ pañstwa. I to jest, moim
zdaniem – zwracam siê do pani senator Tomaszew-
skiej – g³ówne zagro¿enie dla reformy emerytalnej.
To, ¿e mnóstwo ludzi w Polsce, tysi¹ce, tysi¹ce lu-
dziwPolscewypisa³ysiêzsystemuemerytalno-rento-
wego, nie uczestnicz¹ w tym systemie, nie op³acaj¹
sk³adek, nie interesuje ich reforma tego systemu,
nie interesuje ich ewolucja tego systemu, uwa¿aj¹,
¿e bêd¹ zawsze zdrowi i sprawni, funkcjonuj¹ poza
zestawem gwarancji dostarczanych przez cywilizo-
wane pañstwo… A je¿eli zdarzy siê jakieœ nieszczê-
œcie, to bêd¹ rozpaczaæ i mieæ nadziejê, ¿e jakoœ im
pañstwo pomo¿e. Sk³adki p³aci relatywnie bardzo
ma³a liczba osób w stosunku do tych, którzy s¹
faktycznie, a nie formalnie, aktywni zawodowo. To
tyle, jeœli chodzi o kontekst.

W którym miejscu mo¿na ten s³awetny klin po-
datkowy redukowaæ? Pani senator Tomaszew-
ska powiedzia³a, ¿e próby redukowania klina po-
datkowego ju¿ by³y podjête i obserwacja skutków
dowodzi, ¿e to wcale nie ma dobrego wp³ywu na
rynek pracy, a w ka¿dym razie nie ma dowodów,
¿e to ma pozytywny wp³yw na rynek pracy. Otó¿
w Polsce nie podjêto dotychczas ani jednej próby
redukowania klina podatkowego. Ani jednej pró-
by! To bêdzie pierwsza próba. Panie i Panowie Se-
natorowie, bierzecie udzia³ w pierwszym tego ty-
pu przedsiêwziêciu!

Zastanawiaj¹c siê, w którym miejscu ów klin
podatkowy mo¿na redukowaæ, trzeba sobie wy-
obraziæ komponenty sk³adaj¹ce siê na ten klin.
Najpierw s¹ to sk³adki: sk³adka emerytalna, któ-
ra w Polsce – nie jak w Chile, u nas wynosi ona
drugie tyle w stosunku do Chile – wynosi 19,52%
podstawy wymiaru brutto, z których to pieniêdzy
odprowadzanych jest 7,3% do otwartych fundu-
szy emerytalnych, ¿eby zasilaæ finansowo sys-
tem. A ten system – znowu pozwolê sobie
powiedzieæ nieco polemicznie do pani senator To-
maszewskiej – jeszcze nie daje owoców, bo jesz-
cze nie zosta³ uruchomiony, mówimy o wyp³a-
tach z drugiego filaru. Bêdzie dawa³ owoce, po-
czynaj¹c od 2009 r., na coraz wiêksz¹ skalê, na
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razie przekazujemy tam 7,3% z 19,52% podsta-
wy wymiaru. Czy zatem mo¿na sobie wyobraziæ,
jak tu zasugerowa³a pani senator, ¿eby ewen-
tualnie zmniejszaæ nie stawkê sk³adki rentowej,
tylko emerytalnej? Moim zdaniem nie. Redukcja
klina poprzez redukcjê stawki sk³adki emerytal-
nej zagrozi wyp³atom przysz³ych emerytur, gdzie
gwarancje pañstwa s¹ bardzo mocne, a tak¿e bê-
dzie sugerowa³a ni¿sze ni¿ dziœ siê spodziewamy,
niezbyt wysokie wyp³aty emerytur z drugiego fila-
ru. Tam ruchu nie ma.

Drugi komponent: sk³adka na ubezpieczenie
chorobowe. Zabezpiecza ona pracownika z pun-
ktu widzenia choroby, a wiêc przypadku losowe-
go, z którym siê powinniœmy liczyæ du¿o intensy-
wniej ni¿ z faktem zachorowania na tyle powa¿-
nie i trwale, ¿e oznacza to wypadniêcie z rynku
pracy i przejœcie na rentê. Ze wzglêdu na fakt, ¿e
w tym samym czasie tocz¹ siê prace nad zmiana-
mi regu³ finansowania publicznej czêœci systemu
ochrony zdrowia i w ramach tych prac rozwa¿a
siê mo¿liwoœæ przeniesienia sk³adki chorobowej
w gestiê osób decyduj¹cych o systemie ochrony
zdrowia, na przyk³ad Narodowego Funduszu
Zdrowia, sk³adka chorobowa nie mo¿e byæ dzisiaj
przedmiotem tego rodzaju zapa³ów jak reduko-
wanie klina podatkowego. By³oby to dzia³anie
przeciwskuteczne z punktu widzenia zamiarów
rz¹du i prac prowadzonych w zwi¹zku z zamiara-
mi rz¹du.

Trzeci komponent: sk³adka wypadkowa, wy-
korzystywana w razie nieszczêœliwych wypad-
ków. Nie przychodzi³o nam do g³owy, ¿eby redu-
kowaæ sk³adkê wypadkow¹, dlatego ¿e najgorsz¹
rzecz¹, jaka mo¿e cz³owieka spotkaæ, jest nie-
szczêœcie w postaci gwa³townego wypadku, wy-
magaj¹cego doœæ ostrego przerwania aktywnoœci
zawodowej i najrozmaitszych form wsparcia.

Pozostaje zatem sk³adka rentowa, której wy-
miar wynosi 13% podstawy wymiaru, i z punktu
widzenia dolegliwoœci dla pracownika jest to po-
wa¿niejsze obci¹¿enie ni¿ podatek dochodowy od
osób fizycznych, poniewa¿ liczona jest od du¿o
szerszej podstawy wymiaru.

Wszyscy w Polsce siê co do tego zgadzaj¹ – ko-
mentatorzy, eksperci, ekonomiœci, zgadzaj¹ siê
z nami tak¿e ekonomiœci organizacji miêdzyna-
rodowych, nie tylko OECD; praktycznie wszyst-
kie znacz¹ce œrodowiska ekonomiczne europej-
skie, œwiatowe i polskie przez ubieg³ych kilkana-
œcie lat nieustannie, jak mantrê, powtarza³y, ¿e
konieczna jest redukcja klina podatkowego.
W którym miejscu? Jeœli nie sk³adki… W sk³ad-
kach wskazujemy rentow¹, która by³a bardzo
wysoka, i jeœli pozostanie 6% podstawy wymiaru,
to nadal pozostanie ta wysoka. Jeœli nie te sk³ad-
ki, to co? Nastêpuj¹ce po tym rachunki zwi¹zane
ze sk³adk¹ zdrowotn¹, z Narodowym Funduszem

Zdrowia? Nie ma przecie¿ takiej mo¿liwoœci, ¿eby
tam wprowadzaæ jakiekolwiek zmiany.

Czy redukcja stawki sk³adki rentowej – pozwo-
lê sobie otwarcie zapytaæ, otwarcie postawiæ to
pytanie, które zada³a pani senator Tomaszewska
– grozi reformie emerytalnej? Odpowiadam z ca³¹
odpowiedzialnoœci¹ i wedle mojej wiedzy: nie.
W najmniejszym stopniu nie zagra¿a, w naj-
mniejszym stopniu nie zagra¿a!

Do pe³nej konsumpcji reformy emerytalnej,
która zosta³a zainicjowana w 1997 r., uchwalona
w 1998 r. i nie jest jeszcze zakoñczona – bo ¿eby
by³a zakoñczona, wymagane s¹ kolejne inicjaty-
wy ustawodawcze, dotycz¹ce choæby wyp³aty
emerytur z drugiego filaru, a tak¿e wyp³aty eme-
rytur pomostowych, trzeba równie¿ uwzglêdniæ
fakt, ¿e przysz³e wyp³aty emerytur z drugiego fila-
ru nie bêd¹ tak bardzo wysokie jak dzisiaj, i do-
stosowaæ do tego system rentowy, ¿eby nie wpro-
wadzaæ obywateli w b³¹d – mamy do wykonania
kilka bardzo powa¿nych dzia³añ, ale dzia³ania te
nie maj¹ nic wspólnego z obci¹¿eniami sk³adk¹
rentow¹.

Koszty przedsiêwziêcia, które mam zaszczyt
pañstwu prezentowaæ. Koszty przedsiêwziêcia
mog¹ byæ rozwa¿ane w ujêciu statycznym, bar-
dzo surowo, bardzo szkolnie. I mog¹ byæ rozwa-
¿ane w ujêciu dynamicznym, a wiêc z uwzglê-
dnieniem naszej wiedzy o zjawiskach, które w³a-
œnie w tej chwili siê kszta³tuj¹, podlegaj¹ ewolucji
i zmieniaj¹ kondycjê Funduszu Ubezpieczeñ
Spo³ecznych, finansów publicznych.

Z takimi dynamicznymi zjawiskami w gospo-
darce narodowej i w finansach mamy do czynie-
nia w tej chwili. Dlatego informacja, któr¹ przed-
³o¿y³ rz¹d, by³a doœæ skrótowa, ale przecie¿ nie-
s³ychanie optymistyczna. ¯eby sfinansowaæ
w pe³ni koszt projektowanych zmian na trzech
polach, po pierwsze, zredukowaæ stawkê sk³adki
rentowej o 7 punktów procentowych, z 13 do 6,
po drugie, sfinansowaæ podwy¿kê rent i emerytur
w zwi¹zku ze zmian¹ mechanizmu waloryzacji
rent i emerytur na coroczny i uwzglêdniaj¹cy
dwudziestoprocentowy wzrost p³ac, poczynaj¹c
od 2008 r., i po trzecie, sfinansowaæ kolejny etap
likwidacji tak zwanego starego portfela; ¿eby wy-
konaæ te trzy dzia³ania, z których tylko zmiana
mechanizmu waloryzacji kosztuje oko³o 5 miliar-
dów z³, wystarczy zwiêkszyæ dotacje do Fundu-
szu Ubezpieczeñ Spo³ecznych w 2008 r. o kwotê
15,5 miliarda z³ na wszystkie te trzy dzia³ania.

To oznacza, ¿e praktycznie system finansów
publicznych ju¿ w trakcie 2007 r. uzyska zdol-
noœæ do sfinansowania redukcji stawki sk³adki
rentowej w po³owie przedsiêwziêcia, o którym
Wysoka Izba raczy dzisiaj debatowaæ. A to z kolei
oznacza, ¿e je¿eli utrzymamy tak wysokie, jak
w tej chwili, wskaŸniki makroekonomiczne ko-
rzystne dla nas, to 2008 r. bêdzie drugim rokiem
absorbowania przez system ubytku we wp³y-
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wach ze sk³adek w zwi¹zku z redukcj¹ stawki
sk³adki rentowej. Zatem w 2009 r. nie powinniœ-
my mieæ ju¿ do czynienia z ¿adnymi istotnymi
skutkami redukcji, o której dzisiaj rozmawiamy.
Na tak¹ redukcjê mo¿e sobie pozwoliæ tylko pañ-
stwo, które notuje wysokie tempo wzrostu gospo-
darczego. W fazie wzrostowej i gospodarka, i fi-
nanse zaabsorbuj¹ ubytki z tego tytu³u.

Ze wzglêdu na fakt, ¿e bud¿et na rok 2007
skroiliœmy doœæ konserwatywnie, doœæ ostro¿nie,
a jego wykonywanie pokazuje, i¿ wyniki bêd¹ lep-
sze od prognozowanych, mo¿emy ju¿ dziœ powie-
dzieæ, ¿e staæ nas równie¿ na drugi krok, na zre-
zygnowanie z czêœci dochodów z podatku docho-
dowego od osób fizycznych. Obni¿enie, redukcja
sk³adki, jest rezygnacj¹ z czêœci dochodów. Nie
jest kosztem, tylko rezygnacj¹ z czêœci wp³ywów.

Podnoszone by³y argumenty, ¿e zamiast tej re-
dukcji rozs¹dniej by³oby wprowadziæ silniejsze
bodŸce w polityce prorodzinnej. Ja nie s¹dzê, ¿e-
by to by³y przedsiêwziêcia konkurencyjne. One
s¹ alternatywne. Pos³owie Prawa i Sprawiedliwo-
œci zapowiedzieli inicjatywê, w ci¹gu kilkunastu
dni, z czego piêæ ju¿ minê³o, inicjatywê zg³oszenia
zmiany w ustawie o podatku dochodowym od
osób fizycznych, polegaj¹cej na wprowadzeniu
do tej ustawy pe³nej ulgi prorodzinnej na ka¿de
dziecko w rodzinie, w wysokoœci pe³nej kwoty
wolnej, szacowanej w 2007 r., na ten rok, na 3 ty-
si¹ce 15 z³, z mo¿liwoœci¹ uwzglêdnienia tej ulgi
ju¿ w rozliczeniach za 2007 r., a wiêc rozlicze-
niach przeprowadzanych w pierwszym kwartale
2008 r.

Liczymy siê z faktem, ¿e bêdziemy mieli do czy-
nienia z dwoma rodzajami ubytków dochodów.
Jeden to ubytek dochodów do FUS w zwi¹zku ze
zmniejszonymi wp³ywami ze sk³adki rentowej,
drugi – do sektora finansów publicznych w zwi¹z-
ku ze zmniejszonymi wp³ywami z podatku do-
chodowego od osób fizycznych. Oba te ubytki na-
st¹pi¹ w wyniku œwiadomej polityki rz¹du, z jed-
nej strony zmniejszaj¹cej koszty pracy, z drugiej
zaœ wprowadzaj¹cej silniejsze bodŸce w polityce
prorodzinnej. W obydwu przypadkach oznacza
to, ¿e wiêcej pieniêdzy pozostanie w bud¿etach
osób, które maj¹ pracê, pracuj¹, i z punktu wi-
dzenia zredukowanej sk³adki, i z punktu widze-
nia ulgi prorodzinnej. W obu przypadkach ozna-
cza to, ¿e zostanie wiêcej pieniêdzy u osób, które
zarabiaj¹ œredni¹ b¹dŸ nieco mniej, poniewa¿,
jak wiadomo, z korzyœci zwi¹zanych ze zreduko-
waniem stawki sk³adki rentowej nie skorzysta
osoba, która zarabia bardzo du¿o, dlatego ¿e os-
k³adkowanie prowadzone jest tylko do dwui-
pó³krotnoœci œredniej krajowej. Powy¿ej takich
zarobków ju¿ nie ma osk³adkowania. A z ulgi pro-
rodzinnej skorzystaj¹ wszyscy zatrudnieni,
wszyscy, którzy posiadaj¹ pracê.

Taki to jest w istocie zestaw narzêdzi polityki
gospodarczej, prezentowany przez rz¹d przy
okazji zmian w tej polityce, na które mo¿emy so-
bie pozwoliæ ze wzglêdu na dobre wskaŸniki ma-
kroekonomiczne, dobre tempo procesów gospo-
darczych i niez³¹ kondycjê finansów publicz-
nych. Staæ nas na to w tym roku, w przysz³ym ro-
ku i w roku 2009. Wedle naszych prognoz od
2009 r. dotacje do FUS, zapewniaj¹ce równowagê
Funduszowi Ubezpieczeñ Spo³ecznych, bêd¹ sy-
stematycznie mala³y, w miarê, jak bêdziemy uru-
chamiali wyp³aty z II filaru, czyli w miarê jak bê-
dziemy wreszcie zrywaæ owoce reformy emerytal-
nej przeprowadzonej w 1999 r.

Teraz jest absolutnie najlepszy czas na redukcjê
pozap³acowych kosztów pracy, na zmniejszenie tej
dziwnie w Polsce wysokiej ró¿nicy miêdzy kwot¹,
któr¹ pracodawca musi wykazaæ, postawiæ do dys-
pozycji systemu, a kwot¹, któr¹ zatrudniony otrzy-
muje w postaci wynagrodzenia, na rêkê. Ta dys-
proporcja jest w Polsce tak du¿a, ¿e niektórzy z³oœ-
liwi twierdz¹, i¿ praca jest w Polsce najwy¿ej opo-
datkowanym dobrem. Praca jest w Polsce opodat-
kowana wy¿ej ni¿ najbardziej luksusowe towary,
najbardziej luksusowe alkohole. Praca, opodat-
kowana tak zaporowo, widzieliœmy to ca³kiem nie-
dawno, staje siê w jakimœ sensie dobrem eksklu-
zywnym. W zwi¹zku z tym mamy do czynienia
z rozwojem szarej strefy, szarego rynku, i z próba-
mi zastosowania ró¿nych erzaców, podczas gdy
z punktu widzenia polityki gospodarczej pañstwa
praca ludzka jest najwa¿niejsza.

Wedle naszych szacunków w latach od 2006,
przez 2006 r., do koñca 2007 r. liczba osób zatrud-
nionych w Polsce wzroœnie o prawie pó³ miliona,
o czterysta szeœædziesi¹t tysiêcy osób. Wedle na-
szychszacunkówzredukowanieklinapodatkowego
bêdzie sprzyja³o utrzymaniu pozytywnych tenden-
cji na rynku pracy, co oznacza, ¿e w latach
2008–2009 liczba zatrudnionych wzroœnie prze-
ciêtnie o ponad pó³ miliona, a razem bêdzie to oz-
nacza³o wzrost liczby zatrudnionych o milion.
Wczasie trwania tej kadencji Sejmu iSenatu liczba
zatrudnionych powinna siê zwiêkszyæ o mniej
wiêcejmilion.Dziêkujêbardzozauwagê. (Oklaski)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Pani Premier.
(G³os z sali: Pytania.)
Pani Premier, przepraszam, prosi³bym o pozo-

stanie…
(Minister Finansów Zyta Gilowska: A, oczywi-

œcie.)
Bêd¹, jak widzê, 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.
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(G³os z sali: Szymañski.)
Dobrze. Pan senator Szymañski, proszê up-

rzejmie.

Senator Antoni Szymañski:
Pani Premier!
Rozmawiamy o bardzo wa¿nej kwestii, to znaczy

o funduszu rentowym, a tak¿e o funduszu emery-
talnym. Fundusz rentowy w ostatnich latach,
szczególnie w tym roku, ma szansê siê zbilanso-
waæ.Czy rz¹dniemyœla³ o tym, ¿ebyobni¿aæ sk³ad-
kê po zbilansowaniu tego funduszu i po wykona-
niu pewnych dzia³añ, które wydaj¹ siê bardzo ra-
cjonalne? Liczba osób korzystaj¹cych z rent, w tym
równie¿ w sposób nieprawny, jest w Polsce ogrom-
na. A wiêc mo¿na by zastanowiæ siê nad pewn¹ we-
ryfikacj¹ i nad pomoc¹ dla osób, które przebywaj¹
na rentach, w sensie leczenia i ich powrotu do pra-
cy. W ten sposób zmniejszy³aby siê liczba osób ko-
rzystaj¹ca z funduszu. Powsta³ayby oszczêdnoœci,
dziêki czemu mo¿na by obni¿aæ sk³adkê.

Ponadto mamy w Polsce sytuacjê zupe³nie nie-
zwyk³¹, ¿e rolnicy albo p³ac¹ na ten fundusz bar-
dzo niewiele, albo nie p³ac¹ wcale. Wydaje siê, ¿e
nie ma ¿adnego powodu, ¿eby pielêgniarki i nau-
czycielki p³aci³y na skromnie zarabiaj¹cych rol-
ników. Jeœli zrobilibyœmy w tej sferze pewien is-
totny ruch, taki, ¿eby osoby, które maj¹ dochody
z rolnictwa, równie¿ p³aci³y na fundusz, powsta-
³yby oszczêdnoœci. Fundusz by siê bilansowa³,
a jednoczeœnie mo¿na by obni¿aæ sk³adkê.

Rz¹d tymczasem poszed³ w zupe³nie innym kie-
runku. Fundusz rentowy zaczyna siê bilansowaæ
i idziemy ku temu, ¿eby stworzyæ system bud¿eto-
wy. Czy to jest œwiadoma decyzja, ¿e chcemy iœæ od
funduszu sk³adkowego w kierunku bud¿etowym?
Jak wiadomo, w tej chwili do systemu emerytalne-
go siê dop³acao i ze wzglêdu na sytuacjê demografi-
czn¹ bêdziemy dop³acaæ coraz wiêcej. Czy to jest
œwiadoma decyzja, ¿e idziemy w³aœnie w takim kie-
runku? Czy to dobrze? Czy to nie psuje tej reformy
emerytalno-rentowej, któr¹ wprowadzono wiele lat
temu jako bardzo istotn¹? Dziêkujê, mój czas mi-
n¹³.

(Minister Finansów Zyta Gilowska: Ja nie bar-
dzo…)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Proszê uprzejmie.

Minister Finansów
Zyta Gilowska:
Panie Senatorze, nie bardzo rozumiem, o ja-

kim funduszu sk³adkowym pan mówi. Czy mówi
pan o funduszu sk³adkowym, który jest w Kasie
Rolniczego Ubezpieczenia Spo³ecznego?

Senator Antoni Szymañski:

Mówiê o funduszu rentowym. Mówiê równie¿
o Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Spo³ecznego,
gdzie s¹, w moim przekonaniu, bardzo znaczne
rezerwy dla spowodowania takich zmian praw-
nych, aby rolnicy równie¿ p³acili na fundusz.
Wówczas powstan¹ œrodki, które bêd¹ umo¿li-
wia³y zmniejszenie sk³adki rentowej, ale nie
w ten sposób, jaki w tej chwili proponuje rz¹d, ¿e
z jednej strony obni¿amy sk³adkê, a z drugiej bê-
dziemy dop³acaæ do bud¿etu funduszu rentowe-
go, pó³ miliarda z³otych w tym roku, a w roku
przysz³ym, podawano tak¹ informacjê, 15 miliar-
dów z³. Mamy tak¹ sytuacjê.

(Minister Finansów Zyta Gilowska: Mogê?)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Proszê bardzo.

Minister Finansów
Zyta Gilowska:

Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
Odpowiadam na pytanie.
Nast¹pi³o nieporozumienie. Ja nie powiedzia-

³am, ¿e musimy zwiêkszyæ dotacjê do funduszu
rentowego o 15 miliardów 500 milionów z³
w 2008 r. Powiedzia³am, ¿e zwiêkszenie dotacji
do Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych na wszy-
stkie dodatkowe zadania, jakie siê pojawi¹
w 2007 r. i jakie w roku 2008 bêd¹ musia³y byæ
sfinansowane przez ten fundusz, w tym tak¿e
zmianê cyklu i mechanizmu waloryzacji rent
i emerytur, bêdzie wymaga³o dodatkowego zaan-
ga¿owania 15 miliardów 500 milionów z³, z czego,
proszê przeœledziæ moje rozumowanie, 5 miliar-
dów 100 milionów z³ to s¹ kwoty niezbêdne, ¿eby
zmieniæ regu³y waloryzacji rent i emerytur na co-
roczn¹ i mocniejsz¹ ni¿ dzisiaj, a 600 milionów z³
to s¹ koszty sfinansowania kolejnej fazy likwida-
cji tak zwanego starego portfela. A wiêc koszt sfi-
nansowania ubytku we wp³ywach do Funduszu
Ubezpieczeñ Spo³ecznych, zwi¹zanego z reduk-
cj¹ sk³adki z trzynastu do szeœciu punktów, to
jest finalnie niespe³na 10 miliardów z³.

W ujêciu statycznym, i to widaæ, to przecie¿
jest przedstawione, by³a w Sejmie ustawa, pe³na
redukcja, gdyby nie dzia³o siê nic ponad to, ¿e
chcemy zredukowaæ sk³adkê, kosztowa³aby
prawie 20 miliardów z³. A to oznacza, ¿e 10 mi-
liardów z³ ju¿ bêdzie w tym systemie na koniec
2007 r., dlatego ¿e roœnie liczba zatrudnionych,
roœnie liczba p³ac¹cych sk³adki. W zwi¹zku
z tym rosn¹ wp³ywy do FUS, rosn¹ wp³ywy do
bud¿etu pañstwa. Powœci¹gliwoœci¹ w 2007 r.,
a z tak¹ powœci¹gliwoœci¹ mamy przecie¿ do czy-
nienia, jesteœmy w stanie zapewniæ, ¿e na prze-
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³omie 2007 r. i 2008 r. ca³y ten ubytek bêdzie wy-
nosi³ tylko 15 miliardów 500 milionów, w tym ta
zmiana mechanizmu waloryzacji i kolejny etap
likwidacji starego portfela.

Trzeba wiêc uwzglêdniæ fakt, ¿e je¿eli gospo-
darka jest w fazie wzrostowej, a kondycja finan-
sów siê poprawia, to mo¿na wykonaæ tak¹ opera-
cjê wyprzedzaj¹c¹. I teraz jest pytanie, czy rz¹d
mo¿e sobie pozwoliæ na ruch wyprzedzaj¹cy. Pan
senator sugeruje, ¿e to jest przedwczesne, ¿e
trzeba poczekaæ i upewniæ siê, a¿ bêdziemy wie-
dzieli, ¿e ten balans jest stabilny d³ugookresowo.
Mamy inne zdanie, poniewa¿ korzystaliœmy
z nieco innych informacji. Z naszych informacji
wynika, ¿e liczba nowych wejœæ do systemu re-
ntowego gwa³townie maleje, z kwarta³u na kwar-
ta³. To po pierwsze. Po drugie, roœnie liczba osób
opuszczaj¹cych system rentowy, które wybieraj¹
œwiadczenie emerytalne i które mog¹ to zrobiæ,
dlatego ¿e osi¹gnê³y ju¿ stosowny wiek. Te dwa
zjawiska: zmniejszona liczba osób, które wcho-
dz¹ do systemu emerytalnego, i rosn¹ca liczba
osób, które opuszczaj¹ ten system, oœmieli³y nas
do takiego ruchu, poniewa¿ wiêkszoœæ kategorii
ekonomicznych ma olbrzymi¹ inercjê i trzeba
dzia³aæ ze stosownym wyprzedzeniem. SpóŸnio-
ne dzia³ania to nie s¹ ¿adne dzia³ania.

Pan senator zechcia³ poruszyæ jeszcze inn¹
kwestiê, mianowicie: co z rolnikami. Otó¿ ten sy-
stem odnosi siê do rent i emerytur pracowni-
czych. Renty i emerytury rolnicze s¹ zaœ finanso-
wane wedle regu³, które dotycz¹ Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Spo³ecznego. I tam, przyznajê,
jest wyj¹tkowo du¿o w¹tpliwoœci, niejasnoœci,
zdaniem czêœci komentatorów, nieprawid³owo-
œci. Przede wszystkim jest to system niebywale
dla pañstwa kosztowny, poniewa¿ 93% wyp³aca-
nych œwiadczeñ to œwiadczenia finansowane do-
tacjami z bud¿etu pañstwa. Te dotacje trzeci rok
z rzêdu wynosz¹ oko³o 15 miliardów z³. To jest
93% wszystkich wyp³acanych œwiadczeñ, a wiêc
sk³adki, które uiszczaj¹ rolnicy, wystarczaj¹ na
sfinansowanie mniej wiêcej 7% wyp³acanych
rent i emerytur w systemie KRUS. Bez w¹tpienia
ten stan rzeczy, ten system, powinien ulec zmia-
nie, jako ¿e jest zbyt rozrzutny i przez wiele œro-
dowisk odbierany jako niesprawiedliwy.

Jeœli siê dobrze orientujê, minister rolnictwa
pracuje nad jakimiœ korektami w tym systemie,
prosi³am te¿ Ministerstwo Finansów, ¿eby opra-
cowaæ najistotniejsze korekty. Ta sprawa jest jednak
uzupe³niaj¹ca w stosunku do przedmiotu dzi-
siejszej debaty. Nie jest wobec niej konkurencyj-
na, chyba ¿e uwa¿amy, ¿e je¿eli nie jesteœmy
w stanie naprawiæ ca³oœci, to nie bêdziemy zmie-
niali nawet cz¹stki. A przyznajê, ¿e system zu-
sowski to jest cz¹stka, tak zwane sk³adki zusow-
skie to jest tylko cz¹stka. Dobrze by³oby zaj¹æ siê

tak¿e sk³adkami krusowskimi i regu³ami, które
funkcjonuj¹ w KRUS. Nie to jest jednak przed-
miotem przed³o¿enia rz¹dowego, chocia¿ by³oby
potrzebne i kiedyœ nast¹pi. Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Pani Premier.
Pan marsza³ek Zió³kowski. Proszê bardzo.

Senator Marek Zió³kowski:
Pani Premier!
Ja mam nastêpuj¹ce pytanie. Podawa³a pani

pewne liczby, dotycz¹ce zmniejszenia wp³ywów do
bud¿etu z powodu tego, ¿e bêdzie obni¿ona sk³ad-
ka rentowa, i to oczywiœcie mo¿na wyliczyæ. S¹ ja-
kieœ koszty, ale jest i druga strona medalu. Dziêki
temu, ¿e owa sk³adka rentowa zostanie obni¿ona,
nast¹pi¹ zwiêkszone wp³ywy do bud¿etu z powo-
du wzrostu zatrudnienia, wzrostu podatków,
wzrostu VAT, który bêd¹ p³acili konsumenci przez
to, ¿e bêd¹ kupowali towary. I to te¿ oczywiœcie
mo¿na wyliczyæ. Mówi³a pani o wyrównywaniu,
ale ja w³aœnie chcia³bym, ¿eby te liczby siê zbilan-
sowa³y. Ja, generalnie rzecz bior¹c, s¹dzê tak: ca-
³a istota tej zmiany polega na tym, ¿e s¹ koszty, ale
bêd¹ te¿ zyski, które je w pewnym momencie prze-
wy¿sz¹. Czy mo¿na by uzyskaæ jakieœ liczby? To
jest pytanie pierwsze i podstawowe, brakowa³o mi
tutaj tej jasnej strony medalu, ¿e siê tak wyra¿ê.

Kolejna sprawa: oczywiœcie ja bym prosi³ jednak
o tak¹ deklaracjê, wykraczaj¹c¹ poza temat deba-
ty. Kiedy pani premier zabierze siê wreszcie bar-
dziej aktywnie za ten KRUS, o którym tutaj pani
mówi³a? Jaka jest w tym pani rola? To w istocie nie
jest przedmiotem naszej debaty, myœlê jednak, ¿e
by³oby niezmiernie wa¿ne. Wtedy mo¿na by te fi-
nanse publiczne naprawdê uzdrowiæ. Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Proszê bardzo.

Minister Finansów
Zyta Gilowska:
Odpowiadam na pytanie.
Bezpoœrednio zmniejszone wp³ywy do bud¿e-

tu, Panie Senatorze, Panie Marsza³ku, nast¹pi¹
tylko w przypadku wprowadzenia pe³nej zapo-
wiedzianej ulgi prorodzinnej. Redukcja stawki
sk³adki rentowej powoduje zaœ zmniejszone
wp³ywy do Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych –
to nie s¹ wp³ywy bud¿etowe – które musz¹ byæ,
w miarê potrzeb, wyrównywane dotacjami z bu-
d¿etu pañstwa, poniewa¿ pañstwo jest gwaran-
tem wyp³at œwiadczeñ z Funduszu Ubezpieczeñ
Spo³ecznych.

Wprawdzie wiele osób uwa¿a, ¿e nasz system
jest krwio¿erczo zach³anny i fiskus pobiera prak-

35. posiedzenie Senatu w dniu 21 czerwca 2007 r.
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o systemie ubezpieczeñ spo³ecznych

96 oraz niektórych innych ustaw

(minister Z. Gilowska)



tycznie wszystko, ale takiego wynalazku, ¿eby
daæ obywatelom coœ, co z drugiej strony, po kilku
wykonanych przez nich czynnoœciach, w ca³oœci
otrzymamy z powrotem, to na œwiecie nie ma. Ja,
jako minister finansów, nie skorzysta³abym z ta-
kiego wynalazku, gdyby istnia³, poniewa¿ rzecz¹
fiskusa nie jest zabieranie ludziom wszystkiego,
co wypracuj¹, to s¹ efekty ich pracy, tylko pobie-
ranie takich œwiadczeñ, ¿eby sfinansowaæ nie-
zbêdne zadania pañstwa, zadania, które pañ-
stwo musi wykonywaæ na mocy konstytucji i in-
nych ustaw.

Czy zatem otrzymamy czêœæ tych œrodków
z powrotem do sektora finansów publicznych?
OdpowiedŸ brzmi: tak. Tak. To jest podane
w uzasadnieniu do projektu ustawy i by³o wielo-
krotnie podnoszone publicznie. Na przyk³ad
zmniejszenie stawki sk³adki rentowej sprawi, ¿e
ta podstawa wymiaru nie bêdzie zredukowana
przez sk³adkê, pozostanie szersza, i na tê szersz¹
podstawê wymiaru wejd¹ sk³adki na ubezpiecze-
nia zdrowotne. Dlatego wielokrotnie podnosiliœ-
my kwestiê wzrostu wp³ywów do Narodowego
Funduszu Zdrowia tylko w efekcie tej redukcji
klina o oko³o pó³tora miliarda z³otych w przy-
sz³ym roku. Tylko z tego tytu³u.

Pewien niewielki wzrost wp³ywów do sektora fi-
nansów publicznych nast¹pi tak¿e w zwi¹zku z is-
tnieniem podatku dochodowego od osób fizycz-
nych, jako ¿e ta szersza podstawa s³u¿y nie tylko
do ustalenia podstawy wymiaru sk³adki na ubez-
pieczenie zdrowotne, ale te¿ rozliczenia siê z fisku-
sem w ramach PIT. Dodatkowe wp³ywy, jeœli cho-
dzi o PIT, szacujemy na 1 miliard 300 milionów z³
w 2008 r. Tym musimy siê podzieliæ z jednostkami
samorz¹du terytorialnego, one zyskaj¹ po³owê
tych wp³ywów. Ja nawet trochê ¿artobliwie infor-
mowa³am ju¿ przedstawicieli samorz¹dów, ¿e jeœli
nast¹pi redukcja klina podatkowego, to w zwi¹z-
ku z tym szeœæ miast, które bior¹ udzia³ w przygo-
towaniach do Euro 2012 i bêd¹ bra³y udzia³ w tym
przedsiêwziêciu, mo¿e liczyæ na dodatkowe wp³y-
wy z podatku dochodowego od osób fizycznych
w latach 2007–2008 na ³¹czn¹ kwotê prawie
300 milionów z³. To nie bud¿et na tym zarobi, tyl-
ko jednostki samorz¹du terytorialnego na tym za-
robi¹. Zreszt¹ to dobrze, bo one bêd¹ potrzebowa-
³y tych pieniêdzy na budowê i remont obiektów
sportowych. To s¹ g³ówne konsekwencje.

Pan marsza³ek zdaje siê stawiaæ tezê, ¿e œrodki
finansowe, które pozostan¹ u obywateli, w efekcie
bêd¹ skierowane na zakup towarów i us³ug
i wszystko to wróci w formie podatków. Nie, nie
wszystko, dlatego ¿e w Polsce mamy do czynienia
z ró¿nymi stawkami podatku od towarów i us³ug.
Nie jesteœmy w stanie przewidzieæ, jaka ukszta³tu-
je siê struktura konsumpcji, jak¹ czêœæ zwolnio-
nych œrodków pozostawionych obywatelom oby-

watele wydadz¹ na ¿ywnoœæ nieprzetworzon¹, ja-
k¹ na ¿ywnoœæ przetworzon¹, jak¹ na zakup ma-
teria³ów budowlanych, jak¹ na us³ugi i towary ob-
ci¹¿one podstawow¹ stawk¹ VAT 22%. Bez w¹t-
pienia jakaœ tam cz¹stka, której bym nie przece-
nia³a, bo te œrodki finansowe zostan¹ raczej
u mniej zamo¿nych ludzi… S¹dzê, ¿e finalnie ja-
kaœ 1/10 w formie wp³ywów z podatków poœre-
dnich te¿ siê prêdzej czy póŸniej znajdzie w syste-
mie finansów publicznych, ale nie wiêcej jak 1/10
tych œrodków, które netto zostan¹ u obywateli.
Resztê obywatele bêd¹ musieli skierowaæ na za-
kup towarów i us³ug, na zap³acenie oferentom to-
warów i us³ug, producentom, us³ugodawcom.

Jest to tego rodzaju konstrukcja, która budzi
pewien gniew w niektórych œrodowiskach zwi¹za-
nych z Komisj¹ Europejsk¹. Moim zdaniem nie-
s³usznie, poniewa¿ w takim dzia³aniu nie ma ab-
solutnie œladu œwiadomej polityki procyklicznej.
To prawda, ¿e jest to polityka zmierzaj¹ca do
wzrostu, wzmocnienia strumienia popytu, zw³a-
szcza na towary, na dobra pierwszej potrzeby,
a tak¿e zmierzaj¹ca do poprawy relacji p³acowych
osób, które zarabiaj¹ œrednio b¹dŸ nieco mniej
– ale bez ryzyka wiêkszych odbiæ inflacyjnych.

Jeszcze ca³y czas prowadzimy walkê o to, ¿eby
nie dopuœciæ do zdynamizowania procesów infla-
cyjnych. Polska jest w bardzo korzystnym po³o-
¿eniu, jeœli chodzi o inflacjê. Œrednioroczna stopa
inflacji w 2006 r. wynios³a 1%. Œrednioroczn¹
stopê inflacji w 2007 r. szacujemy na 2%, ale wie-
my – bo wystarczy przeczytaæ pierwszych piêtna-
œcie stron dowolnego podrêcznika ekonomii – ¿e
przy tak dynamicznych procesach rozwoju go-
spodarczego nie da siê utrzymywaæ inflacji na
poziomie 1%. A wiêc przedstawiamy te 2–2,3%
w szacunkach na ten rok i na rok przysz³y. To jest
prognoza dotycz¹ca stopnia inflacji konsumen-
ckiej, któr¹ bardzo chcielibyœmy utrzymaæ, bo
jest ona mo¿liwa i korzystna dla wszystkich, wo-
bec tego nie mo¿emy podejmowaæ dzia³añ, które
mia³yby charakter wzmacniaj¹cy oczekiwania
inflacyjne b¹dŸ wrêcz proinflacyjne.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Pani Premier.
Pani senator Tomaszewska.

Senator Marek Zió³kowski:
Jeszcze, co prawda, Pani Premier, by³o drugie

pytanie, ale nie wiem, czy pani chcia³aby na nie
odpowiedzieæ.

Minister Finansów
Zyta Gilowska:
Aha, KRUS. Odpowiadam. Przepraszam.
Jeœli chodzi o KRUS, to zmierzamy w Minister-

stwie Finansów w dwóch kierunkach. Pierwszy kie-
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runek to jest oszacowanie skutków ewentualnego
ograniczenia wejœcia do systemu KRUS osób, które
nie s¹ rolnikami w znaczeniu Wspólnej Polityki Rol-
nej. A Wspólna Polityka Rolna definiuje rolnika jako
podmiot, który dysponuje przynajmniej 1 ha fizycz-
nym b¹dŸ przeliczeniowym u¿ytków rolnych. Chodzi
opracenadskutkamiwyodrêbnieniaosób,którerol-
nikami w takim znaczeniu nie s¹. Wedle naszych
szacunków liczba osób, które znajduj¹ siê w systemie
KRUS, ale dysponuj¹ mniejszym area³em u¿ytków
rolnych,wynosioko³odwustujedenastutysiêcyosób.

Eksperci Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi
ostrzegaj¹, ¿e ewentualne wyodrêbnienie tych osób
z systemu i przeniesienie do innego, czyli do syste-
mu ZUS, wi¹¿e siê z nastêpuj¹cymi ryzykami. S¹
one w³aœnie szacowane. Po pierwsze, wbrew pozo-
rom, wbrew potocznym wyobra¿eniom, mo¿e tam
byæ spora grupa bardzo biednych rolników, którzy
maj¹gruntywiêkszeni¿1ha, ale o takniskiej klasie
bonitacyjnej, ¿e to siê sk³ada na 1 ha. Te osoby nie
mog¹ byæ przeniesione do systemu ZUS, poniewa¿
po prostu nie bêdzie ich na to staæ. Pañstwo bêdzie
musia³o przej¹æ za te osoby obowi¹zek op³acenia
sk³adek, bo jako obywatele pañstwa polskiego nie
mog¹ zostaæ poza systemem ubezpieczeñ spo³ecz-
nych. Po drugie, uwa¿a siê, ¿e w tej grupie znajduj¹
siê przede wszystkim przedstawiciele ró¿nych wol-
nych zawodów, a tak¿e rzemieœlnicy, którzy maj¹
kawa³ek ziemi i op³aca im siê korzystaæ z systemu
KRUS.Przychylamsiêdopogl¹du, ¿e takich jestwiê-
kszoœæ, ale twardych dowodów, ¿e tak jest, nie mam.
W zwi¹zku z czym szacujemy ryzyka, szacujemy, ile
bynas tokosztowa³o, gdybyœmychcieli zaoszczêdziæ.
To trochê tak jak w przedwojennej anegdocie – ile
trzeba mieæ, w razie czego siê straci.

Drugi kierunek dzia³añ dotyczy ograniczenia
dostêpu do systemu osobom dysponuj¹cym du-
¿ymi area³ami. Tacy rolnicy mog¹ byæ, podobnie
jak to by³o w II Rzeczypospolitej, taktowani po
prostu jak przedsiêbiorcy rolni. Oni mog¹ prowa-
dziæ stosown¹ rachunkowoœæ, wed³ug takich sa-
mych zasad, jakie maj¹ przedsiêbiorcy produku-
j¹cy w innych sektorach.

Myœlê, ¿e po przerwie wakacyjnej bêdê mog³a
przedstawiæ opinii publicznej, a byæ mo¿e najpierw
parlamentowi, wyniki tych analiz i propozycje
zmian, ale, jak wiadomo, nad wszystkim unosi siê –
¿e tak powiem – bardzo istotne ograniczenie, mia-
nowicie: zgodapolityczna. I to jestpe³naodpowiedŸ.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Pani senator Tomaszewska.

Senator Ewa Tomaszewska:
Dziêkujê.
Pani Premier, ja mam trzy pytania.

Pierwsze, mówi³a pani o tym, jak dobra jest
kondycja gospodarki. Przypuszczam, ¿e rz¹d nie
ma tej wiedzy od piêciu minut, tylko od d³u¿szego
czasu. Dlaczego zatem w ci¹gu ostatnich kilku
tygodni tak wielki i tak dramatyczny by³ opór
przeciw podwy¿szeniu o 20 z³ zasi³ku na dziecko?
Bo bud¿et tego absolutnie nie zniesie.

Druga kwestia: czy te 3 miliardy 500 milio-
nów z³ s¹ gdzieœ zapisane w bud¿ecie? Jeœli nie,
to w jaki sposób to siê dokona przy dyscyplinie
bud¿etowej? Nie bardzo wiem.

I trzecie pytanie, takie przykre. Pani mówi³a, ¿e
nie mo¿na by³o ruszyæ sk³adki emerytalnej, bo s¹
silne gwarancje pañstwa dla wyp³at. Czy to zna-
czy, ¿e poniewa¿ w przypadku rencistów s¹ mniej
silne, to mo¿na dotkn¹æ tej grupy?

Przykro mi, ¿e takie pytanie muszê zadaæ, ale
pani to sama powiedzia³a w swoim wyst¹pieniu.
Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê.
Proszê bardzo, Pani Premier.

Minister Finansów
Zyta Gilowska:

Dziêkujê bardzo.
Pani Senator, to nieporozumienie. Pañstwo

jest gwarantem wyp³at w ca³oœci œwiadczeñ wy-
p³acanych z Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecz-
nych. Czy to s¹ œwiadczenia emerytalne, czy rento-
we, czy jakieœ zasi³ki, pañstwo jest gwarantem
wszystkich tych œwiadczeñ w równym stopniu
i nie to mia³am na myœli.

Mnie chodzi³o o to, ¿e jeœli dzisiaj zdecydowa-
libyœmy siê dyskutowaæ – nawet dyskusja nie da-
³aby dobrego rezultatu, tak przypuszczam – na
serio rozwa¿aæ obni¿kê stawki sk³adki emerytal-
nej, to byœmy rzeczywiœcie, tak s¹dzê, skierowali
ostrze przeciw reformie emerytalnej z 1999 r.,
a tego rz¹d absolutnie nie zamierza zrobiæ. Refor-
ma z 1999 r. musi byæ dokoñczona, nie mo¿e byæ
naruszona w ¿adnym punkcie, w ¿adnym. Cho-
cia¿ faktem jest, ¿e istot¹ tej reformy by³o wpro-
wadzenie do systemu postanowieñ, które zdejmu-
j¹ z pañstwa odpowiedzialnoœæ za wysokoœæ wy-
p³at, a wiêc zdejmuj¹ z pañstwa ciê¿ar gwaranto-
wania wysokoœci wyp³at. I o ten ciê¿ar gwaranto-
wania wysokoœci wyp³at stoczyliœmy w przesz³o-
œci bój z Komisj¹ Europejsk¹ i z Eurostat ze
wzglêdu na fakt, ¿e polscy reformatorzy chcieli
w³aœnie tak – i, moim zdaniem, s³usznie – ten sys-
tem ustawiæ. Nie mogliœmy, nie byliœmy w stanie
wygraæ sporu z Eurostat i z Komisj¹ Europejsk¹,
bo nie mieliœmy argumentów, ¿eby otwarte fun-
dusze emerytalne zaliczaæ do sektora finansów
publicznych. W rezultacie wszystkie nasze ra-
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chunki dotycz¹ce programu konwergencji mu-
sia³y byæ w gwa³townym trybie weryfikowane, al-
bowiem przekazywanie œrodków do OFE kosztu-
je nas corocznie oko³o 2% PKB.

Pozwolê sobie zauwa¿yæ, ¿e to jest bardzo cie-
kawy przyk³ad tego, w jaki sposób nasz system fi-
nansów publicznych radzi sobie z takimi potê¿-
nymi wyrwami, potê¿nymi ubytkami, które mu-
sieliœmy skonsumowaæ w rachunkach. Kiedy
wchodziliœmy do Unii Europejskiej, wydawa³o
nam siê, ¿e jest bardzo dobrze, poniewa¿ polscy
negocjatorzy wynegocjowali jakieœ regu³y. By³y
one troszeczkê tajemne dla osób postronnych,
ale generalnie Komisja zaakceptowa³a nasze pla-
ny, a wiêc bêdzie dobrze. Po zmianie politycznej
okaza³o siê, ¿e bynajmniej nie jest dobrze, ponie-
wa¿ Komisja na³o¿y³a na nas procedury nad-
miernego deficytu, a tak¿e za¿¹da³a, ¿ebyœmy
zredukowali deficyt bud¿etu pañstwa i innych
podmiotów wchodz¹cych w sk³ad sektora finan-
sów publicznych tak dalece, by deficyt ca³oœci
zmniejszy³ siê do 3% PKB. A myœmy siê w³aœnie
dowiedzieli, ¿e sama niezgoda Komisji na dotych-
czasow¹, przed 2006 r., klasyfikacjê OFE bêdzie
nas kosztowa³a 2% PKB. To olbrzymi ubytek
w rachunku. Okazuje siê, przynajmniej w ra-
chunkach przedstawionych Komisji, ¿e zaabsor-
bujemy te 2% PKB. Oszacowaliœmy, ¿e ju¿ w tym
roku deficyt ca³ego sektora wyniesie 3,4%. Jeœli
uwzglêdnimy korektê na OFE, to pierwotny defi-
cyt sektora – mówi¹c w uproszczeniu – mielibyœ-
my na poziomie 1,4% PKB, czyli bardzo ma³y.
Wedle naszej deklaracji w roku przysz³ym to ma
byæ mo¿e 3,1%–3,2%, a w roku 2009 to ju¿ ma
byæ mniej ni¿ 3% PKB.

Redukuj¹c deficyt ca³ego sektora w relacji do
PKB o mniej wiêcej 0,5% PKB rocznie, poradziliœ-
my sobie z zaskakuj¹c¹ i niekorzystn¹ dla nas
decyzj¹ Eurostat w odniesieniu do klasyfikacji
otwartych funduszy emerytalnych. Tak samo je-
stem przekonana, ¿e na zasadzie analogii, bo jest
bardzo podobna sytuacja, poradzimy sobie
z ubytkiem wp³ywów do FUS w zwi¹zku z reduk-
cj¹ stawki sk³adki emerytalnej.

Pani senator powiedzia³a, ¿e rz¹d chyba wcze-
œniej wiedzia³, ¿e kondycja gospodarki jest nie-
z³a, dlaczego zatem nie zgodzi³ siê na podwy¿sze-
nie zasi³ków o 20 z³ – bo bud¿et tego nie zniesie,
a 3 miliardy 500 milionów z³ siê znalaz³o. Nie, to
nie jest tak. 3 miliardów 500 milionów z³ nie ma
w bud¿ecie i nie musi byæ w bud¿ecie, bud¿etu
nie zmieniamy, bud¿et uchwalony przez parla-
ment na pocz¹tku 2007 r. jest wykonywany bez
¿adnych zmian, z wyj¹tkiem tych, o które wnosz¹
dysponenci, a tak¿e Rada Ministrów w odniesie-
niu do czêœci rezerw. Nie mamy 3 miliardów
500 milionów z³ w bud¿ecie luzem i nie bêdziemy
kierowali dodatkowych œrodków do Funduszu

Ubezpieczeñ Spo³ecznych. Te pieni¹dze tam po
prostu s¹, poniewa¿ rosn¹ wp³ywy do FUS, roœ-
nie liczba zatrudnionych, rosn¹ wynagrodzenia,
a w zwi¹zku z tym roœnie wolumen wp³acanych
sk³adek.

A w ustawie bud¿etowej, której bud¿et pañ-
stwa jest czêœci¹, nie ma przewidzianych œrod-
ków na podwy¿szone zasi³ki. Jedyn¹ drog¹, dziê-
ki której rz¹d móg³by sobie z tym faktem pora-
dziæ, jest oficjalna nowelizacja ustawy bud¿eto-
wej, czego nikt nie chcia³ i nadal nie chce. To jest
ca³a odpowiedŸ, Pani Senator.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Pani Premier.
Pan senator Go³aœ.

Senator Andrzej Go³aœ:
Panie Marsza³ku! Pani Premier!
Na pocz¹tku dwa krótkie pytania definicyjne.
Pierwsze: jaka jest ró¿nica pomiêdzy procen-

tem a punktem procentowym? Ja zada³em to py-
tanie pani zastêpcy, chyba panu Barszczowi,
i mia³ mi daæ odpowiedŸ na piœmie, ale przesta³
byæ ministrem. Ja niczego nie sugerujê. W ka¿-
dym razie chcia³bym, a¿eby ¿argonowe niuanse
zosta³y autorytatywnie przez ministra, prawicê
premiera i profesora, wyjaœnione.

Drugie, te¿ definicyjne pytanie, dotyczy tego, co
to jest klin podatkowy. To pojêcie te¿ jest u¿ywane
na co dzieñ jako s³owo wytrych, ale podejrzewam,
¿e dok³adna wiedza na ten temat, tak¿e w tej Izbie
– byæ mo¿e obra¿am w tej chwili Izbê – nie jest
kompletna. To s¹ takie nieistotne pytania.

A istotne pytanie jest zwi¹zane ze spraw¹ fi-
nansów pañstwa. Wydaje mi siê, ¿e swoimi wypo-
wiedziami… Nie dzisiejszymi, bo dzisiaj euforia
dotycz¹ca stanu naszej gospodarki by³a stono-
wana. Byæ mo¿e jest to wynikiem najnowszych
informacji, ¿e produkcja przemys³owa w okresie
od maja ubieg³ego roku do maja bie¿¹cego roku
jest o 2% ni¿sza w stosunku do przewidywanej,
a w zwi¹zku z tym ju¿ wczoraj nast¹pi³o na
gie³dzie pewne wahniêcie. Zreszt¹ godna popar-
cia jest inicjatywa obni¿enia kosztów pracy. Me-
tod¹ eliminacji pani premier usunê³a wszystkie
inne sk³adniki, mówi¹c, ¿e ryzyko by³oby wiêk-
sze. I dobrze, bo to uœwiadomi³o tych wszystkich,
którzy szli do wyborów z has³em obni¿enia kosz-
tów pracy, nie bardzo sobie zdaj¹c sprawê, w jaki
sposób te koszty pracy mo¿na obni¿aæ.

Czy absorpcja mniejszych wp³ywów, co do cze-
go rz¹d jest spokojny… Ale czy rz¹d nie zdaje so-
bie sprawy z faktu albo mo¿e przemilcza, albo za-
miata pod dywan fakt, ¿e deklaracje o wzroœcie
gospodarczym co prawda s¹ prawdziwe, ale tego
wzrostu nie czuj¹ ani lekarze, ani pielêgniarki,
ani kolejarze, ani nauczyciele, ani sfera nauki, bo

35. posiedzenie Senatu w dniu 21 czerwca 2007 r.
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o systemie ubezpieczeñ spo³ecznych

oraz niektórych innych ustaw 99

(minister Z. Gilowska)



w dalszym ci¹gu na przyk³ad 0,62% przeznaczo-
nych jest na naukê? A wiêc wycinkowo bêdziemy
siê chwaliæ, ¿e obni¿amy koszty pracy, ¿e to w ja-
kiœ sposób zostanie zresorbowane, ale wzrostu
gospodarczego ogromna sfera, nazwijmy to, bu-
d¿etowa absolutnie nie czuje.

A je¿eli chodzi o uwagê dotycz¹c¹…
(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Panie Sena-

torze!)
Ju¿. W takim razie koniec.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Panie Senatorze, jeszcze bêd¹ wyst¹pienia.

Teraz formu³ujemy pytania.
(Senator Andrzej Go³aœ: Sformu³owa³em trzy

pytania.)
Dziêkujê bardzo.
Proszê, Pani Premier.

Minister Finansów
Zyta Gilowska:
Dziêkujê bardzo.
Postaram siê odpowiedzieæ.
Zacznê do kwestii, od której zaczê³am swoje

wyst¹pienie – ale chyba pana senatora jeszcze
nie by³o na sali – jakie sk³adniki tworz¹ klin po-
datkowy. Klin podatkowy tworz¹ obci¹¿enia po-
datkowe, a tak¿e sk³adki o charakterze publi-
cznoprawnym, które s¹ obliczane od wynagro-
dzenia. W Polsce s¹ to sk³adka emerytalna –
19,52% podstawy wymiaru, sk³adka rentowa –
13% podstawy wymiaru, sk³adka chorobowa –
2,45% podstawy wymiaru, sk³adka wypadkowa
uzale¿niona od rodzaju grupy zawodowej – od 1%
do 2,5% podstawy wymiaru, sk³adka na Fun-
dusz Pracy – na ten rok 2,45% podstawy wymia-
ru, sk³adka na Gwarantowany Fundusz Praco-
wniczy – w tym roku, o ile sobie przypominam,
0,1% podstawy wymiaru. I gdy to wszystko siê
tak osk³adkuje – przy czym liczenie jest du¿o bar-
dziej skomplikowane, nie tak jak powiedzia³am,
o czym za chwilkê, jeœli pan senator sobie ¿yczy,
bêd¹ solenne wyjaœnienia – gdy to wszystko siê
osk³adkuje, to nastêpnie liczy siê podatek i ró-
wnolegle sk³adkê na ubezpieczenie zdrowotne.

Teraz sprawa tego, jak siê dzieli te sk³adki, te
ciê¿ary pomiêdzy zatrudnionego i pracownika.
Jeœli chodzi o sk³adkê emerytaln¹, to jest ona
dzielona na pó³, 19,52% na pó³, w po³owie p³aci
pracodawca, w po³owie pracownik, a wiêc praco-
wnik jest œwiadom tylko po³owy sk³adki emery-
talnej, bo drugiej po³owy w ogóle nie widzi, chyba
¿e ma ambicjê i zapa³ studiowania ksi¹g. Jeœli
chodzi o sk³adkê rentow¹, to obecnie te¿ po po³o-
wie, pó³ pracodawca i pó³ pracownik, pracownik
znowu œwiadomy jest tylko po³owy. Sk³adka cho-

robowa – w ca³oœci pracownik, sk³adka wypadko-
wa – w ca³oœci pracodawca, Fundusz Pracy –
w ca³oœci pracodawca, sk³adka na ubezpieczenia
zdrowotne, a tak¿e podatek dochodowy od osób
fizycznych – w ca³oœci pracownik. To jest bardzo
skomplikowana, kilkufazowa regu³a naliczania,
z któr¹ pracodawcy radz¹ sobie w ten sposób, ¿e
kupuj¹ specjalne programy i intensywnie z³orze-
cz¹ w zale¿noœci od tego, jak bardzo system siê
komplikuje.

Jest taka ciekawa sprawa, chodzi o analizê,
któr¹ przygotowali Rosjanie. Rok temu by³am na
spotkaniu ministrów finansów pañstw regionu
ba³tyckiego i zaskoczy³ mnie minister finansów
Federacji Rosyjskiej, który publicznie przedsta-
wi³ przygotowan¹ przez Rosjan na podstawie da-
nych OECD, nieco przez nich korygowanych, in-
formacjê o strukturze sk³adek spo³ecznych w wy-
branych trzydziestu pañstwach œwiata. Zasko-
czy³o mnie, ¿e w przypadku polskiego podzia³u
sk³adek na ubezpieczenia spo³eczne ciê¿ar w wiê-
kszym stopniu le¿y na pracownikach ni¿ na pra-
codawcach. Po powrocie do Polski wiele osób
w tej sprawie indagowa³o, spotykaj¹c siê zawsze
z lekcewa¿¹cymi odpowiedziami, ¿e to jest bez
znaczenia, kogo formalnie obci¹¿a jakaœ czêœæ
sk³adki, bo i tak na pocz¹tku wszystko musi sfi-
nansowaæ pracodawca. A jednak nie jest wszyst-
ko jedno, bo kiedy postanowi³am zaproponowaæ
rz¹dowi, ¿eby obni¿yæ sk³adkê po stronie praco-
wników, a nie po stronie pracodawców, to us³y-
sza³am mnóstwo argumentów za tym, ¿e to jednak
obojêtne nie jest. Otó¿ w innych pañstwach euro-
pejskich – bo takie porz¹dne systemy ubezpie-
czeñ spo³ecznych maj¹ pañstwa europejskie – te
regu³y s¹ korzystniejsze dla pracowników ni¿
w Polsce.

Teraz odpowiedŸ na pytanie, dlaczego u¿ywa-
my sformu³owania „punkt procentowy”. Za³ó¿-
my, ¿e mówimy o 2% PKB, tempo wzrostu PKB –
2%, realne tempo wzrostu PKB – 2%, czyli ca³y in-
deks wynosi 102%. Zak³adamy, ¿e mówimy do-
k³adnie o 2%, s¹ to dwa punkty procentowe. A te-
raz wyobraŸmy sobie, ¿e mówimy o trzech pun-
ktach procentowych PKB, 103%, tempo wzrostu
zmienia siê, roœnie ze 102% do 103%. Ekonomi-
sta mo¿e to nazwaæ na dwa sposoby. Po pierwsze,
mo¿e powiedzieæ, ¿e PKB wzrasta o jeden punkt
procentowy, a po drugie, ¿e zwiêksza siê, roœnie
o 50%, ze 102% do 103%, o 50%, prawda? Dlate-
go gdy operujemy wskaŸnikami, które s¹ procen-
towe, to mówi¹c „punkt procentowy”, zastrzega-
my siê, ¿e odnosimy siê bezpoœrednio do wskaŸ-
nika, a nie operacji arytmetycznych na tym
wskaŸniku, który sam w sobie jest procentowy.

I wreszcie to powa¿niejsze pytanie. Wzrost go-
spodarczy. Je¿eli jest wzrost gospodarczy, to
w takim razie dlaczego z tego nic nie maj¹: leka-
rze, kolejarze, nauczycielki, pielêgniarki? Dla-
czego? Dlaczego oni siê burz¹? Po pierwsze, chy-
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ba jednak nie wszyscy, po drugie, z ró¿nych przy-
czyn, a po trzecie, maj¹. I teraz: co maj¹?

Zaczniemy mo¿e od najprostszego faktu,
o którym nie chcia³am dzisiaj wspominaæ, bo
przecie¿ jest on pañstwu bardzo dobrze znany.
Je¿eli pañstwo zechcecie uchwaliæ to przed³o¿e-
nie sejmowe bez zmian, to bêdzie ono mog³o
wejœæ w ¿ycie z dniem 1 lipca 2007 r., czyli nieba-
wem, i w praktyce bêdzie to oznacza³o, ¿e nast¹pi
wzrost wynagrodzeñ obywateli netto, na rêkê
o 5%. Oczywiœcie mówimy o tych, którzy zarabia-
j¹ w okolicach œredniej krajowej, bo ci, którzy za-
rabiaj¹ du¿o powy¿ej œredniej, nie zauwa¿¹ tej
ró¿nicy. Gdy dojdzie do realizacji drugiego etapu
redukcji sk³adki, to wówczas wzrost wynagro-
dzeñ, z których bêd¹ korzystaæ obywatele, pod-
skoczy do mniej wiêcej 8–9%. 8–9% na rêkê, net-
to to jest tyle samo, ile 15% brutto, brutto wedle
dzisiejszych regu³. Kiedy pielêgniarki b¹dŸ inne
grupy zawodowe domagaj¹ siê podwy¿ki w wyso-
koœci 20%, 30%, 40%, to maj¹ na myœli brutto,
ale to swoje brutto, tê swoj¹ czêœæ sk³adek. Re-
dukcja klina da taki efekt z punktu widzenia
wielkoœci wynagrodzenia na rêkê, jaki przynios-
³aby podwy¿ka w wysokoœci 15% brutto. Równo-
czeœnie – o czym s¹ poinformowane panie pielêg-
niarki z ogólnopolskiego zwi¹zku, lekarze z ogól-
nopolskiego zwi¹zku, wielokrotnie z nimi na ten
temat rozmawia³am – wiedz¹ o tym, ¿e redukcja
klina da im wzrost wynagrodzeñ o oko³o 1/7
brutto i jednoczeœnie 1 miliard 500 milionów do-
datkowych œrodków dla Narodowego Funduszu
Zdrowia.

Równoczeœnie zapowiedzieliœmy i przedstawi-
liœmy to w za³o¿eniach do bud¿etu pañstwa na
rok 2008, zaaprobowanych przez Radê Mini-
strów, i¿ zak³adamy wzrost wynagrodzeñ w sferze
bud¿etowej w wysokoœci 2,3% wobec ca³kowitego
braku wzrostu wynagrodzeñ w sferze bud¿etowej
w roku 2007. W efekcie wszyscy zatrudnieni
w sferze bud¿etowej otrzymaj¹ wynagrodzenia
wy¿sze o oko³o 17% brutto wed³ug dzisiejszych
regu³. W ka¿dym razie bedzie to znacz¹cy wzrost
wynagrodzeñ, klin ulegnie zmniejszeniu, bêdzie
to prawie 10% netto, oko³o 10% netto. Z tej pod-
wy¿ki skorzystaj¹ wszyscy, którzy maj¹ umowê
o pracê. Wedle rachunków, którymi dysponujê,
liczba zatrudnionych w 2007 r. zosta³a przez nas
oszacowana na dziewiêæ milionów dwieœcie
czterdzieœci dwa tysi¹ce osób.

Trochê inaczej wygl¹da sytuacja lekarzy, któ-
rzy naturalnie otrzymaj¹ takie podwy¿ki, ale nale-
¿y bezwzglêdnie pamiêtaæ o tym, ¿e olbrzymie
podwy¿ki ju¿ otrzymali. Przypominam sobie de-
batê sejmow¹, która odby³a siê chyba 6 czerwca
ubieg³ego roku, na której zapowiedzieliœmy – mó-
wiê o rz¹dzie – zgodê na podwy¿kê wynagrodzeñ
o 30%, poczynaj¹c od paŸdziernika 2006 r. A¿eby

o tej zgodzie mo¿na by³o powiedzieæ publicznie,
musieliœmy przeprowadziæ sporo analiz i popraco-
waæ nad tym, zajê³o nam to dwa miesi¹ce. Jeszcze
w marcu wydawa³o mi siê, mnie osobiœcie, ¿e ta-
kiej zgody byæ nie mo¿e, poniewa¿ to bêdzie zbyt
wielki wysi³ek dla systemu finansów publicznych
i odbêdzie siê to kosztem innych grup zawodo-
wych, jaskrawo i w sposób ewidentnie niesolidar-
ny, niesprawiedliwy. Jednak w kwietniu zaczêliœ-
my otrzymywaæ pierwsze bardzo optymistyczne
informacje o istotnym o¿ywieniu, jeœli chodzi o in-
westycje, generalnie akumulacje, w tym zw³asz-
cza nak³ady brutto na œrodki trwa³e. W rezultacie,
przedstawiaj¹c Sejmowi te informacje, by³am
przekonana, ¿e to jest absolutne maksimum, na
co pañstwo staæ. Mogliœmy obiecaæ wzrost wyna-
grodzeñ o 30%, a tak¿e wzrost œrodków finanso-
wych kierowanych do segmentu publicznego sys-
temu ochrony zdrowia w latach 2007–2009 o kwo-
tê 19 miliardów 600 milionów z³, z czego ponad
5 miliardów z³ to by³a obietnica wzrostu wp³ywów
do Narodowego Funduszu Zdrowia w 2007 r., czyli
w roku, który w³aœnie mamy.

Mo¿na powiedzieæ, ¿e te podwy¿ki zosta³y
w pe³ni skonsumowane, wch³oniête przez system
wynagrodzeñ w ochronie zdrowia w 2007 r. Z pun-
ktu widzenia ministra finansów, który nie pozwa-
la³ na ¿adne podwy¿ki celnikom, pracownikom
aparatu skarbowego, urzêdnikom, wzrost wyna-
grodzeñ wynosi³ zero – a terenowy aparat skarbo-
wy zarabia bardzo ma³o, jest to armia szeœædzie-
siêciu piêciu tysiêcy ludzi – z punktu widzenia mi-
nistra finansów by³o to bardzo daleko id¹ce
ustêpstwo i obietnica na wielk¹ skalê.

Dzisiaj wiemy, ¿e w 2007 r. œrodków w Narodo-
wym Funduszu Zdrowia bêdzie wiêcej ni¿ plano-
waliœmy rok temu. Dzisiaj wreszcie wiemy, ¿e
œrodków w Narodowym Funduszu Zdrowia
i w ca³ym systemie publicznej opieki zdrowotnej
w 2008 r. bêdzie wiêcej ni¿ myœleliœmy jeszcze
dwa miesi¹ce temu. Innymi s³owy, kierujemy ol-
brzymie pieni¹dze do systemu opieki zdrowotnej,
olbrzymie. Panie Senatorze – zwracam siê do pa-
na senatora Go³asia – jeœli porównamy rok 2005
i rok 2008, pocz¹tek 2008 r., to bêdziemy musieli
stwierdziæ, ¿e na przestrzeni lat 2006, 2007
i pierwszego kwarta³u 2008 r. nast¹pi³ wzrost
œrodków publicznych anga¿owanych w system
ochrony zdrowia o 50%, o 50%. I ani kroku dalej
na tej drodze posun¹æ siê nie wolno. Teraz wszys-
cy – rz¹d, parlament – musimy siê zastanowiæ
nad zmian¹ systemu, bo system tak rozchwieru-
tany, tak rozko³ysany i tak nieograniczenie ko-
sztowny nigdy nie bêdzie funkcjonowa³ dobrze,
o ile uczciwie nie zdefiniujemy jego granic.

Lekarze, œrodowiska medyczne oczekuj¹, ¿e-
byœmy kierowali ze œrodków publicznych na
ochronê zdrowia na ten system 6% PKB. Wszyst-
ko na to wskazuje, ¿e w 2008 r. to bêdzie 6% PKB.
Tak b³yskawicznie narastaj¹ œrodki. Jednoczeœ-
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nie przecie¿ wszyscy wiemy o tym, ¿e do publicz-
nego sektora ochrony zdrowia kierujemy œrodki
prywatne w kwocie co najmniej 1,3% PKB. A za-
tem rz¹d uwa¿a, ¿e te ustêpstwa, które poczyni³
w oczekiwaniu na tak zwany koszyk i w oczeki-
waniu na tak zwan¹ sieæ, to by³y maksymalne
ustêpstwa, na które mo¿na by³o pójœæ, a teraz
musimy przyst¹piæ do starannego liczenia siê ze
œrodowiskami medycznymi, z sob¹, œrodowisk
miêdzy sob¹, poszczególnych typów placówek,
musi to robiæ i Narodowy Fundusz Zdrowia, i Mi-
nisterstwo Zdrowia, bo w naszym obecnym sys-
temie – nie chcê sobie dworowaæ, bo przecie¿ sy-
tuacja jest powa¿na – jest tak, jak w swoim czasie
twierdzi³ Jan Pietrzak, ¿e w takim systemie na
Saharze w parê miesiêcy piasku zabraknie. Ten
system jest z zasady niezrównowa¿ony, z zasady
niestabilny. To odpowiedŸ na pytanie pana sena-
tora, mam nadziejê, kompletna.

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

Wicemarsza³ek Maciej P³a¿yñski:
Pan senator Szymura.

Senator Jerzy Szymura:
Pani Minister, na pocz¹tku chcia³bym powie-

dzieæ, ¿e obiema rêkoma podpisujê siê pod usta-
w¹, a jednym z powodów takiego mojego stano-
wiska jest to, i¿ w moim przekonaniu dosz³o do sy-
tuacji, w której praktycznie rzecz bior¹c – opisuj¹c
to kategoriami teorii sterowania – chcemy stero-
waæ obiektem, który nie jest zidentyfikowany.
Chodzi o obiekt, którym s¹ finanse publiczne. Pa-
trz¹c z tego punktu widzenia, jestem niezmiernie
ciekaw, jakimi narzêdziami pos³uguje siê rz¹d,
dokonuj¹c bardziej szczegó³owych analiz, takich
jak wyliczenie wartoœci procentowych zmian w sy-
stemie ubezpieczeñ spo³ecznych, czy te¿ przewi-
duj¹c ten, a nie inny moment na dokonanie takiej
reformy. Na podstawie tego, co ja wiem, bardziej
przypomina mi to sterowanie niezidentyfikowany
obiektem, i to jeszcze o charakterze nieliniowym.

Jest to dla mnie tym bardziej ciekawe, ¿e po za-
poznaniu siê z niektórymi pracami na ten temat
widzê, ¿e w wielu krajach nie ma korelacji pomiê-
dzy podstawowymi czynnikami, chodzi na przy-
k³ad o wartoœæ klina podatkowego czy takie zja-
wisko, jakim jest bezrobocie. Jak wiadomo, do-
chodzi do tego jeszcze analiza nastrojów spo³ecz-
nych w poszczególnych grupach. To decyduje
o tym, jak skuteczne s¹ reformy, bowiem dzisiaj
sytuacja jest taka, ¿e na skutek obowi¹zywania
de facto z³ego prawa czêœæ obywateli wychodzi
poza prawo, które zosta³o sformu³owane przez
pañstwo, i stanowi szar¹ strefê. S¹ te¿ podejmo-
wane próby, aby w sposób obligatoryjny zmuszaæ

kogoœ do stosowania tego prawa, co wed³ug mnie
nie jest w³aœciw¹ metod¹.

Jakie instrumenty ma do dyspozycji rz¹d? Ja-
kie prowadzi badania? Czy prowadzi badania sy-
mulacyjne? Na czym siê opiera³ przy podejmowa-
niu tej decyzji? W jaki sposób prognozuje przy-
chody bud¿etu pañstwa w kategoriach dynami-
cznych po podjêciu tej decyzji? Dziêkujê bardzo.

Minister Finansów
Zyta Gilowska:
Panie Senatorze, rz¹d, Ministerstwo Finan-

sów, a mówi¹c ju¿ precyzyjnie, minister finansów
dysponuje bardzo dobrym zapleczem analitycz-
nym. Zaplecze analityczne ocenia siê na podsta-
wie trafnoœci prognoz, a nie czêstotliwoœci ucze-
stniczenia w konferencjach. Nasze zaplecze ma
charakter rz¹dowy, a nie naukowo-badawczy,
i nie prowadzimy dzia³alnoœci edukacyjnej. Dys-
ponujemy bardzo dobrym zapleczem analitycz-
nym i jest ono intensywnie wykorzystywane do
celów, do których zosta³o powo³ane.

Nie w pe³ni zgadzam siê, i¿ finanse publiczne
s¹ obiektem niezidentyfikowanym. Wrêcz przeci-
wnie, one s¹ bardzo dok³adnie zidentyfikowane,
z tym ¿e mamy dzisiaj do czynienia z dwiema ka-
tegoriami identyfikacji. Pierwszy typ identyfika-
cji przedstawia obowi¹zuj¹ca ustawa o finan-
sach publicznych, która starannie okreœla, co
nale¿y, a co nie nale¿y do sektora finansów publi-
cznych. Inny typ identyfikacji narzuca nam kla-
syfikacja europejska ESA 95, wedle której rów-
nie¿ musimy prowadziæ rachunki. St¹d naszym
zmartwieniem jest fakt, ¿e od momentu przy-
st¹pienia do Unii Europejskiej, a wiêc od ro-
ku 2004, przez rok 2005, 2006 i 2007, ju¿ cztery
lata prowadzimy podwójne rachunki, odrêbne na
w³asne potrzeby, wynikaj¹ce z wymagañ, jakie
nam stawia ustawa o finansach publicznych, na-
sze w³asne ustawodawstwo, a odrêbne na potrze-
by Unii Europejskiej, która ¿¹da od nas innego
rodzaju klasyfikacyjnych podporz¹dkowañ. Miê-
dzy innymi dlatego – to jest, jak przypuszczam,
g³ówny powód zainteresowania siê polityków no-
w¹ organizacj¹ sektora finansów publicznych –
szykujemy potê¿n¹ zmianê dostosowuj¹c¹ za-
kres sektora w znaczeniu wewn¹trzkrajowym do
zakresu, który jest przyjêty i nadany jako stan-
dard, obowi¹zuj¹cy standard dla ka¿dego pañ-
stwa cz³onkowskiego Unii Europejskiej.

Jeœli chodzi o klin podatkowy, to przestrzegam
przed poszukiwaniem bardzo prostych korelacji
pomiêdzy na przyk³ad stop¹ bezrobocia, stop¹
biernoœci zawodowej b¹dŸ liczb¹ miejsc pracy
a wysokoœci¹ klina podatkowego. To powinny
byæ przedmioty analiz naukowych, ale z uwzglê-
dnieniem znanych w statystyce i w ekonometrii
ryzyk z tym zwi¹zanych. Przede wszystkim trze-
ba ustaliæ jednostkê obserwowan¹, czyli je¿eli jedno-
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stk¹obserwowan¹ jest rok, to jest to, zdaniem wiêk-
szoœci statystyków, zbyt du¿y agregat i kryj¹cy
zbyt wiele zmian o charakterze losowym w swojej
treœci. Rok jest wygodny, jeœli chcemy wyelimino-
waæ wszystkie mo¿liwe wahania, ale wtedy tych
lat w Polsce mamy za ma³o. My mamy gospodar-
kê rynkow¹ dopiero od 1989 r., a w pe³ni rynko-
w¹, za³ó¿my, od 1990 r., od stycznia mo¿emy po-
dejmowaæ dzia³ania statystyczne, dzia³ania ana-
lityczne, które wymagaj¹ po prostu szeregów cza-
sowych. W sytuacji, gdy operujemy krótszym od-
cinkiem, gêstszymi migawkami czasowymi, czyli
na przyk³ad bierzemy dane kwartalne, miesiêcz-
ne, tygodniowe, mamy z kolei k³opot z porówny-
walnoœci¹ danych, poniewa¿ Polska jest pañ-
stwem o dynamicznych zmianach i dane poró-
wnywalne nie bêd¹.

I rzecz najistotniejsza: trzeba okreœliæ rozmia-
ry opóŸnieñ czasowych. ¯adne zjawisko ekono-
miczne nie reaguje na inne zjawisko ekonomicz-
ne natychmiast. Pomiêdzy akcj¹ i reakcj¹ jest za-
wsze jakiœ interwa³. On w ekonomii ma bardzo
ró¿ny charakter w zale¿noœci od tego, jakiego ro-
dzaju kategoriê rozpatrujemy. Tylko wielkie ka-
tegorie ekonomiczne, te potê¿ne, charakteryzuj¹
siê bardzo du¿¹ inercj¹. W pozosta³ych przypad-
kach, jak na przyk³ad notowania gie³dowe, rea-
guj¹ prawie natychmiast na zmiany zewnêtrzne.
PKB – bynajmniej. Jeœli chodzi o aktywnoœæ za-
wodow¹ ludnoœci, zale¿y w jakich grupach, z ja-
kim wykszta³ceniem – tutaj s¹ bardzo wielkie ró¿-
nice regionalne.

Uspokajam pana senatora: staramy siê pro-
wadziæ wszystkie te dzia³ania, ale na potrzeby…
To jest zaplecze analityczne rz¹du. Dziêkujê.

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

Senator Mieczys³aw Augustyn:
Pani Premier, wiele danych, które pani tutaj

przedstawi³a, uspokoi³o mnie co do tego, czy
pañstwo jest w stanie podtrzymaæ gwarancje
wyp³aty rent mimo ubytku, w wyniku redukcji
sk³adki, wp³ywów do FUS. Z dwóch powodów. Po
pierwsze, dlatego ¿e rosn¹ wp³ywy, mniej wiêcej
w po³owie, po drugie, z tego samego wzglêdu bê-
dzie staæ bud¿et na dofinansowanie tej luki. Ca-
³y czas jednak zak³ada siê, ¿e te wp³ywy bêd¹,
bêd¹ w wyniku dynamicznego rozwoju gospo-
darki. Jak wiadomo, gospodarka rozwija siê
w dosyæ krótkich cyklach, a system emerytalny
rozpatrujemy w d³ugiej perspektywie. Czy mini-
sterstwo dysponuje symulacjami, co siê bêdzie
dzia³o, kiedy i wp³ywy do systemu rentowego,
i wp³ywy do bud¿etu nie bêd¹ ju¿ tak dynamicz-

ne, co mo¿e siê zdarzyæ za rok, za dwa, za trzy? To
pierwsze pytanie.

Drugie pytanie: czy zapewni nas pani dzisiaj…
Bo to, co pani mówi³a o wydatkach, które ju¿ s¹
przeliczone, to tylko fragment. Podjête zosta³y czy
wyartyku³owane dalsze zobowi¹zania, które maj¹
uszczupliæ wp³ywy do bud¿etu, takie jak zmniej-
szenie stawek podatkowych, jak zwiêkszenie ulgi
prorodzinnej. Prosi³bym o odpowiedŸ na pytanie:
czy bud¿et to wszystko razem udŸwignie?

I kolejna kwestia. System emerytalno-rentowy
mia³ zmierzaæ w wyniku reformy do samofinan-
sowania, do zbilansowania. Nie bilansuje siê je-
szcze, choæ jego sytuacja siê poprawia, wszyscy
to wiemy, pani premier te¿ o tym mówi³a. Ale te
same zbawienne i godne poparcia pozytywne wy-
niki zmniejszenia klina podatkowego mo¿na by
uzyskaæ, gdybyœmy zmniejszali obci¹¿enia po-
datkowe, które na ten klin siê sk³adaj¹. W ka¿-
dym razie, czy braliœcie pañstwo to pod uwagê,
na przyk³ad jeœli chodzi o zwiêkszenie kwoty wol-
nej od podatku, ten mechanizm?

I ostatnie pytanie. Wymsknê³o siê pani pre-
mier, chyba nie przypadkiem, co potwierdza te¿
konkluzjê z konferencji, która siê tutaj w Sejmie
niedawno odbywa³a, ¿e owszem, system emery-
talno-rentowy bêdzie siê w niedalekiej przysz³o-
œci w nowych realiach bilansowa³, ale to oznacza
– i proszê o potwierdzenie – ¿e te emerytury i ren-
ty bêd¹ ni¿sze od dzisiejszych. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Maciej P³a¿yñski:
Proszê bardzo.

Minister Finansów
Zyta Gilowska:
Dziêkujê bardzo.
Po pierwsze, nie polemizowa³abym z po-

gl¹dem, ¿e gospodarka rozwija siê w cyklach kró-
tkich, podczas gdy kwestie emerytalno-rentowe
musimy rozpatrywaæ w d³ugiej perspektywie. Nie
ma ¿adnych naukowych, a tak¿e mocnych empi-
rycznych dowodów na to, ¿e istnieje jakiœ cykl –
jeœli w ogóle siê w to wierzy, bo to jest kwestia tez –
przede wszystkim nie ma mocnych dowodów na
to, ¿e gospodarka rozwija siê cyklicznie, ponie-
wa¿ mocnych dowodów w ekonomii nie ma, s¹
tylko tezy, które mo¿na lepiej lub s³abiej uzasad-
niæ empirycznie, nies³ychanie rzadko udaje siê
podaæ dowód teoretyczny. Otó¿ ja nale¿ê do osób,
które s¹ przekonane, ¿e gospodarka rozwija siê
cyklicznie, za tym przemawia tak¿e empiria, ale
nie ma absolutnie ¿adnych dowodów wskazu-
j¹cych na istniej¹c¹ jakoby, teoretycznie uzasad-
nion¹ b¹dŸ wynikaj¹c¹ z wielusetletnich obser-
wacji, konkretn¹ d³ugoœæ cyklu, d³ugoœæ po-
szczególnych faz cyklu. Osobiœcie uwa¿am, ¿e fa-
za wzrostowa cyklu, w której Polska siê obecnie
znajduje, utrzyma siê do 2012 r., i je¿eli bêdziemy
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bardzo zrêcznie przygotowywali siê do wyzwañ
zwi¹zanych z Euro 2012, mo¿e byæ przed³u¿ona
do 2013 r., aczkolwiek niekoniecznie. To bêdzie
za ka¿dym razem tak samo silny, wysoki wzrost,
pewne wahania, mniejsze w ramach cyklu, pew-
ne krótkie wahania w ramach cyklu te¿ s¹ mo¿li-
we, ale to bêdzie faza wzrostowa, ja nie mam co
do tego ¿adnej w¹tpliwoœci.

Po drugie, rzecz w tym, ¿e je¿eli zmniejszamy
koszty pracy, to wystarczy, i¿ system zaabsorbu-
je tê lukê, domknie lukê. Po domkniêciu koszty
pracy s¹ ni¿sze. To wszystko. S¹ ni¿sze. To tak,
jak ze z³amaniem. Je¿eli organizm sobie poradzi
ze zgromadzeniem wapnia na wype³nienie ubyt-
ku w koœciach, to nastêpnie noga siê zrasta, i nie
ma co ju¿ ubolewaæ nad tym wapniem, który by³
potrzebny w momencie zrastania siê nogi.

Nastêpna sprawa, sk³adki bynajmniej nie s¹
tym samym co podatek. Podatek oznacza… Obni-
¿anie podatku jest swego rodzaju informacj¹ dla
obywatela, ¿e pañstwo jest bardzo dobre, powodzi
mu siê super i w zwi¹zku z tym nie potrzebuje
œci¹gaæ od obywateli a¿ tylu podatków. Obni¿enie
sk³adki jest natomiast sygna³em innego rodzaju,
zupe³nie innego: oznacza, ¿e pañstwo jest zainte-
resowane aktywnoœci¹ zawodow¹ tego obywatela,
pañstwo chce, ¿eby powstawa³y miejsca pracy
i wobec tego obci¹¿a wynagrodzenia mniejszym
narzutem. To s¹ dwa ró¿ne sygna³y, ¿e ju¿ nie
wspomnê o tym, ¿e na podatkach jednak bardziej
zyska³yby osoby lepiej zarabiaj¹ce, o czym pañ-
stwodoskonalewiecie, bowpodatkachniema tego
limitu, który jest w sk³adce. Sk³adki naliczane s¹,
przynajmniej rentowa i emerytalna, do dwui-
pó³krotnoœci œredniej krajowej, powy¿ej – nie.

Czy bud¿et sobie poradzi, jeœli chodzi o ulgi
prorodzinne? Wprowadzenie pe³nej ulgi proro-
dzinnej, czyli pe³nej kwoty wolnej… Pan pyta³,
czy ona bêdzie podwy¿szana. Ale¿ ona w³aœnie
zosta³a podwy¿szona! Przecie¿ myœmy j¹ zwa-
loryzowali, Panie Senatorze. Zwaloryzowaliœ-
my kwotê woln¹ po kilkuletnim zamro¿eniu,
podobnie jak zwaloryzowaliœmy progi, i podob-
nie jak za³o¿yliœmy ni¿sz¹ stawkê, tylko dwie
stawki ni¿sze – 18 i 32%, z jednym wysokim
progiem powy¿ej 85 tysiêcy z³. I to nie jest kwe-
stia zamiarów, tylko to jest prawo, to ju¿ obo-
wi¹zuje. Wysoka Izba zechcia³a to zaaprobo-
waæ, Sejm raczy³ uchwaliæ, prezydent podpi-
saæ, og³oszone w Dzienniku Ustaw, wejdzie
z dniem 1 stycznia 2009 r. A wiêc jest oczywi-
ste, ¿e to zosta³o uwzglêdnione. Zosta³o uw-
zglêdnione, jest uwzglêdniane i bêdzie uwzglê-
dniane we wszystkich rachunkach, które rz¹d
musi prowadziæ, aktualizuj¹c programy kon-
wergencji, aktualizuj¹c analizy na potrzeby
polityki gospodarczej rz¹du. Wszystkie skutki
s¹ uwzglêdnione.

No i wreszcie pytanie, które zada³ mi pan sena-
tor, choæ chyba nie jestem w³aœciwym adresatem
tego pytania. Pani senator Tomaszewska jest jed-
nym z twórców reformy emerytalnej, wiêc lepiej
ode mnie odpowie, dlaczego ustalono, ¿e tylko do
dwuipó³krotnoœci œredniej krajowej pobierana
jest sk³adka i z jakiego rodzaju konsekwencjami.
Dla nikogo nie jest tajemnic¹, dla nikogo, ¿e na-
st¹pi¹ zmiany w strukturze wyp³acanych emery-
tur, nie ze wzglêdu na to, ¿e te dochody bêd¹ ni¿-
sze czy wy¿sze, tylko po prostu dlatego, ¿e wpro-
wadzamy system, w którym wysokoœæ wyp³aca-
nego œwiadczenia jest funkcj¹, i to doœæ prost¹
funkcj¹, zgromadzonego kapita³u oraz przeciêt-
nego dalszego trwania ¿ycia.

I ju¿ tytu³em takiego zupe³nie uniwersalnego
uspokojenia pragnê pañstwa poinformowaæ, i¿
zdaniem Komisji Europejskiej, tej samej, która nas
niebywale krytykuje za zbyt wolne redukowanie
deficytu sektora finansów publicznych, finanse
Polski s¹ najbardziej stabilne w perspektywie d³u-
gookresowej spoœród finansów wszystkich pañstw
cz³onkowskich,w³aœnie zewzglêdunakonsekwen-
tnie przeprowadzon¹ reformê emerytaln¹.

Wicemarsza³ek Maciej P³a¿yñski:
Pan senator Biela.

Senator Adam Biela:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Pani Premier, dwa lata temu przy okazji deba-

ty… (Rozmowy na sali)
(Minister Finansów Zyta Gilowska: Przepra-

szam, bardzo przepraszam pana senatora!)
Tak, tak, Pani Premier.
(Minister Finansów Zyta Gilowska: Nie us³y-

sza³am pytania, przepraszam.)
I dlatego ja nie zacz¹³em mówiæ. (Weso³oœæ na

sali)

Wicemarsza³ek Maciej P³a¿yñski:
Jeszcze zanim pan senator powie, mam proœbê

o pilnowanie czasu, ¿eby pytanie by³o pytaniem,
a nie d³ugim uzasadnieniem. Bo by³a proœba pani
premier, ¿eby w ci¹gu piêtnastu, dwudziestu mi-
nut mog³a skoñczyæ odpowiedzi, w zwi¹zku z tym
starajmy siê wykorzystaæ ten czas w pe³ni.

Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Adam Biela:
Dwa pytania bêdê mia³ do pani premier.
Pierwsze pytanie. W³aœciwie chcê nawi¹zaæ do

pytania zadanego na tej sali, gdy po raz pierwszy
pani przedstawia³a bud¿et dwa lata temu.

(Minister Finansów Zyta Gilowska: Pamiêtam.)
Ja zapyta³em wówczas, czy to tylko moje wra¿e-

nie, ¿e jest to bud¿et, no, reaktywny. Wola³bym,
¿ebyœmy przedstawili bardziej proaktywne podej-
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œcie. Z satysfakcj¹ muszê powiedzieæ, ¿e ta propo-
zycja ustawy jest chyba krokiem w tym kierunku.
Jest to w³aœnie jakaœ próba proaktywnego zacho-
wania siê. Czy pani premier by to potwierdzi³a?
W moim przekonaniu s¹ to przewidywania wp³y-
wów do bud¿etu pañstwa w zwi¹zku z istniej¹cy-
mi czy przewidywanymi stabilnie tendencjami go-
spodarczymi. I one uprawniaj¹ do tego rodzaju
proaktywnych zachowañ. Czy jest to pierwszy ele-
ment takiego zachowania? Czy przewidywane s¹
w miarê mo¿liwoœci pod wp³ywem przes³anek em-
pirycznych równie¿ podobne? Faktycznie mamy
do czynienia z tak¹ sytuacj¹, ¿e jest 63% ludzi nie-
czynnych zawodowo, o czym pani mówi³a. A co
mo¿na powiedzieæ o tych, którzy ju¿ wyjechali? To
jest sytuacja fatalna. Dlatego krok tego typu uwa-
¿am za absolutnie zbawienny, niezale¿nie od
wszelkich uwag krytycznych, które na ten temat
mog¹ siê pojawiæ.

Drugie pytanie dotyczy³oby… To trudne. Czy
pani eksperci, którzy s¹ tacy dobrzy w przewidy-
waniu, eksperci z tego ministerstwa, faktycznie
przewidywali, ¿e uda nam siê tê m³odzie¿ œci¹g-
n¹æ z zagranicy czy przynajmniej zatrzymaæ tu
pozosta³ych? Jakimi œrodkami stara³aby siê pani
to uzyskaæ? Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Maciej P³a¿yñski:
Proszê bardzo.

Minister Finansów
Zyta Gilowska:
Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Przypominam sobie tê debatê. To by³ styczeñ

2006 r.
(Senator Adam Biela: Doskonale, tak.)
Konieczna by³a maksymalna ostro¿noœæ. Wtedy

konieczna by³a maksymalna ostro¿noœæ. Sytuacja
polityczna by³a bardzo… By³a taka jeszcze œwie-
¿o… No by³a nieustabilizowana, zreszt¹ nie w pe³ni
ustabilizowana jest do dzisiaj. Mieliœmy sprzeczne
sygna³y dotycz¹ce gospodarki. Nie byliœmy pewni,
nie wszyscy byliœmy pewni co do tempa poprawy
kondycji ca³ej gospodarki, a finansów publicznych
w szczególnoœci. No i wreszcie pozwolê sobie zau-
wa¿yæ, ¿e kilka miesiêcy po tej debacie ja przed³o-
¿y³am propozycjê zredukowania kosztów pracy,
która zosta³a przez rz¹d najpierw zaaprobowana,
a nastêpnie jednak rz¹d zrezygnowa³ z tego kroku.
Gdyby tej rezygnacji nie by³o, mielibyœmy zmniej-
szone koszty pracy od 1 stycznia 2007 r. Mo¿e na-
wet gorzej by to by³o ni¿ dzisiaj, ale z ca³¹ pewno-
œci¹ koszty pracy by³yby ju¿ zredukowane, bo prze-
cie¿ widaæ, ¿e nas by³o na to staæ.

Czy szykujemy dalsze kroki? Staramy siê. Is-
tot¹ polityki gospodarczej jest podejmowanie
czynnoœci o charakterze wyprzedzaj¹cym, przy-

najmniej w przypadku wielu zdarzeñ. Bo przecie¿
rz¹d nie jest biernym obserwatorem tych wyda-
rzeñ, tylko je wspó³tworzy, wspó³kszta³tuje,
a przede wszystkim jest zobowi¹zany im przeciw-
dzia³aæ, je¿eli s¹ one niekorzystne. I takie dzia³a-
nia podejmujemy. Aparat analityczny Minister-
stwa Finansów jest nastawiony na analizowanie
strumieni finansowych. Pytanie pana senatora
dotyczy³o natomiast kwestii du¿o ogólniejszej,
która jest przedmiotem zainteresowania prakty-
cznie ca³ego rz¹du, pojawia siê tak¿e w wielu de-
batach z udzia³em ministrów.

Kwestiê tê mo¿na ogólnie sformu³owaæ tak: na
ile osoby, zw³aszczam³ode,bo to jestprawie zawsze
m³odzie¿, jednostki najlepiej wykszta³cone, a jeœli
nawet nie najlepiej wykszta³cone, to najbardziej
odwa¿ne, czyli najbardziej kreatywne, czyli najbar-
dziej twórcze, œmia³e, które opuszczaj¹ kraj… Ta-
kiej emigracji na olbrzymi¹ skalê doœwiadczy³a Ir-
landia w XIX wieku i wyrwê po tej emigracji musia-
³a absorbowaæ przez kilkadziesi¹t lat w wieku XX.
Z tym ¿e tam dosz³o do pewnych wydarzeñ du¿o
bardziej ni¿ nasze przykrych, bo chodzi³o jednak
o wojnê, równie¿ wojnê domow¹, nigdy nie wypo-
wiedzian¹, tak ¿e w szeregach migruj¹cych prze-
wa¿a³y kobiety. Dzisiaj w Polsce mamy do czynie-
nia z sytuacj¹ zupe³nie inn¹. M³odzi, wykszta³ceni,
a w ka¿dym razie œmiali i chêtni do pracy, wyje¿-
d¿aj¹ na Zachód zdenerwowani naszym maraz-
mem, zniecierpliwieni, ale tak¿e w nadziei, ¿e po
prostu tam zarobi¹ du¿o wiêcej. I jest pytanie, czy
te osoby w swojej masie w przewa¿aj¹cej czêœci za
granic¹ pozostan¹, czy te¿ bêd¹ têskniæ. A jeœli na-
wet nie têskniæ, to dojd¹ do wniosku, ¿e pieni¹dze,
które zaoszczêdzi³y, przywioz¹ do Polski, bo to jest
kraj, w którym siê mimo wszystko lepiej czuj¹, dla-
tego ¿e cz³owiek zawsze lepiej siê czuje tam, gdzie
jest jego ojczyzna. To jest normalne.

Mamy, Panie Senatorze, powody, by przypusz-
czaæ, ¿e wiêkszoœæ osób emigruj¹cych na Wyspy
zw³aszcza, ale generalnie do zachodniej Europy,
to s¹ osoby, które myœl¹ o powrocie. Œwiadczy
o tym fakt, ¿e intensywnie przesy³aj¹ do Polski
zarobione pieni¹dze. Szacujemy, i¿ tylko z racji
transferów od osób fizycznych pracuj¹cych w in-
nych krajach, poza Polsk¹, w 2006 r. nap³ynê³o
do Polski od 4,5 do 5 miliardów euro. Nie inwe-
stuje w kraju osoba, nie przysy³a pieniêdzy do
kraju osoba, która czuje siê wykorzeniona, która
nie myœli, ¿eby wróciæ. Z tym wi¹¿emy takie na-
dzieje, s¹dz¹c po transferach finansowych. Ale to
jest w³aœciwie jedyna odpowiedŸ konkretna, któ-
rej mogê na tak postawione pytanie udzieliæ.

(Senator Adam Biela: Dziêkujê bardzo.)

Wicemarsza³ek Maciej P³a¿yñski:
Dziêkujê.
Na pani senator Fetliñskiej koñczy siê lista se-

natorów zapisanych do zadawania pytañ.
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W zwi¹zku z tym teraz g³os zabierze pan sena-
tor Rau.

Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Zbigniew Rau:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Pani Premier, jeœli dobrze policzy³em, to mamy

przyjemnoœæ w tej Izbie s³uchaæ pani po raz dru-
gi. Jesteœmy w œrodku kadencji, a wiêc mo¿na za-
k³adaæ, ¿e do takich spotkañ dojdzie jeszcze dwa
razy. Ja myœlê, ¿e to jest dobra okazja, aby spojrzeæ
nieco w przysz³oœæ.

Dzisiaj broni pani przed³o¿enia rz¹dowego,
które w odczuciu bardzo wielu komentatorów,
ekspertów, pracobiorców, pracodawców jest bar-
dzo dobrym sygna³em gospodarczym, którego
charakter by³a pani uprzejma sprecyzowaæ. Jest
to tak¿e dobry czy bardzo dobry sygna³ dla poten-
cjalnych inwestorów, tak¿e, jak rozumiem, inwe-
storów zagranicznych. Proszê mnie skorygowaæ,
jeœli siê mylê, ale wed³ug mnie spoœród tych, któ-
rych traktuje siê jako nowe pañstwa cz³onkow-
skie Unii Europejskiej, uda³o nam siê pozyskaæ
kapita³ zagraniczny per capita w bardzo nieimpo-
nuj¹cych wielkoœciach. Ja rozumiem, ¿e jesteœ-
my na jednym z koñcowych miejsc.

(G³os z sali: Czekamy na zadanie pytania.)
I teraz zadajê pytanie, do czego pan marsza³ek

mnie z wielk¹ pasj¹ zachêca. Otó¿ czy zechcia³a-
by pani przedstawiæ, jakie do koñca kadencji ró-
wnie optymistyczne sygna³y, sprowadzaj¹ce siê
do konkretnych propozycji legislacyjnych, rz¹d,
w którym jest pani odpowiedzialna za gospodar-
kê, jest gotów przes³aæ, tak¿e z myœl¹ o tych po-
tencjalnych zagranicznych inwestorach? Na ile
jeszcze tego typu optymistycznych sygna³ów mo-
¿emy liczyæ? Pani by³a uprzejma wspomnieæ, jak
s¹dzê, tak na marginesie tej prezentacji, tylko
o obni¿eniu podatków, które rz¹d planuje na
2009 r. Bêdzie to bud¿et niejako wyborczy. Na ile
jeszcze takich dobrych sygna³ów mo¿emy liczyæ?
Koniec pierwszego pytania i jest to moje ostatnie
pytanie. Dziêkujê bardzo.

Minister Finansów
Zyta Gilowska:

Panie Senatorze, rz¹d nie planuje obni¿ki po-
datków na 2009 r. Obni¿ka podatku w 2009 r. zo-
sta³a ju¿ uchwalona przez Sejm, zaaprobowana
przez Senat, podpisana przez prezydenta Rzeczy-
pospolitej. Stosowny akt prawny jest opubliko-
wany w „Dzienniku Ustaw”, to nie jest kwestia
planów. Z pocz¹tkiem 2009 r. nast¹pi obni¿ka
stawek, likwidacja jednej z nich i pozostawienie
jednego wysokiego progu w podatku dochodo-

wym od osób fizycznych. I to bêdzie na pewno,
powtarzam: na pewno.

Co dotychczas zosta³o zrobione, a byæ mo¿e
umknê³o uwadze w debacie publicznej, która
ostatnio niebywale siê brutalizuje i której ucze-
stnicy niechêtnie rozmawiaj¹ o szczegó³ach?
Przecie¿ my zrobiliœmy coœ, co wzbudzi³o zdumie-
nie w œwiecie: znieœliœmy podatek od spadków
i darowizn w obrêbie najbli¿szej rodziny. Ca³ko-
wicie go znieœliœmy, co nawet prawicowi myœli-
ciele amerykañscy okreœlili jako marzenie, bez-
skuteczne marzenie milionerów na ca³ym œwie-
cie. My to zrobiliœmy nie z myœl¹ o milionerach,
tylko z myœl¹ o potrzebie sprzyjania formowaniu
rodzimego kapita³u i oddania sprawiedliwoœci
rodzinom, które z punktu widzenia w³asnoœci ro-
dzinnej podlega³y nieustannym restrykcjom
przez dziesi¹tki lat. Tego podatku od spadków
i darowizn w obrêbie najbli¿szej rodziny ju¿ nie
ma. To by³ bardzo zaawansowany ruch. Amery-
kanie tego nie zrobili. Bill Gates by chcia³, a jego
ojciec, te¿ milioner, powiedzia³, ¿e on sobie nie ¿y-
czy. To jest fragmencik debaty amerykañskiej.

Co jeszcze zrobiliœmy? Obni¿yliœmy, i to istot-
nie, z paru punktów widzenia, podatek dochodo-
wy od osób fizycznych. Odmroziliœmy wszystkie
jego parametry po kilkuletnim ich zamro¿eniu:
kwotê woln¹, koszty uzyskania przychodów i pro-
gi podatkowe. Zaprojektowaliœmy i przeforsowa-
liœmy to, zosta³o to uchwalone przez parlament.
Zmiany w tym podatku s¹ takie, i¿ w 2007 r. wszy-
stkie te istotnie wp³ywaj¹ce na wysokoœæ obci¹¿eñ
parametry zosta³y podwy¿szone, co oznacza, ¿e
obci¹¿enia s¹ ni¿sze, te parametry w 2008 r. bêd¹
ponownie podwy¿szone, z pocz¹tkiem 2009 r.
zniknie jedna z dzisiejszych trzech stawek, a pozo-
sta³e dwie zostan¹ obni¿one i bêdzie jeden wysoki
próg. W praktyce oznacza to, ¿e podatek bêdzie
p³aski dla 98,4% podatników. To dla 98,6% po-
datników bêdzie podatek bardziej komfortowy ni¿
liniowy, poniewa¿ to bêdzie podatek osiemnasto-
procentowy z kwot¹ woln¹ powy¿ej 3 tysiêcy z³.
Dla 1,6% podatników bêdzie to stawka 32%. Tego
rodzaju zmiana jest uchwalona, to nie jest kwe-
stia planu. Gdyby rz¹d chcia³ ten stan rzeczy
zmieniæ, musia³by wnieœæ do Wysokiej Izby pro-
jekt ustawy zmieniaj¹cej ustawê o podatku do-
chodowym od osób fizycznych.

Zapowiedzieliœmy, i to bêdzie uchwalone w tym
roku, bo musi byæ uchwalone w tym roku, ¿eby
mo¿na by³o to zastosowaæ do rozliczeñ podatko-
wych za 2007 r., wprowadzenie pe³nej ulgi proro-
dzinnej w podatku dochodowym od osób fizycz-
nych, czyli dalsz¹ obni¿kê obci¹¿enia podatkowe-
go osób fizycznych, w wysokoœci 3 tysiêcy 15 z³ na
jedno dziecko w rodzinie, nawet je¿eli jest to rodzi-
na tylko z jednym dzieckiem, co bêdzie kosztowa³o
dodatkowo… to znaczy nie bêdzie to kosztowa³o,
ale to oznacza w praktyce zmniejszone wp³ywy
z podatku dochodowego od osób fizycznych
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w 2008 r. o kwotê 2 miliardów 700 milionów z³
w stosunku do kwoty 800 milionów z³ zmniejsze-
nia wp³ywów, z któr¹ siê liczyliœmy w zwi¹zku
z obowi¹zuj¹c¹, uchwalon¹ ju¿ ulg¹ w wysokoœci
120 z³ odpisu od podatku na ka¿de dziecko.

I wreszcie ta masywna, bo du¿a, obni¿ka kosz-
tów pracy. Jeden z pos³ów powiedzia³ ironicznie,
¿e to jest w ogóle drobiazg, ¿e zrobi³am 1/8 tego,
co powinnam. Je¿eli chodzi o sk³adkê rentow¹,
czyli tê sk³adkê, któr¹ mo¿na by³o ruszyæ, to jak-
¿e 1/8? Przecie¿ to jest ponad po³owa! Jeœli cho-
dzi o ca³y klin podatkowy, ³¹cznie ze sk³adk¹
emerytaln¹, której, jak powiedzia³am, nie zamie-
rzamy redukowaæ z powodu oczywistego intere-
su osób, które s¹ cz³onkami tego systemu, to
zmniejszenie, ruch dotycz¹cy sk³adki rentowej,
który jest dzisiaj przedmiotem debaty, oznacza
zmniejszenie ca³ego klina o 18%, po stronie za-
trudnionych – o 27,7%. Wiêc je¿eli ktoœ mówi, ¿e
to jest 1/8, to znaczy, ¿e nie wie, ¿e razem to jest
100% i ¿e wiêcej ni¿ 100% nie da rady… To jest ol-
brzymi ruch.

Pan senator pyta, jakie bêd¹ dalsze. Ostro¿-
nie. Ca³y 2008 r. bêdziemy musieli poczekaæ, ¿e-
by zaabsorbowaæ ubytek we wp³ywach w zwi¹zku
z redukcj¹ sk³adki. Mamy kilka koncepcji uzu-
pe³niaj¹cych, ale nie mo¿emy o tym mówiæ, za-
nim rz¹d nie podejmie decyzji, a rz¹d bêdzie po-
dejmowa³ decyzjê dopiero wówczas, gdy siê upe-
wni, ¿e sytuacja jest bezpieczna, poniewa¿ jeste-
œmy zobowi¹zani do bezpiecznego kierowania
sprawami pañstwowymi.

Oczywiœcie nie wspomnê o takich drobiazgach
jak to, ¿e wprowadziliœmy mo¿liwoœæ przyspie-
szonych jednorazowych odpisów amortyzacyj-
nych; o tym siê ju¿ prawie nie mówi. Jest koncep-
cja zrycza³towanego op³acania podatku od towa-
rów i us³ug dla drobnych us³ugodawców, ¿eby
nie mieli do czynienia z mozo³em, jakim jest rozli-
czanie siê z podatku od towarów i us³ug. Ona od
roku jest przedmiotem analiz Sejmu, ale rz¹d
swoje zadanie ju¿ wykona³.

Z innej zupe³nie sfery, tu mogê sporo obiecaæ,
zapowiedzieæ: rz¹d ma zdecydowany zamiar, i tu
prace s¹ zaawansowane, wprowadziæ istotne
u³atwienia w procesie inwestycyjnym. Dotyczy to
planów zagospodarowania przestrzennego, pra-
wa budowlanego, ustawy o zamówieniach publi-
cznych, liczby wymaganych zezwoleñ, tempa
przechodzenia przez kolejne fazy procesu inwe-
stycyjnego. Jest oczywiste, ¿e bez takich zmian
nie jesteœmy w stanie wykorzystaæ sensownie,
sprawnie i skutecznie œrodków, które mamy do
dyspozycji w ramach bud¿etu Unii Europejskiej,
a co za tym idzie, nie pokonamy zapóŸnieñ infra-
strukturalnych, jakie charakteryzuj¹ nasz kraj
w porównaniu z najbardziej rozwiniêtymi kraja-
mi europejskimi.

I mamy wreszcie – to jest olbrzymie przedsiêw-
ziêcie, z którym siê pañstwo spotkacie niebawem
– przygotowan¹ reformê finansów publicznych,
drug¹ czêœæ reformy finansów publicznych, op-
rócz zmian, które by³y ju¿ uchwalone w 2006 r.,
a dotyczy³y wprowadzenia œrodków obs³ugu-
j¹cych nasze cz³onkostwo w Unii Europejskiej do
bud¿etu pañstwa po stronie dochodów i po stro-
nie wydatków. Teraz mówimy o redukcji klina po-
datkowego. Zosta³a nam wreszcie – wszyscy cze-
kali, czekali i czekali na to i w ten sposób siedem-
naœcie lat siê z tym borykamy – eliminacja pozo-
sta³oœci po poprzednim systemie nakazowo-roz-
dzielczym i usuniêcie form organizacyjno-praw-
nych, które powstawa³y w latach piêædziesi¹tych.
Chodzi o zasadnicz¹ zmianê organizacji ca³ego
sektora finansów publicznych, z czym siê bêdzie
wi¹za³a, bo siê musi wi¹zaæ, zmiana zasad, regu³,
procedur finansowania bardzo wielu istotnych
przedsiêwziêæ, które musz¹ byæ podejmowane
skuteczniej ni¿ dzisiaj, poczynaj¹c od remontowa-
nia dróg, poprzez ich budowê, a koñcz¹c na
ochronie œrodowiska naturalnego, a tak¿e zapo-
bieganiu degradacji wód gruntowych, œródl¹do-
wych, p³yn¹cych, stoj¹cych – wszelkich. Mamy
wadliwie zorganizowany sektor finansów publicz-
nych, o czym wie ka¿dy specjalista. Ka¿dy specja-
lista powie tak¿e, ¿e b³êdna organizacja uniemo¿-
liwia dobr¹ pracê, nawet gdyby robotnicy przy-
st¹pili do niej z wielkim zapa³em i byli stosownie
przygotowani. Jest to… Mo¿e troszeczkê inaczej.
W tej chwili mówiê o tym, o czym ju¿ powiedzia³am
dzisiaj z tej trybuny, mianowicie o koniecznoœci
dostosowania obiektu, który pan senator… Prze-
praszam, któryœ z panów senatorów nazwa³ finan-
se publiczne obiektem niezidentyfikowanym,
a wiêc chodzi o przekszta³cenie obiektu s³abo zi-
dentyfikowanego w obiekt jednoznacznie zidenty-
fikowany, zgodnie z wymaganiami adresowanymi
do pañstwa cz³onkowskiego Unii Europejskiej,
a tak¿e zgodnie z naszymi aspiracjami. Demokra-
tyczny kraj nie mo¿e sobie pozwoliæ na tak zaa-
wansowany ba³agan w swoich strukturach, ¿e
musi prowadziæ podwójne rachunki: oddzielne na
u¿ytek w³asny, a oddzielne na u¿ytek partnerów
z Unii Europejskiej.

Wicemarsza³ek Maciej P³a¿yñski:
Pan senator Michalak.

Senator Pawe³ Michalak:
Pani Premier, mówi³a pani o trudnoœciach

zwi¹zanych z tym, jak liczy siê ten klin podatko-
wy wed³ug standardów OECD. Przedsiêbiorcy
maj¹ u nas prosty sposób obliczenia kosztów
pracy. Mianowicie dzisiaj wystarczy p³acê netto
pomno¿yæ przez 1,82 i ma siê mniej wiêcej te ko-
szty pracy.
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Ja przypomnê tylko, chocia¿ historycznie mo-
¿e wracamy do innego czasu, ¿e mniej wiêcej
dwadzieœcia piêæ lat temu tê p³acê netto, wtedy to
robi³em, wystarczy³o pomno¿yæ przez 1,38, czyli
na przestrzeni æwieræ wieku koszty pracy, te ta-
kie prosto, realnie liczone, wzros³y du¿o wiêcej
ni¿ dwukrotnie. Oczywiœcie to jest przyczynek do
analizy tego stanu rzeczy.

Po wprowadzeniu tej ustawy zrównamy siê
œrednio w zakresie klina podatkowego ze stan-
dardem europejskim i myœlê, ¿e to jest bardzo
cenne. Mam jednak jedno proste pytanie. Chodzi
mi o operacjê likwidacji samozatrudnienia. Jak
pani premier dziœ ocenia, czy rzeczywiœcie liczba
p³ac¹cych podatki wzros³a, czy jednak to by³a
operacja nie do koñca, ¿e tak powiem, zakoñczo-
na sukcesem? Dziêkujê bardzo.

Minister Finansów
Zyta Gilowska:

Dziêkujê bardzo.
Panie Senatorze, ja nie powiedzia³am, ¿e ma-

my trudnoœci, jak liczyæ klin podatkowy, a ju¿
tym bardziej OECD nie ma trudnoœci. Ja powie-
dzia³am tylko, ¿e jest trudnoœæ w wyt³umaczeniu
zatrudnionemu, z czego siê sk³ada klin i jak go li-
czyæ. Dlatego, ¿e zatrudniony nie ma pe³nych in-
formacji, a rachunek jest kilkufazowy i nie jest
prostoliniow¹ operacj¹, chocia¿ prawdopodob-
nie z punktu widzenia pracodawcy tego rodzaju
uproszczona liniowa operacja ma sens, tyle ¿e
nie jest dok³adna, uprzedzam, nie jest dok³a-
dna. W przypadku wy¿szych wynagrodzeñ nie
jest ona dok³adna.

Likwidacja samozatrudnienia. Nie nast¹pi³a
likwidacja samozatrudnienia. Przecie¿ to by³by
absurd. Samozatrudnienie jest bardzo dobr¹,
szanuj¹c¹ autonomiê, kreatywnoœæ, œmia³oœæ,
swobodê wyboru cz³owieka, form¹ podejmowa-
nia dzia³alnoœci zawodowej. Nast¹pi³a tylko
próba wyeliminowania z samozatrudnienia
przypadków, które samozatrudnieniem nie s¹,
w których mieliœmy do czynienia albo z uciecz-
k¹ w samozatrudnienie, w³aœnie ze wzglêdu na
to, ¿e s¹ wysokie sk³adki, albo wrêcz z przymu-
sem przechodzenia na samozatrudnienie
stosowanym przez pracodawcê, poniewa¿ pra-
codawca uwa¿a³, ¿e to jest tañsze, i to by³o naj-
czêœciej ze wzglêdu na sk³adki tañsze. Intencj¹
rz¹du nie by³o likwidowanie samozatrudnie-
nia. Jak s³yszê takie s³owa, to czujê ciarki na
plecach, bo to by by³ niesamowity jakobinizm,
a mo¿e nawet gorzej.

Z jakiego rodzaju efektem uda³o nam siê te
zmiany przeprowadziæ, zobaczymy. Proponujê
jeszcze poczekaæ. Jeszcze nie minê³o pierwsze

pó³rocze roku podatkowego, kalendarzowego,
który w Polsce jest rokiem bud¿etowym. Wszelkie
próby konkludowania przedsiêwziêcia s¹ zdecy-
dowanie przedwczesne. Jednak z informacji
ogólnych o wp³ywach podatkowych, jakie uzys-
kujemy, mo¿na wnioskowaæ, ¿e z ca³¹ pewnoœci¹
na rynku nie mia³a miejsca ¿adna operacja, któ-
ra zaszkodzi³aby wp³ywom podatkowym, a wrêcz
przeciwnie, wp³ywy podatkowe realne, faktyczne
uzyskiwane w styczniu, lutym, marcu, kwietniu,
maju s¹ wy¿sze od prognozowanych.

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

Senator El¿bieta Rafalska:
Pani Premier, mówi¹c o korzyœciach wynika-

j¹cych z ograniczenia pozap³acowych kosztów
pracy, wspomnia³a pani o ograniczeniu szarej
strefy. Czy liczy pani na to, ¿e ta regulacja bêdzie
jakimœ istotnym narzêdziem w ograniczaniu nie-
legalnego zatrudnienia – bo tu mam w¹tpliwoœci
– czy mo¿e jednym z elementów zapobiegania
nielegalnemu zatrudnieniu?

U¿y³a pani równie¿ argumentu, ¿e mamy tu ta-
k¹ sytuacjê biernoœci zawodowej. Czy nie przece-
niamy wp³ywu tej regulacji, je¿eli chodzi o popra-
wê sytuacji w zakresie tej biernoœci zawodowej?
Czy raczej nie nale¿a³oby siê tu odwo³aæ albo do
uœrednienia wieku emerytalnego kobiet i mê¿-
czyzn, albo do wyd³u¿enia wieku emerytalnego?

I trzecie pytanie. Pani premier mówi³a dzisiaj
o wynagrodzeniach. Ja zapytam o wynagrodzenie
minimalne. Wiem, ¿e trwaj¹ prace nad wzrostem
wynagrodzenia minimalnego. Jaki jest pani po-
gl¹d na wzrost wynagrodzenia minimalnego?

Wicemarsza³ek Maciej P³a¿yñski:
Proszê bardzo.

Minister Finansów
Zyta Gilowska:
Nie istnieje na œwiecie uniwersalne narzê-

dzie przeciwdzia³ania biernoœci ludzkiej. To
jest kwestia kultury, etosu pracy, doœwiad-
czeñ, i to nie tylko w skali ca³ego kraju, nie tylko
historycznych, ale i doœwiadczeñ regionalnych,
lokalnych. W tej sprawie odbywa³am poucza-
j¹ce dyskusje z ministrem finansów Danii, któ-
ry powiedzia³, ¿e on doje¿d¿a do pracy pó³torej
godziny dziennie w jedn¹ stronê, ale zwi¹zki za-
wodowe wynegocjowa³y z pracodawcami – maj¹
tam bardzo ciekawy pakt, kosztowny dla pañ-
stwa, ale stabilizuj¹cy nies³ychanie struktury
spo³eczne, pakt rz¹d – zwi¹zki zawodowe –
przedstawiciele zwi¹zków zawodowych zgodzili
siê, ¿eby dopuœciæ mo¿liwoœæ doje¿d¿ania do
pracy w jedn¹ stronê do dwóch godzin. Dwie go-
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dziny dojazdu w jedn¹ stronê. Dania nie jest
przecie¿ du¿ym krajem. To oznacza, ¿e s¹ kom-
binowane œrodki komunikacji, jakieœ trudno-
œci komunikacyjne… W przeciwnym razie… To
jest bardzo du¿o czasu.

Zapyta³am, jakiego rodzaju motywacjê maj¹
Duñczycy, ¿eby siê godziæ na doje¿d¿anie do
pracy w jedn¹ stronê nawet do dwóch godzin,
skoro wynegocjowany pakt daje im gwarancjê
bardzo wysokich zasi³ków – przynajmniej
w pierwszym roku po utracie pracy – siêga-
j¹cych 90% wynagrodzenia, nawet jak jest bar-
dzo wysokie. A minister finansów Danii spojrza³
zdumiony i powiedzia³: jak to jaki? To przecie¿
wstyd nie mieæ pracy. To wstyd nie pracowaæ.
Prosta odpowiedŸ.

W Danii wspó³czynniki aktywnoœci zawodo-
wej seniorów, czyli osób, które s¹ ju¿ w wieku
emerytalnym, s¹ wy¿sze ni¿ wspó³czynniki ak-
tywnoœci zawodowej w Polsce osób w sile wieku,
pomiêdzy trzydziestym pi¹tym a czterdziestym
pi¹tym rokiem ¿ycia. To jest kwestia nie tylko
konkretnych narzêdzi. Zreszt¹ takich narzêdzi
nie ma. Ale bez w¹tpienia pañstwo mo¿e nieroz-
wa¿n¹ polityk¹ wpychaæ ludzi w szar¹ strefê
i mo¿e ich zachêcaæ do wychodzenia z szarej
strefy. No i wreszcie trzecia mo¿liwoœæ: mo¿e
ich straszyæ przebywaniem w szarej strefie. Ale
akurat straszenie nie odgrywa tu roli. Jest nie-
skuteczne. Jestem wiêc zwolennikiem zachê-
cania ludzi do wychodzenia z szarej strefy, po-
niewa¿ naturalnym stanem cz³owieka pracy
jest pracowaæ legalnie, z wszelkimi prawami
pracowniczymi, a nie pok¹tnie, w jakimœ sensie
z ³aski. Jedn¹ z zachêt jest fakt, ¿e ró¿nica miê-
dzy oficjalnym zatrudnieniem a nielegalnym,
nieoficjalnym zatrudnieniem bêdzie mniejsza.
A ona nie bêdzie mniejsza, je¿eli bêdziemy mieli
tak wysokie haracze.

Wynagrodzenie minimalne. Tu dzisiaj pada³
taki argument – wynagrodzenie w okolicach ty-
si¹ca z³otych. Ale w³aœnie wynagrodzenie mini-
malne wynosi w Polsce dzisiaj 936 z³. Wynagro-
dzenie minimalne nie jest problemem finanso-
wym pañstwa. To jest problem finansowy sekto-
ra rynkowego. To jest problem finansowy praco-
dawców. To oni s¹ grup¹, z któr¹ nale¿y takie
kwestie negocjowaæ.

Wzrost wynagrodzenia minimalnego kosztu-
je pañstwo – pañstwo rozumiane jako sektor fi-
nansów publicznych – niewiele. Ale pañstwo
w aspekcie gospodarki narodowej nierozwa¿ny
wzrost wynagrodzenia minimalnego mo¿e ko-
sztowaæ bardzo du¿o. Mo¿e powodowaæ os³a-
bienie tempa wzrostu gospodarczego, dlatego
¿e sektor rynkowy w przeciwieñstwie do publi-
cznego nie znosi przymusu. Nie znosi. Politycy
nie chc¹ siê przyzwyczaiæ do faktu, ¿e sektor

rynkowy nie reaguje na przymus. Jedyny przy-
mus, na jaki sektor rynkowy reaguje, to jest
przymus ekonomiczny. Je¿eli zatem pañstwo
chce siêgn¹æ do przymusu ekonomicznego,
podwy¿szaj¹c minimalne wynagrodzenie, musi
zasady tego dostêpu wynegocjowaæ z przedsta-
wicielami pracodawców. W przeciwnym razie
mo¿e to byæ dla gospodarki szkodliwe.

Wicemarsza³ek Maciej P³a¿yñski:

Pan senator Chróœcikowski.

Senator Jerzy Chróœcikowski:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Pani Premier, mam pytanie sprowokowane

w³aœciwie wyst¹pieniem dotycz¹cym spraw rol-
niczych. Rozumiem, ¿e akurat ten temat nie do-
tyczy tego zagadnienia, ale zasugerowa³a pani, ¿e
jest pani gotowa wprowadzaæ nowy system opo-
datkowania rolników. W pewnym sensie jesteœ-
my tutaj sk³onni dyskutowaæ.

Zadam pani premier pytanie. Czy zechcia³aby
pani spotkaæ siê z przedstawicielami zwi¹zku rol-
ników indywidualnych „Solidarnoœæ”, którzy
chcieliby przedyskutowaæ ca³y system ubezpie-
czeñ oraz podatków dochodowych? Chcê zwróciæ
uwagê, ¿e takie opinie wyg³aszane przez pani¹
premier bulwersuj¹ nasze œrodowisko. Chcieli-
byœmy unikn¹æ tego typu czêstego pokazywania,
¿e rolnicy maj¹ dochody i na nich maj¹ spadaæ
dodatkowe obci¹¿enia, gdy tymczasem parytet
dochodów dzisiaj wynosi 40:100. I nie jest praw-
d¹, ¿e pieni¹dze z Unii Europejskiej daj¹ wiêksze
dochody rolnikom, dlatego ¿e to jest rekompen-
sata za ich nierówne traktowanie wzglêdem Unii
Europejskiej. Chcê przypomnieæ, ¿e dzisiaj na
przyk³ad rolnik we Francji dostaje 400 euro na
hektar, a polski sto kilkadziesi¹t euro na hektar.
Te dysproporcje dalej s¹ w ramach Unii Europej-
skiej, nie mówi¹c ju¿ o parytecie dochodów. Dla-
tego prosi³bym, jeœli pani premier by zechcia³a,
o spotkanie z przedstawicielami rolników, aby to
przedyskutowaæ. Trudno bowiem umówiæ siê na
takie spotkanie. Dziêkujê.

(Minister Finansów Zyta Gilowska: Tak, oczy-
wiœcie.)

Wicemarsza³ek Maciej P³a¿yñski:
Pan senator Szymañski.

Senator Antoni Szymañski:
Pani Premier! Wysoka Izbo!
Z jednej strony pani premier deklaruje, ¿e mu-

simy reformê systemu ubezpieczeniowego po-
ci¹gn¹æ dalej, ¿e ona musi zostaæ do koñca zreali-
zowana, z drugiej strony ta reforma opiera siê na
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systemie sk³adkowym i t¹ regulacj¹, nad któr¹
dzisiaj dyskutujemy, odstêpujemy od pewnego
wa¿nego elementu. System sk³adkowy nie wy-
starczy na system rentowy i bêdziemy dop³acaæ –
mówiliœmy, jakie to bêd¹ kwoty – w roku bie-
¿¹cym i w przysz³ym. Tu jest pewna niezgodnoœæ,
której nie rozumiem.

Chcia³bym jednak zapytaæ g³ównie o nastêpu-
j¹c¹ kwestiê. Jest w tej sprawie pewien niepokój.
Ten niepokój by³ wyra¿any miêdzy innymi w opi-
niach prezentowanych w Komisji Rodziny i Poli-
tyki Spo³ecznej, w tym pisanych przez fachow-
ców, co do rent, które bêd¹ z tego wynika³y. Jest,
krótko mówi¹c, obawa, ¿e poniewa¿ bêdzie to fi-
nansowane z bud¿etu pañstwa, kwoty bêd¹ nie-
wystarczaj¹ce, a w zwi¹zku z tym renty mog¹
ulegaæ obni¿aniu b¹dŸ zamro¿eniu. Chcê przy-
pomnieæ, ¿e ponad 65% rent z tytu³u niezdolno-
œci do pracy wyp³acanych jest w wysokoœci net-
to 600 z³ i mniej. Wobec tego jaka jest sytuacja
dotycz¹ca w³aœnie tych rent? Czy bêdziemy
mogli liczyæ na to, ¿e tam, gdzie to jest uzasadnio-
ne, na przyk³ad renty rodzinne bêd¹ podwy¿-
szane? Czy wyra¿ona w niektórych opiniach
obawa, ¿e bêd¹ ulega³y zmniejszeniu, miêdzy
innymi za wzglêdu na te zmiany, o których dzi-
siaj mówimy, jest realna?

Minister Finansów
Zyta Gilowska:
Panie Senatorze, pragnê rozwiaæ wszystkie

obawy. Te dwie kwestie nie s¹ ze sob¹ zwi¹zane
ani funkcjonalnie, ani merytorycznie. One s¹ ze
sob¹ zwi¹zane, powiedzia³abym, czasowo. Przy-
padek. Nie s¹ ze sob¹ zwi¹zane funkcjonalnie. Renty
nie bêd¹ wyp³acane z bud¿etu pañstwa. Nie s¹ wy-
p³acane z bud¿etu pañstwa i nie bêd¹ wyp³acane
z bud¿etu pañstwa. Renty s¹ wyp³acane z Fundu-
szu Ubezpieczeñ Spo³ecznych, a bud¿et pañstwa
jest zobowi¹zany do uzupe³niania niedoboru
œrodków, je¿eli taki niedobór wyst¹pi, i tylko tyle.

Z faktu, ¿e bud¿et pañstwa uzupe³nia wiêkszy
b¹dŸ mniejszy niedobór œrodków… Ja tutaj wy-
wodzi³am doœæ d³ugo – byæ mo¿e pana senatora
nie by³o – jaki jest harmonogram przypuszczal-
nego absorbowania tego ubytku przez ca³y sys-
tem i ¿e ten harmonogram mo¿emy praktycznie
zamkn¹æ w 2009 r. Z faktu, ¿e wprowadzamy te-
go rodzaju zmiany, nie wynika nic, ale to nic
w znaczeniu merytorycznym, dla samego syste-
mu rentowego. Nie wprowadzamy ¿adnych
zmian w regu³ach, w zasadach, w warunkach,
trybie dostêpu do œwiadczeñ rentowych. Nie
wprowadzamy równie¿ ¿adnych zmian w regu-
³ach, zasadach, warunkach ustalania wysokoœci
œwiadczenia rentowego. Tu ¿adnej zmiany nie
ma i nie bêdzie.

Wicemarsza³ek Maciej P³a¿yñski:

Dziêkujê.
Pani senator Fetliñska. Ostatnie pytanie.

Senator Janina Fetliñska:

Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Pani Premier, chcia³abym zapytaæ o dwie

sprawy.
Pierwsze pytanie szczegó³owe. Jestem pielêg-

niark¹. Odczuwam tê ca³¹ sytuacjê spo³eczn¹
pielêgniarek dosyæ mocno i zastanawiam siê nad
tak¹ spraw¹. Wiele niezadowolenia pielêgniarek
rodzi siê z tego powodu, ¿e pracuj¹c, zw³aszcza
w niepublicznych ZOZ, maj¹ bardzo niskie p³ace
podstawowe, pensje zasadnicze. Czy zastana-
wia³a siê pani premier nad tak¹ mo¿liwoœci¹, ¿e-
by ustaliæ – na wzór p³acy minimalnej w ogóle –
p³acê minimaln¹ dla pielêgniarki? To jest pier-
wsze pytanie. Mo¿e ono jest akurat niezasadne,
ale wydaje mi siê, ¿e nale¿a³oby siê zastanowiæ
nad tym, czy jest taka mo¿liwoœæ.

I drugie pytanie. Jak pani premier sformu³o-
wa³aby, w ramach podsumowania dzisiejszej
dyskusji, piêæ kroków, których jeszcze chcia³aby
pani premier dokonaæ, ¿eby obni¿yæ koszty pra-
cy, bior¹c pod uwagê to, co zosta³o zrobione pod
wzglêdem legislacyjnym? Taki optymalny wa-
riant. Dziêkujê bardzo.

Minister Finansów
Zyta Gilowska:

Piêæ kroków. Na to drugie pytanie, proszê wy-
baczyæ, nie odpowiem, wymaga³oby to zastano-
wienia, bez zastanowienia nie mogê tego zrobiæ.
Myœlê jednak, ¿e jeœli chodzi o koszty pracy, to
piêciu kroków do wykonania nie ma, bo przecie¿
nikt w Polsce nie zamierza uczyniæ pracy bezp³at-
n¹, nikt nie zamierza w Polsce zlikwidowaæ syste-
mu zabezpieczenia spo³ecznego, a tak¿e nikt nie
zamierza zlikwidowaæ pañstwa polskiego, wobec
tego jakieœ sk³adki, jakieœ podatki bêd¹ zawsze.
Chyba piêciu kroków moje zamierzenia nie siêga-
j¹, ale na tak postawione pytanie nie czujê siê na
si³ach z marszu odpowiedzieæ, nie.

P³aca minimalna dla pielêgniarek. Teorety-
cznie to pytanie do ministra zdrowia, byæ mo¿e
do ministra pracy, ale tak naprawdê to do ¿a-
dnej z tych osób. Przecie¿ system opieki zdro-
wotnej uleg³ gwa³townej przemianie, rz¹d nie
jest pracodawc¹ osób zatrudnionych w syste-
mie ochrony zdrowia. Pracodawcami s¹ jedno-
stki samorz¹du terytorialnego, najczêœciej bê-
d¹ce organami za³o¿ycielskimi, uczelnie wy¿-
sze, zw³aszcza akademie medyczne w odniesie-
niu do szpitali klinicznych, i w du¿o mniejszym
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zakresie fundacje, stowarzyszenia, zwi¹zki wy-
znaniowe, koœcio³y, ale to ju¿ znacznie rzadziej.
To s¹ adresaci ewentualnych postulatów co do
systemu wynagradzania.

Pañstwo jest zobowi¹zane, na mocy konsty-
tucji, do zapewnienia obywatelom bezpieczeñ-
stwa zdrowotnego i musi, na mocy konstytucji,
zrobiæ wszystko w tej sprawie. To le¿y w zakresie
odpowiedzialnoœci tak¿e, a mo¿e nawet przede
wszystkim, rz¹du, ¿eby bezpieczeñstwo obywa-
telom zapewniæ, a bezpieczeñstwo zdrowotne
jest istotn¹ czêœci¹ bezpieczeñstwa w ogóle.
I pañstwo to zrobi³o. Pañstwo zapewnia, gwa-
rantuje sta³y zwiêkszony dop³yw publicznych
œrodków finansowych do systemu.

Teraz czas, ¿eby ponownie przypomnieæ sobie
treœæ art. 68 konstytucji, zw³aszcza ust. 2, gdzie
wyraŸnie jest mowa o tym, ¿e ustawa okreœli za-
kres œwiadczeñ opieki zdrowotnej finansowa-
nych ze œrodków publicznych niezale¿nie od sy-
tuacji finansowej obywatela, przepraszam, cy-
tujê z pamiêci, mo¿e niezbyt dok³adnie. Teraz
w³aœnie musimy okreœliæ zakres œwiadczeñ
opieki zdrowotnej finansowanych ze œrodków
publicznych, gwarantowanych ka¿demu oby-
watelowi z racji posiadania obywatelstwa, nie-
zale¿nie od sytuacji finansowej. Na to pañstwo
œrodki zabezpiecza. Rz¹d gwarantuje przyrost
wp³ywów do systemu, zw³aszcza Narodowego
Funduszu Zdrowia, w kwocie ponad 5 miliar-
dów z³ w roku 2007, on w tej chwili trwa, wiêc
mo¿na troszeczkê poczekaæ i bardzo ³atwo
sprawdziæ moje s³owa. Na rok 2008 przeznaczo-
no oko³o 6 miliardów z³. Reszta jest kwesti¹ ko-
rekt o charakterze organizacyjno-funkcjonal-
nym, a nie kwesti¹ indywidualnych uk³adów
p³acowych ani p³acy minimalnej.

Wicemarsza³ek Maciej P³a¿yñski:
Dziêkujê bardzo, Pani Premier.
(Minister Finansów Zyta Gilowska: Dziêkujê

bardzo.)
¯yczê wytrwa³oœci.
Przechodzimy do dyskusji.
Pan senator Misiak, proszê bardzo.

Senator Tomasz Misiak:
Panie Marsza³ku! Pani Premier! Wysoka Izbo!
Mam wra¿enie, ¿e ciê¿ka praca, któr¹ pani

premier od dwóch lat wykonuje na niwie tego
rz¹du, trafia na grunt wyj¹tkowo niepodatny,
a ró¿nice w rozumieniu gospodarki miêdzy jed-
nym z wa¿niejszych cz³onków rz¹du a niektórymi
cz³onkami koalicji rz¹dz¹cej s¹ w³aœnie takie, jak
w przypadku gospodarki Danii i Chile.

Generalnie rzecz bior¹c, pani premier wyraŸ-
nie wskazuje na problemy, które dzisiaj pokazuj¹

siê w naszej gospodarce, i na to, ¿e funkcjonuj¹cy
system podatkowy, ubezpieczeniowy, gospodar-
czy doprowadzi³ do tego, i¿ w polskim pañstwie
mamy najwy¿szy wskaŸnik dezaktywizacji zawo-
dowej, który jest prawie o 30% gorszy od wskaŸ-
nika w Unii Europejskiej. W³aœnie te rozwi¹za-
nia, które dzisiaj stosujemy, doprowadzi³y do te-
go, ¿e Polakom w pewnym okresie trwania nowej
gospodarki, ju¿ po czasach komunistycznych,
bardziej op³aca³o siê korzystaæ z systemów rento-
wych ni¿ pracowaæ. Bo nie by³o wstydem braæ
pieni¹dze od pañstwa, a niekoniecznie trzeba by-
³o podejmowaæ pracê. Œredni wiek zakoñczenia
kariery zawodowej w naszym kraju wynosi piêæ-
dziesi¹t cztery, piêædziesi¹t piêæ lat, w krajach
Unii Europejskiej – szeœædziesi¹t jeden, szeœæ-
dziesi¹t dwa lata. Proszê pañstwa, to oznacza, ¿e
w tak biednym kraju, którym Polska w porówna-
niu z krajami Unii Europejskiej jest, kraju na do-
robku, pracuje o wiele mniejsza czêœæ spo³eczeñ-
stwa. Za tak¹, a nie inn¹ sytuacjê odpowiedzial-
ny jest w³aœnie system spo³eczny. System spo³e-
czny, który nie aktywizuje ludzi zawodowo, nie
umo¿liwia im powrotu na rynek pracy, ale dosy-
puje do systemu kolejne pieni¹dze, jedynie po to,
by zape³niæ dziurê. Tyle tylko, ¿e ze wzglêdu na li-
czbê ludzi znajduj¹cych siê w tym systemie jest
niewydolny, dlatego te renty s¹ w kwocie 600 z³
i wiêcej. Ta matematyka, proszê pañstwa, jest
brutalna. Tylko dzisiaj mamy mo¿liwoœæ skorzy-
stania z tego, co daje nam wzrost gospodarczy,
tylko dzisiaj – to bêdê adresowa³ szczególnie do
pani senator Tomaszewskiej – staæ nas na tego
typu posuniêcia. Chcê tylko przypomnieæ, ¿e ele-
ment kosztu pracy – i tu, Pani Senator, nie bêdê
mówi³, ¿e koszt pracy jest kosztem p³acy, mówi-
my o dwóch ró¿nych rzeczach, o czym powiedzia-
³a pani premier Gilowska – to jest 88% kosztów
pozap³acowych. 88%, czyli jest o 5% wy¿szy, pani
premier o tym mówi³a, ni¿ w krajach Unii Euro-
pejskiej. Nas na takie rozwi¹zania nie staæ.

Pani premier wyraŸnie mówi, ¿e system rento-
wy jest zabezpieczony przez rz¹d. Jak pañstwo
w takiej sytuacji mo¿ecie sk³adaæ wnioski o od-
rzucenie pierwszego kroku, a w³aœciwie tiptopka,
którego dokonuje rz¹d w zakresie redukcji kosz-
tów pozap³acowych? I jeszcze wnosicie jako ko-
misja, ¿eby w ogóle wycofaæ to z obrad Senatu,
odrzuciæ ten punkt? To przecie¿ jest cofanie siê.
Wystarczy tylko pokazaæ, jakie s¹ efekty dzia³a-
nia dzisiejszego wzrostu gospodarczego.

Pani twierdzi, ¿e dzia³ania, które by³y podejmo-
wane, nie da³y efektu. Z tym siê nie zgadzam,
efektem jest na pewno to, ¿e bezrobocie z prawie
dwudziestoprocentowego dzisiaj jest dwunasto-
procentowe. Nie mówiê, ¿e to jest osi¹gniêcie jed-
nego rz¹du, to jest osi¹gniêcie wielu lat niewiel-
kich prób obni¿enia podatków. W tej chwili nie
bêdziemy konkurencyjni, je¿eli nie pozwolimy
sobie na kolejne ruchy w tym zakresie.
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Dzisiejszy wzrost gospodarczy, proszê pañ-
stwa, nie bierze siê z niczego, jest kreowany
przez nap³yw inwestycji zagranicznych, przez
nap³yw du¿ych œrodków unijnych. To nie bêdzie
trwa³o wiecznie, ma³o tego, mo¿e siê w pewnym
okresie zakoñczyæ wycofaniem siê tych inwesto-
rów z Polski. Gospodarka jest globalna, a to oz-
nacza, ¿e ci inwestorzy, którzy dzisiaj otwieraj¹
w Polsce fabryki z trzema tysi¹cami miejsc pra-
cy, za piêæ lat mog¹ te fabryki przenieœæ na
Ukrainê albo do Rumunii, i nie bêd¹ mieli z tym
¿adnego problemu, bo koszt wybudowania tych
fabryk jest minimalny w stosunku do kosztów
zatrudnienia ludzi.

Presja p³acowa, jak¹ dzisiaj mamy na rynku,
jest ogromna, wywo³ana jest ona oczywiœcie
przez to, ¿e p³ace s¹ i d³ugo by³y niskie, przez to,
¿e weszliœmy do wspólnego rynku pracy Unii
Europejskiej i tam, w Wielkiej Brytanii, w Ho-
landii, w innych miejscach mo¿na zarabiaæ wiê-
cej. Jeœli tej presji p³acowej nie bêdziemy starali
siê wyrównywaæ na ró¿ne sposoby, miêdzy inny-
mi obni¿aj¹c koszty pozap³acowe, wœród nich
sk³adkê rentow¹, to mo¿e siê okazaæ, ¿e za trzy
lata bêdziemy mieli ju¿ tylko wspomnienia po
wzroœcie gospodarczym. Inwestycje zagraniczne
bêd¹ skrzêtnie Polskê omija³y, tak jak to mia³o
miejsce, przypominam, w okresie wprowadza-
nych po rz¹dach Buzka rz¹dów SLD, kiedy zwiê-
kszono wszystkie obci¹¿enia fiskalne. S¹ wyraŸ-
ne wykresy pokazuj¹ce, ¿e na przyk³ad dzieñ
wolnoœci podatkowej w niektórych latach przy-
pada³ na pocz¹tek czerwca, dzisiaj przypada ju¿
na któryœ dzieñ lipca, a w³aœnie za rz¹dów esel-
dowskich przypada³ chyba na 16 czy 17 lipca.
W tej chwili takimi wnioskami pañstwo z powro-
tem nie chc¹ skróciæ tego okresu podatkowego,
Pani Senator.

Chcia³bym powiedzieæ jedn¹ wa¿n¹ rzecz.
Uwa¿am, ¿e to, co robi rz¹d, to jest ma³y krok,
krok robiony dopiero po dwóch latach, ale w do-
br¹ stronê. Wydaje mi siê jednak, ¿e na kroczki to
my czasu nie mamy. My musimy zacz¹æ biec za
nasz¹ Europ¹, a nie drobnymi krokami zbli¿aæ
siê do niej, bo drobnymi krokami bêdziemy do
niej szeœædziesi¹t lat dochodziæ.

Dlatego te¿ bêdê sk³ada³ wniosek o rozszerze-
nie tej decyzji, któr¹ pani premier, minister fi-
nansów podjê³a, i ¿eby to, co wed³ug propozycji
ma byæ wprowadzone dopiero od stycznia, zosta-
³o wprowadzone ju¿ w chwili wejœcia w ¿ycie usta-
wy. I wiem, ¿e za chwilê wstanie pan senator Pu-
tra i powie, ¿e bêdziemy musieli dawaæ pielêg-
niarkom, s³u¿bie zdrowia i innym osobom i nie
mamy na to pieniêdzy. To nie jest, proszê pañ-
stwa, prawda. Mamy na to pieni¹dze. Wzrost go-
spodarczy, który jest generowany, bêdzie w sta-
nie pokryæ te ró¿nice.

Proszê zwróciæ uwagê, ¿e te œrodki, które poja-
wi¹ siê po stronie w³aœnie pracodawców czy pra-
cowników, bêd¹ wraca³y, oczywiœcie nie w 100%,
tak jak pani premier mówi³a, bo nie ma takiej
mo¿liwoœci, ale w du¿ym procencie bêd¹ wraca³y
do bud¿etu. Ale pozosta³e œrodki, proszê pañ-
stwa, bêd¹ siê mno¿yæ. Je¿eli mamy wielopro-
centowy wzrost gospodarczy, to to oznacza, ¿e
ka¿da zainwestowana z³otówka mo¿e przynieœæ
dziesi¹tki z³otych zwrotu w tym okresie w wielu
sektorach. I je¿eli bêdziemy odwa¿ni i zrobimy
szybsze kroki, Panie Senatorze, ni¿ mo¿emy we-
d³ug tej ustawy, a uwa¿am, ¿e staæ nas na to i na
pewno w tej sytuacji nie potrzebujemy trzymaæ
dodatkowego zapasu finansowego na kolejne
protesty spo³eczne, to bêdziemy w stanie na-
prawdê równie¿ w przysz³oœci œwiêtowaæ takie
du¿e wzrosty gospodarcze jak w dniu dzisiej-
szym.

Proszê pañstwa, sk³adam tê poprawkê do mar-
sza³ka – proszê uprzejmie. Liczê na to, ¿e odwa¿y-
cie siê pañstwo na wykonanie wiêkszego i g³êb-
szego ruchu, bo trzymanie tych œrodków na
wszelki wypadek, czekanie na inne protesty spo-
³eczne, obawianie siê takich zdarzeñ nie ma naj-
mniejszego sensu. B¹dŸmy odwa¿ni, inwestujmy
nasze œrodki, pozwólmy sobie na to, ¿eby Uniê
Europejsk¹ dogoniæ. Bo ja mam wra¿enie, ¿e je-
dynie pani premier Gilowska, chcia³oby siê po-
wiedzieæ: nasza krew…

(Senator Krzysztof Putra: Zapraszamy ca³¹
Platformê.)

…rozumie, co powinno siê dziaæ w gospodarce.
Ale niestety przez dwa lata by³a efektywnie bloko-
wana zarówno przez premiera, jak i koalicjê
rz¹dz¹c¹.

(Senator Krzysztof Putra: Jak wasza krew, to
dorównajcie kroku.)

Mam nadziejê, ¿e pañstwo to przerwiecie i ¿e
bêdziemy mieli okazjê wróciæ do normalnej roz-
mowy o gospodarce przez pryzmat wzrostu go-
spodarczego, a nie tylko i wy³¹cznie wydatków
i kosztów gospodarczych. Dziêkujê bardzo.

(Rozmowy na sali)
(Senator Czes³aw Ryszka: Zaczekamy, a¿ pan

bêdzie ministrem finansów.)

Wicemarsza³ek Maciej P³a¿yñski:

Krew po transfuzji…
Pani Ewa Tomaszewska, pani senator Toma-

szewska.

Senator Ewa Tomaszewska:

PanieMarsza³ku!PaniPremier!WysokiSenacie!
Przedtem wystêpowa³am jako sprawozdawca,

teraz zabieram g³os w dyskusji, ale nadal popie-
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ram zdecydowanie stanowisko mojej komisji.
A odniosê siê do kilku kwestii, które by³y poru-
szane w miêdzyczasie.

Przed chwil¹ pan senator z tak¹ nonszalancj¹
odnosi³ siê do kwestii wynagrodzeñ, mówi¹c
o tym, jakie to bêdzie parcie pracowników na p³a-
ce. Otó¿ pracownicy maj¹… Przede wszystkim
przez ostatnich kilka lat blokowano wzrost p³ac,
a tymczasem wydajnoœæ pracy ros³a, ros³a kilka-
krotnie szybciej ni¿ p³ace. I rezultaty mamy dwa:
albo pielêgniarki pod URM, albo pielêgniarki
w Londynie. Wreszcie na rynek pracy wesz³a i ta-
ka mo¿liwoœæ, ¿e to pracownik bêdzie mia³ jakiœ
wp³yw na to, co siê z nim bêdzie dzia³o, i nie bê-
dzie pracowa³ za czapkê gruszek. Rozwoju gospo-
darczego bez pracowników nie bêdzie. Ju¿ o tym
wiedz¹ pracodawcy w sferze budownictwa.
W sektorze budowlanym ju¿ to widaæ. W tej chwi-
li nawet widaæ to w bardzo dramatyczny sposób,
bo zaczyna rosn¹æ liczba…

(Senator Tomasz Misiak: Niech p³ac¹ bez regu-
lacji rz¹dowych.)

…wypadków przy pracy, poniewa¿ przyjmuje
siê pracowników o bardzo niskich kwalifika-
cjach, którzy maj¹ du¿¹ przerwê w funkcjonowa-
niu w zak³adach pracy w normalnej gospodarce.
Po prostu trzeba za pracê p³aciæ. Trzeba za pracê
p³aciæ. Dlaczego ludzie jad¹ na Zachód? Bo tam
p³ac¹ wiêcej. Te¿ maj¹ prawo wyboru. I to jest
sprawa bardzo istotna.

Oczywiœcie, by³oby lepiej, gdyby koszty pracy
dawa³y pracodawcom szansê na wiêksze zatrud-
nienie, ale nie mo¿e byæ tak, ¿e oznacza to, ¿e
mo¿na nie zap³aciæ za pracê. A taki proceder siê
w Polsce odbywa od lat. Za pracê mo¿na nie p³a-
ciæ i to mo¿e nie byæ karane, przymyka siê na to
zjawisko oczy, dlatego ¿e wa¿ne jest, jak¹ pozycjê
ma pracodawca. I niestety wiêkszoœæ pracodaw-
ców, tych uczciwych, którzy wyp³acaj¹ wynagro-
dzenia, nie bardzo broni siê przed tym zjawis-
kiem, bo nie zawsze uwa¿a, ¿e warto, a to jest nie-
uczciwa konkurencja na rynku pracy. I to jest je-
dna kwestia.

Parcie na obni¿anie kosztów pracy to jest par-
cie na obni¿anie wynagrodzeñ lub wynagrodze-
nia w postaci sk³adki, która jest od³o¿onym wy-
nagrodzeniem. Cz³owiek je dostanie wtedy, kiedy
przejdzie na emeryturê, albo wtedy, jeœli zaistnie-
j¹ przykre okolicznoœci, ¿e dostanie rentê. Jeœli
obni¿ymy je nadmiernie, to doprowadzimy do sy-
tuacji zdecydowanej zmiany w strukturze syste-
mu ubezpieczeñ spo³ecznych. W tej chwili mamy
system ubezpieczeniowy, w którym cz³owiek p³a-
ci sk³adkê i z tego wynika jego prawo do œwiad-
czenia. To jest uproszczona informacja, ale tak to
jest. Ale je¿eli wiêkszoœæ œrodków na wyp³aty
œwiadczeñ bêdzie pochodzi³a z bud¿etu pañstwa,
to wówczas to uzale¿nienie od bud¿etu bêdzie tak

wielkie, ¿e ubezpieczeniowy charakter systemu
stanie pod znakiem zapytania.

Co to oznacza w zestawieniu w ogóle z podjê-
ciem reformy systemu ubezpieczeñ spo³ecz-
nych? Otó¿ jednym z jej powodów by³o zmniejsze-
nie uzale¿nienia systemu od polityki, a to jest
mo¿liwe wtedy, kiedy nie ma potrzeby korzysta-
nia ze œrodków bud¿etowych, bo s¹ œrodki ubez-
pieczeniowe, wp³ywy ze sk³adek, które w ca³oœci
pokrywaj¹ koniecznoœæ wyp³at na œwiadczenia.
Wówczas nie potrzeba wyci¹gaæ rêki do bud¿etu
pañstwa i prosiæ o dodatkowe œrodki. Wówczas
nie ulega siê te¿ presjom, by zmieniæ wysokoœæ
œwiadczeñ. Je¿eli pañstwo refunduje czêœæ
œwiadczeñ, to te¿ ma wp³yw na to, jaka jest ich
wysokoœæ. P³ac¹ za to wszyscy podatnicy, nie tyl-
ko ci, którzy siê ubezpieczyli. I jest wówczas po-
wód, ¿eby ingerowaæ w wysokoœæ œwiadczeñ.

I to siê dzieje w³aœnie w przypadku rent, tutaj
rzeczywiœcie jest ³atwiej, bo trudno na przyk³ad
osobom niepe³nosprawnym na wózkach przyje-
chaæ i stan¹æ pod Ministerstwem Finansów. Im
jest trudniej.A toonebêd¹ponosiækonsekwencje.

Ja bardzo dobrze ¿yczê naszej gospodarce, pani
premier, naszemu krajowi. Chcia³abym, ¿eby ta
ustawa da³a, jeœli wejdzie w ¿ycie, pozytywny rezul-
tat, ¿ebysiênieokaza³o, ¿ebêdzie, tak jakprzypusz-
czam, wielka dziura w bud¿ecie spowodowana nie-
doborem ze sk³adek. Bardzo bym tego nie chcia³a.
Po to przeprowadzana by³a reforma, ¿eby wp³ywy ze
sk³adek pokrywa³y konieczne wyp³aty œwiadczeñ.

Pani premier mówi³a, ¿e w tej chwili pierwszy
raz zaczyna siê dzia³anie na klin podatkowy. Otó¿
nie jest todokoñcaprawda,bowsensiepoœrednim
to siê zaczê³o w chwili rozpoczêcia reformy syste-
mu ubezpieczeñ spo³ecznych. Gdybyœmy wtedy,
w 1999 r., jej nie wprowadzili, to byæ mo¿e sk³ad-
ka wynosi³aby teraz powy¿ej 70%, bo by³aby po-
trzebna na wyp³aty œwiadczeñ nale¿nych, wyni-
kaj¹cych ze zobowi¹zañ, z tytu³u pobranych kie-
dyœ sk³adek. I to jest sprawa uczciwoœci wobec
tych, którzy kiedyœ te sk³adki p³acili. Ale te¿ jest
to powa¿ny efekt reformy.

Pani premier mówi³a, ¿e owoców tej reformy
nie ma. To nie jest prawda, po prostu pomyli³a
pani dwie kwestie: reformê systemu ubezpieczeñ
spo³ecznych z reform¹ emerytaln¹. Reforma
emerytalna jest czêœci¹ reformy systemu ubez-
pieczeñ spo³ecznych. I w innych obszarach, jak
mówi³am, efekt mamy pozytywny, w emerytu-
rach – nie do koñca, w emeryturach – nie. I nie-
stety tego efektu nie bêdzie, jeœli nie bêdzie dzia-
³añ prorodzinnych, jeœli nie poradzimy sobie
z problemem demografii. To bêdzie po prostu ka-
tastrofa finansowa.

Pani premier mówi³a, ¿e te emerytury bêd¹
mniejsze. Ja mam tak¹ œwiadomoœæ, ¿e bêd¹
mniejsze, i czêœæ z nas, pracuj¹c nad t¹ reform¹,
mia³a tak¹ œwiadomoœæ. Chodzi³o o to, ¿eby one
by³y wiêksze ani¿eli wtedy, jeœliby siê tej reformy
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nie przeprowadzi³o. I tak bêdzie. Bêdzie to po pro-
stu zmniejszenie uderzenia tej fali demograficz-
nej, która zaistnieje, kiedy kolejne roczniki bêd¹
przechodziæ na emerytury, a na rynek pracy bê-
dzie wchodzi³a bardzo niewielka liczba obywateli
naszego pañstwa. I to jest bardzo powa¿ny pro-
blem i bardzo powa¿ny dramat.

Teraz przejdê do kwestii negocjacji z Uni¹
i sposobu traktowania sk³adek wp³acanych do
OFE. Otó¿ jeszcze w okresie rz¹dów pana pre-
miera Buzka wynegocjowano, ¿e te œrodki bêd¹
uwa¿ane za publiczne. Wtedy taka by³a decyzja.
Nie wiem, dlaczego nast¹pi³o cofniêcie. Jest to
wynik sposobu rozliczeñ. Przy sposobie memo-
ria³owym tego problemu nie bêdzie. Problem jest
taki, ¿e Eurostat traktuje OFE jako sprawê pry-
watn¹, poniewa¿ niekompatybilne s¹ systemy
emerytalne w Polsce i w Unii Europejskiej. Sys-
tem polski, jeœli chodzi o OFE, o drugi filar, trak-
tuje ten filar jako publiczny, poniewa¿ jest to fi-
lar powszechny i obowi¹zkowy i wobec tego mu-
si to byæ element publicznego systemu ubezpie-
czeñ spo³ecznych. W krajach Unii Europejskiej
drugi filar to jest system dobrowolny, kapita³o-
wy, ale dobrowolny. I to jest zupe³nie inna spra-
wa. Przy dobrowolnoœci trudno mówiæ o spo³ecz-
nym charakterze tego filaru. Ale na kraje Unii
Europejskiej czeka ta reforma, musz¹ zreformo-
waæ w³asne systemy. Nasze spo³eczeñstwo, pa-
trz¹c od strony naszych problemów, jest spo³e-
czeñstwem, które siê starzeje, ma problem z de-
mografi¹, ale w Unii Europejskiej jest du¿o go-
rzej i du¿o wy¿sze s¹ te¿ oczekiwania przysz³ych
emerytów, poniewa¿ obietnice ich systemów, zo-
bowi¹zania wobec ludzi s¹ wy¿sze i bêd¹ musieli
przeprowadzaæ podobne lub inne reformy, ¿eby
w jakiœ sposób ten system ratowaæ. Albo zajm¹
siê spraw¹ demografii.

To s¹ dwa mo¿liwe kierunki, a mo¿na te¿ wpro-
wadziæ kombinowane metody. Inaczej po prostu
finanse publiczne tych krajów czeka krach, mi-
mo ¿e s¹ znacznie zamo¿niejsze od nas. I trzeba
mieæ œwiadomoœæ, jak powa¿ne jest to zagadnie-
nie i jak drastycznie bêdzie to wp³ywaæ na sytua-
cjê ka¿dego cz³owieka w tych pañstwach: i tego,
który musi z tego zbyt ma³ego garnuszka ze œrod-
kami na emerytury czerpaæ, i tego, który musi ze
swoich wynagrodzeñ odprowadzaæ sk³adki, ¿eby
ten system utrzymaæ. Jest to bardzo powa¿ny
problem i nie ma powodu, ¿eby sobie z niego ro-
biæ ¿arty. Trzeba naprawdê serio siê tym zajmo-
waæ. Mam powa¿n¹ obawê, ¿e jeœli kosztem sys-
temu ubezpieczeñ spo³ecznych bêdziemy roz-
wi¹zywaæ inne problemy spo³eczne, te¿ wa¿ne, to
zawalimy coœ, co jest du¿o wiêksze i wiêcej ko-
sztuje. To jest taka kwestia.

Teraz, jeœli chodzi o system rentowy, rzeczywi-
œcie bardzo spada liczba rent i emerytur. By³

okres skokowego spadku, dlatego ¿e ustaw¹
zmieniliœmy…

(Wicemarsza³ek Maciej P³a¿yñski: Pani Sena-
tor…)

Czas siê koñczy?
(Wicemarsza³ek Maciej P³a¿yñski: Nastêpne

piêæ minut, tak?)
Bardzo proszê.
(Wicemarsza³ek Maciej P³a¿yñski: To na tym

bêdzie koniec.)
Dobrze.
Zmniejsza siê liczba œwiadczeñ rentowych.

Zmieniona zosta³a ustawa. Tu te¿ by³a niekompa-
tybilnoœæ z Eurostatem, poniewa¿ u nas renciœci
do koñca ¿ycia byli rencistami, a tam przechodzili
na emeryturê. I po prostu dlatego siê mówi³o, ¿e
jest w Polsce tak wielu rencistów, bo systemy sta-
tystyczne do siebie nie przystawa³y, wcale nie dla-
tego, ¿e rzeczywiœcie jest to tak drastycznie wy¿sza
liczba. Ale w tej chwili liczba ta spada, jeœli chodzi
o renty z tytu³u niezdolnoœci do pracy, i spadaj¹
znacznie kwoty œwiadczeñ co roku na ten cel wyda-
wane. Roœnie zaœ niepokoj¹co kwota wyp³acana co
roku z tytu³u rent rodzinnych. Ja nie bardzo
sprawdza³am jeszcze, na czym to zjawisko polega,
dlaczego tak siê dzieje. Ale tak siê dzieje.

Co jeszcze? Jeœli chodzi o p³acê minimaln¹, to jej
podnoszenie powoduje ujawnianie czêœci szarej
strefy, bo czêœæ pieniêdzy na wynagrodzenia dawa-
na jest pod sto³em w kopercie. Jeœli p³aca minimal-
na wzrasta, to siê objawia ta czêœæ, po prostu.
I druga sprawa: ministerstwo pracy przeprowadzi-
³o bardzo powa¿ne badania, jeœli chodzi o opiniê
pracodawców o p³acy minimalnej, i to nie tych pra-
codawców, którzy sobie wyobra¿aj¹, jak to jest, tyl-
ko tych, którzy wiêkszoœæ tych p³ac minimalnych
wyp³acaj¹ u siebie w zak³adach. Wiêkszoœæ spoœ-
ródnichuwa¿a³a, ¿ep³acaminimalnapowinnabyæ
na poziomie 1 tysi¹ca z³. Grupa, która uwa¿a³a, ¿e
ta kwota powinna byæ ni¿sza, liczbowo by³a równa
grupie, która uwa¿a³a, ¿e powinna to byæ kwota
1 tysi¹ca500z³. Takwiêc rozbie¿noœci s¹wœródsa-
mych pracodawców, a lepiej rozmawiaæ z tymi,
którzy maj¹ osobiste doœwiadczenia, bo prowadz¹
zak³ady, gdzie taka w³aœnie jest p³aca.

To mo¿e ja na razie skoñczê, jak mi parê minut
zosta³o, to mo¿e jeszcze bêdzie okazja…

(G³os z sali: Zosta³y dwie minuty.)
Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Maciej P³a¿yñski:
Dziêkujê.
Pan Mieczys³aw Augustyn, pan senator Augu-

styn.

Senator Mieczys³aw Augustyn:
Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
Coraz wyraŸniej uzmys³awiamy sobie, ¿e roz-

wój gospodarczy i system zabezpieczenia spo³e-
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cznego to s¹ naczynia po³¹czone. Mo¿na by po-
wiedzieæ, ¿e pod ciœnieniem otwieraj¹cych siê
rynków i globalizacji ta zale¿noœæ wydaje siê jesz-
cze bardziej oczywista i przybiera w wielu kra-
jach, nie tylko w Polsce, formê wa¿nych pytañ,
wa¿nych dylematów. Trzeba je rozstrzygaæ, a¿e-
by chwyciæ ten punkt równowagi miêdzy tym, co
niezbêdne dla zabezpieczenia osób niemog¹cych
sobie poradziæ na staroœæ, w chorobie, z powodu
inwalidztwa, a tym, co niezbêdne z punktu wi-
dzenia konkurencyjnoœci gospodarki w dobie
globalizacji. I my dzisiaj w³aœciwie o tym mówi-
my. Mówimy o tych naczyniach po³¹czonych,
mówimy, jakie korzyœci, jakie pozytywne skutki
wywo³aæ mo¿e zaproponowana zmiana ustawo-
wa. I trudno ich nie dostrzegaæ, i trudno siê na
nie nie ucieszyæ, zw³aszcza ¿e tak naprawdê pod-
stawowym problemem polskiego systemu zabez-
pieczenia spo³ecznego jest bardzo niska baza
sk³adkowa, a to z kolei wi¹¿e siê z nisk¹ aktywno-
œci¹ zawodow¹ Polaków w wieku produkcyjnym,
o czym tutaj by³a ju¿ mowa.

Rzeczywiœcie, brakuje tych 10% sk³adkowi-
czów, a¿eby sytuacja systemów by³a zadowala-
j¹ca, a przynajmniej du¿o lepsza. Brakuje jeszcze
tych dziesiêciu dodatkowych lat pracy, byœmy
mogli mówiæ o tym, ¿e sytuacja systemu emery-
talnego i rentowego jest lepsza, a oczekiwania
tych, którzy czekaj¹ na lepsze emerytury i renty,
bêd¹ spe³nione.

Trzeba zatem widzieæ problemy systemu eme-
rytalnego nie w oderwaniu, nie tylko w ramach
funkcjonowania zamkniêtego systemu, ale w po-
³¹czeniu z gospodark¹, której stan determinuje
– widzimy to teraz, i to w sensie jak najbardziej po-
zytywnym – mo¿liwoœci systemowe. Kiedy rozpê-
dza siê gospodarka, maleje bezrobocie, rosn¹ wp³y-
wy. S³yszeliœmy, ¿e te 20 miliardów ubytków tylko
w 50% bêdzie sfinansowane z bud¿etu, poniewa¿
sam system, dziêki zwiêkszonej bazie sk³adkowej,
w tym wypadku sk³adkowej, bêdzie w stanie wyge-
nerowaæ, przyj¹æ 10 miliardów wiêcej.

Osobiœcie podzielam opiniê wielu polityków
spo³ecznych, tak¿e takich, którzy za swoje osi¹g-
niêcia naukowe otrzymywali nagrodê Nobla, ¿e
tym punktem wspólnym w sporze, o którym mó-
wimy, jest reforma systemu. I powiem pañstwu
szczerze, ¿e obie rêce bym wtedy z³o¿y³ do oklas-
ków, bo i da³oby to te wszystkie korzyœci, które
przedstawia³o Ministerstwo Finansów, i system
dzia³a³by w sposób niezak³ócony – gdyby tylko
zosta³ zreformowany. O tym tutaj bardzo ma³o
mówiliœmy, wspominano tylko. Ale trzeba powie-
dzieæ, ¿e przecie¿ ta reforma nie zosta³a dokoñ-
czona. Ona bardzo wielu grup nie obejmuje, bar-
dzo wiele grup pozostawia poza systemem, zaró-
wno pod wzglêdem p³acenia sk³adek, jak i wy-
p³at, a przynajmniej ich wysokoœci. Dlatego

chcia³bym tutaj bardzo mocno postawiæ tê spra-
wê. Jak wiele razy powtarza³em z tej mównicy,
tylko reforma systemu zabezpieczenia spo³ecz-
nego, w tym tak¿e reforma pomocy spo³ecznej
i nie tylko, systemu rent i emerytur otworzy nie-
konfliktowe pole do obni¿ania obci¹¿eñ z tytu³u
sk³adek emerytalnych i rentowych, w przeciw-
nym wypadku wchodzimy w sferê ryzyka. Co pra-
wda dzisiaj w pytaniach zosta³em uspokojony
przez pani¹ premier Gilowsk¹. Bo podzielam
zdanie pana przewodnicz¹cego Szymañskiego,
¿e dobrze by³oby d¹¿yæ do tego, ¿eby system eme-
rytalno-rentowy by³ samofinansuj¹cy, samobi-
lansuj¹cy, odseparowany od, byæ mo¿e, zakusów
polityków. Dobrze by by³o, ale to mo¿liwe bêdzie
tylko wtedy, kiedy ten system zostanie w³aœciwie
wysterowany, zreformowany tak, a¿eby jego
wp³ywy nie by³y wynikiem kolejnych zwiêkszeñ
obci¹¿eñ pracodawców, ale by³y wynikiem osz-
czêdnoœci, systemowych oszczêdnoœci. Takich
reform oczekujemy, takich reform siê spodziewa-
my. I byæ mo¿e wówczas to samozbilansowanie
siê systemu nast¹pi nie w 2009 r., tylko szybciej.
Byæ mo¿e nastêpne ruchy bêd¹ mo¿liwe do wyko-
nania szybciej, ale nie zrobimy tego na pewno, je-
œli nie zreformujemy KRUS, jeœli nie bêdziemy
potrafili uporz¹dkowaæ systemu p³acenia sk³a-
dek, na przyk³ad w samozatrudnieniu itd.

Generalnie jednak uwa¿am, ¿e to, co by³o po-
wodem moich w¹tpliwoœci, w znacznej mierze
w tym momencie zosta³o rozwiane. No bo ubytek
tych funduszy sk³adkowych, owszem, bêdzie,
ale z punktu widzenia wk³adu bud¿etowego bê-
dzie mniejszy ani¿eli ten, o jakim pocz¹tkowo
czyta³em w wyjaœnieniu. Tak naprawdê nie
o 20 miliardów chodzi, lecz o 10 miliardów, bo
tyle ten system sam bêdzie w stanie zdobyæ tytu-
³em wzrostu. I jest to powa¿na ró¿nica. Jeœli s³y-
szê, ¿e system rentowy zdo³a siê na powrót zbi-
lansowaæ ju¿ w 2009, najpóŸniej w 2010 r., to
rzeczywiœcie moje obawy z tego tytu³u s¹ zdecy-
dowanie mniejsze.

Mówiono tutaj jednak, ¿e tak naprawdê nie ma
prostego powi¹zania miêdzy pewnoœci¹ systemu
rentowego a reform¹ tego systemu. I tak, i nie, to
nie jest tylko przypadkowy zbieg okolicznoœci.
Skoro pañstwo jest gwarantem wyp³at, to oczywi-
œcie jest bardzo wa¿ne, ¿eby ten system nie gene-
rowa³ kolejnych, byæ mo¿e astronomicznych, ko-
sztów dla bud¿etu. Reforma Jerzego Buzka, co
warto podkreœliæ, postawi³a Polskê w czo³ówce
krajów, które zreformowa³y system. Ale wa¿ne,
¿ebyœmy tutaj podkreœlili to, co chcia³em, ¿eby
wychwyci³a pani premier Gilowska, ale mia³em
te¿ na myœli, oczywiœcie, rezultaty w³aœnie tamtej
reformy premiera Buzka. Otó¿ wysy³amy dzisiaj
dwa sygna³y, a nie jeden, dwa nies³ychanie wa¿-
ne sygna³y. Pierwszy to ten, który wynika z dzi-
siejszego przed³o¿enia. Pierwszy sygna³ mówi:
dobrze jest pracowaæ. I to jest bardzo pozytywny
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sygna³. Ka¿dy, kto pracuje, ma szansê wiêcej pie-
niêdzy zatrzymaæ dla siebie. Ale z t¹ radoœci¹ po-
winien siê wi¹zaæ tak¿e drugi sygna³, taki, ¿e sys-
tem emerytalno-rentowy siê zmieni³ i prawda
o jego dzia³aniu, czyli o powi¹zaniu wysokoœci
wyp³at z wielkoœci¹ zgromadzonego wk³adu, za
chwilê bêdzie naszym udzia³em. Dlatego warto
w tym momencie powiedzieæ: Polacy, rodacy, ci
wszyscy, którzy siê cieszycie, jeœli uciekacie od
p³atnoœci, od ³o¿enia na system, musicie siê spo-
dziewaæ, ¿e na takie emerytury, na takie renty nie
bêdzie warto iœæ. Warto zatem powiedzieæ, ¿e to
jest ten moment, ¿eby siê zastanowiæ, czy pieniê-
dzy wyjêtych z obligatoryjnego systemu nie prze-
znaczaæ na przyk³ad na indywidualne konta
emerytalne, czy nie zainwestowaæ dobrowolnie
we w³asn¹ przysz³oœæ…

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza-
³ek Krzysztof Putra)

(Wicemarsza³ek Krzysztof Putra: Czas, Panie
Senatorze.)

Czy te¿ mo¿e nie warto by by³o nie p³aciæ jako
pracodawca tylko najni¿szych sk³adek, a zacz¹æ
p³aciæ takie sk³adki…

(Wicemarsza³ek Krzysztof Putra: Czas zosta³
przekroczony.)

…które by coœ w przysz³oœci gwarantowa³y.
Wa¿ne jest, ¿eby taki sygna³ dzisiaj wysy³aæ,

poniewa¿ zaproponowana tutaj dobra zmiana,
któr¹ warto poprzeæ, niesie ze sob¹ zagro¿enia,
o których ka¿dy z nas powinien pamiêtaæ. Bo jeœli
zostawimy sprawy w³asnemu biegowi, to wówczas
nie w pe³ni wykorzystamy to przes³anie, które p³y-
nie z reformy Jerzego Buzka. Dziêkujê bardzo.

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

Tomasza Misiaka.
Pan senator postulowa³ przyspieszenie. Ja te¿

proponujê, ¿eby przyspieszyæ w wyst¹pieniu.
(Senator Tomasz Misiak: Przyspieszam, przy-

spieszam.)
Skróciæ po prostu.

Senator Tomasz Misiak:
Oczywiœcie, bêdzie bardzo krótko i na temat,

Panie Marsza³ku.
Szanowni Pañstwo!
Tylko jedn¹ wa¿n¹ informacjê chcia³bym prze-

kazaæ. Mam wra¿enie, ¿e rozmawiamy o dwóch
ró¿nych rzeczach. Ja mówiê wyraŸnie, ¿e chodzi
o matematyczne wyznaczanie pewnych wartoœci.
Dla mnie jest jasne, ¿e w systemie rentowym
œrodki nie pochodz¹ znik¹d, tylko s¹ pochodn¹
p³ac, pochodz¹ z wynagrodzeñ pracowników. Je-
¿eli w krótkim okresie, krótkim, proszê pañstwa,

w naszym kraju pensje rosn¹ w takim tempie, jak
rosn¹ – a na ten rok przewidywany jest wzrost
dziesiêcioprocentowy – to oznacza te¿, ¿e suma
pieni¹dza wp³ywaj¹ca do bud¿etu, czy to bud¿e-
tu pañstwa, je¿eli chodzi o podatki, czy bud¿etu
systemów emerytalnych, czy w³aœnie bud¿etu
systemu rentowego, staje siê wiêksza, Pani Sena-
tor, automatycznie wiêksza. A zasad¹ matematy-
czn¹ bud¿etow¹ powinno byæ to, ¿e najpierw do-
dajemy i mno¿ymy, a potem odejmujemy i dzieli-
my. I mam wra¿enie, ¿e tej zasady pani nie omi-
nie, bo jeœli bêdzie pani chcia³a najpierw odejmo-
waæ i dzieliæ, to mo¿e siê okazaæ, ¿e niewiele tego
wszystkiego pozostanie.

To, o czym ja mówiê, to ¿ebyœmy zbierali
w naszym systemie wiêksze œrodki dziêki temu,
¿e zarówno przedsiêbiorcy, jak i pracownicy bê-
d¹ w stanie produkowaæ wiêcej masy pie-
ni¹dza. A jest to mo¿liwe, i naprawdê nie ma to
nic wspólnego ani z pensj¹ minimaln¹, ani
z problemami demograficznymi, ani z czymkol-
wiek innym. To jest proste prze³o¿enie matema-
tyczne. O tym wyraŸnie mówi pani premier Gi-
lowska, wyraŸnie potwierdzaj¹ to senatorowie
w swoich pytaniach.

A proszê sobie zdaæ sprawê, ju¿ na samo za-
koñczenie, ¿e system rentowy w Polsce, pomimo
tego, ¿e za³o¿enia mia³ szczytne, sta³ siê syste-
mem chorym. U¿yjê tu takiego aforyzmu, ¿e sys-
tem rentowy trzeba by by³o teraz przenieœæ na
emeryturê – z prostej przyczyny. Otó¿ mamy
ogromn¹ liczbê ludzi, proszê pani, ogromn¹ licz-
bê ludzi, którzy za³atwili sobie renty, mamy czte-
ry i pó³ miliona ludzi niepe³nosprawnych w Pol-
sce. To oznacza, ¿e polskie spo³eczeñstwo ma
najwy¿szy wskaŸnik niepe³nosprawnoœci w Eu-
ropie.

A dlaczego? Dlaczego, proszê pañstwa, to siê
wydarzy³o? Wydarzy³o siê to, proszê pañstwa,
dlatego, ¿e w swoim czasie w Polsce rozwi¹zano
problem zatrudniania niepe³nosprawnych
przez zak³ady pracy chronionej, które nakazy-
wa³y pracownikom bycie niepe³nosprawnymi.
No, to oczywiœcie pracownicy byli „niepe³no-
sprawni”. Znam te przyk³ady. Znam ludzi, któ-
rzy mieli rozkaz „zostaæ niepe³nosprawnymi”.
I dzisiaj ci ludzie pobieraj¹ renty, a my na te renty
³o¿ymy z systemu. To nie jest zdrowa, normalna
sytuacja. Ten system nale¿y przebudowaæ. Nie
nale¿y dosy³aæ tej masy pieni¹dza do takiego sy-
stemu. Gwarantujê, ¿e w Polsce wyrabiamy
w spo³eczeñstwie niechêæ do podejmowania
pracy, w³aœnie niechêæ, dlatego ¿e dostêpnoœæ
œrodków publicznych, mo¿e niewielkich, ale ja-
kichkolwiek pieniêdzy, by³a i jest za du¿a. I albo
to zmienimy i powiemy, ¿e to praca jest napraw-
dê coœ warta, a nie renta, i bêdziemy d¹¿yæ w kie-
runku Danii, albo tego nie zmienimy i bêdziemy
siê cofaæ w kierunku Bia³orusi. Dziêkujê bar-
dzo.
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Wicemarsza³ek Krzysztof Putra:

Dziêkujê bardzo.
Uchwalamy tak¿e prawo w Rzeczypospolitej.
(Senator El¿bieta Rafalska: A kto orzeka³, Pa-

nie Senatorze, o tej niepe³nosprawnoœci?)
Pani Senator, bardzo proszê o krótkie, treœciwe.

Senator El¿bieta Rafalska:
Panie Marsza³ku, tak, na pewno bêdzie krótko.
Wysoka Izbo!
Ogromnie siê cieszê, Panie Senatorze Misiak, ¿e

Platforma Obywatelska potrafi chwaliæ propozycje
rz¹du Prawa i Sprawiedliwoœci. To bardzo dobrze.
Cieszê siê z tych zapêdów reformatorskich. Liczy-
my na wsparcie w tych dzia³aniach. A fakt, ¿e aku-
rat dzisiaj senatorowie PiS mówi¹ o swoich w¹tpli-
woœciach, jest chyba dowodem na to, ¿e polskiej
demokracji tak naprawdê nic nie grozi. Po prostu
mówimy otwarcie. Proszê pañstwa, mówmy te¿ zu-
pe³nie szczerze o klinie podatkowym i pozap³aco-
wych kosztach pracy, bo nie wiem, czemu, ale za-
wsze temu towarzyszy³ jakiœ ton histeryczny.
Wszêdzie, w czymkolwiek bym uczestniczy³a, w ja-
kich debatach dotycz¹cych rynku pracy, to wyda-
wa³o siê, ¿e jedyn¹ recept¹, z³ot¹ recept¹, najlepsz¹
recept¹ na rozwi¹zanie problemu rynku pracy
i problemów spo³ecznych w Polsce bêdzie akurat
obni¿enie klina podatkowego. I z regu³y spotyka-
³am siê z tak¹ argumentacj¹, ¿e na pewno mamy
w Polsce najwy¿sze w Europie, a mo¿e i na œwiecie,
koszty pracy. Chcia³abym powiedzieæ, ¿e w Polsce
klin podatkowy – mówiê o tym bez uwzglêdnienia
podatków poœrednich – dla wynagrodzenia wyno-
sz¹cego dwie trzecie przeciêtnego wynagrodzenia
wynosi 41,9. I tak jak mówi³a pani premier, choæ
nie jest wy¿szy od przeciêtnej w Unii Europejskiej,
to jednak jest porównywalny z innymi pañstwami
regionu, Czechami, S³owacj¹, Wêgrami. Mówmy
wiêc otwarcie: nie jest najwy¿szy w krajach Unii
Europejskiej, chocia¿ pozostaje wysoki. Akurat to
rozwi¹zanie, októrymdzisiajmówimy, jestdobrym
rozwi¹zaniem, ale nie przycinajmy tej debaty,
chc¹c j¹ poprowadziæ tak jednotorowo.

Wzrost wynagrodzenia a koszty pozap³acowe pra-
cy. Nie przeceniajmy te¿ tego wp³ywu. On oczywiœcie
jest, alepodamtudane,któremówi¹o tym, ¿eobni¿-
ka obci¹¿eñ o dziesiêæ punktów procentowych,
a wiêc wysoka, prowadzi do spadku bezrobocia o je-
denpunktprocentowy.Tusiênak³adaj¹ innedzia³a-
nia, które te¿ wp³ywaj¹ na rynek pracy, choæby akty-
wnoœæ zawodowa Polaków. To niezwykle powa¿ny
dzisiaj problem, który tylko pobocznie wystêpuje
przy okazji omawiania tej ustawy, ale myœlê, ¿e to je-
den z najwa¿niejszych problemów polskiego rynku
pracy. Myœlê, ¿e tego bagatelizowaæ nie mo¿na i trze-
ba z ca³¹ otwartoœci¹ mówiæ o tych problemach, bo
jest to wyzwanie, chyba na najbli¿sze lata. Te wskaŸ-
niki na pewno musz¹ nam siê znacz¹co poprawiæ.

Pan senator Misiak próbowa³ trochê wyœmie-
waæ problem wynagrodzenia minimalnego. Ja
bym tak nie bagatelizowa³a tego zagadnienia, bo
dzisiejsze 936 z³ to jest 36% przeciêtnego wyna-
grodzenia, a myœlê, ¿e przy takim skokowym
wzroœcie wynagrodzeñ w odniesieniu do wyna-
grodzeñ z 2007 r. oka¿e siê, ¿e to bêdzie trzydzie-
œci parê, 32%, mo¿e 31%. Je¿eli wiêc mówimy
o przeciêtnym wynagrodzeniu, jeœli pos³ugujemy
siê statystyk¹, sprawdzaj¹c, jak wypadamy
w Unii, to mówmy te¿, jak wygl¹daj¹ przeciêtne
wynagrodzenia i minimalne wynagrodzenia
w krajach Unii Europejskiej. To wynagrodzenie
minimalne te¿ generuje nam szar¹ strefê.

(Senator Tomasz Misiak: Nieprawd¹ jest, ¿e ja
wyœmiewa³em, tylko to nie jest temat debaty
w tym punkcie.)

Ono te¿ generuje nam szar¹ strefê. Czêœæ wyna-
grodzeñ jest wyp³acana otwarcie i liczona od tego
minimalnego wynagrodzenia, a czêœæ wynagro-
dzenia przekazywana jest pod sto³em i pozostaje
nieopodatkowana. Jeden element nie uzdrowi
nam tego ani w przypadku wzrostu zatrudnienia,
ani aktywnoœci zawodowej czy szarej strefy. Jest
to jeden z elementów, który jest wa¿ny.

Ale z ca³¹ pewnoœci¹ pan senator Misiak ma
racjê, mówi¹c o tym, ¿e tylko w okresie wzrostu
gospodarczego bêdzie nas staæ na tak kosztown¹
reformê, bo ta reforma jest kosztowna. I mamy
prawo, a mo¿e nawet obowi¹zek pytaæ, jakie
efekty ona nam przyniesie. Tak jak mówi³a pani
premier Zyta Gilowska, tak naprawdê do tej pory
tylko mówiono, a to rz¹d Prawa i Sprawiedliwoœci
próbuje zrealizowaæ i wprowadziæ tê reformê.
I bardzo prosimy, ¿eby Platforma Obywatelska
pozwoli³a, aby to by³o robione tak, jak w propozy-
cji z przed³o¿enia rz¹dowego.

Wicemarsza³ek Krzysztof Putra:
Dziêkujê bardzo.
Jeszcze pani senator Ewa Tomaszewska.
Przypominam, ¿e zosta³a jeszcze minuta z tego

wyst¹pienia.

Senator Ewa Tomaszewska:
Dziêkujê bardzo.
Chcia³abym tylko zwróciæ uwagê na dalszy tok

naprawiania systemu. Otó¿ powinno byæ rzeczy-
wiœcie poprawione orzecznictwo, powinna na-
st¹piæ standaryzacja i powinno byæ wiêcej inwe-
stycji w rehabilitacjê przedrentow¹, ¿eby nie do-
prowadzaæ do renty. Niestety, na rentê wypychali
pracowników pracodawcy. I to, co jest rzeczywi-
st¹ przyczyn¹ tak ogromnej dezaktywacji w na-
szym spo³eczeñstwie, to jest skutek dwudziesto-
procentowego bezrobocia, wieloletniego. To na-
prawdê bardzo powa¿nie zmienia stosunek pra-
cowników, którzy pracê stracili. Dziêkujê.
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Wicemarsza³ek Krzysztof Putra:

Dziêkujê bardzo.
Jeszcze pani senator Rafalska, tak?

Senator El¿bieta Rafalska:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Tylko polemicznie. Proszê pañstwa, nie mów-

my, ¿e pracodawcy czy ktoœ inny wypycha kogoœ
na rentê, bo tak naprawdê nikt sam sobie renty
nie przyzna. Jest orzecznictwo, orzeka siê o tym,
w tym systemie s¹ lekarze. Mo¿e to te¿ powie-
dzmy? Je¿eli mamy orzekanie o stopniu nie-
pe³nosprawnoœci, to jest to orzecznictwo nie ze
wzglêdów spo³ecznych, tylko orzecznictwo ze
wzglêdów zdrowotnych. Rozumiem, ¿e pan Mi-
siak wnosi zastrze¿enia do pracy lekarzy orzecz-
ników.

Wicemarsza³ek Krzysztof Putra:
Dziêkujê bardzo.
Informujê, ¿e listamówcówzosta³awyczerpana.
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 Komi-
sjê Rodziny i Polityki Spo³ecznej oraz Komisjê
Gospodarki Narodowej o ustosunkowanie siê do
przedstawionych w toku debaty nad tym pun-
ktem wniosków i przygotowanie wspólnego spra-
wozdania w tej sprawie.

Informujê, ¿e g³osowanie w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeñ spo³e-
cznych oraz niektórych innych ustaw zostanie
przeprowadzone pod koniec posiedzenia Senatu.

(Senator W³adys³aw Sidorowicz: Panie Mar-
sza³ku, móg³bym zabraæ g³os w sprawie formal-
nej?)

Bardzo proszê.

Senator W³adys³aw Sidorowicz:

Chcia³bym prosiæ o przerwê na posiedzenie
Komisji Zdrowia od godziny 13.00 do 14.30. By-
³oby wtedy wspólne posiedzenie komisji zdrowia,
sejmowej i senackiej. Nasz regulamin nie dopu-
szcza posiedzeñ komisji w trakcie obrad, st¹d
proœba o przerwê.

Wicemarsza³ek Krzysztof Putra:
Przerwa o godzinie?
(Senator W³adys³aw Sidorowicz: Od 13.00 do

14.30.)
Pó³godzinnn¹ przerwê?
(Senator W³adys³aw Sidorowicz: Pó³torago-

dzinn¹.)

To niemo¿liwe, ¿ebyœmy tak¹ d³ug¹ przerwê
mogli og³osiæ. Nie skoñczymy wtedy dzisiaj posie-
dzenia Senatu. To jest bardzo wa¿na decyzja, nie
mogê takiej decyzji podj¹æ. Moim zdaniem mo¿na
zdecydowanie skróciæ tê przerwê.

(Senator W³adys³aw Sidorowicz: Wobec tego
zróbmy godzinn¹. Mam nadziejê, ¿e damy radê,
bo trochê tego jest…)

Muszê jeszcze skonsultowaæ tê kwestiê z pa-
nem marsza³kiem. Za kilka minut podejmê de-
cyzjê, dobrze?

(Senator W³adys³aw Sidorowicz: Tak.)
Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu

dwunastego porz¹dku obrad: stanowisko Sena-
tu w sprawie ustawy o organizacji hodowli i roz-
rodzie zwierz¹t gospodarskich.

Przypominam, ¿e rozpatrywana ustawa zosta-
³a uchwalona przez Sejm na czterdziestym dru-
gim posiedzeniu w dniu 24 maja 2007 r. Do Sena-
tu zosta³a przekazana w dniu 25 maja 2007 r.
Marsza³ek Senatu w dniu 25 maja 2007 r., zgod-
nie z art. 68 ust. 1 Regulaminu Senatu, skiero-
wa³ j¹ do Komisji Rolnictwa i Ochrony Œrodowis-
ka. Komisja po rozpatrzeniu ustawy przygotowa-
³a swoje sprawozdanie w tej sprawie.

Przypominam ponadto, ¿e tekst ustawy za-
warty jest w druku nr 449, a sprawozdanie komi-
sji w druku nr 449A.

ProszêsprawozdawcêKomisjiRolnictwa iOchro-
ny Œrodowiska, pana senatora Henryka Górskiego,
o zabranie g³osu i przedstawienie sprawozdania ko-
misji w sprawie rozpatrywanej ustawy.

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

misji Rolnictwa i Ochrony Œrodowiska dotycz¹ce
ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierz¹t
gospodarskich.

Komisja zebra³a siê 13 czerwca, rozpatrzy³a
ustawê i postanowi³a wnieœæ piêæ poprawek.

Mo¿e kilka zdañ o samej ustawie. Celem usta-
wy jest dostosowanie regulacji do zmian wynika-
j¹cych z wejœcia w ¿ycie nowych przepisów
wspólnotowych odnosz¹cych siê do obszaru rol-
nictwa oraz dopracowanie rozwi¹zañ obecnie
obowi¹zuj¹cych.

Ustawa reguluje sprawy z zakresu hodowli
oraz zachowania zasobów genetycznych, oce-
ny wartoœci u¿ytkowej i hodowlanej zwierz¹t go-
spodarskich, prowadzenia ksi¹g hodowlanych
i rejestrów, jak równie¿ kwestie nadzoru nad ho-
dowl¹ i rozrodem zwierz¹t. A wiêc jej zakres
przedmiotowy obejmuje sprawy dotychczas re-
gulowane uchylan¹ ustaw¹ z dnia 20 sierpnia
1997 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierz¹t
gospodarskich.

Do g³ównych zmian wprowadzanych niniejsz¹
ustaw¹, w zestawieniu z ustaw¹ dotychczas regu-
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luj¹c¹ tê materiê, nale¿¹: ustawowe umocowanie
Krajowego Centrum Hodowli Zwierz¹t jako pañ-
stwowej jednostki bud¿etowej; upowa¿nienie
podmiotów dokonuj¹cych oceny wartoœci u¿ytko-
wej lub hodowlanej zwierz¹t gospodarskich do op-
racowywania zakresu metodyki prowadzenia tej
oceny z jednoczesnym obowi¹zkiem informowa-
nia ministra w³aœciwego do spraw rolnictwa o za-
miarze dokonania zmian w zakresie lub metodyce
prowadzenia oceny; upowa¿nienie podmiotów
prowadz¹cych ocenê wartoœci u¿ytkowej do
okreœlenia sposobu oznakowania i identyfikacji
zwierz¹t gospodarskich nieobjêtych przepisami
ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwie-
rz¹t; rezygnacja z wydawania zezwoleñ na prowa-
dzenie dzia³alnoœci w zakresie pozyskiwania, kon-
serwowania, przechowywania i dostarczania ko-
mórek jajowych lub zarodków; doprecyzowanie
wymagañ w stosunku do osób, które wykonuj¹
zabiegi sztucznego unasienniania; doprecyzowa-
nie zasad prowadzenia szkoleñ w zakresie sztucz-
nego unasienniania jako dzia³alnoœci podlega-
j¹cej kontroli w³aœciwego ministra rolnictwa.

Komisja rolnictwa, jak powiedzia³em, propo-
nuje piêæ poprawek. Jedna polega na dodaniu do
art. 26 ustawy zapisu w ust. 3a, który wskazuje
podmioty upowa¿nione do wydawania œwia-
dectw dotycz¹cych materia³u biologicznego. Po-
zosta³e cztery poprawki mo¿na by nazwaæ dopre-
cyzowuj¹cymi, bo ujednolicaj¹ one terminologiê,
która wystêpuje w ustawie.

Komisja wnosi o przyjêcie tych poprawek przez
Senat. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Krzysztof Putra:

Bardzo dziêkujê panu senatorowi.
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 senatora sprawozdawcy.

Czy ktoœ z pañ i panów senatorów pragnie zadaæ
pytanie? Nie widzê chêtnych. Bardzo dziêkujê.

Przypominam, ¿e rozpatrywana ustawa by³a
rz¹dowym projektem ustawy. Do reprezentowania
stanowiska rz¹du w toku prac parlamentarnych zo-
sta³ upowa¿niony minister rolnictwa i rozwoju wsi.

Zgodnie z art. 50 g³os teraz mo¿e zabraæ pan mi-
nister, którego bardzo serdecznie witam. Rz¹d re-
prezentuje pan minister Marek Chrapek.

Czy pan minister pragnie zabraæ g³os?
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa

i Rozwoju Wsi Marek Chrapek: Panie Marsza³ku,
Wysoka Izbo, ¿eby oszczêdziæ czas i ze wzglêdu na
to, ¿e pan senator przedstawi³ ca³oœæ zagadnieñ,
które reguluje ustawa, zrezygnujê z zabrania g³o-
su. Dziêkujê.)

Bardzo serdecznie dziêkujê.
Zgodnie z art. 44 ust. 6 Regulaminu Senatu sena-

torowiemog¹ zg³aszaæ z miejsca trwaj¹ce nie d³u¿ej
ni¿ minutê zapytania do pana ministra zwi¹zane
z omawianym punktem porz¹dku obrad.

Czy ktoœ pañ i panów senatorów pragnie zadaæ
pytanie? Nie widzê zg³oszeñ.

Otwieram dyskusjê.
Przypominam o wymogach regulaminowych

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

Proszê o zabranie g³osu pana senatora Les³a-
wa Podkañskiego.

Senator Les³aw Podkañski:
Dziêkujê bardzo.
Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
Pragnê zg³osiæ kilka uwag zwi¹zanych z usta-

w¹ o organizacji hodowli i rozrodzie zwierz¹t go-
spodarskich.

Pan senator sprawozdawca przedstawi³ nam tre-
œci g³ówne przedmiotowej ustawy. Rzeczywiœcie, ona
wtejwersji zaproponowanejwdrukunr449obejmu-
je ca³okszta³t zagadnieñ i regulacji dotycz¹cych
wszystkich najwa¿niejszych kwestii co do hodowli
zwierz¹t, zachowania ich zasobów, oceny ich warto-
œci u¿ytkowej, jak równie¿ co do zasad prowadzenia
ksi¹gczy tohodowlanych, czy rejestrowych,ponadto
rozstrzyga ona wszystkie kwestie zwi¹zane z nadzo-
rem i kontrol¹ przebiegu tych procesów.

Oczywiœcie z punktu widzenia metodologii
tworzenia ustawy mo¿na powiedzieæ, ¿e ona za-
równo dostosowuje nasze, polskie ustawodaw-
stwo do wymogów i standardów unijnych, ze-
wnêtrznych, do dyrektyw unijnych, jak i, w pew-
nym sensie, konsumuje, powiedzia³bym, do-
œwiadczenia i koniecznoœæ udoskonalenia istnie-
j¹cego prawa w tym zakresie. Jest to zbiór kilku-
nastu g³ównych zmian i kilkudziesiêciu szczegó-
³owych zmian w tej dziedzinie, o której mówi³em
przed chwil¹. Mo¿na by powiedzieæ, ¿e wiêkszoœæ
niezbêdnych regulacji czy te¿ wszystkie niezbêd-
ne regulacje zosta³y w tej ustawie zawarte.

Ale mo¿e zadalibyœmy sobie, Wysoka Izbo, tro-
chê przewrotne pytanie: czy wszystkie kwestie,
które s¹ na dzieñ dzisiejszy znane – zarówno w uk-
³adzie potrzeb zewnêtrznych, jak i w uk³adzie we-
wnêtrznym, kwestie wynikaj¹ce z doœwiadczeñ
i postulatów poszczególnych grup producenckich
– ta ustawa rozwi¹zuje w sposób precyzyjny? Czy
brakuje w niej czegoœ, czy czegoœ w niej nie ma,
czy coœ nale¿a³oby jeszcze w tej ustawie zmieniæ?
Jeœlibyœmy w taki sposób podeszli do tej ustawy,
to moglibyœmy jeszcze znaleŸæ miejsca, w których
nale¿a³oby j¹ udoskonaliæ.
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I tak, chcia³bym zwróciæ uwagê, ¿e, po pier-
wsze, nale¿a³oby, w moim odczuciu, zwiêkszyæ
nadzór weterynaryjny nad rozrodem zwierz¹t go-
spodarskich, a w szczególnoœci nad rozrodem
zwierz¹t koniowatych, ze wskazaniem na konie.

Po drugie, nale¿a³oby wyeliminowaæ ewen-
tualne zagro¿enia dotycz¹ce zmniejszenia eks-
portu polskich zwierz¹t ¿ywych, zw³aszcza rów-
nie¿ koni, jako ¿e konie by³y i s¹ znanym polskim
towarem eksportowym na rynki przede wszyst-
kim europejskie, ze wskazaniem na najwiêksze-
go odbiorcê polskiego eksportu – rynek w³oski.
Byliœmy i jesteœmy w tym kontekœcie swoist¹ –
powiedzia³bym to mo¿e w cudzys³owie, a mo¿e
nawet górnolotnie – potêg¹, jeœli chodzi o nasze
zasoby, jak równie¿ o mo¿liwoœci zwiêkszenia
eksportu i zdobywania rynków w tej dziedzinie.

I po trzecie, sprawa bardzo istotna z punktu wi-
dzenia potrzeby uporz¹dkowania rynku wewnê-
trznego: wyeliminowanie – jeœli to by³oby mo¿liwe,
to w ca³oœci, bo teoretycznie chcemy wyelimino-
waæ to w ca³oœci, ale w ujêciu praktycznym ¿y-
czmy sobie, ¿eby to by³o bardzo, bardzo znaczne
ograniczenie – w rozrodzie naturalnym koniowa-
tych u¿ycia tego elementu dotychczas niewpisa-
nego do ksi¹g lub rejestrów, to jest tak zwanych
dzikich ogierów, które nie posiadaj¹ udokumen-
towanego pochodzenia. Dlatego te¿ takie regula-
cje, moim zdaniem, powinna Wysoka Izba rozwa-
¿yæ. Bêdê wiêc prosi³ pod koniec mojego wyst¹pie-
nia o przyjêcie proponowanych poprawek.

I w tym miejscu, wychodz¹c naprzeciw temu,
o czym przed chwil¹ powiedzia³em, pragnê
w imieniu trzech senatorów zg³osiæ poprawki: do
art. 29 ust. 1 i 5, do art. 30 ust. 1 pkt 1 oraz do
art. 47 ust. 1 pkt 1. S¹ to poprawki, które zmie-
rzaj¹ do zapobiegania omówionym przeze mnie
przed chwil¹ zagro¿eniom. Przyjêcie tych popra-
wek na pewno wp³ynie na poprawê wartoœci ge-
netycznej pog³owia koni w Polsce, jak równie¿ bê-
dzie œwiadczy³o o tym, ¿e dbamy o czystoœæ rasy.
Tak siê sk³ada, ¿e dzisiaj, w ramach poprzednie-
go punktu porz¹dku obrad, mówiliœmy o czysto-
œci krwi, o transfuzji krwi, a wiêc ¿eby nasze ko-
nie by³y koñmi czystej krwi i rasy, proszê Wysok¹
Izbê o poparcie tych poprawek. W ten sposób,
przyjmuj¹c to rozwi¹zanie, damy równie¿ dobry
impuls w zakresie wymiaru gospodarczego, bo
jeœli bêdzie lepsza jakoœæ, to te¿ bardziej konku-
rencyjna bêdzie nasza, polska oferta. Tak wiêc
bêdzie to równie¿ dzia³anie zmierzaj¹ce do zwiêk-
szenia mo¿liwoœci polskiego eksportu.

Dziêkuj¹c Wysokiej Izbie za uwagê, proszê
o rozwa¿enie mo¿liwoœci poparcia przedstawio-
nych przez senatorów Aleksandra Bentkowskie-
go, W³adys³awa Mañkuta i Les³awa Podkañskie-
go poprawek, które niniejszym na rêce mar-
sza³ka sk³adam. Dziêkujê za uwagê.

Wicemarsza³ek Krzysztof Putra:

Dziêkujê bardzo panu senatorowi.
Informujê, ¿e listamówcówzosta³awyczerpana.
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 Komi-
sjê Rolnictwa i Ochrony Œrodowiska o ustosun-
kowanie siê do przedstawionych w toku debaty
nad tym punktem wniosków i o przygotowanie
sprawozdania w tej sprawie.

Informujê, ¿e g³osowanie w sprawie ustawy
o organizacji hodowli i rozrodzie zwierz¹t gospo-
darskich zostanie przeprowadzone pod koniec
posiedzenia Senatu.

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
trzynastego porz¹dku obrad: stanowisko Sena-
tu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie
zdrowia zwierz¹t oraz zwalczaniu chorób zakaŸ-
nych zwierz¹t oraz ustawy o weterynaryjnej kon-
troli granicznej.

Przypominam, ¿e rozpatrywana ustawa zo-
sta³a 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 Se-
natu, skierowa³ j¹ do Komisji Rolnictwa
i Ochrony Œrodowiska. Komisja po rozpatrze-
niu ustawy przygotowa³a swoje sprawozdanie
w tej sprawie.

Przypominam ponadto, ¿e tekst ustawy za-
warty jest w druku nr 450, a sprawozdanie komi-
sji w druku nr 450A.

Proszê sprawozdawcê Komisji Rolnictwa
i Ochrony Œrodowiska, pana senatora Józefa £y-
czaka, o zabranie g³osu i przedstawienie sprawo-
zdania komisji w sprawie rozpatrywanej ustawy.

Przepraszam jeszcze, Panie Senatorze, chcê
poinformowaæ, ¿e przerwa bêdzie og³oszona od
godziny 14.00 do 15.00.

Bardzo proszê, Panie Senatorze.
(Senator Józef £yczak: Panie Marsza³ku…)
Przepraszam, od 13.00 do 14.00. Powtarzam:

od 13.00 do 14.00.
Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Józef £yczak:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Panie Mini-

strze! Szanowni Pañstwo!
Mam zaszczyt przedstawiæ pañstwu, w imie-

niu senackiej Komisji Rolnictwa i Ochrony Œro-
dowiska, sprawozdanie dotycz¹ce uchwalonej
przez Sejm ustawy z dnia 24 maja 2007 r. o zmia-
nie ustawy o ochronie zdrowia zwierz¹t oraz
zwalczaniu chorób zakaŸnych zwierz¹t oraz
ustawy o weterynaryjnej kontroli granicznej.

35. posiedzenie Senatu w dniu 21 czerwca 2007 r.
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierz¹t

120 oraz zwalczaniu chorób zakaŸnych zwierz¹t oraz ustawy o weterynaryjnej kontroli granicznej

(senator L. Podkañski)



Projekt dotyczy wprowadzenia nowych roz-
wi¹zañ maj¹cych na celu szybkie dostosowanie
prawa polskiego do zmieniaj¹cych siê postano-
wieñ i rozwi¹zañ ustawodawstwa wspólnotowe-
go w zakresie zwalczania chorób zakaŸnych.
Chodzi tu przede wszystkim o mo¿liwoœæ stoso-
wania szerszego ni¿ dotychczas zakresu œrodków
wynikaj¹cych z decyzji Komisji Europejskiej.

Ustawa dodaje do obowi¹zuj¹cej ustawy przepi-
sy dotycz¹ce wymagañ weterynaryjnych podczas
przemieszczania w celach niehandlowych zwierz¹t
cyrkowych, jak równie¿ dokonuje merytorycznej
modyfikacji obowi¹zuj¹cychprzepisów,w tymprze-
pisów dotycz¹cych zadañ i kompetencji organów
w³aœciwych w sprawach przez ni¹ regulowanych.

Do projektu ustawy zaproponowano nastêpu-
j¹ce zmiany.

Pierwsza poprawka: w art. 1 w pkcie 15, to jest
w art. 46b w ust. 3 skreœlono sformu³owanie
„a tak¿e przepisy Unii Europejskiej wydane w tym
zakresie”. Zwróciæ nale¿y uwagê na to, i¿ wytyczne
dotycz¹ce treœci rozporz¹dzenia lub sposobu uk-
szta³towania jego treœci nie powinny odsy³aæ jedno-
czeœnie do ratyfikowanych umów miêdzynarodo-
wych oraz przepisów prawa Unii Europejskiej.
Wzwi¹zkuz tymart. 46bust. 3 i zawartawnimwy-
tyczna pozbawione s¹ treœci merytorycznej.

Druga poprawka, do art. 1 pkt 18. Lit. a: lit. b
ust. 3 dotyczy podmiotów uprawnionych do
oszacowania wartoœci rynkowej zwierzêcia, do
których to podmiotów zaliczono powiatowego le-
karza weterynarii w ramach poszerzania listy za-
dañ dla inspekcji weterynaryjnej. Powiatowy le-
karz weterynarii zostaje wiêc upowa¿niony do
szerszego stosowania bezpoœrednio instrumen-
tów prawnych niezbêdnych podczas zwalczania
chorób podlegaj¹cych obowi¹zkowi zwalczania,
a wynikaj¹cych bezpoœrednio z przepisów Unii
Europejskiej.

Lit. b: w lit. c, w ust. 6 uregulowano kwestiê
odszkodowania za zniszczone produkty pocho-
dzenia zwierzêcego, jaja wylêgowe, pasze oraz
sprzêt, które bêdzie przys³ugiwaæ w wysokoœci
wartoœci rynkowej produktów okreœlonej na pod-
stawie œredniej z trzech kwot oszacowania przy-
jêtych przez powiatowego lekarza weterynarii
oraz rzeczoznawców wyznaczonych przez niego
z listy rzeczoznawców powo³anych przez wójta,
burmistrza lub prezydenta miasta i z listy rzeczo-
znawców powo³anych przez zarz¹d izby rolniczej.
Dopracowanie ustawy w zakresie kompetencji
dotycz¹cych powo³ywania i odwo³ywania rzeczo-
znawców do powy¿szego oszacowania praktycz-
nie usuwa w¹tpliwoœci i usprawnia pracê powia-
towego lekarza weterynarii oraz pozwala mu sku-
tecznie reagowaæ w sytuacjach kryzysowych.

Lit. c: stosownie do lit. b wskazano podmioty
uprawnione do powo³ywania rzeczoznawców

wspomnianych w ust. 3 i 6 – s¹ to wójt, bur-
mistrz, prezydent miasta oraz zarz¹d w³aœciwej
terytorialnie izby rolniczej, na wniosek rady po-
wiatowej izby rolniczej. Przy czym instytucje te s¹
zobowi¹zane poinformowaæ o tym fakcie powia-
towego lekarza weterynarii.

Poprawka trzecia: w art. 1 pkt 24, w art. 61
ust. 1 pkt 2, zgodnie z art. 61 ust. 2 zmienionej
ustawy, minister w³aœciwy do spraw rolnictwa,
wydaj¹c stosowne rozporz¹dzenie, mo¿e, w przy-
padku koniecznoœci wdro¿enia przepisów Unii
Europejskiej dotycz¹cych zwalczania chorób za-
kaŸnych zwierz¹t, ustaliæ inne znaczenie okreœ-
leñ, to jest definicji istniej¹cych w ustawie okreœ-
leñ. Istotne jest to, ¿e organ wydaj¹cy rozpo-
rz¹dzenie zawsze, niezale¿nie od regulowanej
materii, obowi¹zany jest dochowaæ zgodnoœci
z prawem wspólnotowym, w przeciwnym razie
przepis ten bêdzie narusza³ konstytucyjny sys-
tem Ÿróde³ prawa, nie uwzglêdniaj¹c podstawo-
wego charakteru rozporz¹dzenia. Nadto definicje
ustawowe maj¹ podstawowe znaczenie dla
kszta³towania treœci ustawy i jej wyk³adni, zatem
proponowana regulacja w prosty sposób dopro-
wadzi³aby do niezgodnoœci rozporz¹dzenia
z ustaw¹, w zwi¹zku z czym nale¿y bezwzglêdnie
opowiedzieæ siê za jej skreœleniem.

Poprawka czwarta lit. a: w art. 23, w art. 60 wy-
razy „art. 61 ust. 1 pkt 1 lit. h” zastêpuje siê wyra-
zami „art. 61 pkt 1 lit. h”. Jest to zmiana o charak-
terze redakcyjnym. Zaœ w pkcie 24, w art. 61 skreœ-
la siê ust. 2 i oznaczenie ust. 1, co jest bezpoœre-
dni¹ konsekwencj¹ zmian dotycz¹cych eliminacji
niezgodnego z prawem uprawnienia ministra w³a-
œciwego do spraw rolnictwa do wydania rozpo-
rz¹dzenia w przypadku koniecznoœci wdro¿enia
przepisów Unii Europejskiej dotycz¹cych zwalcza-
nia chorób zakaŸnych zwierz¹t w zakresie ustale-
nia innego znaczenia ustawowych okreœleñ.

Poprawki pi¹ta i szósta. Poprawki te, to jest do
art. 1 pkt 26 lit. b pkt 4 oraz do pktu 27 lit. b zapis
w lit. a przedstawionych przez Sejm, przewiduj¹
sankcje karne z tytu³u niestosowania siê do na-
kazów, zakazów i ograniczeñ wydanych w rozpo-
rz¹dzeniu na podstawie art. 48a ust. 3 pkt 1,
a tak¿e z tytu³u uchylania siê od obowi¹zków
okreœlonych w rozporz¹dzeniach ustanawia-
j¹cych program zwalczania chorób zakaŸnych
zwierz¹t lub program maj¹cy na celu wykrycie
wystêpowania zaka¿eñ czynnikami wywo³uj¹cy-
mi choroby zakaŸne zwierz¹t lub poszerzenie
wiedzy o ryzyku wyst¹pienia takich chorób,
wprowadzonych na podstawie art. 57 ust. 3 lub 7
ustawy.

I ostatnia poprawka, siódma, ma charakter re-
dakcyjny, w art. 5 ust. 2 wyrazy „art. 61 ust. 1
pkt 1” zast¹piono wyrazami „art. 61 pkt 1”.

Komisja Rolnictwa i Ochrony Œrodowiska pro-
ponowane zmiany ustawy przyjê³a jednog³oœnie
i o to proszê równie¿ Wysok¹ Izbê. Dziêkujê.
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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.

Bardzo dziêkujê.
Przypominam, ¿e rozpatrywana ustawa by³a

rz¹dowym projektem ustawy. Do reprezento-
wania stanowiska rz¹du w toku prac parla-
mentarnych zosta³ upowa¿niony minister rol-
nictwa i rozwoju wsi. Zgodnie z art. 50 Regula-
minu Senatu pan minister mo¿e teraz zabraæ
g³os.

Czy pan minister pragnie zabraæ g³os?
Bardzo proszê.
Prosimy krótko.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Rolnictwa
i Rozwoju Wsi
Marek Chrapek:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Tak jak powiedzia³em, wypowiem siê krótko,

chcia³bym tylko ustosunkowaæ siê do zg³oszo-
nych przez Komisjê Rolnictwa i Ochrony Œrodo-
wiska poprawek.

Nie zgodzê siê z twierdzeniem, i¿ w ka¿dej
ustawie nale¿y precyzyjnie zdefiniowaæ poszcze-
gólne pojêcia. I tu chcia³bym podaæ przyk³ad, ¿e
w obliczu chorób zakaŸnych, jak¹ jest miêdzy in-
nymi grypa ptaków, któr¹ w tej chwili mamy przy
granicach z Polsk¹, w Czechach, bardzo wa¿ne
jest, by w niewielkim zakresie móc zmieniaæ defi-
nicje w³aœnie, przyk³adowo drobiu. Chcia³bym
przywo³aæ te¿ dwa przyk³ady rozporz¹dzeñ unij-
nych, w których drób jest ró¿nie zdefiniowany. Po
dok³adnym doprecyzowaniu definicji przy braku
mo¿liwoœci jej modyfikacji my po prostu nie bê-
dziemy mogli sprawnie reagowaæ na pewne za-
gro¿enia.

I w tym miejscu rzeczywiœcie mo¿na powie-
dzieæ, ¿e prawo i komentarz do prawa pozwalaj¹
na pewne uelastycznienie i twierdzenie, ¿e w ta-
kich przypadkach jak w tej ustawie nie ma mo¿li-
woœci zmiany przez rozporz¹dzenia przepisów
zawartych w tej ustawie, które s¹ œciœle zdefinio-
wane: w zwi¹zku z chorobami zakaŸnymi, z de-
cyzji Unii Europejskiej wynika… A je¿eli chodzi
o przepisy karne, ta nowelizacja, któr¹ tu przed-
stawiliœmy, i przepisy zanegowane przez Wysok¹
Komisjê by³y w ustawie dotychczas obowi¹zu-
j¹cej, po prostu nie zaostrzaliœmy t¹ ustaw¹ do-
tychczasowych przepisów.

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.

Wicemarsza³ek Krzysztof Putra:

Dziêkujê bardzo panu ministrowi.
Zgodnie z art. 44 ust. 6 RegulaminuSenatusena-

torowie mog¹ zg³aszaæ z miejsca trwaj¹ce nie d³u¿ej
ni¿ minutê zapytania do pana ministra zwi¹zane
z omawianym punktem porz¹dku obrad.

Czy ktoœ z pañ i panów senatorów pragnie za-
daæ pytanie? Nie widzê chêtnych.

Bardzo dziêkujê.
Otwieram dyskusjê.
Przypominam o wymogach regulaminowych,

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

Informujê, ¿e nikt z pañ i panów senatorów nie
zapisa³ siê do g³osu.

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

Informujê, ¿e g³osowanie w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierz¹t
oraz zwalczaniu chorób zakaŸnych zwierz¹t oraz
ustawy o weterynaryjnej kontroli granicznej zo-
stanie przeprowadzone pod koniec posiedzenia
Senatu.

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
czternastego porz¹dku obrad: stanowisko Se-
natu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o orga-
nizacji rynku mleka i przetworów mlecznych oraz
niektórych innych ustaw.

Przypominam, ¿e rozpatrywana ustawa zosta-
³a uchwalona przez Sejm na czterdziestym trze-
cim posiedzeniu w dniu 15 czerwca 2007 r. Do
Senatu zosta³a przekazana w dniu 15 czerwca
2007 r. Marsza³ek Senatu w dniu 15 czerwca
2007 r., zgodnie z art. 68 ust. 1 Regulaminu Se-
natu, skierowa³ j¹ do Komisji Rolnictwa i Ochro-
ny Œrodowiska. Komisja po rozpatrzeniu ustawy
przygotowa³a swoje sprawozdane w tej sprawie.

Przypominam ponadto, ¿e tekst ustawy za-
warty jest w druku nr 468, a sprawozdanie komi-
sji w druku nr 468A.

Proszê sprawozdawcê Komisji Rolnictwa
i Ochrony Œrodowiska, pana senatora Jerzego
Chróœcikowskiego, o zabranie g³osu i przedsta-
wienie sprawozdania komisji w sprawie rozpa-
trywanej ustawy.

Senator Jerzy Chróœcikowski:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Pragnê z³o¿yæ sprawozdanie w imieniu Komisji

Rolnictwa i Ochrony Œrodowiska dotycz¹ce zmia-
ny ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów
mlecznych oraz niektórych innych ustaw.

Na posiedzeniu komisji w dniu 19 czerwca doœæ
szeroko dyskutowaliœmy nad t¹ ustaw¹ i po g³êbo-
kiej jej analizie na proœbê ministerstwa wnieœliœ-
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my ten punkt do dzisiejszego porz¹dku obrad, aby
wprowadziæ tê ustawê w trybie pilnym, nie zg³a-
szaj¹c nawet ¿adnych poprawek. Dlatego ¿e jeœli
ta ustawa wejdzie w ¿ycie przed 1 lipca, da to
szansê na to, aby rolnicy mogli sk³adaæ wnioski na
podzia³ kwoty rezerwy mlecznej, ustawa pozwoli
to sprawnie organizacyjnie przeprowadziæ.

Ta ustawa wprowadza dodatkowe instrumen-
ty, takie jak przyznanie rolnikom mo¿liwoœci
skorzystania ze œrodków, które uchwalone s¹
w rezerwie celowej w bud¿ecie, przeznaczonych
na mo¿liwoœæ przejœcia rolników odchodz¹cych
z produkcji mleka na opasy, co pozwoli uzyskaæ
rekompensatê. To rozwi¹zanie jest wiêc bardzo
korzystne i ma na celu umo¿liwienie rolnikom
skorzystania z tych œrodków. W zwi¹zku z tym
proszê Wysok¹ Izbê o przyjêcie ustawy bez po-
prawek. 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 pañ i panów senatorów pragnie za-
daæ pytanie? Nie widzê chêtnych.

Przypominam, ¿e rozpatrywana ustawa by³a
rz¹dowym projektem ustawy. Do reprezentowa-
nia stanowiska rz¹du w toku prac parlamentar-
nych zosta³ upowa¿niony minister rolnictwa
i rozwoju wsi.

Zgodnie z art. 50 Regulaminu Senatu g³os mo-
¿e zabraæ teraz pan minister.

Czy pan minister pragnie zabraæ g³os w spra-
wie tej ustawy?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolni-
ctwa i Rozwoju Wsi Marek Chrapek: Dziêkujê, ze
wzglêdu na czas. Dziêkujê.)

Bardzo 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 z pañ i panów senatorów pragnie zadaæ
pytanie panu ministrowi? Nie widzê chêtnych.

Otwieram dyskusjê.
Przypominam o wymogach regulaminowych

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

Informujê, ¿e nikt z pañstwa senatorów nie za-
pisa³ siê do g³osu.

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

Informujê, ¿e g³osowanie w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka
i przetworów mlecznych oraz niektórych innych
ustaw zostanie przeprowadzone pod koniec po-
siedzenia Senatu.

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
piêtnastego porz¹dku obrad: stanowisko Sena-
tu w sprawie ustawy o miêdzynarodowym prze-
mieszczaniu odpadów.

Przypominam, ¿e rozpatrywana ustawa zosta-
³a uchwalona przez Sejm na czterdziestym trze-
cim posiedzeniu w dniu 15 czerwca 2007 r. Do
Senatu zosta³a przekazana w dniu 15 czerwca
2007 r. Marsza³ek Senatu w dniu 15 czerwca
2007 r., zgodnie z art. 68 ust. 1 Regulaminu Se-
natu, skierowa³ j¹ do Komisji Rolnictwa i Ochro-
ny Œrodowiska. Komisja po rozpatrzeniu ustawy
przygotowa³a swoje sprawozdanie w tej sprawie.

Przypominam ponadto, ¿e tekst ustawy za-
warty jest w druku nr 469, a sprawozdanie komi-
sji w druku nr 469A.

Proszê sprawozdawcê Komisji Rolnictwa
i Ochrony Œrodowiska, pana senatora Paw³a
Michalaka, o zabranie g³osu i przedstawienie
sprawozdania komisji w sprawie rozpatrywa-
nej ustawy.

Senator Pawe³ Michalak:
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Przedstawiêsprawozdaniezposiedzeniakomisji.
Jest to rz¹dowy projekt ustawy, przekazany

w trybie pilnym, jako ¿e 12 lipca mija termin i za-
czyna obowi¹zywaæ regulacja unijna, st¹d ten
poœpiech. Jest to implementacja prawa Unii Eu-
ropejskiej, maj¹ca na celu stworzenie komplek-
sowego systemu kontrolowania miêdzynarodo-
wego przesy³ania odpadów, i to zarówno w celu
odzysku, jak i ich unieszkodliwiania.

Tu nale¿y podziêkowaæ panom pos³om, bo g³ê-
boko pochylili siê nad t¹ ustaw¹ – w sumie pod-
czas prac komisji poselskiej zg³oszono sto jeden
poprawek, wiêkszoœæ przyjêto. Dlatego jest na-
dzieja, ¿e ta ustawa oprócz celów, jakie stawia³a
przed ni¹ Komisja Europejska, spe³ni te¿ nasze
oczekiwania, ¿e miliony ton œmieci z krajów Unii
Europejskiej, dotychczas do nas przywo¿one, nie
bêd¹ trafia³y na nasze wysypiska.

Bardzo skrótowo powiem o najwa¿niejszyh ele-
mentach tej ustawy. Organem odpowiedzialnym
jest g³ówny inspektor ochrony œrodowiska, ale
wspó³dzia³a on tak¿e zeS³u¿b¹Celn¹,Stra¿¹Grani-
czn¹, Inspekcj¹TransportuDrogowego, jakrównie¿
z wojewódzkim inspektorem ochrony œrodowiska,
marsza³kiem, wójtem, burmistrzem czy prezyden-
tem. I te organy stwierdzaj¹ te¿, co bardzo wa¿ne,
naruszenie przepisów ochrony œrodowiska lub go-
spodarki odpadami. Fakt tego naruszenia jest wa¿-
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ny, bo w istotny sposób zaostrzono kary za nielegal-
neodbieranieodpadów,wysy³anieodpadów i trans-
port odpadów. Kary s¹ od dwudziestu do trzystu ty-
siêcy, i one s¹ ju¿ porównywalne z wielkoœci¹ kar
w innych krajach Unii Europejskiej.

Z innych wa¿nych rzeczy, wprowadzono obliga-
toryjnie gwarancje finansowe dla przemieszczania
odpadów. Wa¿ne jest te¿ to, ¿e minister do spraw
ochrony œrodowiska rozporz¹dzeniem okreœli od-
padyszkodliwe,którychprzywóz jest zabroniony.

I ostatnim istotnym elementem jest kwestia
przemieszczania tych odpadów. W procesie ak-
cesyjnym wywalczyliœmy okres przejœciowy do
2012 r. Okazuje siê, ¿e akurat w tym obszarze nie
by³ on potrzebny, a wprost utrudni³, bo wyd³u¿y³,
pewne procedury. W tej ustawie znalaz³o siê roz-
wi¹zanie tej trudnoœci – dodatkowy instrument
zezwolenia wstêpnego, które upraszcza procedu-
ry. Ta ustawa jest wa¿na dlatego, ¿e porz¹dkuje
gospodarkê odpadami.

Na posiedzeniu komisji pad³o szereg pytañ, na
które otrzymaliœmy wyczerpuj¹ce odpowiedzi. Ja
przytoczê tylko jedn¹, chodzi jak zwykle o defini-
cjê, kogo siê uwa¿a za odbiorcê odpadów sprowa-
dzonych nielegalnie: pod tym pojêciem rozumie
siê ka¿d¹ osobê fizyczn¹, prawn¹ lub jednostkê
organizacyjn¹, do której zosta³y przemieszczone
nielegalnie odpady; domniemywa siê, ¿e w³ada-
j¹cy powierzchni¹ ziemi – i to jest istota definicji –
na której znajduj¹ siê nielegalnie przemieszczo-
ne odpady, jest odbiorc¹ odpadów sprowadzo-
nych nielegalnie. To jest wa¿na definicja, bo kon-
sekwencj¹ tego s¹ kary za ³amanie tej ustawy.

Komisja proponowa³a wprowadzenie tej usta-
wy bez poprawek, niemniej jednak musi siê dzi-
siaj spotkaæ, bo jest tam ma³e uchybienie, je¿eli
chodzi o odwo³anie do artyku³ów. Zg³aszam po-
prawkê do art. 34 czyszcz¹c¹ tê ustawê. I proszê
szanownych pañstwa o przyjêcie tej ustawy z t¹
jedn¹ techniczn¹ poprawk¹.

Wicemarsza³ek Krzysztof Putra:
Dziêkujê bardzo panu senatorowi sprawo-

zdawcy.
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 za-
daæ pytanie? Nie widzê chêtnych.

Bardzo dziêkujê.
Przypominam, ¿e rozpatrywana ustawa by³a

rz¹dowym projektem ustawy. Do reprezentowa-
nia stanowiska rz¹du w toku prac parlamentar-
nych zosta³ upowa¿niony minister œrodowiska.

Zgodnie z art. 50 Regulaminu Senatu g³os mo-
¿e zabraæ teraz obecny na posiedzeniu przedsta-

wiciel rz¹du… Mamy pewien problem, bo tak
przyœpieszyliœmy obrady, ¿e nie ma jeszcze
przedstawiciela rz¹du.

Pan senator Chróœcikowski chce zabraæ g³os,
ale...

(Senator Jerzy Chróœcikowski: Ja chcia³bym
powiedzieæ, ¿e ministerstwo nie wnosi uwag,
w zwi¹zku z tym moglibyœmy przejœæ dalej.)

Rozumiem. Jeœli by³aby taka potrzeba, bo i tak
bêdzie posiedzenie komisji, to wówczas mo¿na
bêdzie uzyskaæ jeszcze odpowiedzi od przedsta-
wiciela rz¹du.

Nie ma pana ministra, wiêc nie mo¿e byæ te¿
pytañ.

Otwieram dyskusjê.
Przypominam o wymogach regulaminowych

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

Informujê, ¿e nikt z pañstwa senatorów nie za-
pisa³ siê do g³osu.

W trakcie dyskusji zosta³y zg³oszone wnioski
o charakterze legislacyjnym, zgodnie wiêc
z art. 52 ust. 2 Regulaminu Senatu proszê Komi-
sjê Rolnictwa i Ochrony Œrodowiska o ustosun-
kowanie siê do przedstawionych w toku debaty
nad tym punktem wniosków i przygotowanie
sprawozdania w tej sprawie.

Informujê, ¿e g³osowanie w sprawie ustawy
o miêdzynarodowym przemieszczaniu odpadów
zostanie przeprowadzone pod koniec posiedze-
nia Senatu.

Na tym koñczymy.
Og³aszam przerwê do godziny…
(G³os z sali: Komunikaty.)
A, jeszcze komunikaty, proszê o ich odczytanie.

Senator Sekretarz
Roman Ludwiczuk:
Komunikat pierwszy. Posiedzenie Komisji Rol-

nictwa i Ochrony Œrodowiska w sprawie rozpa-
trzenia wniosków zg³oszonych w toku debaty do
ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierz¹t
gospodarskich odbêdzie siê w dniu dzisiejszym
w sali nr 176 piêtnaœcie minut po og³oszeniu
przerwy w obradach. Posiedzenie komisji doty-
czyæ bêdzie równie¿ poprawki do ustawy o miê-
dzynarodowym przemieszczaniu odpadów.

Nastêpny komunikat. Wspólne posiedzenie
Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Ro-
dziny i Polityki Spo³ecznej w sprawie rozpatrze-
nia wniosków do ustawy o zmianie ustawy o sys-
temie ubezpieczeñ spo³ecznych oraz niektórych
innych ustaw rozpocznie siê po og³oszeniu przerwy
w obradach Senatu o godzinie 13.30 w sali
nr 217. Dziêkujê.
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Wicemarsza³ek Krzysztof Putra:

Dziêkujê bardzo.
Og³aszam przerwê do godziny 14.00.

(Przerwa w obradach od godziny 12 minut 57
do godziny 14 minut 02)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Wysoka Izbo, wznawiam obrady.
Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu

szesnastego porz¹dku obrad: drugie czytanie
projektu uchwa³y o koniecznoœci przyjêcia i wdro-
¿enia strategii gospodarki wodnej w Polsce.

Jest to projekt uchwa³y okolicznoœciowej. Zo-
sta³ on wniesiony przez grupê senatorów. Zawar-
ty jest w druku nr 402. Marsza³ek Senatu
26 marca skierowa³ projekt uchwa³y do rozpa-
trzenia w pierwszym czytaniu do Komisji Usta-
wodawczej oraz Komisji Rolnictwa i Ochrony
Œrodowiska. Pierwsze czytanie projektu uchwa³y
zosta³o przeprowadzone na wspólnym posiedze-
niu komisji 24 kwietnia 2007 r. Komisje przygo-
towa³y wspólne sprawozdanie, zawarte w druku
nr 402O.

Przypominam, ¿e zgodnie z regulaminem Izby
drugie czytanie projektu uchwa³y okolicznoœcio-
wej obejmuje: przedstawienie Senatowi sprawo-
zdania komisji o projekcie uchwa³y przez spra-
wozdawcê komisji oraz wniosków mniejszoœci
komisji przez sprawozdawców mniejszoœci komi-
sji, przeprowadzenie dyskusji oraz g³osowanie.

Pana senatora Romana Wierzbickiego, spra-
wozdawcê Komisji Ustawodawczej oraz Komisji
Rolnictwa i Ochrony Œrodowiska, proszê o zabra-
nie g³osu i przedstawienie sprawozdania w spra-
wie projektu uchwa³y.

Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Roman Wierzbicki:

Dziêkujê bardzo.
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Mam zaszczyt przedstawiæ w imieniu senac-

kich komisji, Komisji Rolnictwa i Ochrony Œro-
dowiska oraz Komisji Ustawodawczej, przyjêty
na wspólnym posiedzeniu w dniu 24 kwietnia
2007 r. projekt uchwa³y o koniecznoœci przyjêcia
i wdro¿enia strategii gospodarki wodnej w Pol-
sce. Komisje te rozpatrywa³y zg³oszony przez gru-
pê dwudziestu siedmiu senatorów i skierowany
do komisji przez marsza³ka Borusewicza dnia
26 marca 2007 r. projekt wspomnianej uchwa³y.

Uwzglêdniaj¹c i doceniaj¹c dotychczasowe
uregulowania zawarte w przyjêtej przez Radê Mi-
nistrów w dniu 13 wrzeœnia 2005 r. i obecnie ak-
tualizowanej strategii gospodarki wodnej, widzi-
my koniecznoœæ bardziej kompleksowego uregu-
lowania stosunków wodnych w Polsce. Tylko bo-

wiem kompleksowe uregulowanie, uwzglêdnia-
j¹ce wszystkie aspekty ca³oœciowej ochrony zaso-
bów wodnych i w³aœciwego ich zagospodarowa-
nia, pozwoli ustrzec kraj przed katastrofalnymi
skutkami zmniejszania siê zasobów wodnych
w Polsce. Musimy zdobyæ siê na taki wysi³ek, aby
w sposób celowy i zaplanowany w ci¹gu kilkuna-
stu, a mo¿e kilkudziesiêciu lat doprowadziæ do
maksymalnego zabezpieczenia i wykorzystania
wszystkich posiadanych zasobów wodnych. Bê-
dzie to mo¿liwe, jeœli wiêkszoœæ posiadanych
œrodków finansowych skierujemy na tworzenie
nowego programu organizacyjno-inwestycyjne-
go, w wyniku czego nast¹pi systematyczne
zmniejszanie iloœci œrodków finansowych prze-
znaczanych na likwidacjê szkód spowodowa-
nych powodziami lub suszami, czyli, mówi¹c
wprost – na topienie w b³ocie. Ponadto przyjêcie
i wdro¿enie proponowanej uchwa³y przyczyni siê
do wzrostu gospodarki i zmniejszenia bezrobo-
cia. Warto tak¿e zauwa¿yæ, ¿e jest to dogodny
moment na realizacjê tego projektu z uwagi na
mo¿liwoœæ korzystania ze œrodków unijnych.

Po³¹czone komisje odnios³y siê pozytywnie do
zg³oszonego projektu uchwa³y, zawartego w dru-
ku nr 402, wnosz¹c przyjête wiêkszoœci¹ g³osów
poprawki, które zosta³y uwzglêdnione w prezen-
towanym Wysokiej Izbie druku nr 402O.

Zasadnicza ró¿nica miêdzy jednym a drugim
projektem polega na tym, ¿e pierwotny projekt za-
k³ada³ przygotowanie przez rz¹d projektu ustawy
reguluj¹cej ca³oœciowo ten program, zaœ po³¹czo-
ne komisje przychyli³y siê do opinii, ¿e propono-
wana forma prawna, maj¹ca na celu uchwalenie
ustawy w sprawie strategii gospodarki wodnej,
nie jest mo¿liwa do zastosowania w polskim po-
rz¹dku prawnym w wypadku dokumentów o cha-
rakterze planistyczno-strategicznym.

Komisje prosz¹ o przyjêcie proponowanej
uchwa³y, zawartej w druku nr 402O, w nastêpu-
j¹cym brzmieniu:

„Senat Rzeczypospolitej Polskiej uwa¿a za nie-
zbêdne zagwarantowanie Polakom i polskiej go-
spodarce trwa³ego dostêpu do wody w³aœciwej ja-
koœci, dlatego stwierdza koniecznoœæ przyjêcia
strategii gospodarki wodnej. Woda jest integral-
n¹ czêœci¹ œrodowiska, podstaw¹ ¿ycia, a pra-
wid³owa gospodarka wodna jest nieod³¹cznym
elementem obecnego i przysz³ego zrównowa¿o-
nego rozwoju pañstwa.

Strategia powinna zatem zawieraæ rozwi¹za-
nia s³u¿¹ce: poprawie ochrony wód pod wzglê-
dem iloœciowym i jakoœciowym, ochronie ekosy-
stemów wodnych oraz bezpoœrednio od nich za-
le¿nych terenów podmok³ych i ekosystemów
l¹dowych, a tak¿e wspieraniu w³aœciwego wyko-
rzystywania zasobów wodnych i rozwojowi no-
wych sposobów korzystania z nich. Regulacja ta-
ka powinna jednoczeœnie sprzyjaæ rozwi¹zywa-
niu problemów zwi¹zanych z wodami transgra-
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nicznymi oraz zmierzaæ do obni¿enia stopnia za-
gro¿enia powodziami i suszami. Przewidziane
rozwi¹zania powinny umo¿liwiaæ osi¹gniêcie po-
zytywnych skutków gospodarczych i spo³ecz-
nych, przede wszystkim w sferze zatrudnienia –
narzêdzia wdra¿ane w ramach strategii gospo-
darki wodnej mog¹ bowiem przys³u¿yæ siê
zmniejszeniu poziomu bezrobocia.

Konieczne jest okreœlenieprzewidywanej ³¹cznej
kwoty niezbêdnych nak³adów – rzeczowych i finan-
sowych – oraz Ÿróde³ ich finansowania, a tak¿e za-
planowanie rozdzia³u wydatków na poszczególne
lata wdra¿ania strategii. Po¿¹dane jest równie¿, by
w ramach gospodarki wodnej wprowadzone zosta-
³y nowe mechanizmy finansowe z uwzglêdnieniem
systemu handlu zanieczyszczeniami zorganizowa-
nego w uk³adzie zlewni hydrologicznych.

Problemy gospodarki wodnej musz¹ byæ ujmo-
wane kompleksowo. Szczególnie sprawy zwi¹za-
ne z zapobieganiem powodziom i walk¹ z nimi po-
winny byæ œciœle powi¹zane z planowaniem prze-
strzennym. Niezbêdne staje siê równie¿ zbudo-
wanie jednolitych systemów informacyjnych i in-
formatycznych dotycz¹cych gospodarki wodnej.

Senat Rzeczypospolitej Polskiej zwraca siê
z apelem do rz¹du, instytucji oraz stowarzyszeñ
i organizacji zwi¹zanych z gospodark¹ wodn¹,
w tym do pozarz¹dowych organizacji proekologi-
cznych, o konstruktywn¹ wspó³pracê i pilne
przygotowanie strategii gospodarki wodnej. Tyl-
ko wspólne dzia³anie mo¿e zapewniæ przysz³ym
pokoleniom trwa³y dostêp do odpowiednich za-
sobów wodnych.

Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku
Urzêdowym Rzeczypospolitej Polskiej «Monitor
Polski»”. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Wysoki Senacie, chcia³bym zapytaæ, czy ktoœ

z pañstwa senatorów chcia³by z miejsca skiero-
waæ pytanie do pana senatora Wierzbickiego,
który jest senatorem sprawozdawc¹ i jednoczeœ-
nie przedstawicielem wnioskodawców, wystêpu-
je zatem w podwójnej roli.

Dziêkujê bardzo, nie widzê chêtnych.
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Chcê przypomnieæ, ¿e na sali… to znaczy chcê

poinformowaæ pañstwa, ¿e na sali obecny jest
przedstawiciel rz¹du, pan prezes Krajowego Za-
rz¹du Gospodarki Wodnej Mariusz Gajda.

Witam, Panie Prezesie.
Chcia³bym zapytaæ, czy chce pan zabraæ g³os.
(Prezes Krajowego Zarz¹du Gospodarki Wo-

dnej Mariusz Gajda: Jeœli mo¿na…)
W takim razie zapraszam do mównicy.
Proszê bardzo, Panie Prezesie.

Prezes
Krajowego Zarz¹du
Gospodarki Wodnej
Mariusz Gajda:

Dziêkujê bardzo.
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Chcia³bym powiedzieæ, ¿e ta uchwa³a jest

ca³kowicie zbie¿na z tymi dzia³aniami, które po-
dejmujemy. Rzeczywiœcie przeprowadzamy w tej
chwili aktualizacjê strategii gospodarki wodnej,
która by³a przyjêta przez rz¹d w roku 2005. Ona
wymaga szeregu zmian, przede wszystkim w za-
kresie mechanizmów finansowych, w zakresie
tego, co mamy robiæ w ramach funduszy unij-
nych. Mamy przygotowany projekt takiej strate-
gii. W tej chwili on znajduje siê w uzgodnieniach
miêdzyresortowych. Jednak ta uchwa³a na pew-
no wspomo¿e nasze dzia³ania, chocia¿by
w zwi¹zku z tym apelem do organizacji ró¿nego
rodzaju, w tym do organizacji pozarz¹dowych,
które maj¹ niestety najwiêcej zastrze¿eñ co do
gospodarki wodnej w ogóle i co do tego, co nale¿y
robiæ.

Woda jest dobrem, o które musimy dbaæ. Do-
póki ta woda jest, dopóki mamy wodê w kranach,
to nikt specjalnie siê o to nie martwi. Przypomi-
namy sobie o niej wtedy, kiedy jej brakuje, kiedy
zaczyna brakowaæ, tak jak w ubieg³ym roku w le-
cie, czy te¿ wtedy, gdy jest powódŸ, a w tym roku
obchodzimy dziesiêciolecie wielkiej powodzi
w dorzeczu Odry i w dorzeczu górnej Wis³y.

Przygotowujemy szereg programów. Chcia³bym
poinformowaæ panie i panów senatorów, ¿e Krajo-
wy Zarz¹d Gospodarki Wodnej, który mam za-
szczyt reprezentowaæ, jest jednoczeœnie instytucj¹
wdra¿aj¹c¹ Programu Operacyjnego „Infrastruk-
tura i œrodowisko”, III priorytetu, który siê nazywa
„Zarz¹dzanie zasobami wodnymi i monitoring œro-
dowiska”, czyli, inaczej mówi¹c, chodzi tu o ochro-
nê przed powodzi¹ i ochronê przed susz¹.

Tak ¿e przyjmujê tê uchwa³ê z du¿¹ wdziêczno-
œci¹. Bardzo dziêkujê, ¿e jest tutaj tak mocne
poparcie dla naszych dzia³añ. Bardzo dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê bardzo, Panie Prezesie.
Proszê jeszcze o pozostanie tu przez chwilecz-

kê, poniewa¿ chcia³bym zapytaæ Wysoki Senat,
czy ktoœ z pañstwa chcia³by skierowaæ pytanie do
pana prezesa.

Proszê bardzo, pan senator Andrzej Person.

Senator Andrzej Person:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Oczywiœcie moje pytanie zwi¹zane jest, jak za-

wsze, z zapor¹ wodn¹ w rejonie Nieszawa – Cie-
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chocinek. Z czasów, gdy by³em ma³ym ch³opcem,
tak powinienem zacz¹æ, pamiêtam plan kaskady
dolnej Wis³y. Wszystko skoñczy³o siê na jednej za-
porze, jak pan prezes oczywiœcie doskonale wie,
bo te¿ jest z tym rejonem zwi¹zany. No i jest pyta-
nie: co dalej? Jedna, zagra¿aj¹ca niestety œrodo-
wisku i w³aœciwie ¿yciu mieszkañców, zapora we
W³oc³awku, brak dalszych planów, kilkanaœcie lat
dyskusji, czy bêdzie nastêpna, czy bêdzie ca³a
kaskada – jednym s³owem, stoimy ci¹gle w tym
samym punkcie. Czy pan prezes mo¿e wlaæ nieco
optymizmu w moje serce i w serca mieszkañców
tamtych okolic i powiedzieæ, ¿e ruszamy z projek-
tem nowej zapory wodnej i elektrowni w³aœnie
w rejonie Nieszawa – Ciechocinek?

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Proszê bardzo, Panie Prezesie.

Prezes
Krajowego Zarz¹du
Gospodarki Wodnej
Mariusz Gajda:
Dziêkujê bardzo.
Ja muszê powiedzieæ, ¿e mam nadziejê, ¿e wle-

jê troszkê optymizmu w serce pana senatora…
(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Optymiz-

mu i wody, Panie Prezesie.)
Wody te¿, tak jest.
Chcia³bym powiedzieæ, ¿e og³osiliœmy… Ina-

czej rozpocznê: staramy siê o fundusze z Unii Eu-
ropejskiej na realizacjê tej zapory. W zwi¹zku
z tym konieczne by³o przeprowadzenie aktualiza-
cji dokumentacji i sporz¹dzenie wniosku do Fun-
duszu Spójnoœci. W tym celu og³osi³em przetarg
na wykonanie tej dokumentacji, kompleksowej
dokumentacji, która obejmuje aktualizacjê tych
koncepcji, obejmuje wykonanie studium wyko-
nalnoœci i obejmuje wykonanie raportu oddzia³y-
wania na œrodowisko. Ten przetarg jest w trakcie
rozstrzygniêcia. Bodaj¿e 11 lipca maj¹ wp³yn¹æ
ostateczne oferty i do koñca lipca powinien byæ
dokonany wybór wykonawcy. Wykonawca bê-
dzie mia³ na to dwanaœcie miesiêcy, co wbrew po-
zorom jest okresem bardzo krótkim. G³ównymi
problemami, które ja widzê, s¹ problemy œrodo-
wiskowe, problemy protestu organizacji poza-
rz¹dowych. Musimy sobie z tym jakoœ daæ radê.
Ja chcê zorganizowaæ taki okr¹g³y stó³ na ten te-
mat, oczywiœcie wtedy, kiedy bêdziemy ju¿ mieli
konkretne materia³y. Spróbujemy rozwi¹zaæ ten
problem.

Co do kaskady dolnej Wis³y, to na razie takich
planów nie ma, ale chcia³bym powiedzieæ, ¿e nie
ma te¿ zamkniêcia przed tak¹ realizacj¹ w przy-
sz³oœci. Czasy siê zmieniaj¹. Ja zawsze podajê
przyk³ad, ¿e kiedyœ martwiliœmy siê o telefon w do-

mu, a w tej chwili nikt nie chce telefonów stacjo-
narnych. Byæ mo¿e przyjd¹ czasy, kiedy to ekolo-
dzy bêd¹ wo³aæ o to, ¿eby budowaæ nowe zapory.
Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Proszê bardzo, pan senator.

Senator Miros³aw Adamczak:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Prezesie, ja chcia³bym zorientowaæ siê

w sprawie budowy zbiornika retencyjnego „Wie-
lowieœ Klasztorna”, który te¿ ju¿ od czterdziestu
piêciu lat jest budowany i jakoœ to wszystko ut-
knê³o w martwym punkcie. Prosi³bym bardzo
o jak¹œ szczegó³ow¹ informacjê. Bo rolnicy pyta-
j¹, tam jest doœæ dziwna sytuacja, dlatego ¿e nie
zabezpieczono gruntów dla tych rolników. Oka-
zuje siê, ¿e nie maj¹ oni mo¿liwoœci rozbudowy
itd. Tak ¿e, je¿eli mo¿na parê s³ów na ten temat,
to bardzo proszê.

Prezes
Krajowego Zarz¹du
Gospodarki Wodnej
Mariusz Gajda:
Dziêkujê bardzo.
Je¿eli chodzi o Wielowieœ Klasztorn¹, to jest

z tym podobnie jak z Nieszaw¹, z tym ¿e jest ju¿
rozstrzygniêty przetarg na sporz¹dzenie tych do-
kumentów do Funduszu Spójnoœci. W tej chwili
ta inwestycja jest jeszcze w gestii marsza³ka wo-
jewództwa, bo by³o to parê lat temu przeniesione
z regionalnego zarz¹du gospodarki wodnej do
marsza³ka. Umówiliœmy siê w ten sposób, ¿e jak
bêdziemy mieli ju¿ ten wniosek gotowy, to przej-
dzie to do RZGW. Trwaj¹ wykupy… Rzeczywiœcie
zawsze jest problem z tymi terenami do wyku-
pów. Ten problem jest przy ka¿dej inwestycji.

Chcia³bym powiedzieæ, ¿e ja na studia hydro-
techniczne ponad trzydzieœci lat temu poszed³em
w³aœciwie dlatego, ¿e by³y w planie budowy ta-
kich ró¿nego rodzaju stopni. Zdajê sobie sprawê
z tego, jak to wszystko d³ugo trwa, i to musimy na
pewno przyspieszyæ. Zbiornik „Wielowieœ Kla-
sztorna” te¿ jest na liœcie Funduszu Spójnoœci.
W tej chwili przygotowujemy ju¿ dokumentacjê.

Senator Marek Zió³kowski:
Dziêkujê, Panie Prezesie.
Ja sobie pozwolê zadaæ pytanie jako senator

z Poznania. Czy s¹ przewidywane jakiekolwiek
inwestycje w zakresie spiêtrzenia Warty, oprócz
„Jeziorska”? Bo wielokrotnie siê o tym mówi³o.
Wiadomo, ¿e Wielkopolska stepowieje i to by siê
niezwykle przyda³o. Mówi³o siê o Poznaniu, po-
tem jeszcze o dolnej Warcie. Czy coœ panu na ten
temat wiadomo?

35. posiedzenie Senatu w dniu 21 czerwca 2007 r.
Drugie czytanie projektu uchwa³y o koniecznoœci przyjêcia

i wdro¿enia strategii gospodarki wodnej w Polsce 127

(senator A. Person)



Prezes
Krajowego Zarz¹du
Gospodarki Wodnej
Mariusz Gajda:

W tej chwili nie ma planów, je¿eli chodzi o spiê-
trzenie dolnej Warty. Jest zbiornik w Jeziorsku.
Do programu operacyjnego przyjêliœmy odbudo-
wê polderu Golina, polderu przeciwpowodziowe-
go. Jest to sprawa, która zosta³a zaniedbana
przez wiele lat, a okazuje siê, ¿e za kilkadziesi¹t
milionów z³otych mo¿na uzyskaæ tak¹ retencjê,
jak w zbiorniku w Raciborzu za 1 miliard z³. Po
prostu jest to polder, który by³ przeznaczony do
zalania, ale zacz¹³ byæ obudowywany wa³ami
przeciwpowodziowymi. I ten polder staramy siê
odzyskaæ. Innych planów co do Warty, polega-
j¹cych na piêtrzeniu, w tej chwili nie ma.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo.
Proszê bardzo, pan senator Bentkowski, kolejne

pytanie. Senator Chróœcikowski zada nastêpne.
Proszê bardzo.

Senator Aleksander Bentkowski:
Panie Prezesie, niektóre gminy s¹ zaintereso-

wane budow¹ niewielkich zbiorników wody, no,
takich, powiedzmy, na poziomie gminy. Wartoœæ
tych inwestycji to kilka b¹dŸ najwy¿ej kilkanaœcie
milionów z³otych. Ale s¹ to zbiorniki, które maj¹
s³u¿yæ podwójnie: gromadziæ wodê i zapobiegaæ
gwa³townym przyborom ma³ych rzeczek, a po czê-
œci byæ miejscami rekreacji. Czy s¹ mo¿liwoœci po-
zyskiwania œrodków na tego rodzaju inwestycje
z innych Ÿróde³ ni¿ bud¿et marsza³ka? Czy w pana
gestii s¹ jakieœ œrodki, które mog¹ byæ pomocne
w realizacji tego rodzaju inwestycji?

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Proszê bardzo.

Prezes
Krajowego Zarz¹du
Gospodarki Wodnej
Mariusz Gajda:
Dziêkujê bardzo.
No, my bardzo popieramy ca³¹ ma³¹ retencjê.

Ja uwa¿am, ¿e ma³a retencja, która zosta³a gene-
ralnie w Polsce po wojnie zniszczona, jest jednym
z kluczy do rozwi¹zania problemu suszy, bo to
rozproszone gromadzenie wody jest najbardziej
efektywne.

Ale je¿eli chodzi o finanse, to niestety w tej
chwili u mnie nie ma ¿adnych pieniêdzy. Ja bym
chcia³, ¿eby te pieni¹dze by³y. Po to czy miêdzy in-
nymi po to przygotowujemy projekt reformy go-

spodarki wodnej. Jedyne œrodki, które, o ile
wiem, mo¿na uzyskaæ, to rzeczywiœcie œrodki
z wojewódzkiego funduszu ochrony œrodowiska
i gospodarki wodnej i ewentualnie z regionalnych
programów operacyjnych na poziomie woje-
wództw.

My natomiast miêdzy innymi w ramach tej
strategii i tego, co przygotowujemy jako efekt tej
strategii, chcielibyœmy zweryfikowaæ program
ma³ej retencji. Ten program generalnie jest… Je-
¿eli bêdzie program ma³ej retencji, to bêdzie mo¿-
na siêgn¹æ po pieni¹dze z Funduszu Spójnoœci.
Zostawiliœmy furtkê, w zapisach jest taka furtka
mówi¹ca o realizacji programów ma³ej retencji.
Wprawdzie jest tam te¿ powiedziane, ¿e jest to
Fundusz Spójnoœci z kwot¹ powy¿ej 10 milio-
nów euro, ale nic nie stoi na przeszkodzie, ¿eby
na przyk³ad dotyczy³o to trzech, czterech czy piê-
ciu zbiorników na jakimœ terenie, i wtedy by³aby
to taka kwota. Uwa¿am, ¿e przygotowanie tego
programu jest rzeczywiœcie konieczne. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Pan senator Chróœcikowski, a potem pan se-

nator Wierzbicki.
Proszê bardzo.

Senator Jerzy Chróœcikowski:
Dziêkujê panu marsza³kowi.
Panie Prezesie, problem deficytu wody jest

problemem œwiatowym. to nie jest tylko polski
problem. Kiedy bra³em udzia³ w konferencji prze-
wodnicz¹cych komisji rolnictwa, w³aœciwie ko-
misji do spraw rolnictwa i œrodowiska, z udzia-
³em przedstawicieli dwudziestu siedmiu krajów,
to podnoszono bardzo wa¿ny problem. Nie wiem,
czy w Polsce jest on ju¿ taki noœny. Mówiono
o tym, ¿e woda stanie siê nastêpnym cennym ele-
mentem po paliwach, takim, jakim s¹ dzisiaj pa-
liwa, i mo¿e byæ tak, ¿e woda bêdzie dro¿sza od
paliwa. Tak daleko siêgaj¹ koncepcje.

W zwi¹zku z tym myœlê, ¿e w odniesieniu do
strategii, o której rozmawiamy, powinno pojawiæ
siê pytanie, co robimy, jakie wprowadzimy me-
chanizmy, aby ta ma³a retencja dzia³a³a. Myœlê
szczególnie o terenach wiejskich – nie chcê mó-
wiæ, oceniaæ, jak to wygl¹da – na których prowa-
dzone melioracje to nie s¹ melioracje, to jest osu-
szanie. Jakie mechanizmy zamierza siê wprowa-
dziæ, ¿eby pomóc, ¿eby melioracje by³y funkcjo-
nalne? Mechanizm ekonomiczny w rolnictwie da-
je najlepsze efekty, ale tego mechanizmu ekono-
micznego nadal nie ma. W zwi¹zku z tym ³¹ki nie
funkcjonuj¹ w takiej postaci, w jakiej powinny
funkcjonowaæ. Czy przewiduje siê w tej strategii
jakieœ specjalne wsparcie, aby ³¹ki mia³y znacze-
nie, by³y wykorzystywane nie tylko jako pasza, ale
równie¿ jako du¿e zasoby wodne? Bo te zasoby
g³ównie tam powinny byæ gromadzone. Dziêkujê.
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Prezes
Krajowego Zarz¹du
Gospodarki Wodnej
Mariusz Gajda:

Dziêkujê bardzo.
Panie Senatorze, je¿eli chodzi o zasoby wodne,

to one na pewno bêd¹ barier¹ wzrostu gospodar-
czego. Ju¿ w tej chwili w raportach ogólnoœwiato-
wych mówi siê o tym, ¿e tak naprawdê s¹ dwie
bariery, charakter limituj¹cy maj¹ energia i wo-
da, bo ³atwiej jest przemieœciæ ludzi ni¿ wodê.

Je¿eli chodzi o te sprawy, o których mówi³ pan
senator, czyli o gromadzenie wody na terenach
niezurbanizowanych, miêdzy innymi w syste-
mach rowów, ³¹k, w naszym projekcie te¿ zosta³o
to zasygnalizowane, ale rzeczywiœcie wymaga to
wiêkszego rozwiniêcia, na pewno wymaga to roz-
winiêcia. Musimy zdaæ sobie sprawê z tego, ¿e
straszenie klimatem, zmian¹ klimatu to nie jest
tylko straszenie, ju¿ widzimy tego skutki, pamiê-
tamy, jak by³o w zesz³ym roku.

Nawi¹¿ê do tego, o czym wczeœniej mówi³em:
du¿e zbiorniki s³u¿¹ ochronie przeciwpowodzio-
wej w dolinach rzek, s³u¿¹ alimentacji rzek du-
¿ych, czyli uzupe³nieniu wody, zaœ ma³a retencja,
czy to zbiornikowa, czy to rolna, przede wszyst-
kim gromadzenie wody w rowach melioracyj-
nych, jest chyba jedn¹ z najlepszych metod prze-
ciwdzia³ania skutkom suszy. Jednak nie ma pro-
gramu, nie ma mechanizmu finansowego i musi-
my to wypracowaæ.

Bardzo dziêkujê, Panie Senatorze, na pewno
weŸmiemy te mechanizmy pod uwagê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê, Panie Prezesie.
Proszê bardzo, pan senator Wierzbicki.

Senator Roman Wierzbicki:
Dziêkujê bardzo.
Panie Prezesie, aby zrealizowaæ program za-

warty w projekcie rz¹dowym oraz w proponowa-
nej uchwale, konieczne bêdzie oczywiœcie prze³a-
manie, z³amanie wielu barier, w tym bariery, któ-
r¹ stwarzaj¹ nam ró¿ne organizacje Zielonych,
a tak¿e program Natura 2000. Ci¹gle napotyka-
my na te bariery, próbuj¹c rozwi¹zywaæ ró¿ne
problemy, chocia¿by w przypadku wstêpnego,
czêœciowego uregulowania rzek. Czy s¹ ju¿ jakieœ
metody, które zapobieg³yby hamuj¹cym dzia³a-
niom zarówno ze strony œrodowiska Zielonych,
jak i programu Natura 2000? Chodzi o to, ¿eby
organizacje pozarz¹dowe i inne albo mo¿e parla-
ment móg³ coœ jeszcze zrobiæ w tej sprawie. Ju¿
jesteœmy spóŸnieni. Wprawdzie klimat jest rze-
czywiœcie w³aœciwy, bo jest mo¿liwoœæ korzysta-
nia ze œrodków unijnych, ale na hamowanie nie
ma czasu. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Proszê bardzo.

Prezes
Krajowego Zarz¹du
Gospodarki Wodnej
Mariusz Gajda:
Dziêkujê bardzo.
Rzeczywiœcie jest to bardzo trudny problem,

bo organizacje ekologiczne maj¹ odwrócon¹ listê
priorytetów i czêsto uwa¿aj¹, ¿e ochrona gatun-
ków przyrodniczych jest wa¿niejsza od ochrony
i potrzeb ludzi. To jest du¿y problem. Maj¹ one
zupe³nie inn¹ filozofiê, ja bym powiedzia³, ¿e czê-
sto filozofiê niechrzeœcijañsk¹, i to jest du¿y pro-
blem. Próbujemy z nimi rozmawiaæ, w wielu
sprawach ju¿ siê uda³o osi¹gn¹æ kompromis, na-
prawdê w przypadku wielu spraw uda³o siê osi¹g-
n¹æ kompromis i uzyskaæ zrozumienie, jednak
w wielu przypadkach mo¿e siê to nie udaæ i wtedy
trzeba bêdzie to rozwi¹zaæ jakimiœ metodami
ustawowymi. Na pewno trzeba bêdzie…
W wyniku moich obserwacji, z powodu tego, co
widzê, przyszed³ mi do g³owy miêdzy innymi taki
pomys³, ¿eby byæ mo¿e wprowadziæ kaucjê za
udzia³ organizacji ekologicznych w postêpowa-
niu administracyjnym. Takie rozwi¹zanie przyjê-
to na przyk³ad w Holandii. W takiej sytuacji, jeœli
nie ma podstaw, a jest jedynie chêæ protestu, to
wiele organizacji siê od tego powstrzymuje.

Na pewno rozwi¹zañ prawnych wymagaj¹
sprawy zwi¹zane z Natur¹ 2000. Jest to problem,
który akurat stara siê rozwi¹zaæ mój szef, pan mi-
nister Szyszko. Mam nadziejê, ¿e te rozwi¹zania
bêd¹ takie, ¿e pozwol¹ nam na w³aœciwe gospoda-
rowanie wodami. Natura 2000 dopuszcza prze-
cie¿ prowadzenie inwestycji, o ile s¹ one uzasa-
dnione potrzebami spo³ecznymi, nie jest tak, ¿e
ona zupe³nie tego zabrania, ale ta kwestia na pew-
no wymaga uregulowañ prawnych. Tak ¿e z pew-
noœci¹ bêdê siê zwraca³ do pana ministra, do
rz¹du, aby te sprawy rozwi¹zaæ. Myœlimy ewen-
tualnie o wprowadzeniu specustawy, tak jak na
przyk³ad w przypadku autostrad, bo byæ mo¿e ta-
kie rozwi¹zania bêd¹ konieczne. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Proszê bardzo, pan senator Jaros³aw Chmie-

lewski i nastêpne pytanie.

Senator Jaros³aw Chmielewski:
Panie Prezesie, ja mam takie pytanie. Od wielu

ju¿ lat mówimy o realizacji „Programu dla Odry –
2006” w jego wszystkich aspektach. Przys³uchiwa-
³em siê pana wypowiedzi w sprawie ma³ej retencji.
Rzeczywiœcie za czasów PRL dosz³o do zniszczenia
ma³ychci¹gówwodnych,potemczêstonastêpowa-
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³yma³e lokalnepowodzie, by³a tak¿ewielkapowódŸ
w 1997 r. – to te¿ mia³o na to zasadniczy wp³yw.
Moje pytanie jest takie. Na jakim etapie realizacji
jest dzisiaj „Program dla Odry – 2006” i poszczegól-
ne jego sk³adniki inwestycyjne, przede wszystkim
newralgiczny i najwa¿niejszy zbiornik retencyjny
w Raciborzu i wêze³ wodny we Wroc³awiu?

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Proszê bardzo, Panie Prezesie.

Prezes
Krajowego Zarz¹du
Gospodarki Wodnej
Mariusz Gajda:
Dziêkujê.
W tej sprawie mam akurat bardzo dobre wiado-

moœci dla pana senatora, bo 11 maja tego roku
rz¹d podpisa³ umowê z Bankiem Œwiatowym
i Bankiem Rozwoju Rady Europy na sfinansowa-
nie zbiornika w Raciborzu i wroc³awskiego wêz³a
wodnego na kwotê 505 milionów euro. W tej chwili
przystêpujemy do konkretnej realizacji tych
przedsiêwziêæ. W przysz³ym tygodniu jest misja
Banku Œwiatowego. Przygotowujemy siê, prowa-
dzimy niezwykle trudny proces wykupu ziem. By-
³y tak¿e protesty spo³eczne, ale myœlê, ¿e uda³o siê
dobrze rozwi¹zaæ ten problem, bo mieszkañcom
wsi zaproponowaliœmy po prostu przeniesienie tej
wsi. Dziwiê siê, ¿e za poprzedniego rz¹du nikt nie
wpad³ na tak prosty pomys³, bo w koñcu nie mo¿-
na ludzi wysiedlaæ tak sobie, nie wiadomo dok¹d,
szczególnie gdy s¹ to osoby starsze. Tak ¿e powoli
rozwi¹zujemy te problemy. A co najwa¿niejsze,
bêdziemy ju¿ mieli pieni¹dze, od 2 sierpnia fizycz-
nie bêd¹ pieni¹dze na kontach regionalnych za-
rz¹dów i bêdzie gotowoœæ. W tej chwili przygoto-
wujemy ca³¹ dokumentacjê i ju¿ w tym roku bê-
dziemy og³aszaæ przetargi na pierwsze roboty, a do
2014 r. projekt zostanie zrealizowany. Tu jest
akurat wyj¹tkowo dobra sytuacja.

Je¿eli chodzi o pozosta³e elementy „Programu
dla Odry – 2006”, to s¹ one realizowane wolniej,
w znacznie mniejszym stopniu, ale te¿ miêdzy in-
nymi w ramach programu operacyjnego zosta³o
wpisane zabezpieczenie Kotliny K³odzkiej przed
powodzi¹, budowa suchych zbiorników, potem
Lewin Brzeski, remont zbiornika Nysa, zbiornik
KuŸnica Warê¿yñska. Co jeszcze? W ramach pro-
gramu dla Odry – roboty na Odrze granicznej. Ma-
my jeszcze problemy ze sfinansowaniem stopnia
wodnego Malczyce, ale prowadzimy rozmowy
w Bankiem Rozwoju Rady Europy i byæ mo¿e uda
siê to sfinansowaæ w miarê szybko. Mo¿na powie-
dzieæ, ¿e Odra jest mimo wszystko w znacznie
lepszej sytuacji, a to mo¿e dziêki temu, ¿e by³a
powódŸ.

Senator Jaros³aw Chmielewski:

Proszê mi jeszcze powiedzieæ w ramach uzu-
pe³nienia, jeœli chodzi o postêp robót w Raciborzu,
czy nadal jesteœmy na takim poziomie, jak za
rz¹dów Jerzego Buzka, ¿e jest tylko polder zalewo-
wy Buków…

(Prezes Krajowego Zarz¹du Gospodarki Wo-
dnej Mariusz Gajda: Tak.)

…ten polder suchy, i na razie jesteœmy na eta-
pie wykupu gruntów.

Prezes
Krajowego Zarz¹du
Gospodarki Wodnej
Mariusz Gajda:

Tak, na etapie wykupu gruntów, ale ju¿ przy-
stêpujemy do przetargów na roboty, bo jest finan-
sowanie. Jest finansowanie, wiêc te roboty zaczn¹
siê ju¿ w tym roku i bêd¹ trwa³y do roku 2014.

Senator Jaros³aw Chmielewski:

Jeszcze jedna sprawa zwi¹zana z ma³¹ reten-
cj¹. W rejonie Grabowa nad Prosn¹ mia³a powstaæ
sieæ ma³ych zbiorników. Ta inwestycja by³a ujmo-
wana w „Programie dla Odry – 2006”. Ja pamiê-
tam cennik sprzed wielu lat i wtedy mia³o to wyno-
siæ oko³o 100 milionów z³. Nie wie pan, jak wy-
gl¹da sytuacja w dorzeczu Prosny i Warty? Warta
te¿ znajduje siê w „Programie dla Odry – 2006”.

Prezes
Krajowego Zarz¹du
Gospodarki Wodnej
Mariusz Gajda:

W „Programie dla Odry – 2006” jest wiele za-
dañ inwestycyjnych, które nie zosta³y niestety
podjête, taka to jest prawda. Akurat te sprawy
nie zosta³y podjête, ale nic nie stoi na przeszko-
dzie, ¿eby je podejmowaæ.

Ja chcia³bym pañstwu tylko powiedzieæ, jak
wielka jest skala potrzeb. Mogê powiedzieæ, ¿e
wstêpne oszacowanie kosztów strategii do ro-
ku 2020 da³o kwotê oko³o 150–180 miliardów z³.
To s¹ tak wielkie pieni¹dze.

Senator Jaros³aw Chmielewski:

I ostatnia ju¿ sprawa w ramach uzupe³nienia.
Wiem, ¿e sytuacja jest z³a, jeœli chodzi o zbiornik
w Kamieñcu Z¹bkowickim, z pewnych wzglêdów,
o których pan dobrze wie. Czy tutaj coœ siê zmie-
ni³o, coœ siê posunê³o?
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Prezes
Krajowego Zarz¹du
Gospodarki Wodnej
Mariusz Gajda:

Na temat zbiornika w Kamieñcu mogê du¿o
mówiæ, poniewa¿ to ja podj¹³em decyzjê, ¿eby te-
go zadania nie kontynuowaæ. Podj¹³em tak¹ de-
cyzjê, dlatego ¿e ten zbiornik, jak siê okaza³o, nie
jest w tej chwili zbiornikiem najwa¿niejszym do
realizacji, on nie chroni Kotliny K³odzkiej. Uzna-
³em, ¿e znacznie efektywniej bêdzie najpierw za-
j¹æ siê suchymi zbiornikami w Kotlinie K³odzkiej,
które ochroni¹ tê kotlinê, a jednoczeœnie wp³yn¹
pozytywnie na to, co siê dzieje poni¿ej, miêdzy in-
nymi na dalszym biegu Nysy K³odzkiej.

Tutaj jeszcze dodatkowo pojawi³a siê sprawa,
która w tej chwili toczy siê w prokuraturze. Mia-
nowicie by³a taka sytuacja, ¿e zosta³ zorganizo-
wany przetarg i wykonanie dokumentacji mia³o
kosztowaæ 52 miliony z³. Zobaczy³em to w listo-
padzie 2005 r. i poprosi³em odpowiednie s³u¿by
o zajêcie siê tym, powiadomi³em pana ministra
o tym, ¿e tu jest coœ nie w porz¹dku, bo jest to
koszt przynajmniej piêciokrotnie albo i bardziej
zawy¿ony. W zwi¹zku z tym ta umowa zosta³a
przerwana przez pe³nomocnika. Tamto miejsce
stanowi w tej chwili doskona³y u¿ytek ekologicz-
ny. Oczywiœcie nic nie stoi na przeszkodzie, ¿eby
w przysz³oœci zbudowaæ tam zbiornik, to nie zna-
czy, ¿e jest to zakazane, ale nie jest on najwa¿-
niejszy w tym uk³adzie.

Senator Jaros³aw Chmielewski:
Panie Prezesie, dziêkujê za dobr¹ decyzjê.

Trzeba to w³aœnie podkreœliæ, ¿e gdy rz¹d Buzka
odszed³ od w³adzy, to „Program dla Odry – 2006”
zosta³ praktycznie przystopowany i dopiero teraz
obserwujemy jakieœ znacz¹ce ruchy i przyk³ad
bardzo m¹drej decyzji w odniesieniu do Kamieñ-
ca Z¹bkowickiego.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Widzê, ¿e pan senator czas pytañ zamieni³ na

czas stwierdzeñ i pochwa³. To jest pewna zmiana
regulaminu.

Wka¿dymrazie,PaniePrezesie,dziêkujêbardzo.
Widaæ, ¿eSenat,przygotowuj¹cuchwa³êowodzie,

wykorzysta³ okazjê, ¿eby pana trochê pomêczyæ.
A, przepraszam, jeszcze pan marsza³ek P³a-

¿yñski.
(Senator Maciej P³a¿yñski: Ja przepraszam, ¿e

siê spóŸni³em.)
Proszê bardzo.

Senator Maciej P³a¿yñski:
Ja jeszcze w sprawie Odry. Czy instytucja pa-

na prezesa patrzy na Odrê przede wszystkim

w aspekcie przeciwpowodziowym, czy mo¿e tak¿e
w aspekcie komunikacyjnym? Pytam, bo przy
stosunkowo niewielkich nak³adach, niewielkich,
jeœli weŸmiemy pod uwagê skalê œrodków przy
robotach wodnych, Odra mo¿e byæ wa¿n¹ arteri¹
komunikacyjn¹, a nie jest. Jak to wygl¹da w pla-
nach zmienianego programu dla Odry?

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Proszê bardzo.

Prezes
Krajowego Zarz¹du
Gospodarki Wodnej
Mariusz Gajda:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Patrzymy na rzekê wszechstronnie, czyli i od

strony przeciwpowodziowej, i od strony jakoœcio-
wej, i od strony komunikacyjnej. Przy okazji
chcia³bym poinformowaæ pana marsza³ka
o dwóch sprawach.

Pierwsza jest taka, ¿e do programu operacyj-
nego do priorytetu siódmego zg³osiliœmy te¿ ro-
boty zwi¹zane z ¿eglug¹ na Odrze górnej i œrodko-
wej. Budowany stopieñ Malczyce, na którego bu-
dowê w tej chwili rzeczywiœcie nie ma pieniêdzy,
ale staramy siê o jej sfinansowanie, jest stop-
niem, który tak naprawdê ma s³u¿yæ ¿egludze.

Druga sprawa to Odra graniczna. 30 maja pro-
wadzi³em ze stron¹ niemieck¹ negocjacje i nieja-
ko, mo¿na powiedzieæ, wymusi³em na niej uz-
nanie, ¿e Odra te¿ jest rzek¹ s³u¿¹c¹ ¿egludze.
Wymusi³em, bo do tej pory oni tego nie chcieli uz-
naæ. Nawet nie chcieli przyj¹æ programu dla
Odry, poniewa¿ maj¹ swój program budowy ka-
na³u HoFriWa, na który mo¿emy siê zgodziæ pod
warunkiem, ¿e w tym samym czasie zostanie
uruchomiona, odtworzona droga wodna na
Odrze, na Odrze granicznej. Mówiê tu o Odrze
granicznej, bo je¿eli chodzi o Górn¹ Odrê i Œrod-
kow¹ Odrê, to tu bêdziemy wykonywali roboty we
w³asnym zakresie. Na razie w ramach tego pro-
gramu operacyjnego mamy mo¿e niezbyt du¿o
pieniêdzy, bo jest tam oko³o 240 milionów z³, ale
w planach mamy kolejne 240 milionów z³ do
2015 r. na odbudowê budowli regulacyjnych na
Odrze swobodnie p³yn¹cej. Tak ¿e na razie prze-
widziane jest 500 milionów z³, ale ja ca³y czas
mam nadziejê, ¿e gdy poka¿emy, ¿e potrafimy to
robiæ, to znajdzie siê wiêcej pieniêdzy. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
A, jeszcze jest g³os, przepraszam bardzo.
Pan senator Mañkut, proszê bardzo.

Senator W³adys³aw Mañkut:
Panie Prezesie, jak zapewne wiadome jest i pa-

nu, i bardzo wielu panom senatorom, w Polsce po-
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siadamy jeden z unikatowych kana³ów czy te¿ jed-
no z unikatowych urz¹dzeñ do wykorzystywania
si³y wodnej, to jest Kana³ Elbl¹ski. Kana³ Elbl¹ski,
dzisiaj praktycznie prawie zaliczany do cudów
œwiata – poniewa¿ podobny znajduje siê w Kana-
dzie, ale od wielu, wielu lat nie jest wykorzystywa-
ny – jakby od pewnego czasu otoczony jest pewne-
go rodzaju niechêci¹ do jego renowacji, mimo ¿e na
co dzieñ wykorzystywany jest turystycznie, g³ó-
wnie turystycznie. Regionalny Zarz¹d Gospodarki
Wodnej w Gdañsku nie ma œrodków na jego pog³ê-
bienie, jest to utrudniane, mimo ¿e jest ogromne
zainteresowanie œwiatowe, korzysta z niego bardzo
wielu turystów.

W jaki sposób, zdaniem pana, nale¿a³oby do-
prowadziæ do faktycznego pe³nego udro¿nienia,
pog³êbienia tego kana³u, a¿eby mo¿na by³o, zgo-
dnie z wol¹, kierunkiem podejmowanych dzia-
³añ, prac i nak³adami samorz¹dów, wykorzystaæ
ten kana³ tak dla dobra turystyki polskiej, jak
i szczególnego podkreœlenia, wyrazu dba³oœci
o ten cud œwiata w Polsce pó³nocnej?

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Proszê bardzo.

Prezes
Krajowego Zarz¹du
Gospodarki Wodnej
Mariusz Gajda:

Je¿eli chodzi o Kana³ Elbl¹ski, to rzeczywiœcie
ja znam go doskonale, bo tak siê sk³ada, ¿e przy-
gotowywa³em nawet projekty remontów, wyko-
nywa³em pewne remonty Kana³u Elbl¹skiego.
By³em te¿ przez krótki czas, przez prawie dwa la-
ta, nieca³e dwa lata dyrektorem RZGW w Gdañ-
sku. Tak ¿e ja doskonale znam ten problem. Po-
szukujemy tu Ÿróde³ finansowania. Byliœmy ju¿
na liœcie innowacyjnej gospodarki w Minister-
stwie Gospodarki. Niestety, okaza³o siê, ¿e trzeba
tam bêdzie przyst¹piæ do konkursu, nie ma listy
indykatywnej, tylko trzeba bêdzie przyst¹piæ do
konkursu. Szukamy pieniêdzy na dokumenta-
cjê. Niestety, jednostki, które s¹ pod moim nad-
zorem, czyli regionalne zarz¹dy gospodarki wo-
dnej, naprawdê maj¹ ma³o pieniêdzy. W tym ro-
ku dziêki ³agodnej zimie uda³o siê troszeczkê zao-
szczêdziæ i te pieni¹dze, które nie zosta³y wyko-
rzystane na akcjê lodo³amania, bêd¹ przeznaczo-
ne na przygotowanie tej dokumentacji tak, ¿eby
stan¹æ do tego konkursu. W RZGW w Gdañsku
dzia³a zespó³, który ca³y czas œledzi mo¿liwoœci
pozyskania pieniêdzy z ró¿nych Ÿróde³, ja te¿ po-
dejmujê takie starania i te starania na pewno za-
koñcz¹ siê sukcesem.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê.
Pan senator Dariusz Górecki, proszê bardzo.

Senator Dariusz Górecki:
Panie Prezesie, ja chcia³bym z kolei zapytaæ

o drugi kana³, Kana³ Augustowski, który ma
ogromne walory turystyczne. Po stronie bia³o-
ruskiej jest wyremontowany, w pe³ni sprawny,
natomiast po stronie polskiej jeszcze, zdaje siê,
nie. Jak to wygl¹da, kiedy by³oby mo¿na po³¹czyæ
te dwie rzeczy? To jest bardzo wa¿ne, dlatego ¿e
nad Kana³em Augustowskim po stronie bia³o-
ruskiej s¹ wsie narodowoœciowo czysto polskie
i ten ruch turystyczny bardzo by siê przyda³ pod
wzglêdem finansowym, podniós³by trochê stopê
¿yciow¹ tych bardzo biednych ludzi.

Prezes
Krajowego Zarz¹du
Gospodarki Wodnej
Mariusz Gajda:
Te prace, je¿eli chodzi o udro¿nienie kana³u,

s¹ na ukoñczeniu. Jeszcze w tym roku bêdzie
w zasadzie mo¿liwe ¿eglowanie po tym kanale na
ca³ej jego d³ugoœci. Jest tam w tej chwili tworzone
przejœcie graniczne, wojewoda wyrazi³ ju¿ zgodê,
tak ¿e, jak myœlê, byæ mo¿e jeszcze w tym sezonie,
w sierpniu, bêdzie mo¿na p³yn¹æ tym kana³em.

Prace potrwaj¹ jeszcze w przysz³ym roku, a tak
naprawdê, ¿eby zrewitalizowaæ ca³y kana³, jest
potrzebna kwota kilkudziesiêciu milionów z³o-
tych. Mówiê tu ju¿ o takiej rewitalizacji na wysoki
po³ysk, to znaczy o pe³nym przywróceniu jego wa-
lorów, dro¿noœæ powinna zaœ byæ ju¿ w tym roku.

(Senator Dariusz Górecki: Dziêkujê bardzo.)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Proszê pañstwa, koñczê w tym momencie dys-

kusjê, tym bardziej ¿e pytania zaczê³y w³aœciwie
wykraczaæ poza treœæ uchwa³y.

Dziêkujê bardzo, Panie Prezesie.
(Prezes Krajowego Zarz¹du Gospodarki Wo-

dnej Mariusz Gajda: Dziêkujê bardzo.)
W tym momencie otwieram dyskusjê, przypo-

minaj¹c, ¿e poza normalnymi regulaminowymi
ograniczeniami drugie czytanie uchwa³y okolicz-
noœciowej nie obejmuje zg³aszania wniosków
o charakterze legislacyjnym.

PansenatorAndrzejPersonzapisanydodyskusji.
Proszê bardzo.

Senator Andrzej Person:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Pani Senator! Panowie Senatorowie!
Ktoœ pyta³, czy to o pi³ce no¿nej. Nie, nie o pi³ce

no¿nej, ale o wodzie, która nie jest tak powa¿nym
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problemem jak futbol, tylko du¿o powa¿niej-
szym. Powiem, ¿e z du¿ym optymizmem s³ucha-
³em tej ciekawej dyskusji, i mam nadziejê, ¿e pan
prezes Gajda nie bêdzie krêpowany tym ekologi-
cznym gorsetem, który od dziesiêcioleci by³ przy-
czyn¹ ca³ego z³a. Przyczyna tkwi³a po prostu
w ustawie o dzia³ach, czyli w ochronie œrodowis-
ka i w gospodarce wodnej. Ogieñ i woda w jednym
resorcie doprowadzi³y do takiej sytuacji, jak¹
mamy. W tych zamierzch³ych, niedobrych cza-
sach, Panie Marsza³ku, by³a taka popularna pio-
senka: nad Wis³¹ wstaje warszawski dzieñ. Na
szczêœcie on ci¹gle wstaje, tyle ¿e tej Wis³y mo¿e
ju¿ nied³ugo nie byæ. Poziom wody jest po prostu
przera¿aj¹co niski, miêdzy Ciechocinkiem a Nie-
szaw¹ mo¿na bêdzie za chwilê przejœæ w bród. Ta-
ka ma³a rzeczka, Zg³owi¹czka, wiêkszoœæ z nas
mia³aby ogromne k³opoty, ¿eby j¹ wskazaæ na
mapie, przed wojn¹ mia³a cztery m³yny wodne.
Pan prezes oczywiœcie dobrze o tym wie.

To jest pytanie o energiê odnawialn¹, o której
mówi Unia Europejska. Tych turbin, które sta-
nowi³y bardzo wa¿ne Ÿród³o naszej energii, znisz-
czyliœmy, zmarnowaliœmy i zamknêliœmy kilka-
naœcie tysiêcy. Ta sama Unia Europejska narzu-
ca tê Naturê 2000, która krêpuje ka¿dy krok. Pan
prezes Gajda wspomina³ o tym. To jest przyczyna
ca³ego naszego k³opotu.

Mówi³ senator Chróœcikowski, ¿e za chwilê wo-
da bêdzie dro¿sza od ropy. Ja siê obawiam, ¿e
mo¿e byæ, jak w krajach arabskich, dro¿sza na-
wet od whisky, co akurat nie bêdzie tak do koñca
najgorszym rozwi¹zaniem. Mówi¹c jednak po-
wa¿nie, stoimy przed dramatem, o którym raz na
kilka lat mówi siê w parlamencie albo s³yszy siê
o nim przy okazji Rospudy czy innego zjawiska
ekologicznego, jak o odprysku ca³ego g³ównego
problemu.

Podpisuj¹c siê pod t¹ uchwa³¹ obiema rêkami,
nie chcê ju¿ przed³u¿aæ dyskusji, ¿yczê panu pre-
zesowi sukcesu w rywalizacji z tymi, którzy nas
ograniczaj¹. ¯yczê, abyœmy mogli, jak na ca³ym
œwiecie, uregulowaæ rzeki, nie puszczaæ bezkar-
nie tyle wody, kiedy jest jej nadmiar i kiedy jej
brakuje, kiedy jest susza, aby nie by³o takich
problemów jak dzisiaj. Wody, wody i jeszcze raz
wody – to apel do rz¹du, do wszystkich pañstwa.
Im bêdzie g³oœniej, tym wiêksza szansa, ¿e za
piêtnaœcie lat woda nie bêdzie sprzedawana jak
na lekarstwo. Dziêkujê bardzo. (Oklaski)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze. Rozumiem,

¿e nie postuluje pan przejœcia w pewnym mo-
mencie do destylacji wody z whisky.

(G³os z sali: W podkomisji…) (Weso³oœæ na sali)
W podkomisji?

Koñczê dyskusjê, lista mówców zosta³a wy-
czerpana.

Informujê, ¿e g³osowanie w sprawie projektu
uchwa³y o koniecznoœci przyjêcia i wdro¿enia stra-
tegii gospodarki wodnej w Polsce zostanie przepro-
wadzone razem z g³osowaniami nad pozosta³ymi
punktamiporz¹dkuobradpodkoniecposiedzenia.

Panu prezesowi dziêkujê za uczestnictwo w
obradach Wysokiej Izby nad tym punktem
porz¹dku.

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu sie-
demnastego porz¹dku obrad: wybór cz³onka Ko-
legium 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 Pa-
miêci 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. Na
kolejnym posiedzeniu w dniu 1 czerwca Senat nie
wybra³ drugiego cz³onka Kolegium IPN. W zwi¹zku
z tym senatorom przys³ugiwa³o prawo ponownego
zg³aszania kandydatów w terminie siedmiu dni od
daty g³osowania. Termin up³yn¹³ 8 czerwca.

Informujê, ¿e zgodnie z Regulaminem Senatu
do dnia 8 czerwca na cz³onka Kolegium Instytutu
Pamiêci Narodowej zostali zg³oszeni nastêpuj¹cy
kandydaci: Andrzej Friszke, Piotr Gach i Teofil
Wojciechowski.

Informujê, ¿e zg³oszeni kandydaci spe³niaj¹ kry-
teria dotycz¹ce cz³onków Kolegium IPN wynikaj¹ce
zustawyz18grudniao InstytuciePamiêciNarodo-
wej – Komisji Œcigania Zbrodni przeciwko Narodo-
wi Polskiemu oraz z³o¿yli oœwiadczenie lustracyjne
zgodnie z ustaw¹ z 18 paŸdziernika 2006 r. o uja-
wnianiu informacji o dokumentach organów bez-
pieczeñstwa pañstwa z lat 1944–1990 oraz treœci
tych dokumentów.

W dniu 12 czerwca marsza³ek Senatu skiero-
wa³ do Komisji Praw Cz³owieka i Praworz¹dnoœci
wnioski dotycz¹ce przedstawionych kandydatur.
Komisja przeprowadzi³a 19 czerwca przes³ucha-
nia, przygotowa³a sprawozdanie. Sprawozdanie
komisji zawarte jest w druku nr 471.

Proszê obecnie sprawozdawcê Komisji Praw Cz³o-
wieka i Praworz¹dnoœci, gotow¹ ju¿ pani¹ senator
Annê Kursk¹, o przedstawienie sprawozdania.

Proszê bardzo, Pani Senator.

Senator Anna Kurska:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Mam honor przedstawiæ sprawozdanie Komi-

sji Praw Cz³owieka i Praworz¹dnoœci w sprawie
wyboru cz³onka Kolegium Instytutu Pamiêci Na-
rodowej – Komisji Œcigania Zbrodni przeciwko
Narodowi Polskiemu.
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Komisja w dniu 19 czerwca bie¿¹cego roku na
podstawie art. 94 ust. 2 Regulaminu Senatu opi-
niowa³a skierowane przez marsza³ka Senatu
wnioski dotycz¹ce wyboru kandydatów zg³oszo-
nych do sk³adu Kolegium Instytutu Pamiêci Na-
rodowej – Komisji Œcigania Zbrodni przeciwko
Narodowi Polskiemu.

Komisja rozpatrzy³a wnioski w sprawie panów
Andrzeja Friszke, Piotra Gacha i Teofila Wojcie-
chowskiego i stwierdzi³a, ¿e zosta³y one z³o¿one
w prawid³owym trybie. Wszyscy zg³oszeni kandy-
daci zostali zaopiniowani pozytywnie. Dziêkujê.

(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: To ju¿ ko-
niec sprawozdania?)

No, koniec.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê, Pani Senator.
(Senator Anna Kurska: Reszta jest w doku-

mentach.)
Dziêkujê bardzo.
Zgodnie z regulaminem zapytujê, czy ktoœ

z pañstwa chcia³by jednak pani¹ senator o coœ
spytaæ.

(Rozmowy na sali)
No w³aœnie, pani senator jest sk³onna… Nie

widzê zg³oszeñ, zatem dziêkujê.
(Senator Anna Kurska: Dziêkujê.)
Przypominam, ¿e zgodnie z Regulaminem Se-

natu Senat przed podjêciem uchwa³y w sprawie
wyboru cz³onka Kolegium Instytutu Pamiêci Na-
rodowej mo¿e wezwaæ kandydatów do z³o¿enia
wyjaœnieñ lub udzielenia odpowiedzi na pytania
senatorów.

Witam wszystkich trzech obecnych na sali
kandydatów.

(Rozmowy na sali)
Trzech, Panie Senatorze, dwóch by³o na ostat-

nim posiedzeniu, teraz ju¿ jest trzech.
Czy ktoœ z pañstwa senatorów chcia³by za-

daæ pytanie kandydatowi na cz³onka Kolegium
Instytutu Pamiêci Narodowej, panu Andrzejowi
Friszke?

(G³os z sali: Tak.)
Zapraszam kandydata, pana profesora Frisz-

ke. Proszê bardzo, tu ko³o mnie, na mównicê.
Proszê bardzo, pan senator Andrzejewski.

Senator Piotr Andrzejewski:
Panie Profesorze!
(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Nie, nie. Tu

pan bêdzie sta³, przepraszam bardzo. To jest
przes³uchanie na stoj¹co.)

(Kandydat na Cz³onka Kolegium Instytutu Pa-
miêci Narodowej – Komisji Œcigania Zbrodni prze-
ciwko Narodowi Polskiemu Andrzej Friszke: Prze-
praszam. Przepraszam bardzo.)

(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: To w przy-
sz³oœci.)

Panie Profesorze, interesuje mnie, jakie jest
pana zdanie, czy instytut mo¿e, i w jakim zakre-
sie, bezpoœrednio realizowaæ konstytucjê,
art. 60, kiedy nie ma ustaw. Art. 8 konstytucji
mówi o jej bezpoœrednim stosowaniu, kiedy nie
ma regulacji ustawowej. Ustawa zosta³a zanego-
wana, jeœli chodzi o prawo nas wszystkich do
wiedzy o treœci teczek, zosta³a uchylona w wiêk-
szoœci jako sprzeczna z konstytucj¹ przez Trybu-
na³ Konstytucyjny, mamy uzasadnienie.
W zwi¹zku z tym powraca problem stosowania
konstytucji bezpoœrednio przez IPN.

Jakie jest pana zdanie na ten temat? W jakim
zakresie uprawnienia z konstytucji, kiedy ju¿ nie
ma regulacji ustawowej, IPN mo¿e stosowaæ bez-
poœrednio, w oparciu o art. 61, który mówi zw³a-
szcza o tym, ¿e ka¿dy z nas, to jest prawo obywa-
telskie, prawo cz³owieka, ma prawo dostêpu do
tych teczek i do informacji w nich zawartych?

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Proszê bardzo.

Kandydat
na Cz³onka Kolegium
Instytutu Pamiêci Narodowej
– Komisji Œcigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu
Andrzej Friszke:
Panie Senatorze, Szanowni Pañstwo, powiem,

¿e to jest bardzo trudne pytanie. Trudne pytanie.
(Senator Piotr Andrzejewski: Pytanie jest trud-

ne, ale ono drêczy mnie i nas wszystkich, dlatego
chcia³bym, ¿eby pan…)

Ja wiem, ja wiem. Powiedzia³bym, ¿e to pyta-
nie drêczy tak¿e i mnie, nie tylko jako kandydata
do kolegium, ale tak¿e, niezale¿nie od werdyktu,
jaki tutaj zapadnie, jako kogoœ, kto prowadzi ba-
dania w archiwum, kogoœ, dla kogo prowadzenie
badañ naukowych jest w³aœciwie, mo¿na powie-
dzieæ, treœci¹ ¿ycia. Tymczasem takie rozstrzyg-
niêcia stawiaj¹ perspektywê prowadzenia badañ
naukowych pod znakiem zapytania.

Ja muszê powiedzieæ, ¿e nie jestem prawnikiem.
To jest wa¿ne zastrze¿enie, bowiem pytanie ma
charakter œciœle prawny i to, powiedzia³bym, na
tak wysokim poziomie stosowania prawa, ¿e ja
oczywiœcie nie mogê tu odpowiedzieæ w sposób nie-
jako arbitralny. Powiedzia³bym, ¿e sytuacja, jaka
siê wytworzy³a, rzeczywiœcie jest sytuacj¹ swego
rodzaju pata. To znaczy ustawa o Instytucie Pa-
miêci Narodowej, zakwestionowana przez Trybu-
na³ Konstytucyjny, w przypadku wielu funkcji in-
stytutu rzeczywiœcie tworzy stan bezprawny. Nie
ma regu³ prawnych, które mo¿na by stosowaæ.

Ja nie wiem, czy jest tak, ¿e instytucja pañ-
stwowa, jak¹ jest IPN, mo¿e czerpaæ mandat do
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podejmowania konkretnych decyzji wprost
z konstytucji. Po prostu nie wiem. Obawiam siê,
¿e ja na to pytanie na pewno nie odpowiem. Myœ-
lê, ¿e to jest kwestia rozstrzygniêæ jakichœ powa¿-
nych trybuna³ów prawniczych.

Na pewno jednak jest tak, ¿e nawet gdybyœmy
weszli na taki grunt, to znaczy na grunt wypro-
wadzania zasad funkcjonowania IPN wprost
z konstytucji, te zasady mog¹ byæ ró¿ne. I w uza-
sadnieniu do wyroku Trybuna³u Konstytucyjne-
go jest wielokrotne powo³ywanie siê wprost na
konstytucjê, choæby na zasadê godnoœci obywa-
tela, które z kolei, ¿e tak powiem, dzia³a parali¿u-
j¹co wobec praktyki dzia³ania, funkcjonowania
IPN, na przyk³ad wobec udostêpniania doku-
mentacji. Obawiam siê, ¿e w zwi¹zku z tak¹
sprzecznoœci¹ IPN bêdzie siê powo³ywa³ na jedne
artyku³y konstytucji, a jego przeciwnicy – na dru-
gie. I znowu dojdziemy do sytuacji pata.

Myœlê, ¿e nie ma innego wyjœcia ni¿ d¹¿enie do
szybkiej nowelizacji ustawy przez parlament,
tak¿e tak zwanej ma³ej nowelizacji, co do której
wiadomo, ¿e jest projekt marsza³ka Dorna. Rze-
czywiœcie w tej chwili mamy stan parali¿u, powie-
dzmy sobie szczerze, nie tylko lustracji, ale tak¿e
badañ. Przypominam, ¿e w tej chwili instytut nie
mo¿e realizowaæ ¿adnych zamówieñ na badania
naukowe, wszystkie zosta³y wstrzymane, o ile nie
s¹ realizowane przez pracowników etatowych
IPN. To jest rzeczywiœcie groŸna sytuacja, rów-
nie¿ w perspektywie lustracyjnej, dlatego ¿e obok
tej lustracji, o której wszyscy s³ysz¹, o której czy-
tamy w gazetach, najbardziej wnikliw¹ metod¹
jej prowadzenia jest analizowanie akt, analizo-
wanie historii poszczególnych instytucji, orga-
nizacji, osób, i ustalanie na tej podstawie pew-
nej prawdy, pewnej rzeczywistoœci. Ta funkcja
jest blokowana.

(Senator Piotr Andrzejewski: Dziêkujê.)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo.
Pan senator Zbigniew Rau, proszê bardzo.

Senator Zbigniew Rau:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Profesorze, pozwolê sobie zadaæ panu

pytanie, które powtarzam regularnie, gdy ma-
my okazjê przys³uchiwaæ siê wypowiedziom
kandydatów na to stanowisko, o które pan te¿
siê ubiega.

Jak pan postrzega rolê edukacyjn¹ instytutu?
Mam na myœli przede wszystkim edukacjê m³o-
dego pokolenia. I czy pañska wizja mieœci siê
w tym, co nazywamy polityk¹ historyczn¹, czy te¿
ma inny charakter? Dziêkujê.

Kandydat
na Cz³onka Kolegium
Instytutu Pamiêci Narodowej
– Komisji Œcigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu
Andrzej Friszke:

Szanowny Panie Senatorze! Szanowni Pañ-
stwo!

Tak, ja przywi¹zujê du¿¹ wagê do roli eduka-
cyjnej IPN, zreszt¹ nie tylko ja. Rola edukacyj-
na IPN jest realizowana od pocz¹tku i na tê sfe-
rê jest k³adziony du¿y nacisk, jest tam du¿a
starannoœæ. Ta rola jest zró¿nicowana, chodzi
tutaj zarówno o publikacje naukowe, jak i po-
pularnonaukowe. Chodzi o wystawy, które s¹
organizowane w du¿ych miastach, wystawy,
które wêdruj¹ nastêpnie po ca³ej Polsce. Cho-
dzi o kontakty z nauczycielami, zajêcia eduka-
cyjne z nauczycielami historii, które s¹ realizo-
wane w wielu oœrodkach. Chodzi te¿ o takie rze-
czy nadzwyczajne, czasem mo¿e dyskusyjne,
w ka¿dym razie pamiêtam dyskusjê na tej sali,
z dosyæ du¿ym atakiem ówczesnego senatora
Jarzembowskiego, w sprawie na przyk³ad raj-
dów, jakie by³y organizowane ku upamiêtnie-
niu partyzantów Wileñskiego Okrêgu AK,
a wiêc coœ dla m³odzie¿y, która, ¿e tak powiem,
niekoniecznie tylko czyta, ale która chce te¿ po
prostu w czymœ uczestniczyæ. Wystawy maj¹ po
czêœci taki charakter. To nie tylko fotografie,
bywaj¹ tam te¿ eksponaty z pewnych epok czy
pewnych formacji, na przyk³ad ze stanu wojen-
nego. We Wroc³awiu by³y realizowane, ogl¹da-
liœmy to ostatnio w telewizji, albo i osobiœcie,
tak zwane zadymy.

To wszystko s¹ dzia³ania edukacyjne obliczo-
ne na ró¿ny poziom wiedzy uczestników. Wszyst-
kie one maj¹ sens pozytywny, o ile budz¹ zainte-
resowanie przesz³oœci¹, zainteresowanie posta-
wami, zachowaniami i dylematami, jakie z prze-
sz³oœci wynikaj¹. Tak ¿e, odpowiadaj¹c na pier-
wsz¹ czêœæ pytania, uwa¿am, ¿e tê edukacyjn¹
rolê instytut powinien kontynuowaæ. Powie-
dzia³bym, ¿e ona powinna byæ nie tylko konty-
nuowana, powinna byæ uwa¿ana za bardzo wa¿-
n¹ czêœæ dzia³alnoœci, bardzo wa¿n¹.

Czy ta moja wizja mieœci siê w polityce histo-
rycznej? Na to jest mi o tyle trudno odpowie-
dzieæ, ¿e powstaje pytanie, co zdefiniujemy jako
politykê historyczn¹. To pojêcie, które w publi-
cystyce, w dyskusjach, funkcjonuje mniej wiê-
cej od dwóch lat w taki œcis³y sposób, jest niedo-
definiowane. Ró¿ne podmioty ¿ycia publiczne-
go, ró¿ni ludzie ró¿nie tê politykê historyczn¹ ro-
zumiej¹. Przypomnê tutaj artyku³ by³ego dyrek-
tora Biura Edukacji Publicznej IPN, Paw³a Ma-
chcewicza, o tym, ¿e instytut od pocz¹tku reali-
zowa³ politykê historyczn¹, artyku³, jaki ukaza³
siê w prasie, kiedy toczy³a siê ta dyskusja. I to
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jest prawda. Od pocz¹tku swojego istnienia, od
roku 2000, ta polityka historyczna by³a realizo-
wana. Jej przejawy to w³aœnie te ekspozycje, wy-
dawnictwa, rajdy, wystawy, o których mówi³em
przed chwil¹.

Pytanie, co dzisiaj znaczy ta polityka history-
czna? Nie wiem, w jakiej polityce historycznej on
ma siê mieœciæ. Niew¹tpliwie IPN przez sam swój
charakter w du¿ym stopniu kreuje tê politykê hi-
storyczn¹, nadaje jej pewien ton, nadaje jej pe-
wien dŸwiêk, nadaje pewne zainteresowania opi-
nii publicznej. Jeœli wolno mi powiedzieæ s³owo
wiêcej, bardziej konkretnie o mojej wizji, to uwa-
¿am, ¿e ta wizja polityki historycznej, tak jak ja j¹
rozumiem, powinna zmierzaæ w kilku kierun-
kach jednoczeœnie.

Powinna oczywiœcie – tak jak ustawa stanowi
– pokazywaæ aparat represji, przemoc, repre-
sje, ofiary dzia³alnoœci aparatu przemocy
i w ogóle systemu totalitarnego. Ale powinna
te¿ pokazywaæ ofiary, ludzi, którzy walczyli
z tym systemem, organizacje, œrodowiska, któ-
re w ró¿ny sposób, czasem z broni¹ w rêku, cza-
sem przy pomocy cywilnej konspiracji, czasem
poprzez ochronê dóbr kultury, czasem przez
budowanie niezale¿nej od nacisku ideologicz-
nego refleksji, w ró¿ny sposób dzia³a³y na rzecz
os³abienia tego systemu i spotyka³y siê z repre-
s j¹ , ogran iczen iami , agres j¹ ze s t rony
rz¹dz¹cej ekipy, rz¹dz¹cej partii i rz¹dz¹cego
systemu.

Wa¿n¹ czêœci¹ polityki historycznej, i tym rów-
nie¿ zajmowa³ siê IPN w minionych latach, jest
tak¿e budowanie relacji w stosunkach Polski
z innymi narodami. Uwa¿am, ¿e jednym z naj-
wa¿niejszych dokonañ IPN w minionych latach
by³ udzia³ w budowaniu dialogu, trudnego bar-
dzo, w stosunkach polsko-ukraiñskich. Ucze-
stniczy³em z profesorem Kieresem w wyprawie
do Kijowa i w dyskusji z Ukraiñcami o bardzo
trudnych sprawach. Uczestniczy³em w wypra-
wie na Wo³yñ, gdzie byliœmy witani równie¿ ma-
nifestacj¹ nacjonalistów przeciwko nam. Ale to
wszystko mia³o bardzo g³êboki sens. Bardzo
g³êboki sens. To wszystko by³y dzia³ania, któ-
re siê odbywa³y przed pomarañczow¹ rewolu-
cj¹.

Dzia³ania, które podejmowa³ IPN – a w tym
czasie wypad³y równie¿ wielkie rocznice, zaró-
wno zbrodni wo³yñskiej, jak i akcji „Wis³a” – by³y
realizowane z udzia³em ró¿nych, czasem, powie-
dzia³bym, bardzo kontrowersyjnych przedstawi-
cieli strony ukraiñskiej. Równie¿ ze strony pol-
skiej byli ró¿ni przedstawiciele. W sumie jednak
te dzia³ania, mimo ró¿nych napiêæ i nawet kon-
fliktów, które mia³y miejsce – mo¿e s³owo „kon-
fliktów” to za du¿o – s³u¿y³y generalnie szukaniu
pewnego porozumienia.

Myœlê, ¿e to jest bardzo wa¿na strona dzia³al-
noœci IPN i wa¿ny element polityki historycznej,
który oczywiœcie k³adzie siê potem cieniem –
w zale¿noœci od tego, jak to bêdzie realizowane –
ju¿ nie tylko na samym IPN, ale na stosunkach
Polski z jej s¹siadami. Ja tu zaakcentowa³em
przyk³ad ukraiñski, bo on jest szczególnie zna-
mienny, ale przecie¿ to dotyczy równie¿ stosun-
ków polsko-litewskich, polsko-niemieckich, pol-
sko-¿ydowskich. W gruncie rzeczy, krótko mó-
wi¹c, wed³ug mnie wizja polityki historycznej, ja-
k¹ ma reprezentowaæ IPN, powinna ³¹czyæ wier-
noœæ wobec faktów, skrupulatnoœæ ich analizy
i refleksjê nad nimi z perspektyw¹, ¿e celem osta-
tecznym jest pojednanie; powinniœmy d¹¿yæ, o ile
to tylko bêdzie mo¿liwe, do pojednania, uparcie,
nawet wbrew ró¿nym trudnoœciom. Dziêkujê.
(Oklaski)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê bardzo.
Kolejne pytanie zada pan Czes³aw Ryszka. Po-

tem Stefan Niesio³owski, pani Anna Kurska i Ry-
szard Bender. Taka jest kolejnoœæ.

(Senator Czes³aw Ryszka: Dziêkujê, Panie
Marsza³ku.)

Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Czes³aw Ryszka:

Panie Profesorze, chcia³bym poznaæ pañsk¹
opiniê na temat udzia³u IPN w sprawie ksiêdza
arcybiskupa Wielgusa. Jak to rozumiem? Udzia³
polega³ na tym, ¿e pan Terlikowski…

(SenatorStefanNiesio³owski:Dy¿urnepytanie.)
…jako naukowiec otrzyma³ z IPN dokumenty

ksiêdza arcybiskupa, a póŸniej jako dzienni-
karz wykorzysta³ je do wielkiego ataku na ksiê-
dza arcybiskupa. Doprowadzi³o to do tego, ¿e
ksi¹dz arcybiskup na drugi dzieñ po objêciu
urzêdu zrezygnowa³ ze stanowiska. To jest pier-
wsza czêœæ.

Dalej. Powo³ano komisje historyczne, komi-
sje koœcielne, które w ci¹gu dwóch dni orzek³y,
¿e w dokumentach ksiêdza arcybiskupa znaj-
duj¹ siê dowody na jego wspó³pracê z wywia-
dem. Ale póŸniej, kiedy ksi¹dz arcybiskup wy-
st¹pi³ o autolustracjê, IPN w ci¹gu pó³tora mie-
si¹ca nie znalaz³ czasu, ¿eby te dokumenty ze-
braæ i przes³aæ do S¹du Lustracyjnego. Pytam
o pañsk¹ opiniê co do udzia³u IPN w tej spra-
wie, a tak¿e o pañsk¹ opiniê na temat w ogóle
sprawy ksiêdza arcybiskupa Wielgusa. Jako
by³y cz³onek Kolegium IPN i jako kandydat na
cz³onka Kolegium IPN powinien pan mieæ bar-
dzo wyraŸne stanowisko na ten temat. Dziêku-
jê bardzo.
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Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Proszê bardzo, Panie Profesorze.

Kandydat
na Cz³onka Kolegium
Instytutu Pamiêci Narodowej
– Komisji Œcigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu
Andrzej Friszke:
Pan senator dotkn¹³ tutaj pewnej delikatnej,

a w³aœciwie przykrej sprawy, zwi¹zanej ze sposo-
bem wyp³ywu ró¿nych dokumentów z instytutu
do dziennikarzy bez zachowania odpowiednich
procedur. Ta sprawa, tak jak j¹ pan s³usznie zrefe-
rowa³, niezale¿nie od tego, jaki to by³ dzienni-
karz… Nie jest to pierwszy raz, kiedy dziennikarz
dostaje w ci¹gu dwudziestu czterech czy czter-
dziestu oœmiu godzin dokumenty dotycz¹ce ja-
kiejœ sprawy. Trzeba powiedzieæ, ¿e gdyby ten sam
dziennikarz czy historyk zamierza³ tê rzecz badaæ
i z³o¿y³ w normalny, przewidziany prawem sposób
rewersy w celu uzyskania dostêpu do tych akt, do
tej teczki, to czeka³by – tak jak czekam na przy-
k³ad ja, kiedy sk³adam takie rewersy – do trzech
miesiêcy. Do trzech miesiêcy jest realizowane za-
mówienie, czasem trwa to krócej, a czasem d³u¿ej.
Œrednio w ci¹gu dwóch, trzech miesiêcy jest reali-
zowane zamówienie na dostêp do okreœlonej tecz-
ki, zgodnie z poprzednim prawem, bo teraz, po wy-
roku trybuna³u, w ogóle nie jest realizowane.

Ja oczywiœcie uwa¿am, ¿e to jest za d³ugo. To
jest za d³ugo. To bardzo utrudnia prace i to jest je-
den z problemów IPN, zwi¹zany te¿ z kwestiami
prawnymi. Ale o to pan senator nie pyta³.
Móg³bym mówiæ o tym osobno. W ka¿dym razie to
jest za d³ugo. To bardzo parali¿uje wszelk¹ pracê.
W gruncie rzeczy uniemo¿liwia równie¿ udzia³
w debacie publicznej osobom tym zainteresowa-
nym, w tym przypadku dziennikarzom. Sytuacja
jest niezdrowa, kiedy jeden dostaje dokumenty za
dwa miesi¹ce, a drugi nastêpnego dnia. Taka sy-
tuacja jest zdecydowanie niezdrowa i nale¿a³oby
wyraŸnie tê procedurê ujednoliciæ. Ona powinna
byæ jednakowa dla wszystkich podmiotów.

Pan Terlikowski nie jest pracownikiem IPN.
Nie jest nawet badaczem, który by realizowa³ –
o ile ja wiem, mo¿e siê mylê, ale nie s³ysza³em
o tym – jakieœ wiêksze programy badawcze.
W zwi¹zku z tym trudno mi siê ustosunkowaæ do
wyników pracy pana Terlikowskiego.

Powiem jeszcze jedno. Pan pyta³ o komisje ko-
œcielne, bo ta sprawa by³a badana – zwracam
uwagê – równie¿ przez komisjê koœcieln¹. Komi-
sje koœcielne, jak mog³em zauwa¿yæ, skrupulat-
nie badaj¹ akta. Siedz¹ w czytelni, analizuj¹
i sk³adaj¹ siê z ludzi powa¿nych. Co do ich, ¿e tak
powiem, ustaleñ wstêpnie mam zaufanie. Wstêp-
nie mam zaufanie.

Pyta³ pan równie¿, dlaczego IPN w ci¹gu dwóch
miesiêcy nie znalaz³ czasu na dostarczenie tych
dokumentów. Nie wiem, powiem szczerze. Uwa-
¿am, ¿e te dokumenty – szczególnie ¿e ju¿ wczeœ-
niej by³y udostêpniane – mog³yby byæ udostêpnio-
ne du¿o szybciej. To zreszt¹ nie jest jedyna taka
sytuacja. Zwracam uwagê, ¿e w innych sprawach
lustracyjnych te¿ tak by³o. Przypomnê sprawê mi-
nistra Krawczyka, tam te¿ by³y problemy z dostar-
czeniem akt na czas. Dlaczego tak siê dzieje? Ja
nie wiem. Nie chcê od razu mówiæ, ¿e jest to dzia³a-
nie z³oœliwe, byæ mo¿e pojawiaj¹ siê problemy
z g³êbszymi poszukiwaniami w ewidencjach,
w oddzia³ach, nie wszystkie akta s¹ dobrze skata-
logowane. Trzeba wzi¹æ na to poprawkê, nie musi
to wynikaæ ze z³oœliwoœci, czêsto ma na to wp³yw
opór materii, pojawiaj¹ siê trudnoœci zwi¹zane
z poruszaniem siê po zbiorze, który, przypomi-
nam, liczy 90 km akt. To jest ogromny zbiór, naj-
wiêksze w Polsce archiwum, wiêc mog¹ pojawiaæ
siê obiektywne trudnoœci. Z ca³¹ pewnoœci¹ jed-
nak uwa¿am, ¿e w takich sytuacjach IPN powi-
nien wykazywaæ ogromn¹ starannoœæ, ¿eby spraw
nie przeci¹gaæ. Te przyk³ady, które pan wymieni³,
¿e ktoœ, na potrzeby dzia³alnoœci publicystycznej,
otrzymuje akta w ci¹gu czterdziestu oœmiu go-
dzin, a potem organ s¹dowy nie mo¿e ich dostaæ
przez pó³tora miesi¹ca, to rzeczywiœcie nie jest sy-
tuacja zdrowa, absolutnie siê z tym zgadzam.

Pytanie tylko, czy cz³onek kolegium mo¿e mieæ
wp³yw na tak¹ sytuacjê, uzdrawiaæ j¹. Obawiam
siê, ¿e mo¿e mieæ wp³yw ograniczony, powiedzmy
to sobie od razu. Bie¿¹ce zarz¹dzanie instytutem
nale¿y do prezesa, do wyznaczonych przez niego
urzêdników, w tym wypadku do kierownictwa ar-
chiwum, i cz³onkowie kolegium w takich sytua-
cjach mog¹ jedynie zg³aszaæ swego rodzaju inter-
pelacje, to znaczy pytaæ, dlaczego jest tak, a nie
inaczej, postulowaæ, ¿eby coœ zmieniæ, ale decyz-
je, a zw³aszcza ich wykonanie, nale¿¹ do prezesa.

Czy zadowoli³em pana t¹ odpowiedzi¹?
(Senator Czes³aw Ryszka: Nie…)
No to proszê uprzejmie, mogê dopowiedzieæ.

Senator Czes³aw Ryszka:
Tylko dodam jeszcze, ¿e pyta³em równie¿ o pañ-

sk¹osobist¹ocenêsprawyarcybiskupaWielgusa.

Kandydat
na Cz³onka Kolegium
Instytutu Pamiêci Narodowej
– Komisji Œcigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu
Andrzej Friszke:
Proszê bardzo. Na wstêpie muszê powiedzieæ,

¿e ja te akta znam tylko z tego, co by³o zawieszone
w internecie. Nie zagl¹da³em do teczki, je¿eli jest
tam coœ wiêcej ni¿ w internecie, to ja tego po pro-
stu nie znam. W zwi¹zku z tym nie wypowiada-

35. posiedzenie Senatu w dniu 21 czerwca 2007 r.
Wybór cz³onka Kolegium Instytutu Pamiêci Narodowej – Komisji Œcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu 137



³em siê w tej sprawie obszerniej, tylko raz, krót-
ko, w pewnej dyskusji, ale stara³em siê nie zabie-
raæ g³osu w tej materii, poniewa¿ sprawa nie jest
mi dobrze znana, a wolê nie wypowiadaæ siê za
czêsto w kwestiach, na których siê nie znam.

Te materia³y, które s¹ zawieszone w internecie,
o ile nie s¹ sfa³szowane, to o arcybiskupie Wielgu-
sie rzeczywiœcie dobrze nie œwiadcz¹. Nie œwiadcz¹
dobrze, choæ oczywiœcie nie ma tam materia³ów
wprost bardzo obci¹¿aj¹cych. Powstaje – jak zre-
szt¹ wielokrotnie dzieje siê w sprawach ipeenow-
skich i lustracyjnych – sytuacja, kiedy trzeba o ró¿-
nych rzeczach mniemaæ poœrednio. Nie ma niezbi-
tych dowodów, ale s¹ sytuacje, które o czymœ infor-
muj¹, i to w tym wypadku bardzo obci¹¿aj¹co. Ja
zwracam uwagê na jedn¹ tylko rzecz, która dla
mnie osobiœcie w tym poszlakowym mniemaniu –
o ile te materia³y s¹ prawdziwe – jest bardzo powa¿-
na. Otó¿ skoro S³u¿ba Bezpieczeñstwa zaplanowa-
³a wys³anie ksiêdza Wielgusa do Radia Wolna Eu-
ropa, ¿eby tam obj¹³ funkcjê po ksiêdzu Kirszke, to
musia³a mieæ do niego zaufanie. Regu³y dzia³ania
tych s³u¿b mówi¹, ¿e na placówkê, która jest pod-
dana kontroli kontrwywiadowczej mocarstw za-
chodnich i ewentualnapracawymagapotem,krót-
ko mówi¹c, konspiracji, nie wysy³a siê czy nie chce
siê wysy³aæ kogoœ, do kogo nie ma siê naprawdê za-
ufania i kto nie jest jakoœ sprawdzony.

Powtarzam jeszcze raz: je¿eli te zawieszone
w internecie dokumenty nie s¹ k³amliwe – a ja te-
go nie mogê stwierdziæ wy³¹cznie na podstawie
ogl¹dania ich w internecie, to mo¿e ewentualnie
zbadaæ s¹d – je¿eli te materia³y nie s¹ nieprawdzi-
we, to one rzeczywiœcie œwiadcz¹ o zaawansowa-
nych kontaktach ksiêdza Wielgusa ze S³u¿b¹
Bezpieczeñstwa. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo.
Pan senator Stefan Niesio³owski, kolejne pyta-

nie, proszê bardzo.

Senator Stefan Niesio³owski:
Panie Profesorze, na wstêpie chcia³bym panu

podziêkowaæ. Pan by³ pierwszym, o ile wiem, hi-
storykiem, który przedstawi³ analizê organizacji
Ruch, tak zwanego starego Ruchu, nie ROPCiO,
i nie mówi³ w niej pan, ¿e to by³a grupa, która
chcia³a wysadziæ muzeum w Poroninie, jakby to
by³ g³ówny cel, jakbyœmy tylko po to powstali, ale
przedstawi³ pan polityczn¹ analizê programu, hi-
storii. Bardzo za to dziêkujê.

Teraz moje pytanie. Pan jest wspó³autorem
dwutomowego s³ownika opozycji, który bardzo
sobie ceniê, jest on bardzo potrzebny. Ale, si³¹
rzeczy, w takim s³owniku bardzo wielu nazwisk
nie ma.

(Kandydat na Cz³onka Kolegium Instytutu Pa-
miêci Narodowej – Komisji Œcigania Zbrodni prze-
ciwko Narodowi Polskiemu Andrzej Friszke: Trzy-
tomowego ju¿.)

S³ucham?
(Kandydat na Cz³onka Kolegium Instytutu Pa-

miêci Narodowej – Komisji Œcigania Zbrodni prze-
ciwko Narodowi Polskiemu Andrzej Friszke: Trzy
tomy ju¿ s¹.)

No widzi pan, nawet… W takim razie ja jestem
na poziomie drugiego, trzeci gdzieœ mi… Ale mia-
³em bardzo du¿o skarg od kolegów, ¿e wielu na-
zwisk tam nie ma. To jest zrozumia³e, to nie jest
pretensja. Moje pytanie jest takie: czy s¹ przewi-
dziane dalsze tomy, jakiœ cykl? Zak³adam, ¿e
trzeci tom jest podobnego formatu co pierwszy
czy drugi, wiêc myœlê, ¿e problemu nie rozwi¹za³.
Chcê zapytaæ o plany odnoœnie do tego wydania.
Pan jest jednym z g³ównych autorów i prawie ani-
matorem tego…

(Kandydat na Cz³onka Kolegium Instytutu Pa-
miêci Narodowej – Komisji Œcigania Zbrodni prze-
ciwko Narodowi Polskiemu Andrzej Friszke: Jed-
nym z.)

Jednym z, tak. Czy zechcia³by pan powiedzieæ
parê s³ów na temat tego wydawnictwa i dalszych
planów?

Kandydat
na Cz³onka Kolegium
Instytutu Pamiêci Narodowej
– Komisji Œcigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu
Andrzej Friszke:
Bardzo dziêkujê.
Dla informacji pañstwa, którzy mo¿e s¹ mniej

zorientowani, powiem, ¿e chodzi tutaj o s³ownik
biograficzny „Opozycja w Polsce 1956-1989”. Tom
pierwszy wyszed³ w roku 2000, tom trzeci w roku
ubieg³ym. W sumie jest tam jakieœ szeœæset, mo¿e
piêæset nazwisk, dosyæ du¿ych biogramów.

To pytanie odnosi siê do debaty, któr¹ tutaj
toczymy, bo jest zwi¹zane z biografiami ludzi
wystêpuj¹cych w aktach IPN. Tego typu s³ownik
oczywiœcie nie mo¿e zadowoliæ wszystkich. Nie
chodzi o to, ¿e kogoœ tam specjalnie pominiêto,
ale wiedza o ró¿nych ludziach, o ró¿nych struk-
turach ods³ania siê w miarê badañ. Ja muszê
powiedzieæ, ¿e sam, prowadz¹c badania nad
„Solidarnoœci¹” podziemn¹ – w zesz³ym roku
opublikowa³em du¿y tom na ten temat – pozna-
³em mnóstwo osób, to znaczy dowiedzia³em siê
o ich istnieniu, osób, które odgrywa³y bardzo is-
totn¹ rolê w strukturach podziemnych, ale dzia-
³a³y konspiracyjnie, nie mia³y g³oœnych proce-
sów, czasem w ogóle nie zosta³y aresztowane,
nie zosta³y z³apane, w zwi¹zku z tym w ogóle ni-
gdy nie myœlano o tym, ¿eby je w s³owniku umie-
œciæ. Dopiero badania nad ró¿nymi strukturami
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pozwoli³y wy³owiæ te nazwiska i wpisaæ je na listê
kandydatów, których biogramy mia³yby byæ op-
racowane. W du¿ym stopniu to w³aœnie badania
prowadzone w IPN pokazuj¹ te osoby, pozwalaj¹
je wydobyæ – bo czasem bezpieka wiedzia³a, ¿e
ktoœ jest wa¿ny, tylko nie mia³a dowodów i go nie
aresztowa³a – wiêc te badania s¹ szalenie istotne
dla odkrycia tych ludzi i sposobów ich dzia³ania.
Potem trzeba z nimi rozmawiaæ, dopytywaæ, zdo-
bywaæ pe³niejsz¹ wiedzê o strukturach. To zre-
szt¹ jest, moim zdaniem, jedno z istotniejszych
zadañ – przypomnê, co mówi³em po drugim py-
taniu – to jest bardzo wa¿ne w misji edukacyjnej
IPN, ¿eby przypominaæ nie tylko tych ludzi, któ-
rych znamy z Warszawy, ale tak¿e tych, którzy
byli w mniejszych miejscowoœciach. Nic o nich
nie wiemy, bo sk¹d mamy wiedzieæ? Ale w miarê
postêpu badañ te nazwiska, te osoby poznaje-
my.

Odpowiadaj¹c teraz wprost, Panie Senato-
rze, na pañskie pytanie, powiedzia³bym tak:
planuj¹c nastêpne tomy, borykamy siê z opo-
rem materii, a ten opór materii jest wielostron-
ny. Chodzi oczywiœcie miêdzy innymi o pie-
ni¹dze. Ca³a ta praca jest organizowana przez
Oœrodek „Karta”. A Oœrodek „Karta”, jak wia-
domo, nie ma ¿adnej sta³ej dotacji, tyle mo¿e
zrobiæ, ile, ¿e tak powiem, jego dyrektor Zbi-
gniew Gluza zdo³a wydreptaæ, wychodziæ, ¿eby
dostaæ jakieœ pieni¹dze na badania, w tym na
s³ownik.

Dalej, nie ma w Polsce zespo³ów ludzkich,
które by w sposób systematyczny zajmowa³y
siê badaniami na przyk³ad „Solidarnoœci”. No
nie powiem, ja taki zespó³ próbowa³em stwo-
rzyæ, uda³o siê nam doprowadziæ do powstania
wspomnianej przeze mnie ksi¹¿ki „Solidarnoœæ
podziemna”, ale ci ludzie w zasadzie niekonie-
cznie chc¹ te badania kontynuowaæ. Tu nie ma
zaplecza organizacyjnego. Oni muszê ¿yæ, mu-
sz¹ zajmowaæ siê swoimi normalnymi zajêcia-
mi uniwersyteckimi czy w PAN, maj¹ inne ob-
ci¹¿enia. To jest jeden z problemów, myœlê, te¿
wa¿nych w konsekwencji dla IPN. IPN przynaj-
mniej w jakiejœ czêœci powinien tego typu stara-
nia wspieraæ. Niekoniecznie budowanie s³ow-
nika opozycji, ale badania nad strukturami
„Solidarnoœci”, stymulowanie, ¿e tak powiem,
czy zachêcanie m³odych ludzi, ¿eby te tematy
podejmowali, a nie zajmowali siê wy³¹cznie
bardzo odleg³¹ i w pewnym sensie bezpieczn¹,
bo nikt nie bêdzie mia³ pretensji, histori¹ lat
czterdziestych. Ona jest bardzo wa¿na, ale jest
te¿ bardzo wa¿ne, ¿eby zajmowaæ siê histori¹,
któr¹ mogliœmy jakoœ prze¿ywaæ i która jest,
jak g³êboko mniemam – i taka jest te¿ idea tego
s³ownika – Ÿród³em chwa³y polskiego narodu.
Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Pani senator Anna Kurska, proszê bardzo.

Senator Anna Kurska:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Mam cztery pytania. Panie Profesorze, czy

z Ukrain¹, o której pan mówi³, s¹ utrzymywane
kontakty i wspó³praca? Swego czasu w Gdañsku
odbywa³y siê takie sympozja, które organizowa³
pan Krzysztof Figiel. I to siê póŸniej skoñczy³o. Te
sympozja by³y bardzo ciekawe, zawiera³y bardzo
du¿o treœci na temat ró¿nych zdarzeñ. Przy czym,
jak siê skoñczy³y te wyk³ady, to potem dos³ownie
konflikt narasta³. Jednak zbyt œwie¿e to by³o
w latach dziewiêædziesi¹tych, w okresie
1991–1992… To jedno pytanie.

Drugie. Czy IPN wspó³pracuje z Memoria³em?
Spotka³am tych ludzi na Wyspach So³owieckich.
To s¹ bardzo ciekawi ludzie i bardzo zaanga¿owa-
ni. I jestem bardzo ciekawa, czy coœ w tym zakre-
sie siê robi.

Wreszcie interesuje mnie Litwa, szaulisi – zna-
ne historie z okresu wojny.

I ostatnia sprawa to status pokrzywdzonego.
Ten status uzyska³o wiele osób. Teraz w zwi¹zku
z lustracj¹ i przywróceniem ca³ej tej historii za-
chodzi obawa, ¿e bêdzie pogwa³cone g³ówne pra-
wo wywodz¹ce siê jeszcze z czasów rzymskich,
mianowicie lex retro non agit. Ludzie, którzy
otrzymali ten status, je¿eli znajd¹ siê jakieœ pa-
piery na ich niekorzyœæ, utrac¹ go, wzglêdnie bê-
d¹ musieli byæ poddawani ponownie lustracji.
Dziêkujê, to wszystko na razie.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Proszê, Panie Profesorze.

Kandydat
na Cz³onka Kolegium
Instytutu Pamiêci Narodowej
– Komisji Œcigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu
Andrzej Friszke:
Szanowna Pani Senator!
S¹ kontakty IPN z Ukrain¹, s¹ kontakty IPN.

One by³y realizowane przede wszystkim na zasa-
dzie: archiwa za archiwa, archiwa po jednej, ar-
chiwa po drugiej stronie. Chodzi³o g³ównie o ar-
chiwum s³u¿by bezpieczeñstwa Ukrainy, czyli
faktycznie posiadacza takich archiwów, jakie ma
IPN. W wyniku tej wspó³pracy opublikowano bo-
daj cztery, jeœli dobrze pamiêtam, takie wielkie
tomy dotycz¹ce relacji polsko-ukraiñskich w la-
tach II wojny œwiatowej i bezpoœrednio po. S¹dzê,
¿e to nie jest koniec, ¿e jeszcze dalsze tego typu
materia³y powinny siê ukazywaæ. Kontakty pole-
ga³y te¿ na wspólnych konferencjach. Ja wspo-
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mnê, ¿e oprócz tych wyjazdów, o których mówi-
³em przedtem, odby³a siê taka wa¿na konferencja
we Wroc³awiu w 2003 r., to by³o przy okazji takiej
bardzo wa¿nej rocznicy…

(Senator Anna Kurska: Wo³ynia.)
Tak, Wo³ynia, tak, tak. Du¿a konferencja we

Wroc³awiu z udzia³em historyków ukraiñskich i to
ró¿nych oœrodków, i z Kijowa, i ze Lwowa; repre-
zentuj¹cych wiêc trochê inne œrodowiska, troszkê
inne orientacje i troszkê inn¹ mentalnoœæ, powie-
dzmy sobie szczerze. Te kontakty by³y wtedy naj-
¿ywsze… Jeszcze z Wo³ynia byli historycy ukraiñ-
scy, z mniejszego oœrodka w³aœnie. Te kontakty
by³y wtedy doœæ ¿ywe. Mam wra¿enie, ¿e one osta-
tnio przygas³y. Nie s³ysza³em w ka¿dym razie o za-
planowanych podobnych konferencjach na tak¹
skalê. Towarzyszy³y im wystawy, bardzo trudne
wystawy, powiedzmy sobie otwarcie: bardzo
trudne wystawy, które mia³y pokazaæ zbrodnie
ukraiñskie, i pokazywa³y, a zarazem mia³y nie
doprowadziæ do tego, ¿eby Ukraiñcy na przyk³ad
wyszli z wystawy. Wiêc to by³y, powiedzia³bym,
trudne dzia³ania, ale skoñczy³y siê dobrze.

Te kontakty polsko-ukraiñskie, o których pani
senator wspomina³a, te dyskusje w g³ównym nur-
cie by³y realizowane, powiedzia³bym, tak napraw-
dê przez Kartê i przez Œwiatowy Zwi¹zek ¯o³nierzy
Armii Krajowej, wo³yñskich ¿o³nierzy Armii Krajo-
wej. I to by³ ca³y taki cykl spotkañ „Polska – Ukrai-
na: trudne pytania”. To siê zaczê³o ju¿ bardzo da-
wno temu, w po³owie lat dziewiêædziesi¹tych mo-
¿e… Ja nawet by³em na inauguracyjnym spotka-
niu, ono siê odbywa³o w Pruszkowie, jeœli dobrze
pamiêtam. Z tego wysz³o dziesiêæ tomów wydru-
kowanych przez Oœrodek „Karta”, poœwiêconych
ró¿nym w¹tkom i ró¿nym, ¿e tak powiem, aspek-
tom stosunków polsko-ukraiñskich. Jest to ma-
teria³ fundamentalnie wa¿ny i, tak jak pani sena-
tor s³usznie zauwa¿y³a, pokazuj¹cy, jak g³êbokie
s¹ rozbie¿noœci w ocenie ró¿nych spraw. Ale moim
zdaniem to nie szkodzi, bo tak musi byæ, tak musi
byæ. Problem dialogu miêdzy narodami, o tak od-
rêbnej historii, i to jeszcze tak trudnego dialogu,
to jest kwestia, która wymaga du¿ej cierpliwoœci
i starannoœci, stopniowego prze³amywania uprze-
dzeñ, stopniowego zachêcania do tego, ¿eby przy-
znaæ siê do nieprzyjemnych stron w³asnej historii.
I to dotyczy Ukraiñców, oczywiœcie. Oni musz¹ siê
z czasem przyznaæ do ró¿nych rzeczy dla nich bar-
dzo przykrych. ¯eby siê, moim zdaniem, mogli do
tego przyznaæ, musz¹ osi¹gn¹æ pewien poziom pe-
wnoœci siebie, pewnoœci siebie jako pañstwo, jako
naród. I widaæ te ró¿nice, to widaæ. To siê jednak
bardzo zmienia.

Pamiêtam atmosferê tych spotkañ w³aœnie
w po³owie lat dziewiêædziesi¹tych i w po³owie lat
dwutysiêcznych i widzê ogromny postêp, ogrom-
ny postêp, ¿e tak powiem, w gotowoœci do mówie-

nia o trudnych sprawach i nawet przyznawania
siê… Ale to oczywiœcie jest proces. On siê bêdzie
toczy³. Tak samo jak w przypadku stosunków
polsko-niemieckich, ten proces te¿ siê przecie¿
toczy³. Nie od razu, nie od razu po liœcie biskupów
z roku 1966 tak wszystko siê zmieni³o, to trwa³o,
to trwa³o w latach siedemdziesi¹tych i w latach
osiemdziesi¹tych, a i dzisiaj przecie¿ trwa. Nie-
mniej ten proces trzeba realizowaæ, jesteœmy do
tego i jako obywatele, i jako chrzeœcijanie, i jako
Polacy, i jako Europejczycy zobowi¹zani.

Czy trwa wspó³praca z Memoria³em? Powiem
szczerze, ¿e nie zauwa¿y³em. Wiem, ¿e z Memoria-
³em wspó³pracowa³ Oœrodek „Karta”. Ja przepra-
szam, ¿e tyle razy wymieniam Oœrodek „Karta”,
ale on jest bardzo wa¿ny w kontekœcie spraw,
o których mówimy, obok IPN jest to instytucja
o zupe³nie zasadniczym znaczeniu. Z Memoria-
³em trwa³a wiêc w latach dziewiêædziesi¹tych
wspó³praca g³ównie Oœrodka „Karta”. Od kiedy
funkcjonuje IPN, czyli tak naprawdê od roku…
dok³adnie od roku 2000, w zwi¹zku z sytuacj¹
w Rosji – jaka jest ta sytuacja, to wiemy, ale ona
siê miêdzy innymi wyra¿a ogromnymi utrudnie-
niami w dostêpie do archiwów, równie¿ dla histo-
ryków rosyjskich – to ta wspó³praca z Memoria³em
równie¿ innych podmiotów bardzo os³ab³a. Ale py-
tanie to traktujê jako wa¿ne i s³uszne, bo rzeczy-
wiœcie my w Polsce, maj¹c takie mo¿liwoœci, jakie
mamy, równie¿ instytucjonalne i finansowe –
a IPN jest jednak instytucj¹, która ma odpowied-
nie œrodki – powinniœmy d¹¿yæ do o¿ywiania tej
wspó³pracy, zapraszania tych ludzi, robienia
wspólnych debat. Oni rzeczywiœcie bardzo wiele
wiedz¹ o sprawach, o których my nie mamy szans
wiedzieæ. Przypomnê, ¿e sprawê katyñsk¹, zbro-
dniê katyñsk¹, to tak naprawdê odkrywali ludzie
Memoria³u. To, co tak naprawdê wiemy, te pier-
wsze rzeczy, to pani Lebiediewa i… W tej chwili
wypad³o mi z g³owy nazwisko. Ale to s¹ osoby, któ-
re najwiêcej materia³ów na ten temat ujawni³y.
Tak¿e ludzie zwi¹zani z Memoria³em zgromadzili
du¿o wiêcej danych o innych zbrodniach sowiec-
kich w stosunku do Polski, ni¿ my jesteœmy w sta-
nie zgromadziæ, z przyczyn oczywistych.

(Senator Anna Kurska: Niemcy nawet p³acz¹,
mówi¹c o Katyniu.)

Dok³adnie.
Ja nie zrozumia³em, przyznam, pytania o szau-

lisów.Co jamampowiedzieæwsprawieszaulisów?

Senator Anna Kurska:
Chodzi o te litewskie sprawy, o okres wojny

i to, co siê tam dzia³o, bo przecie¿ oni wspó³praco-
wali z Niemcami. Czy to zagadnienie w ogóle jest
przedmiotem zainteresowania IPN? Wiem, ¿e na
przyk³ad pani Cebertowicz, pierwsza ¿ona profe-
sora, by³a uwiêziona razem ze swoim ojcem w³aœ-
nie przez szaulisów.
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Kandydat
na Cz³onka Kolegium
Instytutu Pamiêci Narodowej
– Komisji Œcigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu
Andrzej Friszke:

No tak, tak, zgadza siê, tak to by³o. Trudnoœæ
rozmowy o tym jest porównywalna z trudnoœci¹
rozmów z Ukraiñcami w sprawach zbrodni wo-
³yñskich. Wydaje mi siê, ¿e mo¿e jest to jeszcze
trudniejsze. Takie mam wra¿enie, ¿e z Litwinami
o sprawach szaulisów jest jeszcze trudniej roz-
mawiaæ. To jest taki trójk¹t w gruncie rzeczy, bo
chodzi o relacje polsko-litewsko-¿ydowskie.
Przecie¿ problem szaulisów to jest te¿ problem
holocaustu na Litwie, w istotny sposób s¹ oni
w to zapl¹tani. Muszê powiedzieæ, ¿e nie zauwa-
¿y³em jakiejœ takiej wielkiej drogi do debaty, ale
b¹dŸmy dobrej myœli. Ostatnio odby³y siê w IPN
konferencje poœwiêcone powojennemu podzie-
miu antykomunistycznemu, w skali porównaw-
czej, i by³o o podziemiu polskim, by³ te¿ referat
o podziemiu litewskim po 1944 r. No wiêc, je¿eli
siê potoczy dialog polsko-litewski wokó³ tych
spraw ³atwiejszych z naszego punktu widzenia,
to byæ mo¿e dojdziemy do problemów du¿o trud-
niejszych. Trzeba byæ optymist¹, ale umiarkowa-
nym. Bo tak naprawdê, z tego, co wiemy, wiêk-
szym problemem w porównaniu z problemem
szaulisów jest problem litewsko-¿ydowski –
w zwi¹zku z tym Polacy s¹ jakby na drugim miej-
scu. Je¿eli Litwini przeanalizuj¹ sine ira et studio
czyny szaulisów, to przede wszystkim bêd¹ mieli
problem z dialogiem polsko-¿ydowskim. Jest to
uwik³ane przede wszystkim w ten kontekst, bo
tych zbrodni na Polakach a¿ tylu nie by³o. By³y
inne formy przeœladowañ, nacisku, to zreszt¹
jest jakoœ opisane, s¹ na ten temat ksi¹¿ki. No ale
taka jest procedura.

Status pokrzywdzonego. Uwa¿am, ¿e to, i¿ IPN
nadawa³ status pokrzywdzonego, to by³a jego
bardzo wa¿na funkcja. Tak, poniewa¿ bardzo
wielu ludzi – a czêsto niewiele o nich wiadomo, s¹
nieznani i po 1989 r. znaleŸli siê w bardzo trudnej
sytuacji ¿yciowej – mog³o otrzymaæ status po-
krzywdzonego, albo i order od prezydenta Ka-
czyñskiego. Dla tych ludzi by³a to wielka rzecz. Ja
znam trochê takich ludzi, znam poruszaj¹ce sy-
tuacje, spotyka³em ich. Podam konkretny przy-
padek. W tramwaju kobieta wyjmuje coœ z toreb-
ki i mi pokazuje: panie, patrz pan, dosta³am sta-
tus…

(Senator Ryszard Bender: Tak jak Virtuti Mili-
tari.)

Dok³adnie tak. Dla tych ludzi by³o to czêsto za-
doœæuczynienie, wielkie zadoœæuczynienie.
I mam wra¿enie, ¿e… No, ustawa to rozstrzygnê-
³a. Trudno mi w tej chwili postulowaæ jakieœ
zmiany w ustawie. Ale potrzebna jest jakaœ for-

ma, która by wesz³a w to miejsce i pozwoli³a in-
stytucji pañstwowej powiedzieæ: tak, ty obywate-
lu, ty Polaku, zachowa³eœ siê przyzwoicie i my
wiemy, ¿e wykona³eœ ró¿ne po¿yteczne rzeczy na
rzecz wolnoœci i niepodleg³oœci Polski. To jest po-
trzebne.

A co do cofania decyzji o przyznaniu statusu
pokrzywdzonego, powiem, ¿e ja nie znam takiego
przypadku, ¿eby komuœ cofniêto status pokrzyw-
dzonego. Powiem szczerze, ¿e ja nie za bardzo so-
bie wyobra¿am, ¿eby taka sytuacja by³a szczegól-
nie realna. Pamiêtam bowiem z posiedzeñ Kole-
gium IPN bardzo ostre dyskusje o tym na przy-
k³ad, czy mo¿na przyznaæ status pokrzywdzonego
komuœ, o kim mamy bardzo wiele dokumentów,
równie¿ ubeckich, o jego zaanga¿owaniu, repre-
sjonowaniu, o uwiêzieniu, o skazaniu, ale mamy
te¿ gdzieœ innego rodzaju wpis, w jakiejœ ewiden-
cji siê znalaz³, za jakiœ inny okres. I IPN w tej sy-
tuacji odmawia³ statusu pokrzywdzonego. Mia-
³em w¹tpliwoœci, czy s³usznie, i mia³em œwiado-
moœæ, ¿e dla tej osoby to jest straszny cios, ale
IPN odmawia³. W zwi¹zku z tym, prawdê mówi¹c,
to musia³aby byæ jakaœ ekstraordynaryjna sy-
tuacja, ¿eby po tak wnikliwych badaniach, rów-
nie¿ dotycz¹cych ewidencji, odnalaz³y siê jakieœ
papiery, które pozwala³yby ten status cofn¹æ. Ja
rozumiem, ¿e to pytanie mo¿e dotyczyæ pewnej
konkretnej osoby, o której wszyscy wiemy, bo
rzecz jest bardzo g³oœna, ale nie znaj¹c materia-
³ów, wola³bym siê na ten konkretny temat za ob-
szernie nie wypowiadaæ.

(Senator Ryszard Bender: Unus testis nullus
testis, jeden œwiadek to ¿aden œwiadek.)

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

Wicemarsza³ek Maciej P³a¿yñski:
Pan senator Bender.

Senator Ryszard Bender:
Dziêkujê bardzo.
Panie Profesorze Friszke, ja chcia³bym po-

wróciæ do pocz¹tku pana wypowiedzi, kiedy
pan stwierdzi³, i¿ decyzja Trybuna³u Konstytu-
cyjnego, wyrok, jego uzasadnienie sparali¿o-
wa³y mo¿liwoœci badawcze. Pan delikatnie to
powiedzia³. Przecie¿ ten wyrok to jest wyrok
unikatowy w skali œwiatowej po upadku komu-
nizmu. Przecie¿ on doprowadzi³ do zabetono-
wania akt, ju¿ w tej Izbie to mówi³em. Obaj jes-
teœmy historykami i wiemy, jakie szkody nauce
polskiej i przez to Polsce wyrok ten wyrz¹dzi³.
Jeszcze my, profesorowie, mo¿emy wyczekaæ
pewien czas, kiedy to mo¿e siê wszystko uda
w jakimœ stopniu odkrêciæ, ale chodzi o grono
magistrów, zw³aszcza przysz³ych magistrów,
którzy pracowali g³ównie na podstawie tych
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akt, a teraz stanêli w miejscu, bo gdzieœ w 1/3
czy 1/4 mieli materia³y udostêpnione. I co z ni-
mi teraz bêdzie? Kiedy te trzy litery magister-
skie uzyskaj¹? Czy doktoraty – przecie¿ prace
nad nimi te¿ mog³y siê zatrzymaæ. W zwi¹zku
z tym dziêkujê panu za stwierdzenie, ¿e ta usta-
wa, która umo¿liwi³aby przywrócenie wolnoœci
badawczej, jest wrêcz konieczna. To musi na-
st¹piæ jak najszybciej, inaczej naprawdê bê-
dziemy tkwili w oku cyklonu tej katastrofy, jaka
objê³a naukê polsk¹ w odniesieniu do humani-
styki, do historii.

Trzeba coœ uczyniæ. Bojê siê, lêkam siê odro-
binê o to, ¿e ta ustawa, kiedy bêdzie siê rodziæ,
znów zostanie jakoœ przyciêta, jakoœ ufryzo-
wana. I co z tego wyjdzie? Jesteœmy w bardzo
trudnej, bolesnej wrêcz sytuacji, z której naj-
lepszym wyjœciem by³oby uczynienie tego, co
uczyniono w innych krajach: otworzenie akt.
Trzeba wreszcie otworzyæ akta i niech ka¿dy
zajrzy, zobaczy i oceni wed³ug w³asnego uzna-
nia, a nie ró¿nych s¹dów, które w wiêkszoœci
specjalizowa³y siê w wybielaniu tych ludzi.
S¹dy nawet pozwala³y na to, ¿eby ubowiec
przyznaj¹cy siê do…

(Wicemarsza³ek Maciej P³a¿yñski: Pytanie, Pa-
nie Senatorze.)

To jest pytanie.
…do zbrodni fa³szowania nie zosta³ areszto-

wany ju¿ w sali s¹dowej – o czym kiedyœ w tej Iz-
bie ju¿ mówi³em. Przecie¿ dokonywa³ on wów-
czas przestêpstwa i to potwierdza³. A wiêc sytua-
cja jest bardzo z³o¿ona i chyba jedynie pe³ne ot-
warcie akt da szansê na to, byœmy rzeczywiœcie
mogli w sposób wspó³czeœnie rozumiany w skali
œwiatowej prowadziæ te badania, a nie byæ ja-
kimœ udziwnieniem w skali Europy i œwiata.
Skoñczy³em.

Kandydat
na Cz³onka Kolegium
Instytutu Pamiêci Narodowej
– Komisji Œcigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu
Andrzej Friszke:

Dziêkujê, Panie Profesorze i Panie Senatorze.
Jak rozumiem, za wiele nie mam tu do powie-

dzenia. Mogê tylko potwierdziæ, ¿e rzeczywiœcie
tak jest. Rozpoczête doktoraty – przypominam,
¿e je¿eli ktoœ jest na studiach doktoranckich, to
ma okreœlony termin na skoñczenie tej pracy,
a jak jej nie skoñczy, to musi oddawaæ pieni¹dze,
czêsto du¿e – to s¹ powa¿ne sprawy. I rzeczywi-
œcie, w tej chwili ci ludzie nie maj¹ dostêpu do
akt. I jakieœ rozwi¹zanie tego problemu nast¹piæ
powinno. Zablokowanie tych materia³ów prowa-

dzi równie¿ do takich sytuacji, jak w wypadku
s³ownika opozycji, o który tu pan senator Niesio-
³owski pyta³. On przecie¿ nie ma nic wspólnego
z IPN, ale on te¿ jest robiony na podstawie akt
z IPN, one s¹ potrzebne chocia¿by dla uœciœlenia
ró¿nych danych, dat itd., itd. Akta IPN s¹ nieod-
zowne nie tylko w celach, ¿e tak powiem, lustra-
cyjnych, ale równie¿ w celu badania rozmaitych
spraw, ludzi, zdarzeñ, gdzie s¹ potrzebne uœciœ-
lenia, kto by³ w jakim zarz¹dzie, kto by³ w jakiej
redakcji, kto by³ kiedy gdzieœ wybrany czy kiedy
by³ aresztowany. Przecie¿ ludzie tego w pamiêci
nie maj¹, tego wszystkiego z relacji siê nie wydo-
bêdzie. A wiêc konsekwencje zablokowania ar-
chiwów IPN bêd¹ wielostronne i bardzo groŸne.
To rzeczywiœcie jest sprawa do bardzo pilnego
uregulowania.

Co do upowszechnienia dostêpu do akt, ja
w zasadzie podzielam zdanie profesora Bende-
ra. Wiadomo, ju¿ ró¿ne osoby mówi³y o ró¿nych
kosztach tego udostêpnienia, tak, one s¹ real-
ne oczywiœcie. W tych aktach zdarzaj¹ siê te¿
informacje wra¿liwe. Wcale nie tak czêsto, jak
to siê czasem s¹dzi, ale zdarzaj¹ siê. Zdarzaj¹
siê informacje o ró¿nych ludzkich s³aboœciach,
chorobach, prawda, one siê zdarzaj¹. Ale k³a-
d¹c na szali, ¿e tak powiem, ró¿ne wartoœci
i ograniczenia, ja te¿ jestem zwolennikiem upo-
wszechnienia dostêpu do tych akt. I to chyba
wszystko.

(Senator Ryszard Bender: Powszechnego do-
stêpu?)

Tak.

Wicemarsza³ek Maciej P³a¿yñski:

Dziêkujê.
Wszystkie pytania zosta³y zadane.
Dziêkujê bardzo, Panie Profesorze.
Czy ktoœ z pañstwa senatorów chce zadaæ py-

tania kandydatowi na cz³onka Kolegium Instytu-
tu Pamiêci Narodowej, panu Piotrowi Gachowi?

Tak? To zapraszamy tutaj pana Piotra Gacha,
kandydata do Kolegium Instytutu Pamiêci Naro-
dowej.

Pan senator Witczak, proszê bardzo.

Senator Mariusz Witczak:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Ja mam nastêpuj¹ce pytanie. Do Kolegium

IPN zosta³ wybrany ju¿ pan Andrzej Gwiazda. On
na posiedzeniu Senatu, wtedy, kiedy by³ przez
senatorów przes³uchiwany, wyrazi³ jasny pogl¹d,
jakoby strajk sierpniowy zosta³ zorganizowany
w du¿ej mierze przez prowokatorów i by³ stymu-
lowany przez s³u¿by specjalne. Chcia³bym do-
wiedzieæ siê, czy zgadza siê pan z pogl¹dami An-
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drzeja Gwiazdy w tej kwestii i jeszcze w innych,
o których on mówi³, co do podejrzeñ o agenturê
wielu ludzi „Solidarnoœci”. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Maciej P³a¿yñski:

Proszê bardzo.

Kandydat
na Cz³onka Kolegium
Instytutu Pamiêci Narodowej
– Komisji Œcigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu
Piotr Gach:

Ja nie znam pogl¹dów pana Gwiazdy. Widocz-
nie tutaj je prezentowa³. Ale te¿ tej problematyki
nie bada³em.

Przez trzy lata natomiast bada³em zasób lubel-
skiego oddzia³u IPN i na tej podstawie mogê po-
wiedzieæ, ¿e nasycenie agentur¹ by³o olbrzymie,
chyba w ka¿dym zak³adzie pracy, a ju¿ w tak klu-
czowym zak³adzie pracy, jakim by³a Stocznia
Gdañska, to na pewno. Nie tylko w zak³adach
pracy, bo i uczelniach, wszêdzie.

Moje pierwsze wra¿enie, po lekturze akt, bo
opracowywa³em historiê Regionu Œrodkowo-
wschodniego „Solidarnoœci” w Lublinie, to by-
³o narastaj¹ce zdumienie, w jak du¿ym stop-
niu ta agentura by³a wszêdzie. W Lublinie
w zak³adach pracy, uczelniach, wszêdzie.
I zna³em przecie¿, rozmawia³em z tymi ludŸmi,
którzy prowadzili strajki, bo zbieraliœmy relacje
i do tych ludzi docieraliœmy, oni nawet do dzi-
siaj s¹ miêdzy sob¹ sk³óceni. Dlaczego? Ja póŸ-
niej znalaz³em odpowiedŸ na to pytanie, tak¹
oto odpowiedŸ wysy³an¹ z Lublina do centrali
w Warszawie: sk³óciliœmy na trwa³e tyle i tyle
dzia³aczy „Solidarnoœci”, wprowadziliœmy dez-
integracjê w strukturach takich i takich na po-
ziomie takim a takim. I wymieniaj¹ to wszystko
jako swoje osi¹gniêcia. Takie wiêc by³y wysy³a-
ne raporty.

Ale ¿eby szczegó³owo odpowiedzieæ na to pyta-
nie, trzeba zrobiæ badania. Ja nie jestem w stanie
na to odpowiedzieæ. Mogê powiedzieæ, ¿e nasyce-
nie agentur¹ by³o zdumiewaj¹ce – to pierwsze
wra¿enie. Ale póŸniej trzeba by³o ustalaæ fakty,
procesy. Pod moim kierunkiem powsta³a ksi¹¿ka,
opublikowana w zesz³ym roku, o strukturach „So-
lidarnoœci”, o ich dzia³alnoœci, ale i o sytuacji
przed strajkami na terenie w³aœnie Lubelszczyz-
ny. Tak ¿e oprócz tego zdziwienia, które narasta³o,
trzeba by³o przejœæ do faktów, do ustalania faktów
i procesów. Ale pierwsze wra¿enie z czytania to
jest zdumienie olbrzymim nasyceniem agentur¹,
co chyba t³umaczy równie¿ to, ¿e tyle by³o noweli-

zacji, które nie doprowadzi³y do powstania usta-
wy, bo widocznie jest jakieœ lobby temu siê sprze-
ciwiaj¹ce.

Wicemarsza³ek Maciej P³a¿yñski:
Pan senator Jan Szafraniec.

Senator Jan Szafraniec:
Dziêkujê bardzo.
Panie Profesorze, jak pan zreszt¹ stwierdzi³

przed chwil¹, jest pan autorem ksi¹¿ki o historii
Regionu Œrodkowowschodniego okresu powo-
jennego, stanu wojennego, „Solidarnoœci”. Po-
wiedzia³ pan, ¿e skala inwigilacji SB by³a bardzo
du¿a w ró¿nych œrodowiskach. I w zwi¹zku z tym
zadajê pytanie: jak wyobra¿a sobie pan w tej sy-
tuacji wspó³pracê IPN ze œrodowiskami akade-
mickimi?

Kandydat
na Cz³onka Kolegium
Instytutu Pamiêci Narodowej
– Komisji Œcigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu
Piotr Gach:
Mogê powiedzieæ, ¿e taka wspó³praca jest ko-

nieczna, poniewa¿ sam IPN zatrudnia ludzi przy-
gotowanych do pracy naukowej. Nie wiem, Panie
Marsza³ku, jaki mia³by bud¿et, ale przecie¿ sam
nie jest on w stanie opracowaæ kluczowych pro-
blemów. Nie jest w stanie, tak jak nie jest w stanie
opracowaæ wszystkich dokumentów s³u¿ba ar-
chiwalna, choæ pracownicy Archiwów Pañstwo-
wych te¿ pracuj¹ naukowo, ale sami nie opraco-
wuj¹ kluczowych problemów historii Polski, tyl-
ko we wspó³pracy, no musz¹ wspó³pracowaæ.
Wspó³praca z uczelniami jest konieczna,
wspó³praca z ludŸmi przygotowanymi do pracy
w archiwach. Bez tej wspó³pracy nie bêdziemy
mieli w sensownym czasie jakiegoœ opracowania
podstawowych, g³ównych, zasadniczych proble-
mów z historii Polski. Musi byæ ta wspó³praca.
Chcia³bym wiêc wnieœæ ideê tej wspó³pracy, jeœli
siê znajdê w tym kolegium, bêdê siê stara³ o to,
¿eby doprowadzono do wspó³pracy.

Uwa¿am, ¿e ko leg ium tak¿e powinno
wspó³pracowaæ, powinno mieæ w programie
wspó³pracê z uczelniami, ze œrodowiskami aka-
demickimi. Przecie¿ chcemy wychowaæ obywate-
li, wa¿ny wiêc jest przekaz tych ustaleñ. Jest bar-
dzo du¿o publikacji, s¹ czasopisma, i o tym po-
winni wiedzieæ studenci. Czêœæ lektur zadajemy,
ale robimy to na podstawie naszej ich znajomo-
œci. A trzeba opracowaæ jakiœ program, ¿eby ta
wiedza, mozolnie ustalana przez historyków, by-
³a transmitowana do studentów, ¿eby by³a dla
nich dostêpna, popularyzowana. To jest du¿e za-
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danie. Jest ono realizowane, ale w ma³ym stop-
niu, tak mi siê wydaje, powinno byæ w wiêkszym.

Uwa¿am, ¿e trzeba po³o¿yæ nacisk na tê
wspó³pracê tak¿e z mediami i z dziennikarzami
do tego przygotowanymi. Dziennikarze nie stu-
diuj¹ materia³ów w archiwach, tylko maj¹ przy-
nieœæ fotografiê czy tekst, i musz¹ siê z tego
w okreœlonym czasie wywi¹zaæ. Trudno wiêc mó-
wiæ, ¿e popularyzuj¹ historiê. Raczej siê opieraj¹
na jakichœ opracowaniach, na monografiach, na
s³ownikach.

Tak wiêc wydaje mi siê, ¿e trzeba jednak szu-
kaæ i innych mo¿liwoœci popularyzacji tego, nad
czym od lat ju¿ ca³y zastêp ludzi w IPN pracuje,
ale przecie¿ to nie tylko ludzie z IPN wydaj¹ ksi¹¿-
ki i opracowania. Tak ¿e musi byæ to kolegium ot-
warte na wspó³pracê i musi poszerzyæ tê
wspó³pracê, a przede wszystkim nie baæ siê jej.

Wicemarsza³ek Maciej P³a¿yñski:
Pan senator Kubiak.

Senator Janusz Kubiak:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Ja mam pytanie, czy w ci¹gu trzech lat pracy

w lubelskim IPN spotka³ siê pan z list¹ internowa-
nych z okresu stanu wojennego, czy taka lista by-
³a sporz¹dzana. Z wypowiedzi pana poprzednika
wynika³o, ¿e pewne osoby o tym, ¿e by³y umiesz-
czone, dopiero póŸniej siê dowiadywa³y. Dziêkujê.

Kandydat
na Cz³onka Kolegium
Instytutu Pamiêci Narodowej
– Komisji Œcigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu
Piotr Gach:
Jest to bardzo wa¿ne pytanie. By³y sporz¹dza-

ne listy, i to bardzo dok³adne. Pierwsza lista, któ-
r¹ zamieœci³em w tym opracowaniu, pochodzi
z koñca paŸdziernika 1980 r., zosta³a sporz¹dzo-
na tu¿ po podpisaniu umów w Gdañsku, na roz-
kaz, w skali ca³ej Polski. Ale ja znalaz³em listê lu-
dzi do internowania tylko z naszego regionu i j¹
opublikowa³em. Mogê powiedzieæ, ¿e by³a jeszcze
druga, ze stycznia osiemdziesi¹tego pierwszego,
z paŸdziernika osiemdziesi¹tego pierwszego.
A najobszerniejsza, bo by³o na niej najwiêcej na-
zwisk z ró¿nych zak³adów, by³a lista z 1980 r., j¹
uœciœlano. Ja zamieœci³em wszystkie trzy, które
uda³o mi siê znaleŸæ, ³¹cznie z tymi dokumenta-
mi – bo s¹ zachowane dokumenty jednego z obo-
zów internowania, one tak¿e by³y pomocne. Tak
¿e jest to praca bardzo ¿mudna, ale mo¿na do te-
go dotrzeæ, ustalaj¹c, weryfikuj¹c te dane z mel-

dunków tajnych wspó³pracowników innymi ak-
tami, które przechowuje siê w IPN, bo jest war-
szawski zbiór, ale s¹ i oddzia³y, które s¹ bardzo
bogate. Ja pracowa³em tylko na podstawie mate-
ria³ów, jak mówiê, tego lubelskiego oddzia³u, ale
typy, rodzaje akt wszêdzie s¹ podobne i wszêdzie
obowi¹zuj¹ takie same procedury udostêpniania
dokumentów i zwracania siê o to. Ja te¿ czeka³em
na udostêpnianie materia³ów, pokazuj¹c, ¿e
mam kwalifikacje, ja te¿ musia³em trzy miesi¹ce
czekaæ.

Wicemarsza³ek Maciej P³a¿yñski:
Dziêkujê.
Czy s¹ jeszcze pytania?
Pan senator Bender.

Senator Ryszard Bender:
Panie Profesorze Gach!
Widzimy oczywiœcie, ¿e pan wszed³ w rytm ba-

dawczy i ten rytm musia³ teraz zostaæ przerwany
przez ten, jak ja go okreœlam, kuriozalny i szko-
dz¹cy badaniom naukowym w Polsce wyrok Try-
buna³u Konstytucyjnego. Chcia³bym pana zapy-
taæ, podobnie jak pyta³em pana poprzednika, pa-
na profesora Friszkego: czy w tej sytuacji, jaka
zaistnia³a, jest pan za tym, ¿eby ju¿ daæ spokój
ró¿nym eksperymentom, lepszym czy gorszym,
i otworzyæ archiwa, udostêpniæ akta do powsze-
chnego wgl¹du, a wiêc i dla badañ naukowych?

Kandydat
na Cz³onka Kolegium
Instytutu Pamiêci Narodowej
– Komisji Œcigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu
Piotr Gach:
Trzeba powiedzieæ, ¿e do korzystania z akt

w ka¿dym archiwum trzeba mieæ jakieœ przygoto-
wanie. My przygotowujemy do tego studentów
przez cztery lata. No przecie¿ nie wpuszczamy ich
od razu do archiwum, tylko rêczymy za nich,
przygotowujemy ich do pracy naukowej czy do
doktoratu, czy do magisterium, jak chc¹ pisaæ na
podstawie tych materia³ów. I wskazujemy nawet
te zespo³y, których… A wiêc pierwsze, co trzeba
zrobiæ, to udostêpniæ akta do badañ naukowych,
ale myœlê… No to jest szerokie pytanie. Wydaje
mi siê, ¿e tym pokrzywdzonym dzia³aczom te¿ po-
winniœmy udostêpniæ. Ale jestem za tym, ¿eby to
by³y rozwi¹zania analogiczne do rozwi¹zañ sto-
sowanych w innych krajach, przecie¿ musimy
patrzeæ na to, co inni zrobili w tej mierze. Czy ich
rozwi¹zania zda³y egzamin, czy s¹ trafne, czy nie.
No, je¿eli tak zrobili Niemcy, Czesi, ale tak¿e ma³a
S³owenia…

(Senator Ryszard Bender: S³owacja.)
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S³owenia, nieca³e dwa miliony mieszkañców,
ju¿ dawno siê z tym upora³a, za pierwszym podej-
œciem to uchwalono w parlamencie. A wiêc mo¿e-
my siê na nich wzorowaæ, mamy na kim. Ale do
tego – taka jest moja idea – potrzebna jest
wspó³praca. Jak opracowaæ kluczowe problemy?
Potrzeba wspó³pracy IPN i pracowników, którzy
s¹ do tego przygotowani, ale tak¿e na szczeblach
najwy¿szych w pañstwie, jak Sejm, Senat, prezy-
dent. Trzeba, ¿eby by³a wspó³praca i wówczas nie
bêdzie wetowania, i wtedy bêd¹ w³aœciwe ustawy,
i wyjdziemy na prost¹, bêdziemy to realizowaæ.
A jak nie ma wspó³pracy… No tak odbiera to
zwyk³y obywatel.

A poza tym jest wielkie oczekiwanie spo³ecz-
ne, Panie Profesorze. Takie oto oczekiwanie spo-
³eczne: wy, historycy, wreszcie powiecie nam
prawdê, powiecie, jak to naprawdê by³o. To, ¿e
s¹ dyskusje w ma³ych grupach, miêdzy fachow-
cami, historykami, ¿e s¹ zebrania czy konferen-
cje miêdzynarodowe, to bardzo dobrze. Ja wiem
o tym, ja je œledzi³em. Ale ta wiedza nie trafia do
zwyk³ego obywatela, który chce wiedzieæ, jak to
by³o na jego terenie. I mamy wielkie wyzwanie.
To, co robi IPN, upowszechnianie wiedzy, te wy-
stawy, wszystko to bardzo dobrze, ale to ci¹gle
za ma³o. Równie¿ media powinny przyjaŸnie to
transmitowaæ, mówiæ o tych dokonaniach,
o tych publikacjach. Ale czy tak bêdzie? Sam je-
stem za tym, ¿eby upowszechniaæ te wyniki
i umo¿liwiæ jak najszerszy dostêp do materia-
³ów, z tym ¿e niektóre wymagaj¹ przygotowania.
Tak jak nie rzucamy kogoœ od razu na g³êbok¹
wodê, ¿eby siê sam ratowa³, jak mo¿e, tylko mu
pomagamy w tym, ¿eby umia³ skorzystaæ, sen-
sownie ustali³ jakieœ procesy, zjawiska – myœlê
tu o studentach historii czy archiwistyki. Prze-
cie¿ do tego trzeba te¿ przygotowania. No to jest
zadanie, a jak bêdzie ono zrealizowane, zale¿y to
te¿ od pañstwa senatorów.

Wicemarsza³ek Maciej P³a¿yñski:

Pan senator Ryszka.

Senator Czes³aw Ryszka:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
W zasadzie pan profesor ju¿ odpowiedzia³ na

moje pytanie, ale chcia³bym je jeszcze tak ukie-
runkowaæ: jaka jest pañska osobista opinia, jeœli
chodzi o wyrok Trybuna³u Konstytucyjnego
w sprawie ustawy lustracyjnej? Mówiê, poœre-
dnio ju¿ pan jakby na to odpowiedzia³, ale proszê
siê ustosunkowaæ do tego wyroku jako nauko-
wiec, jako historyk, znakomity historyk zreszt¹.

Kandydat
na Cz³onka Kolegium
Instytutu Pamiêci Narodowej
– Komisji Œcigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu
Piotr Gach:

No, nie jestem prawnikiem, ale jako historyk,
który zacz¹³ coœ robiæ i… Przecie¿ ci robotnicy
przychodz¹ i pytaj¹: a co dalej? Bêdzie pan to
publikowa³? No, ode mnie to nie zale¿y. To zale¿y
od Senatu, Sejmu i prezydenta – tak im odpowia-
dam. Jak to, to pan zacz¹³ i nie mo¿e pan skoñ-
czyæ? – pytaj¹. Myœmy relacje napisali, zebrali –
bocz¹ siê na siebie nawzajem, jeden na drugiego,
¿e nale¿a³. A ja im mówiê: wiecie, ilu pracowa³o
agentów, ¿eby was sk³óciæ i podejrzenia na trwa³e
zasiaæ? Do dzisiaj nie jest to wyjaœnione. Ale ja
nie mogê im tego wyjaœniaæ, ja mogê powiedzieæ,
¿e by³a grupa, która pracowa³a nad tym, ¿eby ich
sk³óciæ, zdezintegrowaæ, ¿eby nie posy³ali nikogo
do Gdañska, ¿eby nikt nie pojecha³, wmawiali, ¿e
to nie ma sensu, i nawet do Warszawy meldunek
sk³adali, ¿e delegacja z Lublina nie pojedzie do
Gdañska, bo ju¿ to za³atwili. No jest to problem.

A co do… Zada³ pan mojemu poprzednikowi py-
tanie co do procedury udostêpniania akt. Wszê-
dzie jest taka sama procedura udostêpniania akt,
by³a taka sama, i w Warszawie, i w Lublinie,
i w ka¿dym innym oddziale. Powinna byæ nie tylko
piecz¹tka Instytutu Pamiêci Narodowej, ale i czy-
telne nazwisko tego, kto odtajnia te akta, i numer
sprawy czy problemu badawczego, do którego zo-
sta³y udostêpnione, tak¿e w tym konkretnym
przypadku, a teraz tego nie ma. W internecie tego
nie ma, przy tych aktach jest tylko taka piecz¹tka
IPN, ale nie ma nazwiska osoby, która jest odpo-
wiedzialna za udostêpnienie, odtajnienie tych
akt, i w jakiej sprawie siê to robi, naukowej, takiej
czy innej. Dziennikarzy tak samo obowi¹zywa³a
procedura, w tym konkretnym przypadku jej nie
dochowano, mogê to panu œwiadomie powiedzieæ,
nie dochowano istniej¹cej wtedy procedury. Dzi-
wiê siê, dlaczego nie skomentowa³y tego w³adze
IPN, przecie¿ mog³y powiedzieæ: to wbrew nasze-
mu obowi¹zuj¹cemu regulaminowi i procedurze,
zosta³y one wykradzione. Czy coœ w tym rodzaju.
Nie by³o takiego stanowiska, a mog³oby byæ.

Wicemarsza³ek Maciej P³a¿yñski:
Pan senator Biela, tak?

Senator Adam Biela:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Myœlê, ¿e wraz z kolejnymi odpowiedziami ko-

lejnych kandydatów nasz zasób wiedzy roœnie,
i jest to niezwykle interesuj¹ce.

Ja chcia³bym zwróciæ uwagê na tytu³ ksi¹¿ki
pana profesora, który brzmi bardzo frapuj¹co,
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a mianowicie: „St¹d ruszy³a lawina”. Myœlê, ¿e
jest to bardzo znane wydarzenie, chodzi o wyda-
rzenia roku osiemdziesi¹tego, wiadomo, ¿e w³aœ-
nie z Lublina ruszy³a ta lawina na Wybrze¿e i tam
siê dopiero zaogni³o.

Jak pan profesor widzia³by – poniewa¿ jest to
bardzo wa¿ny etap historii najnowszej Polski –
mo¿liwoœæ upowszechnienia tego? Wszyscy mó-
wi¹ o Gdañsku, ewentualnie o Szczecinie,
a o Lublinie specjalnie… Nie wiem, czy, gdyby
zrobiæ takie badanie, to by³a taka œwiadomoœæ,
nawet na tej sali, wœród stu senatorów. Jak pan
profesor by widzia³ swoj¹ rolê, chocia¿by w na-
œwietleniu tego w¹tku? To jest moje pierwsze py-
tanie. Powinna to byæ ogólnopolska œwiadomoœæ,
poniewa¿ to nie jest lokalna sprawa, regionu Lu-
belszczyzny.

I druga kwestia. Z wypowiedzi pana profesora
wynika, ¿e jest pan bardzo dobrze przygotowany
metodologicznie jako archiwista, ale tutaj – po-
wiedzmy…

(Kandydat na Cz³onka Kolegium Instytutu Pa-
miêci Narodowej – Komisji Œcigania Zbrodni prze-
ciwko Narodowi Polskiemu Piotr Gach: Historyk.)

Ale tutaj nie ma sesji naukowej dotycz¹cej ar-
chiwistyki czy historii, prawda? Ja bym chcia³ siê
dowiedzieæ, w jaki sposób pan faktycznie propo-
nowa³by transmisjê takich wyników badañ jako
naukowiec, jako nauczyciel akademicki oraz ja-
ko dziennikarz, który te¿ ma jakieœ powi¹zania
z „Solidarnoœci¹”. Dziêkujê.

Kandydat
na Cz³onka Kolegium
Instytutu Pamiêci Narodowej
– Komisji Œcigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu
Piotr Gach:
Na pewno trzeba popularyzowaæ te wyniki ba-

dañ i przez dostêpn¹ prasê, i przez radio i telewiz-
jê, jeœli jest to mo¿liwe, publiczn¹. Ale powiedzmy
sobie, jak inne badania s¹ transmitowane czy
przekazywane. Tu jest analogicznie. A te wyniki
s¹ szczególnie wa¿ne spo³ecznie, bo jest oczeki-
wanie na nie. Nikt tego nie koordynuje, nikt tego
nie robi. Powinien to robiæ Instytut – zapraszaæ
do wspó³pracy tych, którzy coœ zrobili, opubliko-
wali. Przecie¿ nie tylko w Warszawie publikuj¹
i wydaj¹, poza Warszaw¹ te¿. Pieni¹dze maj¹
zwi¹zki zawodowe, maj¹ inni wydawcy, tak ¿e
wychodzi du¿o opracowañ, prac magisterskich,
doktorskich, które w jakiœ sposób powinny byæ
w³¹czane w obieg naukowy i odnotowywane czy
przynajmniej recenzowane w publikacjach IPN.
Instytut wyrasta na takiego koordynatora, który
powinien te¿ mieæ finansowy udzia³ w takich pra-
cach doktorskich czy habilitacjach, bo mog¹ po-

wstawaæ tego typu prace naukowe. Wydaje mi
siê, ¿e tutaj jest du¿a rola IPN i w³adz.

A wspó³praca potrzebna jest i pracownikom
naukowym, bo nie wszyscy wiedz¹ o zasobach
IPN – to jest specjalne archiwum – i o badaniach.
Po prostu, tak jak siê robi wystawy dla ludzi na
ulicach czy na placach, trzeba robiæ sesje wyjaz-
dowe czy spotkania z pracownikami, ze studen-
tami wy¿szych uczelni i mówiæ im o zasobie,
o wynikach, o problemach, które ju¿ przebada-
no, a które nie. Nale¿y robiæ wystawy ksi¹¿ek,
sprzedawaæ je.

Tak ¿e ja siê jeszcze nad tym nie zastanawia³em.
Dziêkujê za tepytania,któremidopierodaj¹domyœ-
lenia, co móg³bym robiæ. Ale czy bêdê robi³, czy…?

Wicemarsza³ek Maciej P³a¿yñski:
Pan senator Boroñ.

Senator Piotr Boroñ:
Zg³aszaj¹c siê do zadania pytania, nawet nie

wiedzia³em, ¿e tak p³ynnie bêdzie siê ono ³¹czy³o
z ostatnimi s³owami pana profesora. Mianowi-
cie, chodzi o to, jak w kontekœcie tego ujawnia-
nia pan profesor ocenia publikacje ksiêdza Za-
leskiego i pewn¹ atmosferê czy – powiedzmy –
problematykê, która siê wokó³ tego wytworzy³a.
Dziêkujê.

Kandydat
na Cz³onka Kolegium
Instytutu Pamiêci Narodowej
– Komisji Œcigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu
Piotr Gach:
Trudno mi oceniaæ, bo by³em kiedyœ dziennika-

rzem i wiem, jak pisze siê prace dziennikarskie czy
artyku³y, wiem te¿, ile trudu wymaga napisanie
dobrego artyku³u naukowego. Tak ¿e trudno je
odbieraæ jako nienaukowe. Po prostu by³ du¿y
szum medialny, by³o du¿o artyku³ów i zapowiedzi.
Tak siê œwiadomie robi ze wzglêdów komercyj-
nych, ¿eby by³ odbiór czytelników. Ale prawdziwe
badania nie wymagaj¹ a¿ takiej reklamy czy takiej
troski o to, ¿eby to sprzedaæ. Oczywiœcie, ¿e ka¿da
ksi¹¿ka czy s³ownik jest wytworem kultury i wy-
si³ku badawczego ludzi, ale jest równie¿ towarem,
który trzeba sprzedaæ. Przykro to powiedzieæ, ale
jest towarem, który trzeba sprzedaæ. I jedno, i dru-
gie wymaga pewnej troski, pewnego pochylenia.
Tutaj by³o bardzo widoczne, ¿e wzglêdy komercyj-
ne odgrywa³y rolê. Chodzi³o o to, ¿eby jak najszyb-
ciej ksi¹¿kê sprzedaæ, by³o to bardzo widoczne.
Nieraz siê tak robi, ¿eby ratowaæ wydawnictwo czy
dla innych wzglêdów. Proszê pañstwa, te zabiegi
mo¿e nie dla wszystkich s¹ zrozumia³e i widoczne.
Ale wiedza nabyta w kurzu archiwalnym powodu-
je, ¿e cz³owiek jest skromny, poniewa¿ widzi, jakie
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trudnoœci mieli i w jakie problemy byli uwik³ani
nasi poprzednicy czy ludzie ¿yj¹cy obecnie.

Ja te¿ jako student mia³em bardzo skrajne po-
gl¹dy, ale teraz jestem bardzo w nich umiarkowany,
bo widzê, jakie by³y trudne czasy, jakie by³y uwa-
runkowania i nie wypowiem ¿adnych ostrych
s¹dów co do ksiêdza autora. Na pewno poœwiêci³
du¿o pracy. Ci, którzy pracowali w archiwum czy
w bibliotece, wiedz¹, jaki to jest olbrzymi trud ze-
braæ materia³. To jest najtrudniejszy etap w pracy
historyka – zebraæ, dotrzeæ do ró¿nych Ÿróde³, ¿eby
przedstawiæ sytuacjê, jak ona by³a z³o¿ona, skom-
plikowana. To jest w³aœnie najtrudniejsze. PóŸniej-
sza redakcja i wydanie ksi¹¿ki to ju¿ jest znacznie
³atwiejsze.

Na pewno jeszcze du¿o problemów jest nieo-
publikowanych, to trzeba wspólnym wysi³kiem,
we wspó³pracy… Sam zespó³ jest dosyæ skromny,
s¹ jeszcze oddzia³y, a w IPN wszyscy pracuj¹ nau-
kowo. Potrzeba œcis³ej wspó³pracy miêdzy piona-
mi w IPN, to jest dla mnie oczywiste. Je¿eli nie ma
tej wspó³pracy, to coœ nie gra. Wspó³praca powin-
na byæ oczkiem w g³owie. Jak wspó³praca bêdzie
na zewn¹trz i wewn¹trz, to wtedy bêd¹ wyniki.

Proszê nie domagaæ siê ode mnie jednoznacz-
nych, potêpiaj¹cych, ostrych wypowiedzi co do
ksi¹¿ek, które s¹ reklamowane. Trzeba zdj¹æ
czapkê przed trudem badawczym, przed ka¿-
dym, kto… Napisaæ wspomnienia z w³asnego ¿y-
cia to te¿ jest trud i to te¿ jest trudne.

A tutaj mamy do czynienia ze specjalnym ar-
chiwum, gdzie mo¿emy bardzo dok³adnie ustaliæ
pewne fakty, bo s¹ notowane nawet z dok³adno-
œci¹ co do dnia i godziny. IPN jest pewn¹ kopal-
ni¹. Maj¹c perspektywê i mo¿liwoœæ porównania
z innymi Ÿród³ami i z ¿yj¹cymi œwiadkami, docho-
dzimy do pewnego ogl¹du rzeczywistoœci, które-
go do tej pory nie by³o. Ale najbardziej boj¹ siê ci
winni, a my chcemy znaæ prawdê, chcemy wie-
dzieæ, jak to rzeczywiœcie by³o, i chcemy to lu-
dziom powiedzieæ. I powinniœmy powiedzieæ, bo
takie jest oczekiwanie spo³eczne. Trzeba sobie
powiedzieæ, ¿e jest olbrzymie oczekiwanie spo³e-
czne. IPN musi byæ tego œwiadomy i Senat chyba
te¿ jest œwiadomy. To jest obowi¹zek wobec spo-
³eczeñstwa. A jak to bêdzie realizowane, to ja nie
wiem.

Wicemarsza³ek Maciej P³a¿yñski:
Pani senator Bochenek.

Senator Krystyna Bochenek:
Panie Profesorze, badanie przesz³oœci jest pa-

na specjalnoœci¹. Mówi³ pan tutaj o archiwach,
o kurzu archiwaliów. Ja chcia³abym zapytaæ od
troszeczkê innej strony. Czy pan wyst¹pi³ o swoj¹

teczkê? Czy pan widzia³ swoj¹ teczkê? Nie pytam,
co pan w niej znalaz³, tylko ciekawi mnie… Gdyby
pan j¹ widzia³ i znalaz³ w niej nazwiska osób z pa-
na ¿ycia zawodowego, które w jakiœ sposób dono-
si³y na pana, a mia³ pan o nich dobre zdanie, do-
bre mniemanie, to jak pan by siê do tego usto-
sunkowa³ i jak pan by siê zachowa³ w takiej sy-
tuacji wzglêdem osób, którym pan ufa³?

Kandydat
na Cz³onka Kolegium
Instytutu Pamiêci Narodowej
– Komisji Œcigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu
Piotr Gach:
Jest to trudne pytanie. Na podstawie dotych-

czasowej pracy domyœli³em siê, bo to s¹ przecie¿
tylko kryptonimy. Mia³em wgl¹d, opracowuj¹c
Region Œrodkowowschodni pod k¹tem wprowa-
dzenia stanu wojennego, przygotowañ, doskona³ej
wspó³pracy miêdzy milicj¹, wojskiem a dowódz-
twem. Tak ¿e jest to bardzo trudne pytanie. Niektó-
rych siê domyœlam, bo znam kryptonimy. Parê ³a-
dnych lat ju¿ mieszkam w Lublinie, wiêc siê do-
myœlam. Ale nie wiem na pewno, po prostu.

(Senator Krystyna Bochenek: Nie widzia³ pan
swojej teczki?)

O swoj¹ nie sk³ada³em. S¹dzi³em, ¿e z³o¿ê, ¿e
jeszcze mam czas. Przecie¿ najpierw trzeba prze-
badaæ, jak siê tworzy³a „Solidarnoœæ”, jakie by³y
trudnoœci, dlaczego i w jaki sposób ich wszyst-
kich tak w ci¹gu jednej nocy wy³apano. Mia³em
analogiê z rokiem 1863, kiedy tak zrobiono za-
konników z ca³ej Polski.

(Senator Krystyna Bochenek: Nie ciekawi³o pa-
na osobiste ¿ycie. Pan tak szpera w tych staro-
ciach, w tym kurzu. Nie ciekawi³o pana, ¿eby zaj-
rzeæ w to, co pana bezpoœrednio dotyczy?)

Ciekawi³o, ale odk³ada³em to na póŸniej, bo…
(Senator Krystyna Bochenek: Z jakiego powo-

du, jeœli mo¿na spytaæ?)
To znaczy, teraz chcia³em, ale okaza³o siê, ¿e

ju¿ to nie jest mo¿liwe.

Senator Krystyna Bochenek:
Nie odpowiedzia³ mi pan.
Panie Marsza³ku, mogê?
Chcia³abym siê spytaæ. Nie zagl¹da³ pan. To

dla mnie te¿ jest pewien sygna³, ¿e pan nie chcia³
tego widzieæ, bo rozumiem, ¿e mia³ pan tak¹
szansê.

(Kandydat na Cz³onka Kolegium Instytutu Pa-
miêci Narodowej – Komisji Œcigania Zbrodni prze-
ciwko Narodowi Polskiemu Piotr Gach: Chcia³em,
ale nie zagl¹da³em, z braku czasu, bo to…)

Przyjmujê,chocia¿niebardzomnietoprzekonuje.
Ale jeœli zagl¹dnie pan w koñcu i znajdzie na-

zwiska osób, którym pan ufa³, to proszê mi po-
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wiedzieæ, jak siê pan wzglêdem nich zachowa. Co
pan zrobi? Czy pan przejdzie nad tym do porz¹d-
ku dziennego, uwa¿aj¹c, ¿e to historia? Bêdzie
pan z nimi rozmawia³, poda im pan rêkê? Czy te¿
w jakiœ sposób bêdzie im pan czyni³ zarzuty? Al-
bo: czy pan diametralnie zmieni do nich stosu-
nek?

Kandydat
na Cz³onka Kolegium
Instytutu Pamiêci Narodowej
– Komisji Œcigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu
Piotr Gach:

Nie bêdê im czyni³ ¿adnych zarzutów, jestem
cz³owiekiem i wiem, co to znaczy historia. Oni
tworzyli historiê czy wykorzystywano ich jako
narzêdzia, mo¿e œlepe, do pewnych zadañ, ale nie
mogê siê na nich obra¿aæ czy ca³kowicie siê od
nich odci¹æ, je¿eli to s¹ koledzy. Ale ja tego nie
wiem.

Ja siê ze wszystkimi nie widujê. Mam taki do-
syæ ma³y œwiat. Jestem wspó³pracownikiem wy¿-
szej uczelni. Tak ¿e wydaje mi siê, ¿e to niewiele
by zmieni³o, bo jako historyk mam pewien dy-
stans do rzeczywistoœci, do tego, co by³o, do lu-
dzi, którzy… Mam pewien dystans. I wydaje mi
siê, ¿e trzeba ten obiektywizm zachowaæ. Trzeba
dojœæ do jakieœ prawdy, do jakichœ uogólnieñ, ale
te¿ trzeba ten dystans zachowaæ. A jak siê go nie
zachowuje, to siê robi b³êdy, po prostu.

Wicemarsza³ek Maciej P³a¿yñski:

Senator Szymura.
(Rozmowy na sali)

Senator Jerzy Szymura:
Panie Profesorze, mam takie pytanie: czy zda-

niem pana profesora – jest pan historykiem –
wa¿niejsze w poznaniu prawdy o niedawnej prze-
sz³oœci… Prawdy, która znajduje siê w archiwach
IPN. Czy wa¿niejsze jest to z punktu widzenia sa-
mego zjawiska historycznego, które gdzieœ ju¿
odesz³o w przesz³oœæ i nale¿y je analizowaæ tylko
po to, aby poznaæ prawdê? Czy te¿ zdaniem pana
profesora równie wa¿ne, a mo¿e wa¿niejsze jest
to, jak te mechanizmy wp³ywaj¹ na nasze ¿ycie
w dniu dzisiejszym?

I czy zdaniem pana profesora istniej¹ jakieœ
przes³anki, aby twierdziæ, ¿e struktury, które by-
³y tworzone w latach komunistycznych, prze-
trwa³y w jakiejœ formie do dnia dzisiejszego i maj¹
istotny wp³yw na niektóre obszary naszego ¿y-
cia? Przy czym to pytanie rozumiem w nastêpu-

j¹cy sposób: nie chodzi o to, i¿ te osoby funkcjo-
nuj¹ odrêbnie w naszym ¿yciu publicznym,
w ró¿nych jego sferach, lecz o to, ¿e istniej¹ rów-
nie¿ funkcjonuj¹ce aktywnie powi¹zania pomiê-
dzy tymi osobami, a powi¹zania te powsta³y w³a-
œnie w tych czasach.

Kandydat
na Cz³onka Kolegium
Instytutu Pamiêci Narodowej
– Komisji Œcigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu
Piotr Gach:

Myœlê, ¿e wiedza pana senatora na ten temat
jest wiêksza od mojej. Ja jestem tylko historykiem,
a z tego pytania wynika, ¿e pan chcia³by, ¿ebym by³
jeszcze i socjologiem, i mo¿e politykiem, i jeszcze
psychologiem. Zdecydowa³em siê i wybra³em za-
wód historyka, archiwisty i historyka. Przez pe-
wien czas by³em dziennikarzem, pisa³em artyku³y
i szuka³em swojego miejsca, ale ju¿ wiêcej nie bêdê
szuka³.

(Senator Jerzy Szymura: Panie Profesorze, we-
jdê w s³owo.)

À propos tych powi¹zañ historycznych z inny-
mi… Je¿eli przez trzy, a nawet wiêcej kadencji nie
jest uchwalona kluczowa ustawa, tylko jest stan
patowy – jak powiedzia³ mój przedmówca, a ja siê
z nim ca³kowicie zgadzam – to œwiadczy o tym, ¿e
jest te¿ jakieœ lobby, s¹ jakieœ powi¹zania, jest
ktoœ, kto nie dopuszcza do tego, ¿eby wszystko
by³o ujawnione.

(Rozmowy na sali)
A kto to jest, jacy ludzie, jakie struktury, to nie

jest do mnie pytanie. Przepraszam bardzo, ja nie
odpowiem panu, Panie Senatorze. Ja wiem, ¿e to
jest bardzo dobre pytanie, ale…

(Senator Jerzy Szymura: Panie Profesorze, fas-
cynuj¹ce pytanie.)

…jako historyk zajmujê siê tylko histori¹,
a pan chce, ¿ebym w dzisiejszym dniu mo¿e coœ
przewidzia³. Ja nie jestem futuryst¹, nie jestem
socjologiem. Proszê mi wybaczyæ, ale tylko tyle
panu powiem.

Wicemarsza³ek Maciej P³a¿yñski:

Pani senator Kurska.

Senator Anna Kurska:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Profesorze, pan wspomnia³ o czynniku

komercyjnym, jeœli chodzi o ksi¹¿kê ksiêdza Za-
leskiego. Czy to by³o przejêzyczenie, czy mia³ pan
na myœli wydawnictwo? Bo nie s¹dzê, ¿eby zwyk-
³y ksi¹dz chcia³ siê bogaciæ w jakikolwiek sposób.
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Kandydat
na Cz³onka Kolegium
Instytutu Pamiêci Narodowej
– Komisji Œcigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu
Piotr Gach:

Nie, nie mia³em tego na uwadze. Przejêzyczy-
³em siê. By³a jakaœ reklama, publicystyka, po to,
¿eby kupowaæ. ¯e ju¿ siê uka¿e, ¿e ju¿ nied³ugo
bêdzie, czekajcie…

Senator Anna Kurska:
Reklama by³a jako przeciwstawienie…
(Kandydat na Cz³onka Kolegium Instytutu Pa-

miêci Narodowej – Komisji Œcigania Zbrodni prze-
ciwko Narodowi Polskiemu Piotr Gach: Ale…)

…w stosunku do tych ludzi, którzy siê obawia-
li powiedzieæ prawdê. Jemu chodzi³o po prostu
o oczyszczenie wreszcie sprawy.

(Kandydat na Cz³onka Kolegium Instytutu Pa-
miêci Narodowej – Komisji Œcigania Zbrodni prze-
ciwko Narodowi Polskiemu Piotr Gach: Ja nie
znam…)

O to, ¿eby ci, którzy rzeczywiœcie maj¹ coœ na su-
mieniu, powiedzieli prawdê. A ¿adne restrykcje nie
grozi³y, wed³ug ustawy, która dotychczas obowi¹zy-
wa³a, tylko utrata stanowiska przez dziesiêæ lat.

(Kandydat na Cz³onka Kolegium Instytutu Pa-
miêci Narodowej – Komisji Œcigania Zbrodni prze-
ciwko Narodowi Polskiemu Piotr Gach: Wiem.)

Nic wiêcej. Dziêkujê.
(Kandydat na Cz³onka Kolegium Instytutu Pamiê-

ci Narodowej – Komisji Œcigania Zbrodni przeciwko
Narodowi Polskiemu Piotr Gach: Wiem. Tak ¿e…)

Wicemarsza³ek Maciej P³a¿yñski:
Dziêkujê.
Czy s¹ jakieœ…
Proszê bardzo.

Kandydat
na Cz³onka Kolegium
Instytutu Pamiêci Narodowej
– Komisji Œcigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu
Piotr Gach:
Wydawnictwo ma prawo reklamowaæ ksi¹¿kê,

zapowiadaæ j¹ i z tego skorzysta³o. A jaki by³ od-
biór spo³eczny i czy rozbudzi³o to zainteresowa-
nie czytelnicze, to inna sprawa. Ale myœlê, ¿e
ksi¹dz mia³ czyste intencje i nie chcê go o nic po-
s¹dzaæ. Myœlê, ¿e jest badaczem. Spotka³em wie-
lu ksiê¿y, którzy badali takie czy inne problemy,
s¹ autorami ksi¹¿ek i opracowañ w Polsce i za
granic¹ i siedz¹ po ró¿nych archiwach. W archi-
wum watykañskim, gdzie by³em przez pewien

czas, te¿ widzia³em… A wiêc to nie jest tak, ¿e jeœli
ktoœ jest ksiêdzem czy kap³anem, to przekreœla
jego mo¿liwoœci czy nie daje szans. To jest inna
sprawa.

Tak ¿e myœlê, ¿e o wiele za ma³o jest jeszcze
publikacji z wykorzystaniem Ÿróde³ zawartych
w IPN. A to jest du¿e archiwum i jeszcze daleko
jest do tego, ¿eby wszystko uporz¹dkowaæ i skata-
logowaæ. A jest to warunek sine qua non ¿eby do
niego wpuœciæ badaczy czy studentów. Jak nie
jest uporz¹dkowane, nie jest skatalogowane, nie
jest popaginowane, to trudno ¿eby by³o… Tak ¿e
jest do wykonania olbrzymia praca przez IPN.
Gdyby by³a mo¿liwoœæ, to mo¿na apelowaæ – ja nie
wiem, czy mogê – ¿eby zwiêkszyæ zatrudnienie
i zwiêkszyæ bud¿et, bo to jest naprawdê praca dla
pokoleñ, dla przysz³oœci. To nie jest coœ dorywcze-
go i niezale¿nie od tego, czy ja bêdê, czy ktoœ inny,
wydaje mi siê, ¿e to jest obecnie bardzo wa¿na in-
stytucja, która mo¿e kszta³towaæ œwiadomoœæ na-
rodow¹.

Wicemarsza³ek Maciej P³a¿yñski:
Dziêkujê bardzo.
Czy s¹ jeszcze pytania? Nie ma.
Dziêkujê, Panie Profesorze.
Czy ktoœ z pañstwa senatorów chce zadaæ pyta-

nie kandydatowi na cz³onka Kolegium Instytutu
Pamiêci Narodowej, panu Teofilowi Wojciechow-
skiemu?

Proszê bardzo, pan senator Kosma Z³otowski.
(Senator Ryszard Bender: My ju¿ pytaliœmy

wczeœniej, Panie Marsza³ku.)
Ja tak mam w scenariuszu.
Ale jest jeszcze pytanie, wiêc proszê bardzo.

Senator Kosma Z³otowski:
Chcia³bym jeszcze zadaæ pytanie.
Panie Profesorze, wczoraj ukaza³ siê w „Gaze-

cie Wyborczej” wywiad pana profesora Friszke,
w którym obszernie mówi o Instytucie Pamiêci
Narodowej.

Chcia³bym pana zapytaæ, czy podziela pan,
zw³aszcza ¿e by³ pan cz³onkiem Kolegium IPN,
wiêc zna pan instytut, na przyk³ad tê opiniê, ¿e
w IPN stoczona zosta³a walka polityczna, któr¹
wygrali ludzie reprezentuj¹cy PiS i orientacjê
LPR. To jest pierwsze pytanie.

Drugie pytanie. Pan profesor Friszke w tym
wywiadzie powiedzia³ równie¿, ¿e jego zdaniem
to, ¿e historycy IPN brali udzia³ w komisji weryfi-
kacyjnej WSI, kierowanej przez pana ministra
Macierewicza, by³o czymœ, co burzy pojêcie nie-
zale¿noœci, bo uczestniczyli oni w dzia³alnoœci
œciœle politycznej. Czy to jest pañskim zdaniem…
Czy podziela pan ten pogl¹d?

Kolejna sprawa. Z ca³¹ pewnoœci¹ istnieje pro-
blem jakiegoœ zamkniêcia historyków IPN. Zwra-
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ca³ na to uwagê pan profesor Friszke w tym wy-
wiadzie, ale tak¿e pan profesor Gach mówi³ tutaj
o koniecznoœci wspó³pracy historyków z IPN z in-
nymi œrodowiskami historycznymi, na przyk³ad
uniwersyteckimi. Ale proszê mi powiedzieæ, czy
po czêœci takie zamkniêcie nie wynika z jakiegoœ
ostracyzmu w œrodowisku historyków, w tym
szeroko rozumianym œrodowisku historyków.
Taki ostracyzm mo¿e siê braæ w³aœnie z tego, ¿e
dzisiaj wiêkszoœæ œrodowisk akademickich prze-
ciwnych jest lustracji, a lustracj¹, jakkolwiek by
na to patrzeæ, w g³ównej mierze ma siê zajmowaæ
i mia³ zajmowaæ siê IPN jako depozytariusz akt
dawnych s³u¿b bezpieczeñstwa.

To moje trzy pytania. Dziêkujê serdecznie.

Kandydat
na Cz³onka Kolegium
Instytutu Pamiêci Narodowej
– Komisji Œcigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemuu
Teofil Wojciechowski:
Panie Marsza³ku! Panowie Senatorowie!
Z panem profesorem Friszke znamy siê nie od

dzisiaj. I pragnê powiedzieæ, ¿e jako cz³onkowie
Kolegium Instytutu Pamiêci Narodowej bardzo
czêsto nie tylko mieliœmy odrêbne, inne zdania,
ale nieraz spieraliœmy siê, dos³ownie spieraliœmy
siê, oczywiœcie o racje. I nie podzielam, co prawda
nie czytam „Gazety Wyborczej”, zdania pana pro-
fesora Friszkego w tych sprawach, o których pan
senator by³ ³askawy powiedzieæ.

Przede wszystkim ja nie widzê, a¿eby w IPN zo-
sta³a stoczona walka polityczna miêdzy zwolen-
nikami, no, nie wiem, jak to powiedzieæ, i prze-
ciwnikami lustracji. Bo je¿eli polityczna, to albo
ktoœ jest zwolennikiem, albo jest przeciwnikiem,
ewentualnie ma neutralne pogl¹dy. Je¿eli chodzi
o te problemy, a wiêc o to, czy rzeczywiœcie IPN,
jak mi raz zarzuci³ pan profesor Friszke, skrêci³
w prawo, a wiêc preferuje PiS, preferuje LPR, to ja
tego nie dostrzeg³em. Bêd¹c tam przez prawie ca-
³y rok, wspó³pracuj¹c jako cz³onek Kolegium In-
stytutu Pamiêci Narodowej z panem prezesem
Kurtyk¹, tego nie dostrzeg³em. IPN w dalszym
ci¹gu wype³nia³ swoje statutowe, a powiem jesz-
cze mocniej, ustawowe obowi¹zki. A wiêc – tu ju¿
bardzo szeroko mówiono o tych obowi¹zkach,
moi przedmówcy o tym mówili, nie bêdê tego po-
wtarza³, bo to nie ma sensu – w tych trzech pio-
nach, które s¹, nie mówimy o pionie prokurato-
rów, bo tutaj wspó³praca mo¿e niezbyt siê uk³ada-
³a, ale to jest zupe³nie inny problem, czyli w pionie
archiwalnym, a przede wszystkim w pionie edu-
kacyjnym trwaj¹ zaplanowane badania, nad któ-
rymi równie¿ pan profesor Friszke pochyla³ siê i je
krytykowa³ b¹dŸ siê z nimi zgadza³. Te wszystkie

badania by³y zatwierdzane przez Kolegium Insty-
tutu Pamiêci Narodowej. I w zwi¹zku z tym zdaje
mi siê, ¿e… Pan profesor Friszke ma swoje zdanie,
i je¿eli je ma i je eksponuje, to bardzo dobrze, ale
moim zdaniem tego nie by³o. I nie dostrzeg³em, za-
znaczam jeszcze raz, w pracach Instytutu Pamiêci
Narodowej jakiegoœ skrêtu w prawo. To jest odpo-
wiedŸ na pierwsze pytanie, jakie zada³ mi pan se-
nator.

Drugie pytanie, czy w pracach… Nie by³em ju¿
wtedy cz³onkiem Kolegium Instytutu Pamiêci
Narodowej, bo nasza kadencja siê skoñczy³a
6 wrzeœnia, i naprawdê nie wiem, czy w pracach
nad reform¹ WSI brali udzia³ cz³onkowie kole-
gium… przepraszam, pracownicy Instytutu Pa-
miêci Narodowej. Tego nie wiem. Byæ mo¿e, ¿e ja-
ko fachowcy mog¹cy dostarczyæ pewne Ÿród³a, na
podstawie których mo¿na by by³o wydaæ odpo-
wiedni¹ decyzjê, ewentualnie wyrobiæ opiniê, byli
nieodzowni. I taka wspó³praca nie jest w ¿adnej
mierze wspó³prac¹ polityczn¹. Jest to wspó³pra-
ca merytoryczna. Myœlê, ¿e tak jak w wypadku
rzecznika interesu publicznego archiwum mu-
sia³o zbieraæ materia³y i przekazywaæ je do jego
biura, tak i tutaj by³o analogicznie. Ale to nie jest
¿adn¹ miar¹ jakaœ wspó³praca polityczna.

I trzecie pytanie: wspó³praca z naukowcami
z zewn¹trz, a wiêc z uniwersytetów, Polskiej Aka-
demii Nauk itd., itd. Czy tu nie ma jakiegoœ ostra-
cyzmu? Panie Senatorze, o ile mi wiadomo,
w czasach, kiedy by³em cz³onkiem Kolegium In-
stytutu Pamiêci Narodowej, ta wspó³praca ist-
nia³a, ona by³a. I pamiêtam, ¿e na licznych posie-
dzeniach kolegium wprost na pana profesora
Kieresa wywieraliœmy nacisk, a¿eby jak najsze-
rzej otworzy³ siê na zewn¹trz, ¿eby to nie byli hi-
storycy bran¿owi, ale ¿eby to byli naukowcy
z prawdziwego zdarzenia. I o ile mi wiadomo, ol-
brzymia liczba, to znaczy mo¿e nie olbrzymia, ale
du¿a liczba doktoratów pisanych na podstawie
materia³ów zgromadzonych w archiwach IPN jest
w tej chwili przerwana na skutek tej decyzji, orze-
czenia Trybuna³u Konstytucyjnego. A wiêc i pra-
ce magisterskie, i prace doktorskie, byæ mo¿e, nie
wiem, habilitacyjne, by³y prowadzone w tych cza-
sach, kiedy ja by³em cz³onkiem Kolegium Insty-
tutu Pamiêci Narodowej. W tej chwili wiadomo,
¿e one wszystkie zosta³y, powiedzmy, przerwane
ze wzglêdu na znany werdykt Trybuna³u Konsty-
tucyjnego.

I jeszcze jedna sprawa. Mogê doœæ du¿o powie-
dzieæ na temat wspó³pracy miêdzy Oddzia³em
IPN w Krakowie a Uniwersytetem Jagielloñskim.
Tylko patrz¹c na bibliografiê, mo¿na wyraŸnie
zobaczyæ, ¿e ta wspó³praca jest naprawdê owoc-
na i zaowocowa³a wieloma wydawnictwami
wspólnymi. A wiêc zarówno naukowcy uniwersy-
tetu, jak i naukowcy z Instytutu Pamiêci Narodo-
wej s¹ wspó³autorami, autorami bardzo licznych
publikacji. Ostracyzm, który w ostatnich cza-
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sach siê wytworzy³, który jest faktem, byæ mo¿e
dotyczy nie tylko historyków. Nie wiem, czy
w wiêkszej mierze nie dotyczy innych dziedzin
nauki ni¿ historia. Bo tutaj jest ta sama baza na-
ukowa, a wiêc archiwa, a to jest podstawa – mó-
wiê truizm – prac naukowych. Z drugiej strony
prze¿yliœmy, wiadomo, bardzo siln¹, bym powie-
dzia³, reakcjê na ustawê o lustracji i o IPN. Z tego
to siê wziê³o i chyba w tej chwili jest to doœæ du¿e.
Nie bêdê, bo to nie by³o w zakresie pytania, mó-
wi³, jakie by³y motywy, jakie przyczyny. Tak¹ od-
powiedŸ, jak to widzia³em, panu senatorowi
przedstawi³em.

Wicemarsza³ek Maciej P³a¿yñski:
Dziêkujê bardzo.
Nie ma wiêcej pytañ…
A, jest, pan senator Boroñ, proszê bardzo.

Senator Piotr Boroñ:
Gratuluj¹c senatorowi Z³otowskiemu, ¿e mo¿e

najskuteczniej sprowokowa³ zarysowanie, uwy-
puklenie ró¿nic miêdzy kandydatami, chcia³bym
zadaæ pytanie kandydatowi. Wyrazi³ pan swój po-
gl¹d, ale ja chcia³bym us³yszeæ o mo¿e jakichœ
bardziej konkretnych faktach. Skoro mówimy
o tym skrêcie w prawo, to czy znane s¹ panu jakieœ
przypadki – mo¿e i kandydat pan Friszke mia³by
tu coœ do powiedzenia, ale mam nadziejê, ¿e
obiektywna odpowiedŸ da nam pogl¹d na to – czy
objawia siê on jakimiœ konkretami typu zwolnie-
nie kogoœ z pracy czy te¿ na przyk³ad ostentacyjne
porzucenie pracy w IPN przez kogoœ? Chodzi mi
o konkrety w zwi¹zku z jak¹œ zmian¹ polityki
w IPN.

Kandydat
na Cz³onka Kolegium
Instytutu Pamiêci Narodowej
– Komisji Œcigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu
Teofil Wojciechowski:

Panie Senatorze, byæ mo¿e, ale powtarzam:
przypuszczam, ¿e powsta³y pewne takie niedo-
mówienia wtedy, kiedy pan Kurtyka zosta³ wy-
brany na prezesa Instytutu Pamiêci Narodowej.
Wtedy wiele osób z centrali – zaznaczam: z cen-
trali – bêd¹cych na kierowniczych stanowiskach
wypowiedzia³o umowy. Ale zaznaczam: nie by³o
to pod wp³ywem ¿adnych nacisków ze strony pre-
zesa, by³y to wypowiedzenia dobrowolne. Byæ
mo¿e by³o to w ramach solidarnoœci z panem pro-
fesorem Kieresem, byæ mo¿e, nie wiem, jakieœ in-
ne racje indywidualne na to wp³ynê³y. A jeœli cho-
dzi o to, co pan senator mówi³, ¿eby jacyœ praco-

wnicy, którzy maj¹ mo¿e inne zapatrywania poli-
tyczne, inne od tego – tak to nazwijmy – skrêtu
w prawo, a wiêc patrz¹ bardziej w lewo, byli z tego
tytu³u jakoœ szykanowani, a bym bardziej zwol-
nieni z pracy, to takiego przypadku ja nie znam.
Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Maciej P³a¿yñski:
Senator Kosma Z³otowski.

Senator Kosma Z³otowski:
Ja chcia³bym lekko zaprotestowaæ przeciwko

terminowi „skrêt w prawo”. Bo jak¿e instytut,
który zajmuje siê przesz³oœci¹, histori¹, archiwa-
mi mo¿e skrêcaæ w prawo lub w lewo? Z ca³¹ pew-
noœci¹ jest ró¿nica miêdzy dzia³alnoœci¹ instytu-
tu za prezesury pana profesora Kieresa i obecnie.
Wówczas bardzo du¿y nacisk by³ k³adziony nie
tylko na te doœæ nowe archiwa, ale zw³aszcza na
te stare, z lat czterdziestych, piêædziesi¹tych,
a tak¿e na stosunki polsko-¿ydowskie w czasie
okupacji czy na stosunki polsko-ukraiñskie. I to
s¹ bardzo wa¿ne obszary dzia³alnoœci Instytutu
Pamiêci Narodowej. Za prezesury pana prezesa
Kurtyki wiele prac zosta³o skierowanych na te ar-
chiwa najnowsze: z lat piêædziesi¹tych, szeœæ-
dziesi¹tych, siedemdziesi¹tych i osiemdzie-
si¹tych. Wydaje mi siê, ¿e z prostego powodu: ¿y-
je jeszcze wielu œwiadków, uczestników tamtych
wydarzeñ. Wydaje mi siê, ¿e to jest s³uszne.

PanprofesorFriszkepodczasposiedzeniaKomi-
sji PrawCz³owieka i Praworz¹dnoœciwyrazi³ pewn¹
obawê, ¿e dzisiaj ta ca³a dzia³alnoœæ Instytutu Pa-
miêci Narodowej zwi¹zana z lustracj¹ mo¿e zdomi-
nowaæ wszystkie inne prace instytutu, które zda-
niem pana profesora Friszkego s¹ co najmniej rów-
nie wa¿ne – tak¿e moim zdaniem one s¹ co naj-
mniej równie wa¿ne – a wiêc te zwi¹zane i z akcj¹
„Wis³a” i z tym, co siê dzia³o na Wo³yniu w latach
1942–1943, i w stosunkach polsko-¿ydowskich.
Wydaje mi siê, ¿e… Czy pan uwa¿a, ¿e rzeczywiœcie
ta dzia³alnoœæ lustracyjna – ona jest g³oœna zw³asz-
cza w mediach, dlatego ¿e media przede wszystkim
tym siê interesuj¹ – przes³ania, dominuje wszystko
inne i niejako uniemo¿liwia dzia³alnoœæ instytutu
na innych polach? Gdyby pan przedstawi³ swoj¹
opiniê w tej materii… Dziêkujê.

Kandydat
na Cz³onka Kolegium
Instytutu Pamiêci Narodowej
– Komisji Œcigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemuu
Teofil Wojciechowski:

Panie Senatorze, to by³ równie¿ problem dys-
kusyjny – przepraszam, ¿e wrócê do tego – miêdzy
nami, w sporach z panem profesorem Friszke.
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Ale to by³o problemem równie¿ i w szerszym gro-
nie, nie tylko bilateralnym, bym powiedzia³. Ja
nie uwa¿am – takiej tezy broni³em kiedyœ w tej
dyskusji, w tej rozmowie – by lustracja zdomino-
wa³a Instytut Pamiêci Narodowej i jego dzia³al-
noœæ. Myœlê, ¿e ¿adn¹ miar¹ tak nie jest, z uwagi
na to, ¿e lustracj¹ bêdzie siê zajmowa³ czy ju¿ siê
zajmowa³ pion, dzia³ lustracyjny, który jest po-
wo³any specjalnie w tym celu. Nie wiem, ilu on
ma pracowników i w centrali, i w odpowiednich
wydzia³ach. Ale najprawdopodobniej to jest ten
trzon, który bêdzie pracowa³ na rzecz lustracji.
Jak ona bêdzie wygl¹daæ, nie wiemy. Ale zarówno
biuro edukacji, jak i biuro archiwalne bêd¹ zaj-
mowaæ siê tymi samymi problemami, jakimi zaj-
mowa³y siê przed lustracj¹, przed t¹ ostatni¹
ustaw¹. Tej tezy broni³em i w tej chwili równie¿
mogê j¹ potwierdziæ. Byæ mo¿e trzeba by by³o tyl-
ko zapytaæ siê, ilu pracuje w pionie, powiedzmy,
lustracyjnym, a jakie jest zatrudnienie w innych
pionach. W tej chwili to zatrudnienie w tym pio-
nie jest najprawdopodobniej bardzo nik³e.
A wiêc tych obaw, które pan profesor Friszke wy-
razi³ na posiedzeniu komisji praworz¹dnoœci,
nie podzielam.

Wicemarsza³ek Maciej P³a¿yñski:
Dziêkujê bardzo.
Wiêcej pytañ nie ma.
Dziêkujê bardzo, Panie Profesorze.
G³osowanie nad wyborem cz³onka Kolegium

Instytutu Pamiêci Narodowej przeprowadzimy
razem z g³osowaniami nad pozosta³ymi punkta-
mi porz¹dku obrad.

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
osiemnastego porz¹dku obrad: informacja Try-
buna³u Konstytucyjnego o istotnych problemach
wynikaj¹cych z dzia³alnoœci i orzecznictwa Try-
buna³u w 2006 r.

Proszê poprosiæ pana profesora Stêpnia.
Przypominam, ¿e zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy

z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyj-
nym Trybuna³ Konstytucyjny informuje Sejm
i Senat o istotnych problemach wynikaj¹cych
z dzia³alnoœci i orzecznictwa Trybuna³u Konstytu-
cyjnego.

Marsza³ek Senatu otrzyman¹ od prezesa Try-
buna³u Konstytucyjnego informacjê zawart¹
w druku senackim nr 421 skierowa³ do Komisji
Praw Cz³owieka i Praworz¹dnoœci. Komisja na
posiedzeniu w dniu 29 maja 2007 r. zapozna³a
siê z przedstawion¹ przez prezesa Trybuna³u
Konstytucyjnego informacj¹ i poinformowa³a
o tym marsza³ka Senatu.

Witam prezesa Trybuna³u Konstytucyjnego,
pana Jerzego Stêpnia, i zapraszam do zabrania
g³osu.

Proszê bardzo, Panie Prezesie.
Pan Jerzy Stêpieñ, prezes Trybuna³u Konsty-

tucyjnego, a kiedyœ senator.

Prezes
Trybuna³u Konstytucyjnego
Jerzy Stêpieñ:
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Prezentacjê sprawozdania z dzia³alnoœci orze-

czniczej Trybuna³u Konstytucyjnego w 2006 r.
chcia³bym rozpocz¹æ od przypomnienia dwóch
niezwykle istotnych dla polskiego s¹downictwa
konstytucyjnego rocznic.

Przede wszystkim w bie¿¹cym roku obchodzi-
my dziesiêciolecie uchwalenia i wejœcia w ¿ycie
konstytucji z 2 kwietnia 1997 r. Zarówno konsty-
tucja, jak i wydana na jej podstawie nowa ustawa
o Trybunale, istotnie wzmocni³y pozycjê prawn¹
polskiego s¹du konstytucyjnego. W szczególno-
œci zniesiona zosta³a nieostatecznoœæ orzeczeñ,
czyli stan, w którym de facto to Sejm ostatecznie
decydowa³ o utrzymaniu w systemie prawnym
przepisów niezgodnych z konstytucj¹. Wprowa-
dzona zosta³a tak¿e instytucja skargi konstytu-
cyjnej, która umo¿liwia zaskar¿enie do trybuna-
³u ka¿demu, czyje konstytucyjne prawa lub wol-
noœci zosta³y naruszone, tego przepisu, na pod-
stawie którego s¹d lub organ administracji
orzek³ ostatecznie o jego konstytucyjnych wolno-
œciach lub prawach. Nie pozosta³o to oczywiœcie
bez wp³ywu na wzmocnienie spo³ecznego wize-
runku Trybuna³u Konstytucyjnego. Ale w mojej
ocenie szczególnie wprowadzenie zasady ostate-
cznoœci orzeczeñ Trybuna³u Konstytucyjnego
spowodowa³o, ¿e trybuna³ do tej daty i po tej da-
cie to w³aœciwie w du¿ej mierze dwie ró¿ne insty-
tucje.

Pragnê tak¿e przypomnieæ, ¿e w maju ubieg³e-
go roku obchodziliœmy dwudziest¹ rocznicê wy-
dania przez polski s¹d konstytucyjny pierwszego
orzeczenia. Trybuna³, pomimo ograniczonej jesz-
cze wówczas pozycji prawnej, wykaza³ w pe³nej
rozci¹g³oœci, ¿e nie jest, jak ¿yczy³yby sobie tego
ówczesne w³adze, fasad¹, a sêdziowie, opieraj¹c
siê doœæ silnej presji politycznej, wykazali sw¹
niezawis³oœæ i podleg³oœæ wy³¹cznie przepisom
konstytucyjnym. Trzeba powiedzieæ otwarcie, ¿e
Trybuna³ Konstytucyjny nie funkcjonuje po to,
by realizowaæ aktualne preferencje wiêkszoœci
spo³eczeñstwa czy wiêkszoœci parlamentarnej,
istnieje natomiast po to, aby strzec standardów
okreœlonych w konstytucji. Rol¹ trybuna³u nie
jest i nigdy nie by³o zastêpowanie parlamentu czy
w³adzy wykonawczej, ale niezale¿ne i niezawis³e
czuwanie nad przestrzeganiem praw i wolnoœci
zagwarantowanych w konstytucji.

Nieraz spotyka³o siê w literaturze, w wypowie-
dziach osób publicznych, w debacie publicznej
opinie lekcewa¿¹ce Trybuna³ Konstytucyjny z lat

35. posiedzenie Senatu w dniu 21 czerwca 2007 r.
Informacja Trybuna³u Konstytucyjnego o istotnych problemach wynikaj¹cych

152 z dzia³alnoœci i orzecznictwa Trybuna³u w 2006 r.

(kandydat T. Wojciechowski)



1986–1989, odmawiaj¹ce mu w³aœciwej legity-
mizacji. Mogê z perspektywy swoich doœwiad-
czeñ powiedzieæ, pamiêtaj¹c i tamten okres, i to,
co bezpoœrednio póŸniej nast¹pi³o, ¿e mo¿e spra-
wy nie mia³y wtedy takiej donios³oœci, jak¹ maj¹
obecnie, w ostatnich latach, jednak na kanwie
tamtych spraw wypowiedziano bardzo wiele is-
totnych zasad, które tworzy³y podwaliny pañ-
stwa prawa. Po 1989 r. znacznie ³atwiej by³o ca³e-
mu naszemu organizmowi pañstwowemu, a tak-
¿e spo³eczeñstwu, wchodziæ w okres transforma-
cji, bo pewne podstawowe zasady pañstwa pra-
wa, bardzo istotne, bêd¹ce dorobkiem cywilizacji
naszego krêgu kulturowego, jednak przez to
orzecznictwo siê utrwali³y. By³o do czego siê od-
wo³ywaæ.

Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie! Dzia³al-
noœæ orzecznicz¹ trybuna³u najkrócej mo¿na
scharakteryzowaæ przez pryzmat problematyki
rozstrzygniêtych spraw oraz na podstawie liczby
wydanych orzeczeñ. Oczywiste jest, ¿e statystyki
nigdy nie oddadz¹ obrazu faktycznej aktywnoœci
orzeczniczej s¹du konstytucyjnego, aczkolwiek
mog¹ wskazaæ na pewne tendencje w jego orzecz-
nictwie.

Trybuna³ w roku ubieg³ym wyda³ sto cztery wy-
roki, z czego trzynaœcie w pe³nym sk³adzie. Jedy-
nie do trzech spoœród nich sêdziowie zg³osili zda-
nie odrêbne. W czterdziestu siedmiu wyrokach
trybuna³ stwierdzi³ niezgodnoœæ z konstytucj¹ co
najmniej jednego z zaskar¿onych przepisów, ale
w siedemdziesiêciu wyrokach orzek³ o zgodnoœci
zaskar¿onych przepisów ze wskazanymi wzorca-
mi kontroli.

Aby unaoczniæ Wysokiej Izbie ogromny wzrost
liczby spraw rozpatrywanych przez trybuna³ na
przestrzeni ostatnich dwudziestu lat, przypom-
nê, tak na marginesie, ¿e w roku 1986, zatem
w pierwszym roku dzia³alnoœci orzeczniczej try-
buna³u, wydanych zosta³o jedynie szeœæ orze-
czeñ merytorycznych, czyli tych bêd¹cych odpo-
wiednikami obecnych wyroków. Na pocz¹tku
mojej pracy w 1999 r. spraw zakoñczonych wyro-
kami by³o piêædziesi¹t kilka. To pokazuje, jaka
jest skala wzrostu liczby spraw trafiaj¹cych do
trybuna³u.

W 2006 r. przewa¿aj¹c¹ wiêkszoœæ rozpatrzo-
nych przez Trybuna³ Konstytucyjny spraw sta-
nowi³y te zainicjowane skarg¹ konstytucyjn¹.
W ubieg³ym roku wp³ynê³y dwieœcie dziewiêæ-
dziesi¹t cztery takie skargi, z których sto przeka-
zano do merytorycznego rozpoznania po stwier-
dzeniu, ¿e odpowiadaj¹ wszelkim wymogom for-
malnym. Liczba wnoszonych skarg uleg³a zwiêk-
szeniu i ulega zwiêkszeniu z ka¿dym rokiem,
choæ w ostatnim czasie nale¿y zauwa¿yæ pewn¹
stabilizacjê, z czego mo¿emy wnosiæ, ¿e istniej¹ca
od momentu wejœcia w ¿ycie nowej konstytucji

skarga funkcjonuje w spo³eczeñstwie jako insty-
tucja stwarzaj¹ca realn¹ mo¿liwoœæ dochodzenia
naruszonych indywidualnych wolnoœci i praw.
Co istotne, umo¿liwia ona tak¿e ochronê interesu
publicznego. Wydaje siê interesuj¹ce, ¿e umo¿li-
wia ona tak¿e ochronê tego interesu. Takim pro-
ceduralnym novum by³a na przyk³ad ubieg³orocz-
na sprawa SK 19/05, w której trybuna³ po raz
pierwszy wyda³ wyrok w przedmiocie skargi kon-
stytucyjnej bez przeprowadzenia rozprawy. Przy-
pomnê, ¿e zezwala mu na to art. 59 ust. 2 ustawy
o Trybunale Konstytucyjnym. Przepis ten wska-
zuje, ¿e taka mo¿liwoœæ istnieje wy³¹cznie w postê-
powaniu zainicjowanym skarg¹ konstytucyjn¹
i tylko wówczas, gdy z przedstawionych na piœmie
stanowisk uczestników postêpowania wynika
bezspornie, ¿e bêd¹cy przedmiotem zaskar¿enia
dany akt normatywny jest niezgodny z konstytu-
cj¹. No, to pokazuje w³aœnie, jak skarga mo¿e nie-
jednokrotnie znakomicie pokazaæ w³aœnie skalê
tego interesu publicznego.

S ¹ d y p r z e d s t a w i ³ y T r y b u n a ³ o w i
Konstytucyjnemu czterdzieœci dziewiêæ pytañ pra-
wnych, czyli o jedenaœcie wiêcej w stosunku do ro-
ku poprzedniego. Siêgam pamiêci¹ do pocz¹tków
mojej pracy – tych pytañ prawnych zadawanych
przez s¹dy na przyk³ad w 1999 r. by³o siedem,
a w ca³ym okresie od 1986 r. do momentu wejœcia
w ¿ycie nowej konstytucji takich pytañ prawnych
by³o osiemnaœcie. Pokazuje to, jak narastaj¹ te
problemy konstytucyjne w s¹downictwie. I mo¿e
jeszcze jedno – s¹dy coraz czêœciej widz¹ problemy
konstytucyjne w naszym systemie prawa.

Pytanie prawne ju¿ na etapie postêpowania
s¹dowego umo¿liwia kontrolê konstytucyjnoœci
tych przepisów prawa, które maj¹ stanowiæ pod-
stawê rozstrzygniêcia w danej sprawie. Daje ono
zatem mo¿liwoœæ osi¹gniêcia efektu zbli¿onego
do efektu uzyskanego dziêki skardze konstytu-
cyjnej, bez koniecznoœci wyczerpania œcie¿ki in-
stancyjnej, co w praktyce trwa wiele lat. Trzeba
mieæ jednak na uwadze, ¿e uczestnik postêpo-
wania nie ma mo¿liwoœci zobligowania s¹du do
wyst¹pienia z pytaniem prawnym do trybuna³u.
Z punktu widzenia uczestników postêpowania
swoist¹ wad¹ instytucji pytania prawnego jest
koniecznoœæ zawieszenia postêpowania przed
s¹dem pytaj¹cym do czasu rozstrzygniêcia
sprawy przez trybuna³, co przyczynia siê zna-
cz¹co do wyd³u¿enia samego postêpowania
s¹dowego. Nowy regulamin Trybuna³u Konsty-
tucyjnego z 3 paŸdziernika ubieg³ego roku
umo¿liwi jednak prezesowi trybuna³u zarz¹dze-
nie sprawy zainicjowanej pytaniem prawnym
w kolejnoœci innej ni¿ wedle ogólnej zasady ko-
lejnoœci wp³ywu. Bêdzie to mia³o miejsce w uza-
sadnionych wypadkach.

Wszystkie wydane w roku poprzednim wyroki
by³y przejawem g³ównej kompetencji trybuna³u,
jak¹ jest badanie hierarchicznej zgodnoœci norm
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prawnych. Nie wp³yn¹³ zatem ¿aden wniosek
w zakresie pozosta³ych kompetencji, do których
nale¿y w szczególnoœci orzekanie w sprawach
sporów kompetencyjnych pomiêdzy centralnymi,
konstytucyjnymi organami pañstwa czy badanie
zgodnoœci z konstytucj¹ celów lub dzia³alnoœci
partii politycznych. Na marginesie mo¿na jednak
wspomnieæ, ¿e na pocz¹tku bie¿¹cego roku do try-
buna³u po raz pierwszy w historii wp³yn¹³ wniosek
o zbadanie zgodnoœci z konstytucj¹ dzia³alnoœci
jednej z partii politycznych. Przypomnijmy, ¿e do
tej pory trybuna³ bada³ zgodnoœæ z konstytucj¹
wy³¹cznie celów partii politycznych.

Odnotowaæ trzeba tak¿e powœci¹gliwoœæ Wy-
sokiego Senatu w inicjowaniu postêpowañ przed
Trybuna³em Konstytucyjnym. Tak siê z³o¿y³o, ¿e
¿adnych takich spraw nie mieliœmy.

Nale¿y równie¿ wspomnieæ, ¿e w ubieg³ym roku
mia³y miejsce zmiany w sk³adzie Trybuna³u Kon-
stytucyjnego. W stan spoczynku przesz³o szeœciu
wybranych w 1997 r. sêdziów, w tym prezes i wice-
prezes. W zwi¹zku z tym Sejm wybra³ na dziewiê-
cioletni¹ kadencjê szeœciu nowych sêdziów, a pre-
zydent powo³a³ nowego prezesa i wiceprezesa try-
buna³u. W tym roku jeden z nowo wybranych sê-
dziów zrzek³ siê zajmowanego stanowiska,
w zwi¹zku z czym Sejm wybra³ nowego sêdziego.

Przechodz¹c do omówienia najwa¿niejszych
wydanych w 2006 r. orzeczeñ, chcia³bym pod-
kreœliæ, ¿e orzecznictwo Trybuna³u Konstytucyj-
nego w 2006 r. w g³ównej mierze opiera³o siê na
wypracowanych przez lata i utrwalonych przez
kolejne sk³ady liniach orzeczniczych, odno-
sz¹cych siê miêdzy innymi do zasady równoœci,
proporcjonalnoœci czy prawa do s¹du. Stabilnoœæ
i przewidywalnoœæ rozstrzygniêæ s¹dów i trybu-
na³ów s¹ bowiem nieod³¹cznym elementem de-
mokratycznego pañstwa prawnego.

Trybuna³ Konstytucyjny mo¿e tak¿e poszczyciæ
siê istotnym dorobkiem orzeczniczym odnoœnie do
tak zwanych zasad przyzwoitej legislacji. Zasady te
wyra¿aj¹ siê miêdzy innymi w obowi¹zku ustawo-
dawcy do zachowania odpowiedniego vacatio legis,
nale¿ytego formu³owania przepisów przejœcio-
wych, a tak¿e w zakazie stanowienia przepisów
z moc¹ wsteczn¹. Zasady przyzwoitej legislacji sta-
nowi¹ przejaw ogólnej zasady zaufania obywateli
do pañstwa i stanowionego przez to pañstwo pra-
wa. Poszanowanie przez prawodawcê tych¿e zasad
jest równoczeœnie uwa¿ane za poszanowanie pro-
ceduralnych aspektów zasady demokratycznego
pañstwa prawnego, poniewa¿ w tej klauzuli demo-
kratycznego pañstwa prawnego zasada ochrony
zaufania obywateli do pañstwa i stanowionego
przez nie prawa zawiera siê bez reszty.

Z uwagi na ograniczenie czasowe niniejszego
wyst¹pienia chcia³bym poœwiêciæ uwagê zaledwie
kilku rozstrzygniêciom wydanym przez Trybuna³

Konstytucyjny w pe³nym sk³adzie. S¹ to wyroki
maj¹ce niezwykle istotne znaczenie g³ównie
z punktu widzenia ustroju pañstwa. Niektóre
z nich maj¹ fundamentalne znaczenie dla dalsze-
go funkcjonowania wymiaru sprawiedliwoœci.
Bezsporne jest, ¿e orzeczenia te wzbudzi³y ¿ywe
zainteresowanie zarówno wœród polityków, jak
i opinii publicznej.

Chcia³bym w tym momencie przejœæ do synte-
tycznej prezentacji najwa¿niejszych z nich.

Niew¹tpliwie za jeden z najwa¿niejszych i najis-
totniejszych uznaæ nale¿a³oby wyrok z 3 listopada
2006 r., w którym przedmiotem kontroli trybuna-
³u by³a ustawa nowelizuj¹ca samorz¹dow¹ ordy-
nacjê wyborcz¹. Nowelizacja wprowadzi³a miêdzy
innymi mo¿liwoœæ blokowania list komitetów wy-
borczych w wyborach samorz¹dowych. Zaskar¿o-
na ustawa wesz³a w ¿ycie po up³ywie jedynie sze-
œciu dni od dnia publikacji w „Dzienniku Ustaw”.
Trybuna³ oceni³ negatywnie tak krótki termin va-
catio legis tej ustawy, jednak¿e nie zdecydowa³ siê
na stwierdzenie z tego powodu niekonstytucyjno-
œci ustawy. Za takim rozstrzygniêciem przema-
wia³a bowiem tocz¹ca siê procedura wyborcza,
zbli¿aj¹cy siê koniec kadencji organów samo-
rz¹dowych, a tak¿e fakt, ¿e przeciwne rozwi¹zanie
uniemo¿liwi³oby przeprowadzenie wyborów sa-
morz¹dowych w konstytucyjnym terminie. Poza
tym by³ jeszcze jeden aspekt, bardzo istotny. Gdy-
by trybuna³ zdecydowa³ siê na stwierdzenie nie-
konstytucyjnoœci, mo¿na by³oby siê spodziewaæ
bardzo wielu protestów wyborczych ju¿ po samym
akcie g³osowania, z zarzutami podkreœlaj¹cymi,
¿e przecie¿ przygotowywaliœmy siê do zupe³nie in-
nej procedury wyborczej. Wymaga podkreœlenia,
¿e w uzasadnieniu do omawianego wyroku Try-
buna³ Konstytucyjny okreœli³ nowy termin vacatio
legis przy uchwalaniu istotnych zmian w prawie
wyborczym. Wynosiæ on bêdzie odt¹d co najmniej
szeœæ miesiêcy przed kolejnymi wyborami, rozu-
mianymi nie tylko jako sam akt g³osowania, ale
jako ca³oœæ czynnoœci objêtych tak zwanym ka-
lendarzem wyborczym. Zdaniem Trybuna³u
KOnstytucyjnego koniecznoœæ zachowania przez
ustawodawcê wymienionego terminu jest nieusu-
walnym sk³adnikiem zasady demokratycznego
pañstwa prawnego. Ewentualne wyj¹tki, które
oczywiœcie zawsze mog¹ siê zdarzyæ, mog³yby wy-
nikaæ jedynie z nadzwyczajnych i obiektywnych
okolicznoœci, w przeciwnym wypadku nie bêd¹
przez trybuna³ w przysz³oœci, co zosta³o podkreœ-
lone w uzasadnieniu, tolerowane. Notabene stan-
dard europejski wynikaj¹cy z dobrych praktyk
prawa wyborczego, przyjêtych przez Komisjê We-
neck¹ Rady Europy mówi, ¿e vacatio legis powin-
no wynosiæ co najmniej jeden rok. Z uwagi na to,
¿e nasze pañstwo jest jednak ci¹gle w okresie
transformacji, byæ mo¿e w naszych polskich wa-
runkach by³by to okres zbyt d³ugi. Ale musi byæ
te¿ gwarancja dla uczestników, dla podmiotów
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uczestnicz¹cych w procedurach wyborczych, ¿e
nowe prawo w stosownym czasie bêdzie mog³o byæ
skontrolowane przez Trybuna³ Konstytucyjny po
to, ¿eby nie by³o ¿adnych w¹tpliwoœci w momencie
rozpoczynania siê kalendarza wyborczego, czy to
prawo, z którym mamy do czynienia, jest konsty-
tucyjne albo niekonstytucyjne. W ka¿dym razie
chodzi o to, ¿eby te regu³y, z którymi siê wchodzi
do kalendarza wyborczego, by³y wyjaœnione i nie
budzi³y ju¿ ¿adnych w¹tpliwoœci. I to jest ten w³a-
œnie minimalny okres, w jakim ca³a ta procedura
powinna byæ zamkniêta, ³¹cznie z kontrol¹ kon-
stytucyjnoœci. Wymaga podkreœlenia, ¿e w uzasa-
dnieniu do omawianego wyroku trybuna³ okreœli³
nowy termin… Przepraszam.

Kolejnym wa¿nym wyrokiem z punktu widze-
nia ustroju pañstwa by³ wyrok z 22 wrzeœnia
2006 r. w sprawie U4/06, dotyczy³ bowiem
uchwa³y Sejmu z 24 marca 2006 r., powo³uj¹cej
tak zwan¹ bankow¹ komisjê œledcz¹. Trybuna³
uzna³ niezgodnoœæ z konstytucj¹ czêœci przepi-
sów tej uchwa³y. W pierwszej kolejnoœci nale¿y
przypomnieæ, ¿e ju¿ ma³a konstytucja z 1992 r.
znios³a znan¹ poprzedniemu ustrojowi zasadê
jednolitoœci w³adzy pañstwowej, wprowadzaj¹c
zasadê podzia³u w³adzy. Notabene tê zasadê po-
dzia³u w³adzy Trybuna³ Konstytucyjny wyprowa-
dzi³ z art. 1 noweli do konstytucji z 1952 r., przy-
jêtej w grudniu 1989 r., która wprowadza³a zasa-
dê pañstwa prawa, pañstwa prawnego, realizu-
j¹cego zasady sprawiedliwoœci spo³ecznej. Zanim
w ma³ej konstytucji pojawi³a siê zasada trójpo-
dzia³u w³adzy, zosta³a ona niejako zdekodowana
w zasady pañstwa prawnego w orzecznictwie
Trybuna³u Konstytucyjnego, co moim zdaniem
u³atwi³o te¿ uchwalenie tych zmienionych
w 1992 r. przepisów konstytucyjnych. Jak wie-
my, sejmowa komisja œledcza jest jednym z in-
strumentów kontroli parlamentarnej. Z faktu, ¿e
komisja jest organem wewnêtrznym Sejmu, wy-
nika koniecznoœæ powi¹zania jej dzia³alnoœci
z celami i funkcjami realizowanymi przez Sejm,
zatem sprawa stanowi¹ca przedmiot badania ko-
misji musi siê mieœciæ w zakresie kontroli sejmo-
wej. Komisja jest uprawniona do badania dzia³al-
noœci organów i instytucji publicznych, nato-
miast dzia³alnoœæ osób prywatnych mo¿e byæ ba-
dana jedynie w takim zakresie, w jakim osoby te
wykonuj¹ zadania z zakresu administracji publi-
cznej lub korzystaj¹ z pomocy pañstwa. Trybu-
na³ Konstytucyjny uzna³, ¿e niedopuszczalne jest
tworzenie komisji do zbadania kwestii, do któ-
rych kontroli instytucje w³adzy publicznej nie s¹
uprawnione lub takich, które s¹ zastrze¿one do
w³aœciwoœci innych organów w³adzy publicznej.
Podkreœlmy, ¿e mamy do czynienia z w³adz¹ po-
dzielon¹ wed³ug naszego obecnie obowi¹zuj¹ce-
go porz¹dku konstytucyjnego. Ustawa o sejmo-

wej komisji œledczej stanowi, ¿e komisja mo¿e zo-
staæ powo³ana do zbadania okreœlonej sprawy,
zatem zbiór okolicznoœci wyznaczaj¹cych okreœ-
lon¹ sprawê musi zostaæ oznaczony w uchwale
o powo³aniu komisji w sposób precyzyjny. Po-
nadto komisja œledcza powinna zaj¹æ siê zbada-
niem sprawy, w odró¿nieniu od czynnoœci pole-
gaj¹cej na permanentnym badaniu jakiegoœ za-
gadnienia. Co wiêcej, wy³¹cznym organem w³a-
œciwym do okreœlenia sprawy, któr¹ ma zaj¹æ siê
komisja, jest Sejm, niedopuszczalne jest wiêc
przekazanie tej kompetencji samej komisji œled-
czej. Dosz³oby wtedy do sytuacji, ¿e sama komi-
sja œledcza okreœla³aby granice swojej dzia³alno-
œci. Trybuna³ wskaza³ te¿ na istotne ró¿nice po-
miêdzy postêpowaniem przed komisj¹ œledcz¹
a postêpowaniem przed s¹dem karnym. Zasa-
dnicz¹ ró¿nic¹ jest cel postêpowania. Celem ko-
misji œledczej jest zbadanie dzia³alnoœci organów
w³adzy publicznej, a celem postêpowania karne-
go jest rozstrzygniêcie o odpowiedzialnoœci kar-
nej danej osoby. Komisja œledcza nie sprawuje
wymiaru sprawiedliwoœci, gdy¿ stanowi to wy-
³¹czn¹ kompetencjê s¹downictwa.

Ostatnim wyrokiem, który pokrótce pragnê
omówiæ, jest wyrok z 30 paŸdziernika 2006 r.
w sprawie P10/06, poruszaj¹cy problematykê
przestêpstwa znies³awienia oraz konstytucyj-
nych gwarancji wolnoœci s³owa. Trybuna³ uzna³
za zgodny z konstytucj¹ art. 212 §2 kodeksu kar-
nego, który zaostrza sankcjê karn¹ wobec znies-
³awienia dokonanego za pomoc¹ œrodków maso-
wego komunikowania. Wed³ug trybuna³u kon-
stytucyjna wolnoœæ œrodków spo³ecznego prze-
kazu, bêd¹ca fragmentem swobody wypowiedzi,
stanowi jeden z elementów pañstwa demokraty-
cznego. Z tego powodu podniesiona zosta³a do
rangi zasady ustrojowej. Trybuna³ przyzna³ rów-
nie¿ pierwszeñstwo ochronie prywatnoœci, czci
i dobrego imienia, wyra¿onej w art. 47 w stosun-
ku do wolnoœci wypowiedzi, wyra¿onej w art. 54
ust. 1 oraz w stosunku do art. 14 konstytucji.
Wed³ug trybuna³u przemawia za tym fakt, i¿ pra-
wo do prywatnoœci nale¿y do takich praw, któ-
rych nie mo¿na ograniczyæ w stanie wojennym
czy w stanie wyj¹tkowym. Inaczej jest jednak
z wolnoœci¹ wypowiedzi. Ponadto, zdaniem Try-
buna³u Konsttucyjnego, czeœæ, dobre imiê i pry-
watnoœæ stanowi¹ emanacjê godnoœci cz³owieka.

Trybuna³ uzna³ ponadto, ¿e w obecnych wa-
runkach funkcjonowania wymiaru sprawiedli-
woœci ochrona dóbr osobistych na gruncie prawa
cywilnego nie mo¿e byæ jednoznacznie uznana za
równie skuteczn¹ ochronê czci i dobrego imienia
jak objêcie znies³awienia odpowiedzialnoœci¹
karn¹. Znies³awienie nie jest spraw¹ wy³¹cznie
indywidualn¹, gdy¿ wi¹¿e siê ono z ingerencj¹
w sferê godnoœci cz³owieka. Naród, jako suweren,
negatywnie ocenia naruszenie dobrego imienia
i czci oraz potêpia takie zachowania. I w³aœnie
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wyrazem tego by³o wprowadzenie sankcji karnej
dla sprawcy naruszenia prawa.

I tu mo¿e godzi siê powiedzieæ parê s³ów na te-
mat rozumienia godnoœci w orzecznictwie Trybu-
na³u Konstytucyjnego. Wielokrotnie Trybuna³
Konstytucyjny, odwo³uj¹c siê zreszt¹ do nie-
sprzecznych ze sob¹ pogl¹dów w doktrynie, pod-
kreœla³, ¿e zasada godnoœci jest zasad¹ absolut-
n¹, która nie podlega ¿adnemu ograniczeniu. Ka-
¿de konstytucyjne prawo czy wolnoœæ mog¹ byæ,
zgodnie z zasad¹ wyra¿on¹ w art. 31 ust. 3, z za-
sad¹ proporcjonalnoœci, ograniczone – oczywi-
œcie pod warunkiem, ¿e nie narusza to istoty da-
nej wolnoœci – ale nie zasada godnoœci. Ona jest
zwieñczeniem niejako czy fundamentem, pod-
staw¹ funkcjonowania pañstwa. Jak powiada
konstytucja, z niej wyprowadzone s¹ wszystkie
wolnoœci i prawa konstytucyjne, które mog¹ byæ
ograniczone, ale nie ona. W zwi¹zku z tym ka¿de
inne prawo musi czasami w pewnych sytuacjach
zatrzymaæ siê niejako w takim punkcie, w którym
bêdzie pewnoœæ, ¿e godnoœæ osoby ludzkiej nie
zostanie naruszona. Bo, podkreœlam, ona ma
charakter absolutny.

Chcia³bym teraz przejœæ do omówienia proble-
mów zwi¹zanych z wykonywaniem orzeczeñ Try-
buna³u Konstytucyjnego. Problematyka realizo-
wania wyroków trybuna³u przez prawodawcê
jest przedstawiana co roku w informacji dla Sej-
mu i Senatu. Co roku budzi te¿ zainteresowanie
doktryny prawa konstytucyjnego oraz dzienni-
karzy zajmuj¹cych siê tematyk¹ prawn¹, a tak¿e,
co wa¿ne, zainteresowanie w³aœciwych organów
pañstwa. Niestety, czêœæ przedstawianych
w ubieg³ych latach uwag, przynajmniej w pew-
nym zakresie, pozostaje nadal aktualna. Uwagi
te dotycz¹ niezrealizowania orzeczeñ albo zigno-
rowania zaleceñ Trybuna³uKonstytucyjnego.

G³ówn¹ funkcj¹ ka¿dego s¹du konstytucyjne-
go jest dokonywanie hierarchicznej kontroli
norm prawnych. W przewa¿aj¹cej wiêkszoœci
przypadków kontrola ta polega na badaniu zgod-
noœci poszczególnych przepisów ustaw z kon-
kretnymi przepisami konstytucji powo³anymi ja-
ko wzorce kontroli. Skutkiem orzeczenia Trybu-
na³u Konstytucyjnego o niekonstytucyjnoœci
przepisu jest utrata mocy obowi¹zuj¹cej przez
tak¹ regulacjê. Mo¿na uznaæ, ¿e pod tym wzglê-
dem orzeczenie Trybuna³u Konstytucyjnego ma
charakter normatywny, który mo¿na porównaæ
niemal z wejœciem w ¿ycie ustawy.

Wyrok trybuna³u zawsze stanowi pewn¹ inge-
rencjê w system prawny. Miêdzy innymi z tych
w³aœnie powodów Trybuna³ Konstytucyjny nazy-
wany jest niekiedy ustawodawc¹ negatywnym.
Nale¿y podkreœliæ, ¿e konstytucyjna zasada po-
dzia³u i równowa¿enia w³adz odmawia trybuna³o-
wi kompetencji prawotwórczych, uchwalanie

ustaw jest bowiem wy³¹czn¹ domen¹ parlamentu
jako w³adzy ustawodawczej, co trybuna³ podkreœ-
la³ ju¿ wielokrotnie w swoim orzecznictwie.
W konsekwencji trybuna³ nie mo¿e w miejsce nie-
konstytucyjnych przepisów ustanowiæ przepisów
nowych, zgodnych z ustaw¹ zasadnicz¹. Nie mo¿e
równie¿ nakazaæ organom upowa¿nionym do
tworzenia prawa ustanowienia regulacji zgod-
nych ze standardami konstytucyjnymi. Od mo-
mentu wydania wyroku jego wykonanie le¿y prak-
tycznie wy³¹cznie w gestii prawodawcy. Powinien
on zatem niezw³ocznie podj¹æ wszelkie dzia³ania,
jakie tylko s¹ konieczne, dla przywrócenia stanu
konstytucyjnoœci. Prawodawca musi bowiem
mieæ zawsze na uwadze, ¿e ujemne konsekwencje
niezrealizowania orzeczenia trybuna³u mog¹ pro-
wadziæ do powstania szkody wyrz¹dzonej niezgo-
dnym z prawem dzia³aniem w³adzy publicznej,
w rozumieniu art. 77 ust. 1 konstytucji. W kon-
sekwencji – w niektórych wypadkach obywatele
bêd¹ mieli uzasadnione roszczenia odszkodo-
wawcze wobec Skarbu Pañstwa.

W tym miejscu muszê podkreœliæ, ¿e kilka lat
temu trybuna³ wyda³ orzeczenie eliminuj¹ce
z kodeksu cywilnego art. 418, wymagaj¹cy dla
stwierdzenia podstawy odszkodowawczej wyka-
zania winy funkcjonariusza, który doprowadzi³
do powstania szkody. Tego przepisu, który fun-
kcjonowa³ od 1 stycznia 1965 r., w naszym syste-
mie ju¿ nie ma, co oczywiœcie stwarza wiêksze
szanse na wygrywanie roszczeñ opartych w³aœ-
nie na przepisach rozdzia³u zaczynaj¹cego siê od
art. 415 kodeksu cywilnego. To wszyscy powin-
niœmy mieæ na uwadze.

Informacja o dzia³alnoœci trybuna³u zawiera
przegl¹d tylko tych spoœród niezrealizowanych
orzeczeñ, które wymagaj¹, czasem nawet pilnej,
reakcji prawodawcy. Istnieje kilka dawnych wyro-
ków – jak ten z 3 czerwca 1998 r., o sygnaturze
K 34/97, dotycz¹cy maj¹tku by³ego Funduszu
Wczasów Pracowniczych – które po dziœ dzieñ nie
doczeka³y siê realizacji. Za rok, proszê pañstwa,
bêdziemy mieli dziesiêciolecie niewykonania tego
w³aœnie orzeczenia trybuna³u, a w gruncie rzeczy
sytuacji doœæ paradoksalnej, bo okreœlony maj¹tek
tego Funduszu Wczasów Pracowniczych istnieje,
jest on jakoœ zarz¹dzany, ale podstawa tego za-
rz¹dzania wygas³a.

Nadal pozostaje te¿ niezrealizowany wyrok
z 10 listopada 2004 r. w sprawie Kp 1/04, wyda-
ny w trybie kontroli prewencyjnej prezydenta,
dotycz¹cy nowelizacji prawa o zgromadzeniach
oraz prawa o ruchu drogowym. Po og³oszeniu wy-
roku prezydent zwróci³ siê do marsza³ka Sejmu
z wnioskiem o przedstawienie stosownej opinii.
Marsza³ek Sejmu opinii jednak nie przedstawi³,
co spowodowa³o sytuacjê swoistego pata. Prezy-
dent nie podpisa³ ustawy z pominiêciem niekon-
stytucyjnych przepisów ani nie zwróci³ ustawy
Sejmowi w celu usuniêcia niezgodnoœci.
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Podobna sytuacja zachodzi w wypadku wyro-
ku z 7 grudnia 2005 r. w sprawie Kp 3/05. Nie zo-
sta³y tak¿e podjête prace ustawodawcze w przed-
miocie realizacji ubieg³orocznego wyroku
z 4 wrzeœnia 2006 r. w sprawie U 7/05, doty-
cz¹cego gospodarki finansowej i dzia³alnoœci in-
westycyjnej s¹dów powszechnych.

Niepokoj¹cy jest tak¿e, a stanowi¹cy niemal
regu³ê, brak reakcji ustawodawcy na tak zwane
wyroki zakresowe. Taki stan rzeczy zmusza adre-
satów norm, którymi s¹ w g³ównej mierze osoby
nieposiadaj¹ce wykszta³cenia prawniczego, do
wystêpowania na w³asne potrzeby w roli legisla-
tora. Na w³asn¹ rêkê zmuszone s¹ one do rekon-
struowania przepisu na podstawie tekstu usta-
wy oraz wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego
o niezgodnoœci przepisu w zakresie. Jest to tym
bardziej niepokoj¹ce, ¿e problem dotyczy wyro-
ków poruszaj¹cych tak istotne kwestie jak dopu-
szczalnoœæ wznowienia postêpowania karnego –
jak w wyroku z 7 wrzeœnia 2006 r. w sprawie
SK 60/05 – czy te¿ przepadku narzêdzi s³u¿¹cych
do pope³nienia przestêpstwa skarbowego – to
kwestia z wyroku z 29 czerwca 2005 r. w sprawie
SK 34/04.

Oczywiœcie s¹ to tylko nieliczne przyk³ady.
Wykaz pozosta³ych wyroków wymagaj¹cych pil-
nej interwencji prawodawcy zawarty zosta³
w dziale V tej w³aœnie informacji.

Chcia³bym te¿ powiedzieæ w tym momencie, ¿e
przecie¿ wyroki zakresowe zmierzaj¹ do tego, by
ratowaæ przepis, który jest atakowany. W ra-
mach orzeczenia trybuna³u staramy siê tak, jak
lancetem, wyci¹æ ten kawa³ek, który objêty jest
niekonstytucyjnoœci¹, ¿eby ratowaæ ca³y przepis
i w ten sposób unikn¹æ czegoœ znacznie gorszego,
a mianowicie powstania jakiejœ powa¿nej luki
w systemie. Dlatego tym bardziej nale¿y boleæ
nad tym, ¿e te nasze orzeczenia zakresowe nie
znajduj¹ swoich legislacyjnych konsekwencji.

Nie zosta³y zrealizowane równie¿ niektóre wy-
roki, w których trybuna³ orzek³ niekonstytucyj-
noœæ pominiêcia ustawodawczego. Rzecz polega
na tym, ¿e czasami ustawodawca wymienia pew-
ne przypadki, do których ma zastosowanie jakaœ
norma, i z jakiegoœ powodu pomija jakiœ kolejny
przypadek, czasami jakiœ akt normatywny, któ-
rego treœæ wyraŸnie wskazuje, ¿e powinien siê
znaleŸæ w tym katalogu najczêœciej enumeraty-
wnie wyliczanych sytuacji. Tytu³em przyk³adu
wspomnê wyrok z 5 maja 2004 r., w sprawie
P. 2/03, dotycz¹cy zakazu komentowania spro-
stowania prasowego, czy wyrok z 4 kwietnia
2005 r. w sprawie SK 7/03, dotycz¹cy wspó³od-
powiedzialnoœci Skarbu Pañstwa za zobowi¹za-
nia zak³adu opieki zdrowotnej, czy te¿ ubieg³oro-
czny, z 14 marca 2006 r., SK 4/05, w którym try-
buna³ poruszy³ problematykê kontroli legalnoœci

postanowienia sêdziego-komisarza o wypowie-
dzeniu umowy najmu nieruchomoœci upad³ego.

Trybuna³ Konstytucyjny w ramach swojej
kompetencji wydaje postanowienia sygnalizacyj-
ne. Stanowi¹ one kwalifikowan¹ formê zwracania
prawodawcy uwagi na ra¿¹ce luki i uchybienia
w systemie prawa. Od wejœcia w ¿ycie nowej kon-
stytucji do koñca 2006 r. trybuna³ wyda³ takich
postanowieñ trzynaœcie, z czego w ubieg³ym roku
trzy. Zdecydowanie najwa¿niejszym ubieg³orocz-
nym postanowieniem sygnalizacyjnym by³o posta-
nowienie dotycz¹ce asesorów s¹dowych. Rzecz wy-
maga szczególnego podkreœlenia, jako ¿e dot¹d
sygnalizacje zawsze by³y wydawane niejako na
marginesie wyroku ju¿ wydanego w sprawie,
a w tym przypadku zachowaliœmy siê nietypowo:
zasygnalizowaliœmy koniecznoœæ pewnej regulacji,
zanim w ogóle przyst¹piliœmy do merytorycznego
rozpoznania sprawy. No, tu mo¿e przesadzi³em –
po pierwszej naradzie by³o dla nas jasne, ¿e powin-
niœmy zwróciæ uwagê na tê problematykê i w ten
w³aœnie sposób wydaliœmy tê sygnalizacjê. W tej
chwili prezydencki projekt ustawy dotycz¹cej tego
problemu jest ju¿ w parlamencie, ale wydaje siê, ¿e
postêpowanie legislacyjne w tej sprawie niepoko-
j¹co siê przed³u¿a, zwa¿ywszy na to, jak jest oce-
nianaprzezw³aœciwiewszystkie ju¿podmioty ¿ycia
publicznego instytucja asesora s¹dowego.

W uzasadnieniu postanowienia trybuna³
wskaza³, ¿e unormowanie sprawowania w³adzy
s¹downiczej przez asesorów s¹dowych wymaga
pilnej interwencji ustawodawcy. Celem unormo-
wania ma byæ pe³na realizacja konstytucyjnych
standardów prawa do s¹du poprzez zagwaranto-
wanie orzekania w sprawie przez bezstronny, nie-
zawis³y s¹d. Na reakcjê prawodawcy nie trzeba
by³o w tym wypadku d³ugo czekaæ, gdy¿ kilka mie-
siêcy póŸniej powsta³ prezydencki projekt zmiany
ustawy – Prawo o ustroju s¹dów powszechnych
oraz propozycje zmian w konstytucji. Projekt ten
by³ w ostatnich dniach przedmiotem prac legisla-
cyjnych Sejmu.

Trybuna³ Konstytucyjny na luki i uchybienia
w systemie prawa zwraca³ uwagê nie tylko w osob-
nych postanowieniach sygnalizacyjnych, lecz rów-
nie¿ w uzasadnieniach wyroków. Niepokoi jednak
fakt, ¿e zawarte tam wskazówki dotycz¹ce koniecz-
noœci lub celowoœci podjêcia odpowiednich dzia³añ
legislacyjnych s¹ notorycznie przez prawodawcê
ignorowane. Nie muszê chyba dodawaæ, ¿e takie
postêpowanie prawodawcy nie mieœci siê w stan-
dardach demokratycznego pañstwa prawnego.

Chcia³bym wspomnieæ w tym miejscu o kilku
nowych regulacjach, które pojawi³y siê w nowym
regulaminie Trybuna³u Konstytucyjnego z 3 paŸ-
dziernika 2006 r. W biurze Trybuna³u prowadzo-
ne s¹ systematyczne prace badawcze i analitycz-
ne w przedmiocie realizacji orzeczeñ trybuna³u
przez prawodawcê. Na podstawie tych¿e badañ
sporz¹dzane s¹ sprawozdania okresowe. Na mo-
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cy nowego regulaminu prezes trybuna³u ma
mo¿liwoœæ kierowania tych¿e sprawozdañ do
w³aœciwych organów prawodawczych, zwracaj¹c
siê jednoczeœnie o poinformowanie o zajêtym
przez te organy stanowisku.

Trybuna³ Konstytucyjny z uznaniem odnosi
siê do zmiany Regulaminu Senatu z 9 listopada
2005 r., na mocy której Komisji Ustawodawczej
powierzono analizê orzecznictwa trybuna³u i po-
dejmowanie dzia³añ ustawodawczych maj¹cych
na celu wykonanie jego wyroku. Wiem, ¿e z ini-
cjatywy Senatu powsta³o ju¿ kilka projektów
skierowanych do Sejmu, no ale jak dot¹d, zdaje
siê, nie ma jeszcze ostatecznych rezultatów.

Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie! W moim
wyst¹pieniu zwróci³em uwagê na kilka zaledwie
w¹tków dzia³alnoœci orzeczniczej trybuna³u w ro-
ku 2006. Problematyka dotycz¹ca ubieg³orocz-
nej dzia³alnoœci i orzecznictwa Trybuna³u Kon-
stytucyjnego zosta³a przedstawiona w sposób
szczegó³owy w informacji o istotnych proble-
mach wynikaj¹cych z dzia³alnoœci i orzecznictwa
Trybuna³u Konstytucyjnego w 2006 r. Intencj¹
jej twórców by³o stworzenie przejrzystego prze-
wodnika po orzecznictwie trybuna³u i jasne
wskazanie problemów z tym orzecznictwem
zwi¹zanych. Wyra¿am nadziejê, ¿e przed³o¿ona
panu marsza³kowi Senatu informacja spe³ni po-
k³adane w niej przez autorów nadzieje i stanie siê
inspiracj¹ dla Wysokiego Senatu do podejmowa-
nia w³aœciwych inicjatyw ustawodawczych w ce-
lu realizacji orzeczeñ Trybuna³u Konstytucyjne-
go. Pobie¿ne nawet przestudiowanie pierwszego
rozdzia³u tej informacji wskazuje, ¿e w orzeczni-
ctwie trybuna³u s¹ stale obecne pewne podsta-
wowe – mo¿na nawet powiedzieæ, ¿e niezmienne –
zasady pañstwa prawnego. �ród³a niektórych za-
sad naprawdê siêgaj¹ pocz¹tków naszej cywiliza-
cji. I to wszystko sprawia, ¿e nasze orzecznictwo
mo¿e byæ przewidywalne i jest przewidywalne,
pod warunkiem ¿e tych kilka czy mo¿e kilkana-
œcie zupe³nie podstawowych spraw bêdzie nale-
¿ycie dostrze¿onych i odczytanych. Dziêkujê bar-
dzo za uwagê.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza-
³ek Ryszard Legutko)

Wicemarsza³ek Ryszard Legutko:
Dziêkujê, Panie Prezesie.
Ktozpañstwasenatorówchcia³byzadaæpytanie?
Pan senator Górecki, bardzo proszê.

Senator Dariusz Górecki:
Pragnê podziêkowaæ panu prezesowi za intere-

suj¹ce przedstawienie problematyki dotycz¹cej
dzia³alnoœci orzeczniczej Trybuna³u Konstytu-
cyjnego.

Mam cztery pytania, które czêœciowo wycho-
dz¹ poza zakres przedstawionego przez pana pre-
zesa sprawozdania.

Pierwsze pytanie jest takie jak to, które posta-
wi³em pañskiemu poprzednikowi, a dotyczy wy-
k³adni legalnej. Jak wiadomo, do roku 1997 Try-
buna³ Konstytucyjny posiada³ prawo do ustalania
wyk³adni legalnej ustaw, a obecna konstytucja te-
go prawa trybuna³ pozbawi³a. Argumentowano to
miêdzy innymi w ten sposób, ¿e zmieniaj¹ siê sto-
sunki spo³eczne i wraz z tym mo¿e siê zmieniaæ
sposób interpretacji przepisu, a istnienie powsze-
chnie obowi¹zuj¹cej wyk³adni ustaw prowadzi do
zamro¿enia interpretacji, do skostnienia pewnej
normy prawnej. No ale czy mimo wszystko nie
uwa¿a pan prezes, ¿e korzystne by³oby dla po-
rz¹dku prawnego, gdyby jednak takie prawo try-
buna³owi zosta³o przywrócone? I czy w zwi¹zku
z tym – o ile podziela pan prezes ten punkt widze-
nia – trybuna³ na przyk³ad nie próbuje, na wzór
francuskiej Rady Konstytucyjnej, orzekaæ o wa-
runkowej konstytucyjnoœci przepisów? Polega to
na tym, ¿e francuska Rada Konstytucyjna nie ma
prawa do wyk³adni legalnej, ale orzeka o tym, ¿e
jakiœ tam przepis jest zgodny z konstytucj¹, pod
warunkiem ¿e w ten i ten sposób jest on rozumia-
ny, czyli w³aœciwie rada ta przeprowadza wyk³a-
dniê interpretacji tego przepisu.

Drugie pytanie. Czy zdaniem pana prezesa Try-
buna³ Konstytucyjny dzisiaj nie powinien jednak
rzadziej odwo³ywaæ siê do zgodnoœci z art. 2 kon-
stytucji? Artyku³ ten mówi o zasadzie demokraty-
cznego pañstwa prawnego urzeczywistniaj¹cego
zasady sprawiedliwoœci spo³ecznej. Jest to zasada
niezwykle pojemna, mo¿na nawet mówiæ, ¿e w³a-
œciwie jest to worek bez dna. Otó¿ stopieñ jurydy-
zacji dzisiejszej konstytucji jest o wiele wiêkszy ni¿
wtedy, kiedy po raz pierwszy wprowadzano tê za-
sadê do polskiego prawa konstytucyjnego, ona
wtedy by³a wytrychem, i to nawet niezbêdnym, ale
nie wiem, czy dzisiaj nie jest to nadu¿ywane.

I wreszcie dwa drobne pytania, mianowicie
chodzi mi o dzia³alnoœæ trybuna³u w ubieg³ym ro-
ku. Czy trybuna³ orzeka³ o zgodnoœci z konstytu-
cj¹ celów lub dzia³alnoœci partii politycznych
oraz czy rozstrzyga³ spory kompetencyjne miêdzy
centralnymi konstytucyjnymi organami pañ-
stwa? To tyle, dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Ryszard Legutko:
Bardzo proszê, Panie Prezesie.

Prezes
Trybuna³u Konstytucyjnego
Jerzy Stêpieñ:
Mo¿e zacznê od tego ostatniego pytania.
Sporów kompetencyjnych nie by³o. Ja wspo-

mina³em w tym we wczeœniejszej czêœci mojego
wyst¹pienia.
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Jeœli chodzi o cele partii politycznych – tego te¿
nie by³o. Mamy znan¹ sprawê, ale ona dotyczy
nieco innego aspektu. Notabene w tej chwili Try-
buna³ Konstytucyjny oczekuje na wynik postê-
powania prowadzonego przez Prokuraturê Gene-
raln¹ w tej sprawie.

Teraz ju¿pokolei odpowiadamnapanapytania.
Powszechna wyk³adnia ustaw. To jest bardzo

kontrowersyjny problem. To prawda, ¿e w³aœnie
w poprzednim okresie istnia³y te wytyczne prak-
tyki s¹dowej, wymiaru sprawiedliwoœci – tak to
siê nazywa³o – i one by³y odczytywane w³aœnie ja-
ko próba narzucenia s¹dom interpretacji przepi-
sów. Dzisiaj mówi³em o art. 418 kodeksu cywil-
nego; to w³aœnie poprzez wytyczne wymiaru
sprawiedliwoœci i praktyki s¹dowej z 1971 r. na-
rzucono s¹dom cywilnym specyficzne rozumie-
nie art. 417 kodeksu cywilnego i dopiero orzecze-
nie Trybuna³u Konstytucyjnego po ponad trzy-
dziestu latach, ¿e tak powiem, rozprawi³o siê z t¹
interpretacj¹, która tak dalece utrwali³a siê
w œwiadomoœci prawników, i¿ nawet nowy po-
rz¹dek prawny nie zmieni³ tej praktyki. Miêdzy
innymi dlatego w tej sprawie wydaliœmy orzecze-
nie podkreœlaj¹ce, ¿e dotychczasowa interpreta-
cja tego art. 417 by³a niew³aœciwa. Tam chodzi³o
– nie chcê rozwijaæ tego w¹tku – o problem winy.
Ale to pokazuje, jak niebezpieczne mog¹ byæ ja-
kieœ ustalane zasady powszechnego rozumienia
ustaw.

Poza tym, no, co tu du¿o mówiæ, prawnicy
spieraj¹ siê od kilku… Nie powiem, ¿e od kilku ty-
siêcy lat, bo Rzymianie akurat doskonale rozu-
mieli, jaka jest ró¿nica miêdzy ius a lex, to my
przestaliœmy to rozumieæ mniej wiêcej od XVIII
wieku. Teraz prawnicy siê spieraj¹, co w³aœciwie
bada Trybuna³ Konstytucyjny: czy bada przepisy
prawa, akty normatywne, czy normy prawne,
które s¹ w tych przepisach albo, inaczej, które
wyzieraj¹ spoza tych przepisów. No i jeœli powie-
my, ¿e s¹d, sêdzia stosuj¹ normê prawn¹, a usta-
wodawca uchwala przepisy, z których maj¹ oczy-
wiœcie wynikaæ normy prawne, to ka¿da powsze-
chnie obowi¹zuj¹ca wyk³adnia, abstrahuj¹ca od
konkretnego przypadku, z jakim ma do czynienia
sêdzia, jest niebezpieczna, szczególnie w tych
przestrzeniach prawa s¹dowego, prawa karnego,
prawa cywilnego, prawa gospodarczego.

Zgadzam siê zaœ z tymi g³osami – które da siê
zidentyfikowaæ w debacie publicznej, miêdzy in-
nymi pan profesor Zoll nieraz zwraca³ na to uwa-
gê – ¿e w³aœnie dobrze by by³o, ¿eby jakiœ organ
w pañstwie, najlepiej Trybuna³ Konstytucyjny,
w przypadku jakiegoœ konfliktu na tle stosowa-
nia jakiejœ normy, na przyk³ad przez najwy¿sze
organy pañstwowe, móg³ powiedzieæ, ¿e ten prze-
pis tak, a nie inaczej nale¿y interpretowaæ. No ale
to jest kwestia, problematyka zmiany konstytu-

cji. Byæ mo¿e w takim w¹skim zakresie tego ro-
dzaju powszechnie obowi¹zuj¹ca wyk³adnia
mia³aby uzasadnienie, ale, jak powiadam, w ta-
kim w³aœnie w¹skim wymiarze.

Muszê powiedzieæ, ¿e aczkolwiek nasza kontro-
la konstytucyjnoœci zbudowana jest na zupe³nie
innym modelu ni¿ kontrola francuska… Mo¿e
warto przypomnieæ, ¿e ta francuska Conseil Con-
stitutionnel pokazuje niebezpieczeñstwo niezgod-
noœci z konstytucj¹ bie¿¹cego przygotowywanego
ustawodawstwa, ale przed podpisaniem aktu
normatywnego przez prezydenta, czyli to jest zu-
pe³nie inny model. Nasz model zak³ada przede
wszystkim kontrolê nastêpcz¹. My moglibyœmy
powiedzieæ, ¿e trzeba pewnego czasu, ¿eby siê zo-
rientowaæ, jak ten przepis jest rozumiany,
w szczególnoœci przez s¹dy, jak go rozumie prak-
tyka, i dopiero wtedy mo¿na dokonaæ jego prawid-
³owej kontroli. No, jest oczywiœcie wyj¹tek, kiedy
prezydent decyduje siê na zadanie przed podpisa-
niem ustawy pytania Trybuna³owi Konstytucyj-
nemu o zgodnoœæ aktu normatywnego czy jego ja-
kiegoœ fragmentu z konstytucj¹, decyduje siê w³a-
œnie na zadanie nam pytania prawnego. To na-
wi¹zuje trochê do tej praktyki francuskiej, ale
tych pytañ jest niewiele. W kadencji poprzedniego
prezydenta zwykle tych pytañ by³o od jednego do
trzech rocznie, a w zesz³ym roku nie otrzymaliœmy
¿adnego pytania w tym zakresie.

Chcê powiedzieæ, ¿e w naszej praktyce orzecz-
niczej napotyka siê czasami na orzeczenia inter-
pretacyjne, takie trochê w tym duchu francus-
kim. Kiedy na przyk³ad przepis mo¿e byæ dwoja-
ko rozumiany, ale tylko jedno rozumienie mo¿e
byæ uznane za zgodne z konstytucj¹, to wtedy my
mówimy, ¿e ten przepis rozumiany tak i tak jest
zgodny z konstytucj¹, a czasami powiemy, ¿e ro-
zumiany tak i tak jest niezgodny z konstytucj¹,
przy czym wydaje mi siê, ¿e w ostatnich latach ra-
czej ta pierwsza forma zwyciê¿a³a.

Wprawdzie orzeczenie lustracyjne zosta³o wyda-
ne niedawno, nie jest objête informacj¹, któr¹ dzi-
siaj sk³adam, ale w³aœnie w tym orzeczeniu, w sen-
tencji tego orzeczenia art. 3a ust. 1 zosta³ przez try-
buna³ objêty tego rodzaju form¹ wyk³adnicz¹, ¿e
ten przepis jest konstytucyjny pod warunkiem, ¿e
jest rozumiany tak a tak. Notabene obecny na sali
pose³ reprezentuj¹cy Sejm powiedzia³ w trakcie
rozprawy, ¿e w³aœnie takie rozumienie tego przepi-
su zak³adano podczas tworzenia tej ustawy.

Tak ¿e mogê powiedzieæ, ¿e te orzeczenia inter-
pretacyjne, chocia¿ nieczêste, jednak siê zdarza-
j¹, ale ich zadaniem jest przede wszystkim,
o czym ju¿ wspomnia³em wczeœniej, utrzymanie
przepisu w systemie po to, ¿eby nie tworzyæ zna-
cznie gorszego stanu prawnego, jakim jest luka
prawna powsta³a w wyniku wyeliminowania
przepisu z systemu.

Co do zgodnoœci z art. 2, to faktem jest, ¿e w tej
chwili formu³a pañstwa prawnego nie zawiera

35. posiedzenie Senatu w dniu 21 czerwca 2007 r.
Informacja Trybuna³u Konstytucyjnego o istotnych problemach wynikaj¹cych

z dzia³alnoœci i orzecznictwa Trybuna³u w 2006 r. 159

(prezes J. Stêpieñ)



tak wielu szczegó³owych zasad, jak to by³o do
1997 r. Dlaczego? Dlatego, ¿e w³aœnie bardzo
wiele wyinterpretowanych z zasady pañstwa pra-
wnego przez Trybuna³ Konstytucyjny czy, powie-
dzmy sobie, przez nasz¹ tradycjê konstytucyjn¹,
przez któr¹ rozumiem i dzia³alnoœæ organów pañ-
stwowych, i dzia³alnoœæ publicystyczn¹, i nauko-
w¹ itd., itd., zasad podstawowych przeniesio-
nych zosta³o do normatywnej czêœci konstytucji.
To jest na przyk³ad ta w³aœnie zasada trójpodzia-
³u w³adzy, o czym zreszt¹ wspomina³em, to jest ta
s³ynna zasada proporcjonalnoœci. W tej chwili
mamy art. 31 ust. 3. Zasada proporcjonalnoœci
zosta³a przez Trybuna³ Konstytucyjny w³aœnie
w ten sposób wydobyta z tej ogólnej klauzuli pañ-
stwa prawnego. Takich przypadków przeniesie-
nia z niejako tego worka bez dna, z tego art. 2 do
normatywnej czêœci konstytucji by³o sporo, ale
nie wszystko da siê przenieœæ.

Ja pañstwu tutaj tak na gor¹co dam parê ta-
kich przyk³adów. Oczywiœcie mo¿na by by³o te
zasady przenieœæ do czêœci, ¿e tak powiem, nor-
matywnej konstytucji, ale ta konstytucja musia-
³aby byæ jeszcze bardziej kazuistyczna, jeszcze
bardziej rozbudowana. Mamy tam dwieœcie
czterdzieœci parê artyku³ów, no wiêc musia³oby
siê tam trochê dorzuciæ. I jakie przepisy? Ano na
przyk³ad zasadê ochrony zaufania obywatela do
pañstwa i stanowionego przez nie prawa, w któ-
rej to zasadzie chodzi o to, ¿e prawodawca nie
mo¿e tworzyæ pu³apek, w które niejako wpusz-
cza, mówi¹c kolokwialnie, obywatela, najczêœciej
podatnika. Albo na przyk³ad wymóg zachowania
odpowiedniego vacatio legis. Mo¿na by to by³o
napisaæ expressis verbis w konstytucji, ale po
co? Przecie¿ to jest jakaœ podstawowa zasada
funkcjonuj¹ca w porz¹dku prawnym wszystkich
cywilizowanych pañstw. Myœlê, ¿e naprawdê nie
ma potrzeby wpisywania tej zasady do konstytu-
cji, bo wszyscy prawnicy, wszyscy ludzie ucze-
stnicz¹cy w ¿yciu publicznym wiedz¹, ¿e przecie¿
ustawa nie mo¿e zaskakiwaæ obywateli, ¿e musi
byæ, oprócz jakichœ nadzwyczajnych wyj¹tków,
pewien czas na to, ¿eby ludzie mogli zapoznaæ siê
z nowym prawem po to, ¿eby do niego dostoso-
waæ swoje interesy.

Albo na przyk³ad zasada ochrony praw s³usznie
nabytych. No, mo¿na by³oby wpisywaæ do konsty-
tucji jakieœ kazuistyczne przepisy reguluj¹ce tê
zasadê, ale wydaje mi siê, ¿e to nie ma sensu.

Albo kolejna zasada: zasada niedzia³ania pra-
wa wstecz. To jest coœ, co funkcjonuje w naszym
porz¹dku tak, ¿e w³aœciwie tego na dobr¹ sprawê
nie powinniœmy czuæ, tak jak oddychaj¹c, nie
czujemy powietrza.

I tutaj œwietna anegdota. Na pierwszej rozpra-
wie przed Trybuna³em Konstytucyjnym w maju
1986 r. – sprawa dotyczy³a rozporz¹dzenia Rady

Ministrów odnosz¹cego siê do jakichœ tam zasad
gospodarowania mieszkaniami – jeden z sêdziów
pyta obecn¹ na sali, wtedy poproszono j¹ w cha-
rakterze bieg³ej, pani¹ profesor Wronkowsk¹:
a w³aœciwie sk¹d my wiemy, ¿e zasada niedzia³a-
nia prawa wstecz obowi¹zuje w naszym syste-
mie? OdpowiedŸ jest charakterystyczna, ona jest
zreszt¹ wydrukowana, to by³a pierwsza opinia
prawna z³o¿ona przed Trybuna³em Konstytucyj-
nym. Ta zasada od zawsze funkcjonowa³a w na-
szym systemie, mo¿na j¹ wyczytaæ ju¿ w statu-
tach wiœlicko-piotrkowskich Kazimierza Wielkie-
go. No wiêc jeœli od statutów wiœlicko-piotrkow-
skich wszyscy przez tyle setek lat zgodziliœmy siê,
¿e prawo nie powinno dzia³aæ wstecz, to czy nie
by³oby jak¹œ kompromitacj¹ ustrojodawcy, gdy-
by tego rodzaju zasadê wpisywa³ do konstytucji?
Po co? Ona jest czymœ absolutnie podstawowym.

Zasada okreœlonoœci przepisów prawa… Jak
mówi³em, zasada proporcjonalnoœci te¿ wydaje
siê czymœ oczywistym w dzia³aniu. No, ona po-
wiada, ¿e œrodki, które ustawodawca dobiera
do rozwi¹zania pewnych problemów, powinny
byæ proporcjonalne do celów, które sobie usta-
wodawca stawia, one nie mog¹ byæ na wyrost.
No ale, jak powiedzia³em, pewien aspekt tej za-
sady proporcjonalnoœci znalaz³ siê w art. 31
ust. 3.

Tak wiêc tego rodzaju zasady czy podzasady
wyprowadzone s¹ dzisiaj z formu³y pañstwa pra-
wa. Ja by³bym przeciwny przenoszeniu ich do
tekstu pisanego. Mo¿e nie rozbudowujmy naszej
konstytucji, a raczej zgódŸmy siê, ¿e s¹ to zasady,
bo z tym trzeba siê zgodziæ, formu³uj¹ce podsta-
wê cywilizacyjn¹ naszego europejskiego porz¹d-
ku prawnego. Wiêc jeœli coœ funkcjonowa³o przez
tysi¹c lat, a w naszym porz¹dku polskim od XIV
wieku, to mo¿e nie ma sensu, ¿ebyœmy w tej
chwili jeszcze to przypominali.

Albo kolejny przypadek: zasada promulgacji
prawa. Ona wprawdzie zosta³a wpisana w tej
chwili do konstytucji, ale zasada promulgacji
prawa po raz pierwszy zosta³a wpisana do pol-
skiego porz¹dku konstytucyjnego w konstytu-
cjach sejmu radomskiego „Nihil Novi”. Akurat
mieliœmy teraz piêæsetlecie Statutu £askiego,
ewenementu w dziejach prawodawstwa europej-
skiego, by³o siê czym pochwaliæ i chwaliliœmy siê,
zarówno Sejm, jak i Trybuna³ Konstytucyjny, po-
kazywaliœmy tê zasadê. A zatem zasada promul-
gacji prawa, czyli zasada mówi¹ca, ¿e prawo mo-
¿e obowi¹zywaæ dopiero wówczas, kiedy jest na-
le¿ycie og³oszone, to jest jakiœ zupe³nie podsta-
wowy standard. Takich zasad, ¿e tak powiem,
ucz¹ na uniwersytecie na pierwszym czy na dru-
gim roku, no i po to siê odbywa studia uniwersy-
tecie, ¿eby je znaæ, ¿eby to wiedzieæ. One s¹ stan-
dardem cywilizacyjnym i mo¿e czasami – powiem
wprost – nie wypada siê przyznawaæ do tego, ¿e
siê ich nie zna.
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Wicemarsza³ek Ryszard Legutko:

Dziêkujê bardzo.
Pan senator Szymura.

Senator Jerzy Szymura:
Panie Prezesie, mam cztery pytania; z góry

chcê wyjaœniæ, ¿e nie jestem prawnikiem, ale in-
formatykiem.

Pierwsze pytanie nawi¹zuje do tych informa-
cji, które pan przekaza³ w zwi¹zku z decyzj¹ Try-
buna³u Konstytucyjnego dotycz¹c¹ komisji œled-
czej do spraw bankowych. Otó¿, mówi¹c szcze-
rze, mnie troszkê ta decyzja Trybuna³u Konsty-
tucyjnego zdziwi³a. Bo ja rozumiem, ¿e to by³o
rozpatrywane pod k¹tem komisji jako jednostki
funkcjonalnej w Sejmie. Niemniej jednak jako
przedstawiciele parlamentu, osoby pochodz¹ce
z wyborów bezpoœrednich mamy mandat spo³e-
czny do tego, aby reprezentowaæ nasze spo³e-
czeñstwo nie tylko w procesie ustawodawczym.
W zwi¹zku z tym w moim przekonaniu pos³owie,
wykonuj¹c swój mandat poselski, maj¹ prawo do
ró¿nych form organizacji swojego dzia³ania, tak
aby w sposób nale¿yty ten swój mandat wykony-
waæ, a tym samym dochodziæ do prawdy w imie-
niu obywateli. I w moim przekonaniu ze wzglêdu
na ten mandat spo³eczny, jaki posiadaj¹ pos³o-
wie i równie¿ my, senatorowie, mo¿emy organizo-
waæ siê i dokonywaæ ró¿nego rodzaju analiz. Tak
ja przynajmniej swój mandat senatorski odbie-
ram. I w zwi¹zku z tym moje pytanie do pana pre-
zesa jest takie: czy faktycznie, wykonuj¹c man-
dat senatorski, mamy prawo do tego, aby organi-
zowaæ swoj¹ pracê w parlamencie, stawiaæ ró¿-
nym osobom ró¿ne pytania w tym celu, aby do-
chodziæ prawdy w interesie naszych wyborców?
To pierwsze pytanie.

Drugie pytanie dotyczy z kolei decyzji Trybu-
na³u Konstytucyjnego, któr¹ ja w pe³ni siê cieszê,
decyzji zwi¹zanej z wy¿szoœci¹ godnoœci jako tej
wartoœci podstawowej, fundamentalnej. I pyta-
nie jest takie: jeœli faktycznie jest taka decyzja
Trybuna³u Konstytucyjnego w tej sprawie, to czy
nie nale¿a³oby ustawy – Prawo prasowe potrak-
towaæ jako niekonstytucyjnej? I co nale¿a³oby
uczyniæ, aby taki wyrok Trybuna³u Konstytucyj-
nego siê pojawi³? Bo w moim przekonaniu,
a myœlê, ¿e moje kole¿anki i koledzy parlamenta-
rzyœci podziel¹ tê opiniê, ustawa ta w sposób ab-
solutnie nierównoprawny reguluje interesy
stron: mediów i tych wszystkich, którzy przed-
stawicielami mediów nie s¹.

Trzecie pytanie bardziej wi¹¿e siê z moj¹
sk³onnoœci¹ zawodow¹. Otó¿ ja rozumiem, ¿e
Trybuna³ Konstytucyjny, tak jak to pan prezes
tutaj przedstawi³, odgrywa szczególn¹ rolê w pol-
skim systemie prawnym, to znaczy kontroluje
poprawnoœæ prawa z punktu widzenia jego zgod-

noœci nie tylko z konstytucj¹, ale równie¿ z pew-
nymi zasadami, które pan prezes przedstawi³ ja-
ko fundamentalne. Jeœli faktycznie tak wa¿na
jest rola Trybuna³u Konstytucyjnego, to w takim
razie pytanie jest takie: czy i jakie metody, jak¹
metodologiê, jakie instrumenty stosuje Trybuna³
Konstytucyjny, aby rezultaty tej pracy by³y per-
fekcyjne? No bo takich po prostu oczekujemy.
Czy oprócz g³êbokiej wiedzy i doœwiadczenia za-
wodowego osób wchodz¹cych w sk³ad Trybuna³u
Konstytucyjnego trybuna³ stosuje pewne meto-
dy, metodologiê formaln¹, wykorzystuje w ja-
kimœ stopniu instrumenty informacyjne, te-
chnologie informacyjne do tego, aby szybko,
sprawnie i mo¿liwie dog³êbnie dokonaæ analizy
prawa, które jest przedmiotem zainteresowania
Trybuna³u Konstytucyjnego.

Kolejna kwestia dotyczy spraw etycznych, ale
œciœle wi¹¿¹cych siê z Trybuna³em Konstytucyj-
nym. Otó¿ wiele lat temu mia³em kontakt z Try-
buna³em Konstytucyjnym jako przedsiêbiorca.
Z pewnym zdziwieniem znalaz³em siê w sytuacji,
¿e zarówno moje przedsiêbiorstwo, jak i wiele in-
nych zosta³o nara¿onych na powa¿ne straty
w zwi¹zku z realizacj¹ zamówienia publicznego
w tej¿e instytucji. Mia³em okazjê rozmawiaæ na
ten temat bezpoœrednio z prezesem, osob¹ nie-
zmiernie szanowan¹ i cenion¹ w œrodowisku pra-
wniczym. Moje olbrzymie zdziwienie wywo³a³o to,
i¿ ówczesny pan prezes stwierdzi³, i¿ jego odpo-
wiedzialnoœæ jako prezesa tej instytucji za to, co
siê dzieje w Trybunale Konstytucyjnym, jest ¿a-
dna. Mówi¹c szczerze, ta rozmowa podwa¿y³a
ca³kowicie moje zaufanie do tej instytucji.
Chcia³bym zapytaæ pana prezesa, co pan prezes
s¹dzi o tej relacji pomiêdzy prezesem Trybuna³u
Konstytucyjnego i jego odpowiedzialnoœci¹ za to,
co siê dzieje w tej¿e instytucji. Oczywiœcie pytanie
mo¿e mieæ szerszy kontekst, bo podobne sytua-
cje mog¹ mieæ miejsce w ka¿dym z s¹dów czy ró-
wnie¿ w innych instytucjach zaufania publiczne-
go. Oczywiœcie absolutnie nie chcê wymieniaæ
nazwiska ani traktowaæ sprawy personalnie,
chodzi mi o pewne zasady przestrzegania prawa
jako normy, fundamentu, na którym powinniœ-
my budowaæ nasze pañstwo i nasz¹ przysz³oœæ.
Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Ryszard Legutko:
Panie Prezesie, zanim panu udzielê g³osu,

chcia³bym przypomnieæ panom senatorom, ¿e to
jest czas nie na wyst¹pienia, ale na zadawanie
pytañ, i pytania nie powinny przekraczaæ jednej
minuty. Ja nie przerywa³em panu senatorowi,
ale od tego momentu bêd¹ przerywa³, je¿eli pyta-
nia bêd¹ trwa³y d³u¿ej ni¿ jedn¹ minutê. Je¿eli
pañstwo chcecie wystêpowaæ, proszê bardzo,
mo¿ecie siê zapisywaæ do g³osu.

Panie Prezesie, proszê.
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(Prezes Trybuna³u Konstytucyjnego Jerzy Stê-
pieñ: Obawiam siê tylko, ¿e ja w ci¹gu minuty nie
dam rady.)

To stosuje siê wy³¹cznie do senatorów zada-
j¹cych pytania, a pan prezes, goœcie, którzy od-
powiadaj¹… Nawet je¿eli pan prezes bêdzie mó-
wi³ do rana, to nie odwa¿ê siê panu prezesowi
przerwaæ.

Prezes
Trybuna³u Konstytucyjnego
Jerzy Stêpieñ:
Upewniony co do tego, przystêpujê do odpo-

wiedzi na pierwsze pytanie.
Komisje œledcze. Co roku odbywamy konferen-

cjê wraz z litewskim S¹dem Konstytucyjnym.
W tym roku równie¿ mieliœmy tak¹ konferencjê,
na pocz¹tku czerwca, przedmiotem naszych ob-
rad uczyniliœmy komisje œledcze. Tych komisji
œledczych w Polsce by³o kilka, dot¹d bodaj trzy. Na
Litwie od 1993 r. by³o ich ju¿ piêædziesi¹t. Ale czy
mo¿na powiedzieæ, ¿e z tego wynika, i¿ poziom ¿y-
cia Republiki Litewskiej jakoœ szczególnie ró¿ni
siê in plus od naszego? No, mo¿na mieæ co do tego
powa¿ne w¹tpliwoœci. Parlament ma bardzo wiele
mo¿liwoœci, ¿eby na u¿ytek prowadzonej przez
siebie dzia³alnoœci legislacyjnej zebraæ potrzebne
materia³y. Mo¿e to zrobiæ w ró¿ny sposób, przede
wszystkim przez opinie bieg³ych. Ma Najwy¿sz¹
Izbê Kontroli, której mo¿e u¿yæ do zbadania ka¿-
dej sprawy i wejœæ znacznie g³êbiej w istotê materii
ni¿ podczas postêpowania przed komisj¹ œledcz¹.
Pamiêtajmy, ¿e specyfika komisji œledczych pole-
ga na tym, ¿e one w gruncie rzeczy zachowuj¹ siê
tak jak organ prowadz¹cy œledztwo, to znaczy ma-
j¹ prawo przes³uchiwaæ œwiadków pod przysiêg¹,
po z³o¿eniu przez nich przyrzeczenia i pod rygo-
rem odpowiedzialnoœci karnej. Prawda? Ale jed-
noczeœnie ze œledztwa komisji œledczej nie wynik-
nie od razu akt oskar¿enia czy jakiœ koñcowy re-
zultat, który mo¿na porównywaæ na przyk³ad z re-
zultatem dzia³ania s¹du.

W gruncie rzeczy, tak jak mówi¹ twórcy ca³ej
koncepcji w naszym prawodawstwie, w przypad-
ku komisji œledczej chodzi³o w³aœnie o to, ¿eby
stworzyæ mo¿liwoœæ wzywania osób prywatnych
i zapytania ich o pewne fakty w³aœnie pod rygo-
rem odpowiedzialnoœci karnej za z³o¿enie fa³szy-
wego zeznania. A jeœli tak, to komisja œledcza po-
winna byæ ukierunkowana na konkretn¹ spra-
wê, na zbadanie jakiejœ konkretnej sprawy, nie
jakiejœ olbrzymiej problematyki, której dog³êbne
zbadanie jest potrzebne po to, ¿eby na przyk³ad
uchwaliæ now¹ ustawê. Do tego bowiem, jak po-
wiadam, Sejm zawsze ma ca³¹ masê ró¿nego ro-
dzaju instrumentów, przede wszystkim, jak po-
wiedzia³em, bieg³ych, ekspertów, aby w tych ce-

lach siê nimi pos³u¿yæ. Tak bym na to pytanie pa-
na senatora odpowiedzia³.

Mandat, który pos³owie, senatorowie maj¹,
nie jest mandatem do sprawowania w³adzy pañ-
stwowej jako takiej. Czas, kiedy parlament czy
raczej Sejm by³ tym najwy¿szym organem w³a-
dzy, min¹³. Pamiêtajmy jednak, ¿e nawet w tam-
tym czasie, kiedy deklarowano, ¿e Sejm jest naj-
wy¿szym organem w³adzy, tak naprawdê nim nie
by³. Prawda? To centrum w³adzy znajdowa³o siê
zupe³nie gdzie indziej. Powiedzmy sobie wprost –
to centrum le¿a³o w biurze politycznym partii ko-
munistycznej, a nie w parlamencie. Sama wiêc
deklaracja, ¿e Sejm jest najwy¿szym organem
w³adzy, nie mia³a w³aœciwie ¿adnego praktyczne-
go znaczenia. Przynajmniej ju¿ od po³owy XVIII
wieku, a na pewno w XIX i XX wieku standardem
zachodniej cywilizacji jest to, ¿e w³adza w pañ-
stwie musi byæ podzielona, gdy¿ w przeciwnym
wypadku mog¹ powstawaæ ró¿nego rodzaju nie-
prawid³owoœci, patologie. Powiem zatem tak:
mandat pos³a, mandat senatora to mandat do
sprawowania w³adzy ustawodawczej, a po to, ¿e-
by wydawaæ stosowne ustawy, wystarczaj¹ce s¹
te œrodki, którymi parlament dysponuje. Przede
wszystkim normalne komisje, Najwy¿sza Izba
Kontroli, która przecie¿ w jakimœ sensie jest or-
ganem tak blisko powi¹zanym z Sejmem, ¿e mo¿-
na nieomal powiedzieæ, ¿e to jest organ Sejmu.

W pewnych sytuacjach, kiedy normalny po-
rz¹dek pañstwa nie wystarcza do wyjaœnienia ja-
kiejœ sprawy, powo³uje siê komisjê œledcz¹. I dob-
rze, ¿e ta instytucja w naszym porz¹dku konsty-
tucyjnym i prawnym jest, ale wszyscy powinniœ-
my mieæ œwiadomoœæ ograniczonoœci jej manda-
tu. W przeciwnym bowiem wypadku mo¿e z tego
wynikaæ wiêcej z³a ni¿ dobra, jak wskazuj¹ do-
œwiadczenia i to, co mówili nasi koledzy litewscy.
Przez to mno¿enie liczby powo³ywanych komisji
œledczych stan ¿ycia publicznego w³aœciwie siê
pogarsza, a nie polepsza.

Prawo prasowe. No, nikt dot¹d nie zaskar¿y³
prawa prasowego do Trybuna³u Konstytucyjne-
go. Trybuna³ nie dzia³a z urzêdu, dzia³a zawsze
na wniosek. Gdyby ta ustawa – notabene
z 1983 r. czy 1984 r. – znalaz³a siê przed Trybuna-
³em Konstytucyjnym, niew¹tpliwie zosta³aby od-
powiednio przeœwietlona. Nie znam dobrze pra-
wa prasowego, ale chocia¿by to, ¿e znajduje siê
w nim tak szeroka definicja dziennikarza i dzia-
³alnoœci dziennikarskiej, ¿e w gruncie rzeczy
przez dzia³alnoœæ dziennikarsk¹ mo¿na rozu-
mieæ ka¿dy rodzaj kontaktu kogokolwiek z re-
dakcj¹, musi budziæ niepokój. Zreszt¹ ta szeroka
definicja dzia³alnoœci dziennikarskiej stworzy³a
szereg problemów, chocia¿by przy badaniu kon-
stytucyjnoœci ustawy lustracyjnej.

Co do metodologii. My siê pos³ugujemy doœæ
tradycyjn¹ metodologi¹, polegaj¹c¹ na konfron-
towaniu sk³adanego wniosku, czy skargi konsty-
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tucyjnej, czy pytania prawnego, ze stanowiskiem
organów, które te przepisy wyda³y. Jeœli to jest
ustawa, to zawsze mamy przedstawiciela Sejmu.
Bardzo czêsto sprawy wnosi rzecznik praw oby-
watelskich, który te¿ dziêki swojemu aparatowi,
swojemu warsztatowi pokazuje nam pewne s³abe
elementy naszego systemu prawnego. Czasami
powo³ujemy bieg³ych. To jest praktyka w³aœciwie
niestosowana w s¹dach powszechnych – chodzi
o powo³ywanie bieg³ych co do prawa. Oczywiœcie
w s¹dach powszechnych powo³uje siê bieg³ych
z ró¿nego rodzaju dziedzin szczegó³owych, ale nie
powo³uje siê bieg³ych co do prawa, chyba ¿e cho-
dzi o prawo miêdzynarodowe czy prawo obce. My
czasami odwo³ujemy siê do wiedzy specjalistycz-
nej. Powiedzia³bym, ¿e nie dostrzegamy jakiegoœ
uszczerbku, ¿e tak powiem, metod badawczych.
W koñcu to jest prawo, jesteœmy prawnikami ja-
koœ tam przygotowanymi poprzez swoj¹ praktykê
czy wykszta³cenie do pe³nienia tych funkcji. Wy-
daje mi siê jednak, ¿e te instrumenty, którymi siê
pos³ugujemy, s¹ wystarczaj¹ce. Inn¹ rzecz¹ jest
to, czy sêdziowie dysponuj¹ odpowiednim apara-
tem pomocniczym do wydawania optymalnych
orzeczeñ.

Trybuna³ Konstytucyjny dzia³a, ¿e tak po-
wiem, w ró¿ny sposób. Musimy badaæ nie tylko
bie¿¹ce ustawodawstwo, nie tylko to ustawodaw-
stwo, z którym mamy do czynienia na co dzieñ,
ale tak¿e przecie¿ – ze wzglêdu na funkcjonowa-
nie w ramach Unii Europejskiej – ustawodaw-
stwo Europejskiego Trybuna³u Sprawiedliwoœci.
Mamy nawet specjaln¹ komórkê, która bada na
bie¿¹co orzecznictwo ETS. Wst¹piliœmy do Rady
Europy, to nas zobowi¹zuje do przestrzegania
europejskiej konwencji, prawda? A zatem na bie-
¿¹co œledzimy te¿ orzecznictwo trybuna³u stras-
burskiego. Chyba nigdy nie za du¿o tego rodzaju
dzia³añ – poprzez tworzenie odpowiednich baz
informatycznych, tworzenie baz danych, biblio-
teki itd., itd. Na pewno odczuwamy braki w³aœnie
w takim wyposa¿eniu podstawowym, jeœli chodzi
o naszych wspó³pracowników. Wolelibyœmy, ¿e-
by tutaj siê coœ poprawi³o, ale to przede wszyst-
kim jest zwi¹zane z koniecznoœci¹ powiêkszenia
naszego bud¿etu. On nie jest wielki, zamyka siê
od wielu ju¿ lat kwot¹ nieprzekraczaj¹c¹ 20 mi-
lionów z³. Wyj¹tkiem by³ czas, gdy powstawa³
drugi budynek, du¿a sala Trybuna³u Konstytu-
cyjnego. Wydaje siê, ¿e gdybyœmy mieli nieco lep-
sze warunki finansowe zwi¹zane z bud¿etowa-
niem naszej instytucji, mo¿na by by³o wiele po-
prawiæ, jeœli chodzi o szybkoœæ rozpoznawania
spraw, szybkoœæ ich przygotowywania.

No i to chyba… Aha, jeœli chodzi o wypowiedŸ
mojego poprzednika, ¿e on niewiele mo¿e w try-
bunale, to ja te¿ mogê powiedzieæ, ¿e niewiele mo-
gê, i ca³e szczêœcie. Ja jestem tylko przewodni-

cz¹cym s¹du, takim na zasadzie primus inter pa-
res. Nie mo¿na przecie¿ narzucaæ sêdziom, któ-
rzy s¹ niezawiœli, jakichkolwiek stanowisk. To
jest oczywiste. Oni by sobie zreszt¹ na to nie po-
zwolili. Rola prezesa Trybuna³u Konstytucyjnego
sprowadza siê do takiej w³aœnie podstawowej
funkcji reprezentowania go na zewn¹trz, cho-
cia¿by tak jak w dniu dzisiejszym czy podczas
kontaktów z pras¹. Jeœli chodzi o wewnêtrzne za-
rz¹dzanie trybuna³em, to mogê powiedzieæ, ¿e
ode mnie zale¿y, jak szybko jakaœ sprawa znaj-
dzie siê na wokandzie. Tutaj mo¿na dokonywaæ
jakichœ ruchów, ale te¿ w du¿ej mierze we
wspó³pracy z konkretnym sêdzi¹ sprawozdawc¹.
Myœlê jednak, ¿e nie jest Ÿle, i¿ prezes Trybuna³u
Konstytucyjnego w gruncie rzeczy niewiele mo¿e.

Wicemarsza³ek Ryszard Legutko:
Dziêkujê bardzo.
Pan senator Bender.

Senator Ryszard Bender:
Panie Prezesie!
W 2006 r., bo tego roku dotyczy sprawozdanie,

trybuna³ wyda³ szereg wyroków, które niekiedy
budzi³y kontrowersje. Czy pan by nie móg³ powie-
dzieæ, dziêki komu czy dziêki czemu zapad³ taki
wyrok, tak b³êdny, tak szkodliwy dla Polski, któ-
ry spowodowa³ zablokowanie badañ historycz-
nych w Polsce – w zwi¹zku z wyrokiem doty-
cz¹cym ustawy lustracyjnej – co jest tragedi¹ dla
kraju, dla narodu, dla Polski?

(Poruszenie na sali)
(Senator Stefan Niesio³owski: Nie ma takiego

wyroku w ogóle.)

Wicemarsza³ek Ryszard Legutko:
Co prawda to pytanie wykracza poza materiê…
(Senator Ryszard Bender: Jak to wykracza?)
(Senator Mariusz Witczak: Wykracza, wykra-

cza.)
…ale to zostawiam do uznania pana prezesa.

Jeœli pan prezes chcia³by siê krótko ustosunko-
waæ…

(Prezes Trybuna³u Konstytucyjnego Jerzy Stê-
pieñ: Bardzo króciutko, bardzo króciutko.)

Jeszcze raz powtarzam: trzymajmy siê raczej
materii wyst¹pienia pana prezesa.

Prezes
Trybuna³u Konstytucyjnego
Jerzy Stêpieñ:
Owszem, art. 36 – pan senator na niego zwra-

ca³ uwagê, jak s¹dzê – zosta³ zakwestionowany,
ale nie dlatego, ¿eby trwale wyeliminowaæ mo¿li-
woœæ dostêpu historyków do dokumentów Insty-
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tutu Pamiêci Narodowej. Faktem jest, ¿e ten
przepis zosta³ tak skonstruowany, ¿e w gruncie
rzeczy dostêp do tych materia³ów zale¿a³ wy³¹cz-
nie od prezesa Instytutu Pamiêci Narodowej.

Proszê pañstwa, od kiedy dzia³a w Polsce Na-
czelny S¹d Administracyjny – a to s¹ czasy odleg-
³e, powsta³ w 1980 r. – a przynajmniej od 1983 r.,
w orzecznictwie Naczelnego S¹du Administracyj-
nego utrwalona zosta³a zasada, ¿e nawet tam,
gdzie organ pañstwa czy organ administracji, bo
to te¿ jest organ pañstwa, dzia³a w ramach uzna-
nia administracyjnego, powinny istnieæ regu³y
pozwalaj¹ce na skontrolowanie decyzji urzêdni-
ka, tego, czy jest oparta na jakichœ obiektywnych
kryteriach, czy mo¿e byæ woluntarystyczna. Jeœli
ju¿ w 1983 r. tego rodzaju zasada pojawi³a siê
w naszym porz¹dku prawnym i Naczelny S¹d Ad-
ministracyjny, który w ci¹gu tych lat w koñcu
zbudowa³ sobie bardzo siln¹ pozycjê – potrafi³ to
zrobiæ nawet w PRL, ograniczaj¹c samowolê
urzêdników – to wydaje mi siê, ¿e w czasach, kie-
dy szczycimy siê tym, ¿e nasz porz¹dek prawny
jest oparty na zasadzie pañstwa prawnego, tym
bardziej ¿aden urzêdnik pañstwowy nie powi-
nien mieæ takiej przestrzeni dzia³ania, która po-
zwala³aby mu postêpowaæ woluntarystycznie. To
stwierdzi³ Trybuna³ Konstytucyjny w swoim
orzeczeniu. Musz¹ byæ zasady, musz¹ byæ kryte-
ria, wed³ug których mo¿na temu czy innemu na-
ukowcowi odmówiæ dostêpu albo mu go udzieliæ,
bo w przeciwnym wypadku bêd¹ nadu¿ycia, ma-
³o tego, mo¿e dojœæ do ograniczenia badañ nau-
kowych. W uzasadnieniu, do którego pana sena-
tora odsy³am i do którego lektury zachêcam, jest
fragment mówi¹cy o wolnoœci badañ naukowych
i, co siê z tym wi¹¿e, o niemo¿liwoœci istnienia
w prawie takiej zasady, która by ró¿nicowa³a
podmiotowo naukowców, a przecie¿ niebezpie-
czeñstwo ró¿nicowania naukowców czy dzienni-
karzy w sytuacji, kiedy nie ma jasnych kryteriów
dopuszczenia ich do archiwów, istnieje zawsze.

(Senator Ryszard Bender: Co gorsze? Czy
wstrzymanie ca³kowite?)

Ja myœlê, ¿e nic z³ego siê jeszcze nie sta³o.
S¹dzê, ¿e potrzebn¹ normê prawn¹ czy raczej
przepis mo¿na uchwaliæ doœæ szybko. Instytut
Pamiêci Narodowej przecie¿ dzia³a, dzia³aj¹
tam tak¿e historycy, chocia¿, jak wiadomo,
niektórzy naukowcy zajmuj¹cy siê archiwisty-
k¹ – chcê siê tutaj odwo³aæ do autorytetu pana
profesora Pustu³ki – uwa¿aj¹, ¿e w tego rodza-
ju instytucjach powinni dzia³aæ przede wszys-
tkim archiwiœci, a ci, którzy chc¹ poddaæ swo-
jemu warsztatowi naukowemu zgromadzone
tam dokumenty, powinni byæ osobami z ze-
wn¹trz, a nie z wewn¹trz. Tak twierdzi pan
profesor Pustu³ka i do jego autorytetu siê od-
wo³ujê.

(Senator Ryszard Bender: Tylu archiwistów
nie wykszta³ciliœmy.)

Myœlê, ¿e jednak tych archiwistów trochê jest
i warto ich s³uchaæ, jak zreszt¹ ka¿dych specjali-
stów w danej dziedzinie.

Wicemarsza³ek Ryszard Legutko:
Przesuwamy siê z pytaniami z prawej na lewo.
Pani senator Rafalska.

Senator El¿bieta Rafalska:
Panie Prezesie, wœród problemów, które by³y

rozstrzygniête w orzecznictwie Trybuna³u Kon-
stytucyjnego, jest rozdzia³ poœwiêcony samo-
rz¹dowi terytorialnemu. Jest tu takie sformu³o-
wanie, ¿e w ocenie trybuna³u niepokoj¹ce s¹
wszelkie próby powrotu do istniej¹cych przed
1990 r. metod sterowania jednostkami tego typu,
os³abiaj¹ce standardy ³adu publicznego w pañ-
stwie oraz le¿¹ce u jego podstaw zasady pomoc-
niczoœci i subsydiarnoœci. To bardzo ostre sfor-
mu³owanie. Czy pan potrafi³by poprzeæ to kon-
kretnym orzecznictwem?

(Prezes Trybuna³u Konstytucyjnego Jerzy Stê-
pieñ: Z zesz³ego roku?)

Tak, bo sprawozdanie obejmuje ten okres.

Prezes
Trybuna³u Konstytucyjnego
Jerzy Stêpieñ:
Musia³bym mieæ chwilê, ¿eby wskazaæ jak¹œ

konkretn¹ sprawê, ale mogê powiedzieæ, jako je-
den z tych senatorów, którzy przygotowywali re-
formy samorz¹dowe, ¿e ci¹gle jeszcze zasada po-
mocniczoœci nie jest w³aœciwie rozumiana przez
nasze elity polityczne funkcjonuj¹ce w ¿yciu
publicznym, a to jest podstawa porz¹dku pañ-
stwa demokratycznego prze³omu XX i XXI wieku.
Niepokoj¹ tutaj pewne rozwi¹zania systemowe.
Jeœli pani senator pozwoli, to ja siê chwilkê nara-
dzê z moimi wspó³pracownikami i spróbujê od-
powiedzieæ, wskazaæ jak¹œ egzemplifikacjê. Od
razu jednak mo¿na powiedzieæ, ¿e ju¿ sam po-
dzia³ na zadania w³asne i zlecone by³ pewnym
b³êdem, który zosta³ pope³niony na pocz¹tku lat
dziewiêædziesi¹tych. To powoduje, ¿e ten podzia³,
który mia³ chroniæ niezale¿noœæ gminy, jej auto-
nomiê w zakresie zadañ, sta³ siê powodem bardzo
wielu komplikacji. Skoro siê wprowadzi³o podzia³
na zadania w³asne i zlecone i mówi³o, ¿e zadania
w³asne powinny byæ realizowane przede wszyst-
kim ze œrodków w³asnych, to sprytny projekto-
dawca rz¹dowy, podkreœlam: rz¹dowy, coraz czê-
œciej przesta³ ograniczaæ, w ogóle nie przysz³o mu
do g³owy, ¿eby ograniczaæ dzia³ania gmin – z jed-
nym wypadkiem, który ja znam i do którego mogê
siê odwo³aæ – ale w³aœnie dorzuca³ gminom zada-
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nia, nie przekazuj¹c jednoczeœnie odpowiednich,
adekwatnych do tych zadañ œrodków. Coœ, co
mia³o byæ instrumentem ochrony autonomii gmi-
ny, sta³o siê Ÿród³em dodatkowych ciê¿arów, któ-
rych gminy udŸwign¹æ nie mog³y. A ten jeden
przyk³ad wyraŸnej centralizacji to ochotnicze huf-
ce, które najpierw znalaz³y siê w gestii samo-
rz¹dów wojewódzkich, a póŸniej ustawa przenios-
³a kompetencje na poziom ministerialny i tam to
ju¿ pozosta³o.

Jeœli pani senator pozwoli, to powiem wiêcej za
chwilê, mo¿e w dalszej czêœci, jak siê przygotujê
do odpowiedzi na to pytanie.

Wicemarsza³ek Ryszard Legutko:
Dziêkujê bardzo.
Pani senator Kurska, tak? Proszê.

Senator Anna Kurska:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Prezesie, czy w zwi¹zku z cytowan¹ ju¿

dzisiaj przez pana zasad¹ lex retro non agit nie is-
tnieje, zdaniem pana, zagro¿enie dla instytucji
tak zwanego statusu pokrzywdzonego, skoro ak-
ta IPN licz¹ 90 km i w ka¿dej chwili mo¿e byæ zna-
leziony jakiœ nowy dowód, który zdezawuuje to,
co dotychczas zosta³o na temat danej osoby ze-
brane? To jest jedno pytanie.

Drugie jest takie: czy w przypadku ¿¹dania wy-
³¹czenia sêdziego w Trybunale Konstytucyjnym
stosuje siê analogiczne przepisy, to jest k.p.c.
i k.p.k., jak w s¹downictwie powszechnym? Czy
sêdziowie naradzaj¹ siê wspólnie, czy ca³y wy-
dzia³, czy kilku sêdziów, czy sêdzia sam decydu-
je, je¿eli nawet siê nie precyzuje wobec niego za-
rzutu, tylko siê ¿¹da tego wy³¹czenia? Jak wy-
gl¹da ten tryb w Trybunale?

Kolejna sprawa. Czy bior¹c pod uwagê wielo-
krotne nowelizacje – mam tu na myœli g³ównie
procedury karn¹ i cywiln¹, w których na prze-
strzeni kilkunastu lat pojawi³o siê kilkadziesi¹t
poprawek i co roku przynajmniej kilka siê wpro-
wadza – nie uwa¿a pan, ¿e forma francuska by³a-
by lepsza? Uchwalone przez parlament prawo
zdawa³oby egzamin w ten sposób, ¿e przez rok
czy dwa by³oby stosowane, wówczas wysz³yby
b³êdy i dopiero wtedy mo¿na by³oby je wychwyciæ
i zwróciæ siê z tym do trybuna³u.

I wreszcie ostatnia sprawa. Czy zauwa¿y³ pan,
o ile zwiêkszy³a siê iloœæ pracy w Trybunale, od-
k¹d Polska uzyska³a niepodleg³oœæ, i czy nie
wi¹¿e pan tego z walk¹ polityczn¹?

(Prezes Trybuna³u Konstytucyjnego Jerzy Stê-
pieñ: Z czym?)

Z walk¹ polityczn¹, poniewa¿ dochodz¹ do g³o-
su, na zmianê, raz lewica, raz prawica. Dziêkujê.

(Prezes Trybuna³u Konstytucyjnego Jerzy Stê-
pieñ: Ale to mo¿e dobrze?)

No tak, dobrze, ale narzekacie panowie na du-
¿o pracy.

Prezes
Trybuna³u Konstytucyjnego
Jerzy Stêpieñ:
Jeœli chodzi o tê zasadê lex retro non agit, to

w ogóle jest zasada bardzo mocno wpisana w po-
rz¹dek prawny Europy. I dobrze, ¿e jest. W pew-
nych sytuacjach mo¿e byæ z³amana, ale na pew-
no nie poza zakresem prawa karnego. To po pier-
wsze.

Po drugie, muszê odnotowaæ, ¿e z ustawy o In-
stytucie Pamiêci Narodowej i z ustawy lustracyj-
nej w ogóle zniknê³o pojêcie pokrzywdzonego,
wiêc ja w tej chwili nie bardzo wiem, o czym
mia³bym tutaj mówiæ. Takie pojêcie istnia³o
w art. 6 ustawy o Instytucie Pamiêci Narodowej,
ale zosta³o z ustawy wykreœlone.

(Senator Piotr Andrzejewski: I bardzo dobrze.)
Nie ma tego pojêcia. To znaczy desygnat tego

pojêcia jest w art. 52a ust. 7, ale samo pojêcie zo-
sta³o usuniête. Opisano desygnat, ale samo pojê-
cie zosta³o usuniête, wiêc trudno mi odpowie-
dzieæ na to pytanie.

Teraz, jeœli chodzi o wy³¹czanie sêdziego, sto-
sujemy posi³kowo przepisy kodeksu postêpowa-
nia cywilnego. Mamy swoje zasady wy³¹czania
sêdziów, ale tak¿e posi³kowo odwo³ujemy siê do
kodeksu postêpowania cywilnego. Przepisy ko-
deksu postêpowania cywilnego pozwalaj¹ w pew-
nych sytuacjach na dzia³ania prezesa s¹du, na-
wet jeœli nie ma stosownego wniosku sêdziego.
W praktyce najczêœciej jest jednak tak, ¿e sami
sêdziowie czuj¹, ¿e powinni siê wy³¹czyæ, i sk³a-
daj¹ w tej sprawie stosowny wniosek. Nie przypo-
minam sobie takiego przypadku, w którym sê-
dzia bardzo by siê upiera³, ¿eby orzekaæ, a trybu-
na³ w jakimœ sk³adzie, czy poprzez orzeczenie
zwyk³ego sk³adu, czy poprzez decyzjê prezesa, go
wy³¹cza³. Takich przypadków sobie nie przypo-
minam.

Generalnie, odpowiadaj¹c na pani pytanie,
powiem, ¿e przepisy ustawy o Trybunale Konsty-
tucyjnym stosujemy zarówno w tej materii, jak
i w innych przypadkach, tam, gdzie w grê wcho-
dziæ mo¿e bezpoœredni interes sêdziego, którego
w pewnych sytuacjach mo¿na traktowaæ jako
stronê. W takich przypadkach sêdziego mo¿na
wy³¹czyæ decyzj¹ prezesa s¹du. Tak to jest w³aœ-
nie sformu³owanie w k.p.c.

Wielokrotne nowelizacje to zmora naszego usta-
wodawstwa. Nie powinno siê tak dziaæ. Co wiêcej,
powinno byæ jak najmniej nowelizacji, to oczywi-
ste. A jeœli ju¿ w ogóle s¹, to powinny ³¹czyæ siê
z wydaniem aktu prawnego niejako na nowo. Wy-
daje mi siê, ¿e praktyka, jaka od lat tutaj funkcjo-
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nuje, jest chorob¹ naszego procesu legislacyjnego.
Niemiejsce tuanipora, ¿ebyopisywaæproces legis-
lacyjny i wskazywaæ jego najwiêksze mankamenty,
powiem tylko, ¿e widzê pewn¹ koincydencjê, na
przyk³ad miêdzy poprawkami, jakby wrzucanymi
w drugim czytaniu w Sejmie, a rezultatem w posta-
ci orzeczeñ Trybuna³u Konstytucyjnego. Dostrze-
gam to w mojej codziennej pracy, nawet zwraca³em
siê z proœb¹ do odpowiednich s³u¿b sejmowych, ¿e-
by zbadano ten problem, dlatego ¿e nowelizacji
w tym trybie jest, wydaje mi siê, zbyt du¿o.

A skoro ju¿ odwo³ujemy siê do praktyk fran-
cuskich, proszê pañstwa, to tam w zasadzie nie
jest mo¿liwe zg³oszenie jakiejkolwiek poprawki
do projektu ustawy bez zgody gospodarza usta-
wy. I to w tej chwili jest w Europie standard, ¿e
w parlamencie mo¿na zg³aszaæ poprawki do pro-
jektów, na przyk³ad rz¹dowych, a na Zachodzie
dziewiêædziesi¹t parê procent wszystkich projek-
tów to s¹ projekty rz¹dowe, pod warunkiem, ¿e
gospodarz ustawy wyra¿a zgodê na wprowadze-
nie tej poprawki. W przeciwnym wypadku ryzy-
kuje odrzucanie ca³ej ustawy, przegranie sprawy
w parlamencie, ale przynajmniej ma pewnoœæ, ¿e
zachowana zostaje jej integralnoœæ. Bardzo czê-
sto bywa bowiem tak, ¿e projekt ustawy niewiele
ma wspólnego z koñcowym efektem procesu le-
gislacyjnego. Na Zachodzie dawno ju¿ wprowa-
dzono w regulaminach parlamentów, albo po
prostu poprzez wypracowanie pewnych standar-
dów kultury politycznej, takie zasady, które
ograniczaj¹ mo¿liwoœæ niekontrolowanego dopi-
sywania poprawek do projektów zg³aszanych czy
to przez rz¹d, czy przez jak¹œ grupê pos³ów. Jeœli
ktoœ ma pomys³ na rozwi¹zanie jakiegoœ proble-
mu, i nadaje temu pomys³owi pewn¹ formê legis-
lacyjn¹, to chyba powinien byæ odpowiedzialny
za ten projekt od pocz¹tku do koñca. A mo¿e byæ
odpowiedzialny tylko tak d³ugo, jak d³ugo zacho-
wana zostanie jego istota. Jeœli wprowadzane po-
prawki zupe³nie zmieniaj¹, tak powiem, za³o¿e-
nia tej ustawy, to prowadzi do bardzo powa¿nych
patologii.

Wiemy, ¿e nasz proces legislacyjny nie jest do-
bry, i warto g³êboko zastanowiæ siê nad tym, dla-
czego tak jest, i wprowadziæ… Chocia¿, prawdê
mówi¹c, wszystkie te bol¹czki zosta³y ju¿ dawno
skatalogowane, zdiagnozowane, i mo¿e warto po
prostu dokonaæ odpowiednich zmian w regula-
minach, ¿eby projekty nie by³y rozrywane po-
prawkami, na które gospodarze projektów nie
wyra¿aj¹ zgody. To jest w³aœnie droga francuska.

Wicemarsza³ek Ryszard Legutko:
Dziêkujê bardzo.
Kolejne pytania w tej czêœci.
Pani senator Tomaszewska, a póŸniej…

Senator Ewa Tomaszewska:

Panie Prezesie, mówi³ pan, ¿e prawo nie dzia³a
wstecz, ¿e ludzi nie mo¿na zaskakiwaæ. Ja jestem
zwolennikiem tej zasady. Uwa¿am, ¿e to bardzo
po¿yteczne. Nie tylko tradycja o tym decyduje,
ale i zdrowy rozs¹dek.

Czy nie uwa¿a pan, ¿e zablokowanie mo¿liwo-
œci kontynuacji rozpoczêtych w ubieg³ych latach
prac naukowych, bazuj¹cych na materia³ach
IPN, jest takim w³aœnie zaskoczeniem, w niektó-
rych przypadkach, ze wzglêdu na okreœlone ter-
miny uzyskiwania stopni naukowych, mog¹cym
doprowadziæ do utraty pracy na uczelni? Jest to
rezultat wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego
w sprawie ustawy lustracyjnej. Dziêkujê.

(Prezes Trybuna³u Konstytucyjnego Jerzy Stê-
pieñ: Na to pytanie stara³em siê ju¿…)

Wicemarsza³ek Ryszard Legutko:
To ju¿ by³o. To pytanie ju¿ zosta³o…
(Prezes Trybuna³u Konstytucyjnego Jerzy Stê-

pieñ: Odpowiedzieæ…)
To pytanie zosta³o ju¿ w³aœciwie zadane i by³a

ju¿ odpowiedŸ. Ono wykracza poza zakres spra-
wozdania pana prezesa, wiêc jeœli… No nie wiem.

(Prezes Trybuna³u Konstytucyjnego Jerzy Stê-
pieñ: Jednym zdaniem mogê tylko…)

To proszê, jednym zdaniem.

Prezes
Trybuna³u Konstytucyjnego
Jerzy Stêpieñ:
Odwo³am siê znowu do uzasadnienia, które ju¿

istnieje. Warto chyba przed udostêpnieniem ma-
teria³ów do badañ naukowych pozwoliæ ludziom,
których te dokumenty dotycz¹, na zrealizowanie
ich praw konstytucyjnych. Przede wszystkim to
oni byli pokrzywdzeni dzia³alnoœci¹ organów bez-
pieczeñstwa pañstwa i to oni maj¹ pierwszeñstwo
zrealizowania swoich praw konstytucyjnych. Miê-
dzy innymi to mia³ na uwadze Trybuna³ Konstytu-
cyjny, wydaj¹c takie orzeczenie.

Wicemarsza³ek Ryszard Legutko:
Pan senator Rau.

Senator Zbigniew Rau:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Panie Prezesie, konstytucja nak³ada na s¹dy

i trybuna³y obowi¹zek orzekania i tego te¿ doty-
czy³o dzisiaj pañskie sprawozdanie: orzekania
Trybuna³u Konstytucyjnego. Czy pañskim zda-
niem jest do pogodzenia z tym konstytucyjnym
zadaniem udzia³ sêdziów i prezesów s¹dów i try-
buna³ów w dyskursie publicznym, ³¹cznie z dys-
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kursem politycznym? Czy taki udzia³ jest z tym
konstytucyjnym zadaniem do pogodzenia, czy
nie do pogodzenia? A mo¿e jest wobec tego kon-
stytucyjnego obowi¹zku po prostu obojêtny?
Dziêkujê bardzo.

Prezes
Trybuna³u Konstytucyjnego
Jerzy Stêpieñ:

No có¿, sêdziowie nie mog¹ nale¿eæ do partii
politycznych, do zwi¹zków zawodowych, nie
mog¹ podejmowaæ dzia³añ publicznych, które
mog¹ rzutowaæ na ich bezstronnoœæ. Ba³bym siê
jednak wprowadzenia takiej zasady, która za-
mknê³aby, ¿e tak powiem, sêdziów Trybuna³u
Konstytucyjnego wy³¹cznie w murach tego try-
buna³u. Ustawa sama mówi, ¿e mog¹ oni zajmo-
waæ siê tak¿e, nawet zawodowo, dzia³alnoœci¹
edukacyjn¹ i naukow¹. Co to znaczy: dzia³al-
noœæ edukacyjna? Czy ona musi byæ zawsze
i wszêdzie ograniczana wy³¹cznie do murów
uczelni? Te¿ mi siê wydaje, ¿e nie. Tam, gdzie
chodzi o wyjaœnianie zasad prawa, podstawo-
wych zasad prawa, orzecznictwa trybuna³u
Konstytucyjnego, tam, gdzie dysputa dotyczy
w³aœnie jakichœ podstawowych kwestii zwi¹za-
nych z prawami obywatelskimi, kiedy sêdziowie
przybli¿aj¹, na przyk³ad, orzecznictwo Trybu-
na³u Konstytucyjnego albo orzecznictwo innych
organów s¹dowych, i nie ujawniaj¹, mówi¹c
wprost, swoich sympatii politycznych, tego ro-
dzaju dzia³alnoœæ jest, moim zdaniem, dopusz-
czalna, a nawet powinna byæ w jakimœ sensie
preferowana, dlatego ¿e mo¿na powiedzieæ tak:
sêdzia, który zabiera g³os w tego rodzaju deba-
cie, poprzez pryzmat swojego doœwiadczenia
i wiedzy mo¿e wyjaœniæ nawet wiêcej ni¿ ktoœ,
kto przedstawia jakieœ stanowisko wy³¹cznie
w jakichœ celach politycznych. To s¹ delikatne
sprawy i wydaje mi siê, ¿e my czujemy, gdzie jest
granica, i tej granicy nie przekraczamy.

Senator Zbigniew Rau:

Jeœli mogê, Panie Marsza³ku, krótko, ad vo-
cem.

Powód, dla którego pozwoli³em sobie zadaæ to
pytanie, wynika z refleksji, ¿e w dyskursie polity-
cznym budujemy to, co ustrojodawca niemiecki
nazwa³by wol¹ polityczn¹. W ten sposób udzia³
sêdziego w takim dyskursie mo¿e stawiaæ pod
znakiem zapytania zasadê trójpodzia³u w³adz
z art. 10 naszej konstytucji. Tym tylko siê kiero-
wa³em. A rzeczywiœcie materia jest wyj¹tkowo
subtelna i wymaga rozwagi. Dziêkujê.

Prezes
Trybuna³u Konstytucyjnego
Jerzy Stêpieñ:

No w³aœnie, ostatnio rozwa¿aliœmy tak¹ kwe-
stiê, czy sêdzia, nawet sêdzia w stanie spoczyn-
ku, powinien dzieliæ siê swoj¹ wiedz¹ jako eks-
pert parlamentarny, na przyk³ad kiedy jest wy-
bitnym specjalist¹ w zakresie, powiedzmy, pra-
wa spó³dzielczego, a w parlamencie trwaj¹ prace
nad prawem spó³dzielczym. I doszliœmy do
wniosku, ¿e nie, mo¿e czasami ze szkod¹ dla pro-
cesu legislacyjnego. Z drugiej strony, by³ ostat-
nio taki przypadek, ¿e sêdzia w stanie spoczynku
bra³ udzia³ w pracach zespo³u zajmuj¹cego siê
zmian¹ do konstytucji. Doszliœmy do wniosku, ¿e
akurat w tym przypadku jest to mo¿liwe, dlatego
¿e materia konstytucyjna nie jest przedmiotem
badania Trybuna³u Konstytucyjnego, w tym zna-
czeniu, ¿e my badamy zgodnoœæ ustawodawstwa
z konstytucj¹, ale nie zmiany do konstytucji z ja-
kimiœ innymi zmianami. W zwi¹zku z tym nie wi-
dzia³em na przyk³ad przeszkód, ¿eby jeden z na-
szych kolegów – podkreœlam: sêdzia w stanie
spoczynku – bra³ udzia³ w pracy takiego zespo³u.
Gdyby jednak, ¿e tak powiem, ta wiedza mia³a
byæ wykorzystywana przez jak¹œ partiê politycz-
n¹, gdyby jakaœ partia polityczna, która forsuje
w swoim programie koniecznoœæ rozwi¹zania ja-
kiegoœ problemu spo³ecznego czy ekonomiczne-
go wed³ug pewnego modelu, stara³a siê w ten
sposób wykorzystywaæ wiedzê sêdziego, to ja
osobiœcie by³bym zdania, ¿e to przekracza³oby
granice dopuszczalnej dzia³alnoœci publicznej
sêdziego.

Wicemarsza³ek Ryszard Legutko:
Pan senator Andrzejewski.

Senator Piotr Andrzejewski:
Panie Prezesie!
WeŸmy stosunek podstawowych, niezbywal-

nych praw cz³owieka, art. 61, który ogranicza³y
dotychczasowe ustawy lustracyjne, dostêpu do
informacji, do dokumentów osób pe³ni¹cych
funkcje publiczne, i art. 51, ¿e ka¿dy ma prawo
dostêpu i prostowania dokumentów urzêdowych
jego dotycz¹cych. Trybuna³ wypowiada³ siê, ¿e
wszystkie ustawy lustracyjne w zasadzie ograni-
cza³y te prawa. Trybuna³ uchyli³ szereg przepi-
sów, ale w zwi¹zku z tym, czy na zasadzie priory-
tetu, jakim jest art. 8, ¿e przepisy konstytucji sto-
suje siê bezpoœrednio, chyba ¿e konstytucja sta-
nowi inaczej, albo ustawy, to jest przepis subsy-
diarny, ustawy ju¿ nie obowi¹zuj¹, obowi¹zuje
konstytucja… Czy prezes IPN mo¿e stosowaæ
bezpoœrednio konstytucjê, skoro s¹ to prawa
cz³owieka, co do których co nie jest zabronione
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ustaw¹, jest nie tylko dozwolone, ale nakazane
do stosowania? To jest pytanie. A wiêc bezpoœre-
dnie stosowanie konstytucji w oparciu o art. 8
tam, gdzie trybuna³ uchyli³ podkonstytucyjne
ograniczenia, albo warunki stosowania podsta-
wowych praw cz³owieka.

Jest to zagadnienie, które w tej chwili nas
dr¹¿y. W praktyce tak nie ma, w zwi¹zku z tym, ¿e
coraz czêœciej jest nieuzasadniony pogl¹d, ¿e sy-
tuacja siê rozkraczy³a, ¿e nie mo¿na stosowaæ
tych przepisów. Pomijam, ¿e czêœæ przepisów zo-
sta³a zachowana, co prawda w siatce pokrêtnej
dla laika, natomiast konstytucja wi¹¿e i obo-
wi¹zuje do stosowania bezpoœrednio. Czy mo¿e-
my powiedzieæ, oczywiœcie ka¿dy organ musi to
robiæ na w³asne ryzyko, ¿e w takiej sytuacji stoso-
wanie tych przepisów jest dozwolone w ramach
uznania i kompetencji danego organu? Dziêkujê.

(Prezes Trybuna³u Konstytucyjnego Jerzy Stê-
pieñ: Jeœli dobrze zrozumia³em pytanie pana se-
natora, które buduje wokó³ treœci art. 61 konsty-
tucji…)

To jest akurat przyk³ad. Chodzi mi w ogóle
o stosunek, nie tam, gdzie ustawa, tylko akurat
przy okazji tego kazusu, gdzie s¹ gwarancje praw
cz³owieka, krzy¿uj¹ce siê oczywiœcie, tak jak tu,
art. 61 i 51, plus tam art. 47, zreszt¹ trybuna³ siê
na ten temat wypowiada³, pan prezes by³ w tym
zakresie referentem. Czy tam, gdzie nie poddaj¹
regulacji, albo usuwaj¹ tê dotychczasow¹ regu-
lacjê, to oznacza, ¿e w ogóle nie stosuje siê kon-
stytucji? A obowi¹zuje przepis priorytetowy, ¿e
konstytucjê w takich przypadkach stosuje siê
bezpoœrednio.

W zwi¹zku z tym, czy organ, taki jak prezes
IPN, mo¿e na w³asne ryzyko, powtarzam, ³¹cznie
z ewentualn¹ odpowiedzialnoœci¹ przed Trybu-
na³em Stanu, realizowaæ w zakresie swojego im-
perium pewien zakres tego, co ju¿ nie jest regula-
cj¹ ustawow¹, tylko regulacj¹ konstytucyjn¹?

Prezes
Trybuna³u Konstytucyjnego
Jerzy Stêpieñ:
Konstytucjê trzeba stosowaæ zawsze i wszê-

dzie, o ka¿dej porze dnia i nocy, to jest jasne.
Z tym ¿e to bezpoœrednie stosowanie konstytucji
trzeba rozumieæ, tak przynajmniej wynika z orze-
cznictwa Trybuna³u Konstytucyjnego, a tak¿e
z doktryny, w pewien sposób, taki mianowicie,
który zak³ada, ¿e konstytucjê stosuje siê bezpo-
œrednio tam, gdzie mo¿na j¹ bezpoœrednio zasto-
sowaæ. Jest na przyk³ad ca³a masa przepisów,
które reguluj¹ proces ustawodawczy, dzia³anie
parlamentu albo dzia³anie rz¹du czy samorz¹du
terytorialnego. S¹ takie przepisy. Nie potrzeba
¿adnych podkonstytucyjnych regulacji, ¿eby ten

mechanizm dzia³a³. Na przyk³ad nie potrzeba ¿ad-
nych przepisów specjalnych, ¿eby pokazaæ, po-
wiedzmy, kto ma prawo wnoszenia inicjatywy
ustawodawczej, dlatego ¿e to wynika z samej
konstytucji, z konkretnego przepisu.

Najczêœciej mamy do czynienia z tak¹ sytua-
cj¹, ¿e szeroko zakrojona norma konstytucyjna
jest tak szeroka, ¿e bez jakiejœ regulacji ustawo-
wej ten organ w³aœciwie nie bardzo wie, co ma
konkretnie robiæ. I najczêœciej mamy do czynie-
nia z tak¹ sytuacj¹, przy czym na przyk³ad usta-
wa o IPN w tej poprzedniej wersji, zaskar¿ona
w 2004 r., broni³a pewnej kategorii obywateli do-
stêpu do dokumentów. Trybuna³ powiedzia³ tak:
to jest niekonstytucyjne, dlatego ¿e to w³aœnie
obywatele maj¹ prawa powszechne, p³yn¹ce
z konstytucji, prawa dostêpu do tych dokumen-
tów. Ka¿dy konkretny przypadek by³oby trzeba
szczegó³owo rozwa¿aæ. Jeœli zaœ dobrze zrozu-
mia³em pytanie pana senatora, to mnie siê wyda-
je, ¿e akurat w tym przypadku taki problem nie
wystêpuje, bo…

(Senator Piotr Andrzejewski: Chodzi o zasady.)
Mo¿e jednak skoñczê myœl. Byæ mo¿e nieudol-

nie j¹ wy³o¿ê, ale chcê powiedzieæ, co nastêpuje.
W tym przypadku art. 61 nie narusza… Albo mo-
¿e tak: decyzja Trybuna³u Konstytucyjnego nie
narusza ¿adnych praw obywatelskich w zakresie
dzia³ania organów administracji, objêtych
art. 61. Co mówi art. 61 konstytucji? Mówi, ¿e
obywatel ma prawo do informacji na temat dzia-
³alnoœci organów pañstwa i osób, które sprawuj¹
te funkcje. Powiem tak: Trybuna³ Konstytucyjny
nie uchyli³, dlatego ¿e nie móg³ uchyliæ, nie zosta-
³o to zaskar¿one, art. 22 ustawy lustracyjnej,
który mówi, ¿e ka¿dy obywatel mo¿e dowiedzieæ
siê wprost od Instytutu Pamiêci Narodowej o in-
formacjach dotycz¹cych ca³ego katalogu osób
publicznych. W tym katalogu s¹, moim zdaniem,
wszystkie osoby i wszystkie instytucje objête
dyspozycj¹ art. 61 konstytucji. Proszê.

Wicemarsza³ek Ryszard Legutko:

Dziêkujê bardzo.
Teraz pan senator Szaleniec.

Senator Zbigniew Szaleniec:

Panie Prezesie, pana poprzednik, pan prezes
Safjan, rok temu, kiedy przedstawia³ nam spra-
wozdanie, najbardziej ubolewa³ – je¿eli tak mo¿-
na powiedzieæ – nad tym, ¿e wiele orzeczeñ Try-
buna³u Konstytucyjnego jest jakby w zawiesze-
niu, nierozpatrzonych przez parlament. I to uz-
na³ za du¿e z³o. W ten sposób bowiem to prawo
jest jednak wadliwe w wielu aspektach. Ta sytua-
cja niewiele siê zmieni³a, choæ Senat podj¹³ pew-
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ne dzia³ania w tej materii. Pan prezes Safjan za-
sugerowa³, ¿e mo¿e dobrze by by³o, aby Senat by³
t¹ Izb¹, która ma nadzwyczajne uprawnienia do
rozpatrywania orzeczeñ Trybuna³u Konstytucyj-
nego. Myœlê, ¿e dyskusja o Senacie, o przysz³oœci
jest przed nami. Czy pana zdaniem by³oby to do-
bre rozwi¹zanie? Dziêkujê.

Prezes
Trybuna³u Konstytucyjnego
Jerzy Stêpieñ:
Bardzo dobre. Ma³o tego, wypowiedŸ pana pre-

zesa Safjana by³a wynikiem tak¿e naszych we-
wnêtrznych rozmów. Cieszymy siê bardzo, cze-
mu dawa³em wyraz w swoim wyst¹pieniu w czê-
œci wstêpnej, ¿e w Senacie zmieniono regulamin
i stworzono w³aœnie tak¹ komórkê do badania
skutków naszego orzecznictwa, ale tak¿e inicju-
j¹c¹ pewne prace legislacyjne nad koniecznymi
regulacjami, które wype³ni¹ luki czy jakieœ nie-
doskona³oœci powsta³e w wyniku ingerencji Try-
buna³u Konstytucyjnego w system prawa. Wyda-
je mi siê, ¿e Senat jest jak najbardziej predesty-
nowany do tego, ¿eby badaj¹c prawo – czy przy
okazji swojej normalnej dzia³alnoœci, czy w³aœnie
w wyniku analizy orzeczeñ Trybuna³u Konstytu-
cyjnego – podpowiada³ Sejmowi tego rodzaju ini-
cjatywy, które maj¹ w³aœnie taki cel. Mnie siê wy-
daje, ¿e Sejm – i tak by³o zawsze – nieco inaczej
podchodzi³ do inicjatyw Senatu ni¿ do inicjatyw
zg³aszanych na przyk³ad przez grupy pos³ów.
Wydaje mi siê wiêc, ¿e Senat jest jak najbardziej
w³aœciwym miejscem do rozpoczynania tego ro-
dzaju pracy.

Wicemarsza³ek Ryszard Legutko:
Dziêkujê bardzo.
Czy s¹ jeszcze jakieœ pytania po lewej stronie?

Nie ma. Dziêkujê bardzo…
Jeszcze pan senator Szymura, proszê.

Senator Jerzy Szymura:
Absolutnie krótkie pytanie, Panie Marsza³ku.

Dziêkujê bardzo.
Chcê zapytaæ o nastêpuj¹c¹ kwestiê. Panie

Prezesie, kto powo³uje szefa administracji Try-
buna³u Konstytucyjnego i kto odpowiada za fun-
kcjonowanie tej administracji, równie¿ tego sze-
fa? Dziêkujê bardzo.

Prezes
Trybuna³u Konstytucyjnego
Jerzy Stêpieñ:
Szefa administracji powo³uje Zgromadzenie

Ogólne Sêdziów Trybuna³u Konstytucyjnego. Sê-

dziowie nie narzekaj¹ na dzia³alnoœæ tej admini-
stracji.

(Senator Jerzy Szymura: A kto odpowiada za
ewentualne nieprawid³owoœci w funkcjonowaniu
tej administracji?)

Zale¿y w jakim aspekcie. Czym innym jest
orzecznictwo trybuna³u, i za to naprawdê odpo-
wiadaj¹ tylko sêdziowie, nie mo¿e byæ inaczej…
Jeœli zaœ chodzi o bie¿¹ce funkcjonowanie admi-
nistracji Trybuna³u Konstytucyjnego, to mogê
powiedzieæ, ¿e od pewnego czasu nie s³yszê ¿ad-
nych narzekañ, przynajmniej ze strony sêdziów.
Ja te¿ nie mogê narzekaæ. Mogê nawet powie-
dzieæ, ¿e kierowanie administracj¹ Senatu jest
zadaniem ³atwym i przyjemnym.

(G³os z sali: Trybuna³u.)
Trybuna³u. A co powiedzia³em?
(G³os z sali: Senatu.)
Przepraszam.
(Weso³oœæ na sali)
Ci¹gle jeszcze mentalnie tkwiê korzeniami

w tej Izbie.

Wicemarsza³ek Ryszard Legutko:
Je¿eli nie ma wiêcej pytañ…
(Rozmowy na sali)
Dziêkujê bardzo, Panie Prezesie.
(Prezes Trybuna³u Konstytucyjnego Jerzy Stê-

pieñ: A na pytania pani senator pozwolê sobie od-
powiedzieæ pisemnie, ¿eby nie pope³niæ ¿adnej
niestosownoœci. Dziêkujê bardzo za uwagê.)

Dziêkujê bardzo.
(Oklaski)
Teraz jest czas na dyskusjê, ale poniewa¿ nikt

siê nie zapisa³…
(Senator Piotr Andrzejewski: Ja siê zapisa³em.)
(Rozmowy na sali)
(G³os z sali: Nie, nie.)
(G³os z sali: G³osowania.)
(Senator Piotr Andrzejewski: Krótko.)
No to w takim razie pozwolê sobie przypomnieæ

panu senatorowi o obowi¹zkach regulamino-
wych dotycz¹cych czasu.

(Senator Piotr Andrzejewski: Mnie nawet nie
trzeba przypominaæ, ale dziêkujê bardzo.)

Ja muszê.
Bardzo proszê.

Senator Piotr Andrzejewski:

Panie Marsza³ku! Panie Prezesie! Szanowni
Pañstwo!

Nie bêdê mówi³ d³ugo. Chcê tylko powiedzieæ,
¿e Trybuna³ Konstytucyjny, który wpisuje siê
w nasz¹ rzeczywistoœæ na przestrzeni ca³ej trans-
formacji ustrojowej, odgrywa rolê interpretuj¹c¹
prawo, ale te¿ inspiruj¹c¹ prawo. Wydaje mi siê,
¿e Senat, maj¹c dodatkowe kompetencje regula-
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minowe, ze szczególn¹ powag¹ powinien trakto-
waæ to, co w dzia³alnoœci trybuna³u jest akcepto-
wane, i to, co jest dyskusyjne.

Przypomnê, ¿e swego czasu w art. 121 na-
st¹pi³o dopisanie do konstytucji, orzecznictwem
trybuna³u, ograniczenia zakresu poprawek – tre-
œci i zakresu poprawek – które mo¿e wnosiæ Se-
nat. Przepis mówi tylko o prawie do wnoszenia
poprawek, nie mówi¹c nic o treœci. A wiadomo, ¿e
chodzi o ustawê, która przychodzi z Sejmu. Oczy-
wiœcie ustawa ta musi przejœæ przez pierwsz¹ in-
stancjê i byæ rozpatrywana przez Sejm w ca³oœci
co do swojej treœci. Na pewno orzecznictwo try-
buna³u by³o w tym zakresie opatrzone zdaniami
odrêbnymi. Wydaje mi siê, ¿e Senat równie¿
przez swoje Biuro Legislacyjne zbyt rygorystycz-
nie akceptuje ograniczenia kompetencji Senatu
w tym zakresie. Odwo³ujê siê tutaj do votum se-
paratum pana profesora Marka Safjana wobec
tego s³ynnego orzeczenia. Ten kierunek orzeczni-
ctwa nie mo¿e byæ traktowany jako równowa¿ny
z treœci¹ samego prawa i ponad treœæ tego prawa.
Aczkolwiek trybuna³ luksemburski stosuje do-
mniemane kompetencje Unii Europejskiej, nie-
mniej jestem przeciwnikiem stosowania domnie-
manych ograniczeñ kompetencji Senatu w opar-
ciu o przepis konstytucji. Chcia³bym siê z pañ-
stwem t¹ refleksj¹ podzieliæ.

Druga refleksja dotyczy okreœlania przez Try-
buna³ Konstytucyjny zasady proporcjonalnoœci,
czyli tego, co jest pozostawione w zasadzie wy-
³¹cznie kompetencji w³adzy ustawodawczej. Mu-
si byæ to bardzo ra¿¹ca sprzecznoœæ z jakimœ
przepisem konstytucji. A wyprowadzanie wnios-
ków przez trybuna³, jak tu zreszt¹ mówiliœmy,
z ogólnej zasady pañstwa prawnego czy – jak by³o
poprzednio – pañstwa prawa, bez odwo³ania siê
do konkretnej zasady prawnej, nadrzêdnej nad
prawem stanowionym, wynikaj¹cej z ca³ej syste-
matyki prawa, i wzorców konstytucyjnych,
i wzorców uniwersalnych, wydaje mi siê równie¿
elementem dyskusyjnym. Chcia³bym, ¿eby
w przysz³oœci by³o to przedmiotem polemiki, na
któr¹ dzisiaj tutaj nie ma miejsca.

Ze wzglêdu na szczup³oœæ czasu poruszam tyl-
ko te dwa zagadnienia, bo musimy je tutaj w Se-
nacie poruszaæ. One wskazuj¹ jednoczeœnie na
kierunek legislacji i swobodê legislacji. Moim
zdaniem nie mo¿na nadmiernie ograniczyæ kom-
petencji w³adzy ustawodawczej tylko przez klau-
zule generalne, jeœli zasada proporcjonalnoœci
nie odwo³uje siê do innej zasady zawartej w kon-
stytucji, konkretyzuj¹c zasadê pañstwa prawne-
go. I tymi dwiema refleksjami chcia³em siê z pañ-
stwem podzieliæ.

Dziêkujê bardzo panu prezesowi i dziêkujê
Trybuna³owi Konstytucyjnemu za ze wszech
miar po¿yteczn¹ dzia³alnoœæ, nawet je¿eli niektó-

re uzasadnienia czy tezy s¹ czasem dyskusyjne.
Ta dyskusja jest dzisiaj bardzo potrzebna dla
podniesienia poziomu œwiadomoœci prawnej i po-
ziomu legislacji. Dziêkujê. (Oklaski)

Wicemarsza³ek Ryszard Legutko:
Dziêkujê bardzo.
Poniewa¿ nie ma wiêcej g³osów w dyskusji, za-

mykam dyskusjê.
By³o tylko jedno wyst¹pienie.
Czy pan prezes chce jeszcze zabraæ g³os i usto-

sunkowaæ siê do tego wyst¹pienia?
(Prezes Trybuna³u Konstytucyjnego Jerzy Stê-

pieñ: Panie Marsza³ku, ja myœlê, ¿e to by³a taka
uwaga, któr¹ przyjmujemy do wiadomoœci, ale
ju¿ bez potrzeby ustosunkowywania siê czy tym
bardziej komentowania. Dziêkujê bardzo.)

Dobrze.
Dziêkujê w takim razie panu prezesowi Trybu-

na³u Konstytucyjnego za przedstawienie Senato-
wi informacji o istotnych problemach wynika-
j¹cych z dzia³alnoœci i orzecznictwa Trybuna³u
Konstytucyjnego w 2006 r.

Stwierdzam, ¿e Senat zapozna³ siê z t¹ infor-
macj¹.

Proszê pañstwa, teraz zarz¹dzam przerwê do
godziny 19.00. O godzinie 19.00 bêd¹ g³osowa-
nia. G³osowania o godzinie 19.00.

(Przerwa w obradach od godziny 18 minut 29
do godziny 19 minut 04)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Wysoki Senacie, proszê o zajmowanie miejsc.
Powracamy do rozpatrywania punktu pier-

wszego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zasadach pokrywania kosz-
tów powsta³ych u wytwórców w zwi¹zku z przed-
terminowym rozwi¹zaniem umów d³ugotermino-
wych sprzeda¿y mocy i energii elektrycznej.

W przerwie odby³o siê posiedzenie Komisji Go-
spodarki Narodowej, która ustosunkowa³a siê do
wniosków i przygotowa³a sprawozdanie w tej
sprawie. G³os mog¹ zabraæ jedynie sprawozdaw-
cy i wnioskodawcy.

Proszê pana senatora Mariana Mi³ka o zabranie
g³osu i przedstawienie uzgodnionych na posiedze-
niu Komisji Gospodarki Narodowej wniosków.

Senator Marian Mi³ek:
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Ustawa, któr¹ rozpatrywaliœmy, ju¿ w proce-

durze legislacyjnej na poziomie Sejmu zosta³a
znacznie zmieniona. W zwi¹zku z tym Senat mu-
sia³ doprecyzowaæ niektóre pojêcia lub, mówi¹c
tak bardzo oglêdnie, wyczyœciæ tê ustawê. Dlate-
go wprowadzono czterdzieœci osiem poprawek,
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przy czym zdecydowana wiêkszoœæ z nich ma
charakter porz¹dkuj¹cy b¹dŸ redakcyjny. Wszy-
stkie poprawki by³y wprowadzane w konsultacji
z rz¹dem, konkretnie z Ministerstwem Gospo-
darki, i poœrednio, niektóre z poprawek, ze stro-
n¹ spo³eczn¹. Wszystkie poprawki uzyska³y ak-
ceptacjê Biura Legislacyjnego.

Wysoki Senacie, Komisja Gospodarki Narodo-
wej, która obradowa³a na posiedzeniu 20 czerwca
2007 r., po rozpatrzeniu wszystkich wniosków
zg³oszonych w toku debaty przedstawia Wysokie-
mu Senatowi wniosek o przyjêcie poprawek od
pierwszej do czterdziestej ósmej z wy³¹czeniem
poprawek szesnastej, siedemnastej i czterdzie-
stej. To wy³¹czenie jest spowodowane tym, ¿e
treœæ tych poprawek zosta³a ju¿ uwzglêdniona
w poprawkach piêtnastej i czterdziestej… Jedno-
czeœnie, ze wzglêdu na to, ¿e zdecydowana wiêk-
szoœæ poprawek ma charakter redakcyjny lub po-
rz¹dkuj¹cy, wnoszê o przeg³osowanie ³¹cznie na-
stêpuj¹cych poprawek: pierwszej, drugiej, pi¹tej,
ósmej, dziewi¹tej, dziesi¹tej, dwunastej, piêtna-
stej, osiemnastej, dwudziestej, dwudziestej pier-
wszej, dwudziestej drugiej, dwudziestej trzeciej,
dwudziestej czwartej, dwudziestej siódmej, dwu-
dziestej ósmej, trzydziestej, trzydziestej pierwszej,
trzydziestej pi¹tej, trzydziestej szóstej, trzydzie-
stej siódmej, trzydziestej dziewi¹tej, czterdziestej
pierwszej, czterdziestej drugiej, czterdziestej trze-
ciej, czterdziestej pi¹tej i czterdziestej szóstej. Jed-
noczeœnie, jak ju¿ wspomnia³em, przyjêcie tych
poprawek wyklucza g³osowanie nad poprawkami
szesnast¹, siedemnast¹ i czterdziest¹, uwzglê-
dnionymi w treœci poprawek, nad którymi mamy
g³osowaæ ³¹cznie. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Panie Senatorze, czy chce pan jeszcze wy-

st¹piæ jako senator wnioskodawca?

Senator Marian Mi³ek:
Nie ma takiej potrzeby, je¿eli chodzi o moj¹ rolê

jako senatora wnioskodawcy… Ustawa, któr¹
otrzymaliœmy z Sejmu, zawiera³a wiele b³êdów we
wzorach, b³êdnych okreœleñ w symbolice, w in-
deksowaniu symboli itd., ja to po prostu popra-
wi³em i st¹d te poprawki, które zosta³y wprowa-
dzone i s¹ sygnowane moim nazwiskiem. Maj¹
one po prostu charakter formalnego, matematy-
cznego wyczyszczenia treœci ustawy.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
(Senator Marian Mi³ek: Dziêkujê bardzo.)
Wysoki Senacie! Przystêpujemy do g³osowania

w sprawie ustawy o zasadach pokrywania kosz-

tów powsta³ych u wytwórców w zwi¹zku z przed-
terminowym rozwi¹zaniem umów d³ugotermino-
wych sprzeda¿y mocy i energii elektrycznej.

Przypominam, w toku debaty komisja oraz se-
nator wnioskodawca przedstawili wnioski
o wprowadzenie poprawek do ustawy.

Informujê, ¿e za chwilê zostan¹ przeprowa-
dzone kolejne g³osowania nad przedstawiony-
mi poprawkami wed³ug kolejnoœci przepisów
ustawy.

Przystêpujemy do g³osowania nad przedsta-
wionymi poprawkami, przy czym, zgodnie z su-
gesti¹ pana senatora Mi³ka, proponujê, ¿eby
dwadzieœcia parê poprawek, chyba dwadzieœcia
osiem czy dwadzieœcia siedem, zosta³o podda-
nych pod g³osowanie ³¹cznie. Przeczytam dla pe-
wnoœci raz jeszcze te wszystkie numery popra-
wek: pierwsza, druga, pi¹ta, ósma, dziewi¹ta,
dziesi¹ta, dwunasta, piêtnasta, osiemnasta,
dwudziesta, dwudziesta pierwsza, dwudziesta
druga, dwudziesta trzecia, dwudziesta czwarta,
dwudziesta siódma, dwudziesta ósma, trzydzie-
sta, trzydziesta pierwsza, trzydziesta pi¹ta, trzy-
dziesta szósta, trzydziesta siódma, trzydziesta
dziewi¹ta, czterdziesta pierwsza, czterdziesta
druga, czterdziesta trzecia, czterdziesta pi¹ta
i czterdziesta szósta. Je¿eli przyjmiemy te po-
prawki, to trzy poprawki wspomniane przez se-
natora, czyli szesnasta, siedemnasta i czterdzie-
sta, automatycznie zostan¹ wykluczone.

Zatemproszêonaciœniêcieprzyciskuobecnoœci.
Kto jest za? Proszê o naciœniêcie przycisku „za”

i podniesienie rêki.
Kto jest przeciw? Przycisk „przeciw” i podnie-

sienie rêki.
Kto siê wstrzyma³ od g³osu? Przycisk „wstrzy-

mujê siê” i analogicznie.
Dziêkujê. Proszê o podanie wyników.
Na 92 obecnych senatorów 91 by³o za,

1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowanie nr 5)
Wszystkie wymienione poprawki zosta³y przy-

jête.
Przystêpujemy do g³osowania nad poprawka-

mi trzeci¹ i czwart¹, nad którymi nale¿y g³osowaæ
³¹cznie. Maj¹ one na celu zabezpieczenie praw
wierzycieli z umów gwarancji i porêczeñ w przy-
padku rozwi¹zania kontraktów d³ugotermino-
wych.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za? Przycisk „za” i rêka.
Kto jest przeciw? Przycisk „przeciw” i podnie-

sienie rêki.
Kto siê wstrzyma³ od g³osu? Przycisk „wstrzy-

mujê siê” i podniesienie rêki.
Dziêkujê. Proszê o podanie wyników.
Na 93 obecnych senatorów wszyscy byli za.

(G³osowanie nr 6)
Poprawki trzecia i czwarta zosta³y przyjête.
Nad poprawkami szóst¹ i siódm¹ nale¿y g³oso-

waæ ³¹cznie. Maj¹ one na celu jednoznaczne roz-
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strzygniêcie charakteru op³aty koñcowej stano-
wi¹cej…

(Rozmowy na sali)
Szanowna Lewa Strono, proszê ciszej.
(Senator Ryszard Bender: Upomnienie dla le-

wej strony.)
(Senator Zbigniew Rau: O, lewa strona.)
…rozstrzygniêcie charakteru op³aty koñcowej

stanowi¹cej wynagrodzenie z tytu³u us³ugi prze-
sy³ania lub dystrybucji œwiadczonej przez p³atni-
ka na rzecz podmiotu op³acaj¹cego op³atê.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za? Przycisk „za”, podniesienie rêki.
Kto jest przeciw? Przycisk „przeciw”, podnie-

sienie rêki.
Kto siê wstrzyma³ od g³osu? Przycisk „wstrzy-

mujê siê”, podniesienie rêki.
Dziêkujê. Proszê o wyniki.
Na 92 obecnych senatorów wszyscy byli za.

(G³osowanie nr 7)
Poprawki zosta³y przyjête.
Przepraszam, teraz przewracam wszystkie

strony z poprawkami, nad którymi ju¿ g³osowa-
liœmy.

Poprawka jedenasta ma umo¿liwiæ operatoro-
wi prawid³owe zadeklarowanie wysokoœci przy-
chodów w miesi¹cu rozliczeniowym.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za? Przycisk „za”, podniesienie rêki.
Kto jest przeciw? Przycisk „przeciw”, podnie-

sienie rêki.
Kto siê wstrzyma³ od g³osu? Przycisk „wstrzy-

mujê siê”, podniesienie rêki.
Dziêkujê. Proszê o wyniki.
Na 93 obecnych senatorów 92 by³o za, 1 nie

g³osowa³. (G³osowanie nr 8)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka trzynasta usuwa z ustawy zbêdne

powtórzenie zasad obliczania op³aty przejœciowej
nale¿nej od p³atnika.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za? Przycisk „za”, podniesienie rêki.
Kto jest przeciw? Przycisk „przeciw”, podnie-

sienie rêki.
Kto siê wstrzyma³ od g³osu? Przycisk „wstrzy-

mujê siê”, podniesienie rêki.
Dziêkujê. Proszê o wyniki.
Na 93 obecnych senatorów wszyscy byli za.

(G³osowanie nr 9)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka czternasta umo¿liwia realizacjê

procedury przekazania œrodków zgromadzonych
na rachunku operatora w terminie krótszym ni¿
czternaœcie dni.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za? Przycisk „za”, podniesienie rêki.
Kto jest przeciw? Przycisk „przeciw”, podnie-

sienie rêki.

Kto wstrzyma³ siê od g³osu? Przycisk „wstrzy-
mujê siê” i podniesienie rêki.

Wyniki.
Na 92 obecnych senatorów 91 by³o za, 1 nie

g³osowa³. (G³osowanie nr 10)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka dziewiêtnasta wyd³u¿a termin p³at-

noœci zaliczek w pierwszym roku po rozwi¹zaniu
kontraktów d³ugoterminowych.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za? Przycisk „za”, podniesienie rêki.
Kto jest przeciw? Przycisk „przeciw”, podnie-

sienie rêki.
Kto siê wstrzyma³ od g³osu? Przycisk „wstrzy-

mujê siê”.
Proszê o wyniki.
Na 93 obecnych senatorów wszyscy byli za.

(G³osowanie nr 11)
Poprawka zosta³a przyjêta. Tak jest, wszystko

siê zgadza.
Poprawka dwudziesta pi¹ta zwalnia wytwór-

ców, którzy zrezygnowali z otrzymywania œrod-
ków na pokrycie kosztów osieroconych, z obo-
wi¹zków informacyjnych.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za? Przycisk „za”, podniesienie rêki.
Kto jest przeciw? Przycisk „przeciw”, podnie-

sienie rêki.
Kto siê wstrzyma³ od g³osu? Przycisk „wstrzy-

mujê siê”.
Dziêkujê. Wyniki.
Na 93 obecnych senatorów 92 by³o za, 1 nie

g³osowa³. (G³osowanie nr 12)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Nad poprawkami dwudziest¹ szóst¹, czterdzie-

st¹ czwart¹ i czterdziest¹ ósm¹ nale¿y g³osowaæ
³¹cznie. Maj¹ one na celu dookreœlenie zasad i ter-
minów sporz¹dzania raportów dla Komisji Europej-
skiej. Zgodnie z poprawk¹ czterdziest¹ ósm¹ pier-
wszy raport zostanie sporz¹dzony w roku 2009.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za? Przycisk „za”, podniesienie rêki.
Kto jest przeciw? Przycisk „przeciw”, podnie-

sienie rêki.
Kto siê wstrzyma³ od g³osu? Przycisk „wstrzy-

mujê siê”.
Wyniki.
Na 93 obecnych senatorów wszyscy byli za.

(G³osowanie nr 13)
Poprawki zosta³y przyjête.
Poprawka dwudziesta dziewi¹ta pozwala uw-

zglêdniaæ w zaktualizowanej wartoœci ksiêgowej
nak³ady inwestycyjne, nawet je¿eli ich rozlicze-
nie nast¹pi w roku 2008.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za? Przycisk „za”, podniesienie rêki.
Kto jest przeciw? Przycisk „przeciw”, podnie-

sienie rêki.
Kto siê wstrzyma³ od g³osu? Przycisk „wstrzy-

mujê siê”.

35. posiedzenie Senatu w dniu 21 czerwca 2007 r.
172 G³osowania

(wicemarsza³ek M. Zió³kowski)



Dziêkujê. Wyniki.
Na 93 obecnych senatorów wszyscy byli za.

(G³osowanie nr 14)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka trzydziesta druga pozwala na zali-

czenie otrzymanych œrodków na poczet zwrotu
wydatków na nabycie wartoœci niematerialnych
i prawnych.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za? Przycisk „za”.
Kto jest przeciw? Przycisk „przeciw”.
Kto siê wstrzyma³ od g³osu? Przycisk „wstrzy-

mujê siê” i odpowiednio rêka.
Poproszê o wyniki.
Na 93 obecnych senatorów wszyscy byli za.

(G³osowanie nr 15)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka trzydziesta trzecia ma na celu usu-

niêcie w¹tpliwoœci, w jaki sposób traktowaæ pod
wzglêdem podatkowym zwrot tak zwanej dodat-
niej ró¿nicy kosztów osieroconych. Cokolwiek to
znaczy.

(Weso³oœæ na sali)
Przycisk obecnoœci.
Kto jest za? Przycisk „za”, podniesienie rêki.
Kto jest przeciw? Przycisk „przeciw”, podnie-

sienie rêki.
Kto siê wstrzyma³ od g³osu? Przycisk „wstrzy-

mujê siê”, podniesienie rêki.
Proszê o wyniki.
Na 93 obecnych senatorów 92 by³o za,

1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowanie nr 16)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Przyciski trzydzieœci cztery i trzydzieœci osiem

nale¿y przeg³osowaæ ³¹cznie.
(G³os z sali: Poprawki.)
(Weso³oœæ na sali)
Przyciski te¿.
Poprawki trzydziesta czwarta i trzydziesta ós-

ma maj¹ na celu dodanie przepisów jednoznacz-
nie stwierdzaj¹cych charakter podatkowy œrod-
ków otrzymanych na pokrycie kosztów osieroco-
nych.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za? Przycisk „za”.
Kto jest przeciw? Przycisk „przeciw”.
Kto siê wstrzyma³ od g³osu? Przycisk „wstrzy-

mujê siê”, rêka analogicznie.
Dziêkujê. Wyniki.
Na 93 obecnych senatorów wszyscy byli za.

(G³osowanie nr 17)
Poprawki zosta³y przyjête.
Przechodzimy do prawie ostatnich popra-

wek.
Poprawka czterdziesta siódma pozwala uw-

zglêdniaæ przy obliczaniu korekty nak³ady inwe-
stycyjne, nawet je¿eli ich rozliczenie nast¹pi
w roku 2008.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za? Przycisk „za”.
Kto jest przeciw? Przycisk „przeciw”.
Kto siê wstrzyma³ od g³osu? Przycisk „wstrzy-

mujê siê” i podniesienie rêki.
Dziêkujê. Proszê o wyniki.
Na 93 obecnych senatorów 92 by³o za, 1 nie

g³osowa³. (G³osowanie nr 18)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Proszê pañstwa, przystêpujemy zatem do g³o-

sowania nad podjêciem uchwa³y w sprawie usta-
wy o zasadach pokrywania kosztów powsta³ych
u wytwórców w zwi¹zku z przedterminowym roz-
wi¹zaniem umów d³ugoterminowych sprzeda¿y
mocy i energii elektrycznej w ca³oœci, ze zmiana-
mi wynikaj¹cymi z przyjêtych poprawek.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za? Proszê o naciœniêcie przycisku „za”

i podniesienie rêki.
Kto jest przeciw? Przycisk „przeciw”, podnie-

sienie rêki.
Kto siê wstrzyma³ od g³osu? Przycisk „wstrzy-

mujê siê” i podniesienie rêki.
Dziêkujê. Poproszê o wyniki.
Na 93 obecnych senatorów 92 by³o za,

1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowanie nr 19)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e

Senat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zasa-
dach pokrywania kosztów powsta³ych u wytwór-
ców w zwi¹zku z przedterminowym rozwi¹za-
niem umów d³ugoterminowych sprzeda¿y mocy
i energii elektrycznej.

Powracamy do rozpatrywania punktu dru-
giego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo
energetyczne.

Przypominam, ¿e debata zosta³a zakoñczona
i obecnie mo¿emy przyst¹piæ do g³osowania
w sprawie tej ustawy.

Komisja Gospodarki Narodowej przedstawi³a
projekt uchwa³y, w którym wnosi³a o przyjêcie
tej ustawy bez poprawek, druk senacki nr 467A.

Przystêpujemy zatem do g³osowania nad
przedstawionym przez komisjê projektem
uchwa³y.

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

przedstawionego projektu uchwa³y? Przycisk
„za” i podniesienie rêki.

Kto jest przeciw? Przycisk „przeciw” i podnie-
sienie rêki.

Kto siê wstrzyma³ od g³osu? Przycisk „wstrzy-
mujê siê” i podniesienie rêki.

Dziêkujê. Proszê o podanie wyników g³osowa-
nia.

Na 91 obecnych senatorów wszyscy byli za.
(G³osowanie nr 20)

Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e
Senat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zmia-
nie ustawy – Prawo energetyczne.
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Wysoki Senacie, powracamy do rozpatrywa-
nia punktu trzeciego porz¹dku obrad: stano-
wisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie usta-
wy – Prawo w³asnoœci przemys³owej.

W przerwie w obradach odby³o siê posiedzenie
Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Na-
uki, Edukacji i Sportu, które ustosunkowa³y siê
do przedstawionych w toku debaty wniosków
i przygotowa³y wspólne sprawozdanie w tej spra-
wie.

Obecnie g³os mog¹ zabraæ jedynie sprawo-
zdawcy i wnioskodawcy.

Pan senator Jerzy Szmit jest sprawozdawc¹
obu komisji.

Proszê o zabranie g³osu i przedstawienie uzgo-
dnionych wniosków.

Senator Jerzy Szmit:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Mam zaszczyt przedstawiæ sprawozdanie

z prac po³¹czonych komisji: Komisji Gospodarki
Narodowej oraz Komisji Nauki, Edukacji i Spor-
tu, w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo
w³asnoœci przemys³owej. W wyniku prac po³¹czo-
ne komisje wnosz¹, aby Wysoki Senat raczy³
przyj¹æ nastêpuj¹ce poprawki: pierwsz¹, drug¹,
trzeci¹, czwart¹, pi¹t¹, szóst¹ i siódm¹. Dziêkujê
bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Czy senator sprawozdawca Piotr Wach chce je-

szcze zabraæ g³os?
(Senator Piotr Wach: Panie Marsza³ku, dziêku-

jê bardzo, nie ma takiej potrzeby.)
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Przystêpujemy zatem do g³osowania w sprawie

ustawy o zmianie ustawy – Prawo w³asnoœci
przemys³owej.

Przypominam, ¿e w toku debaty komisje
przedstawi³y wnioski o wprowadzenie poprawek
do ustawy.

Informujê, ¿e zgodnie z regulaminem za chwilê
zostan¹ przeprowadzone kolejne g³osowania nad
przedstawionymi poprawkami wed³ug kolejnoœci
przepisów ustawy.

Przystêpujemy do g³osowania nad przedsta-
wionymi poprawkami.

Poprawka pierwsza koryguje b³êdne odes³anie.
Przycisk obecnoœci.
Kto jest za? Przycisk „za”.
Kto jest przeciw? Przycisk „przeciw”.
Kto siê wstrzyma³ od g³osu? Przycisk „wstrzy-

mujê siê” i podniesienie rêki.
Proszê o wyniki.
Na 90 obecnych senatorów wszyscy byli za.

(G³osowanie nr 21)

Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka druga zmierza do zapewnienia kon-

sekwencji w zakresie przepisów dotycz¹cych no-
tyfikowania Miêdzynarodowemu Biuru W³asno-
œci Intelektualnej decyzji dotycz¹cych uznania
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ochrony
miêdzynarodowego znaku towarowego.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za? Przycisk „za” i podniesienie rêki.
Kto jest przeciw? Przycisk „przeciw” i podnie-

sienie rêki.
Kto siê wstrzyma³ od g³osu? Przycisk „wstrzy-

mujê siê”.
Proszê o wyniki.
Na 90 obecnych senatorów 89 by³o za, 1 nie

g³osowa³. (G³osowanie nr 22)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka trzecia zmierza do zapewnienia

spójnoœci w zakresie przepisów dotycz¹cych ko-
respondencji przes³anej za pomoc¹ telefaksu
i korespondencji przes³anej w postaci elektroni-
cznej.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za? Przycisk „za”.
Kto jest przeciw? Przycisk „przeciw”.
Kto siê wstrzyma³ od g³osu? Przycisk „wstrzy-

mujê siê” i podniesienie rêki.
Poproszê o wyniki.
Na 91 obecnych senatorów wszyscy byli za.

(G³osowanie nr 23)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka czwarta ma charakter redakcyjny.
Przycisk obecnoœci.
Kto jest za? Przycisk „za”.
Kto jest przeciw? Przycisk „przeciw”.
Kto siê wstrzyma³ od g³osu? Przycisk „wstrzy-

mujê siê” i podniesienie rêki.
Proszê o wyniki.
Na 88 obecnych senatorów wszyscy byli za.

(G³osowanie nr 24)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka pi¹ta zmierza do tego, aby tak zwa-

na klauzula napraw mia³a zastosowanie wy³¹cz-
nie do wzorów przemys³owych zarejestrowanych
od dnia wejœcia w ¿ycie ustawy.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za? Przycisk „za”.
Kto jest przeciw? Przycisk „przeciw”.
Kto siê wstrzyma³ od g³osu? Przycisk „wstrzy-

mujê siê” i podniesienie rêki.
Poproszê o wyniki.
Na 91 obecnych senatorów 40 by³o za, 49

– przeciw, 1 wstrzyma³ siê od g³osu, 1 nie g³oso-
wa³. (G³osowanie nr 25)

Poprawka zosta³a odrzucona.
Poprawka szósta uœciœla przepis przejœcio-

wy, wskazuj¹c, ¿e dotyczy on przedstawicieli
organizacji spo³ecznych, do których zakresu
dzia³ania nale¿¹ sprawy popierania w³asnoœci
przemys³owej.
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Przycisk obecnoœci.
Kto jest za? Przycisk „za”.
Kto jest przeciw? Przycisk „przeciw”.
Kto siê wstrzyma³ od g³osu? Przycisk „wstrzy-

mujê siê” i podniesienie rêki.
Proszê o wyniki.
Na 90 obecnych senatorów 88 g³osowa³o za,

1 wstrzyma³ siê od g³osu, 1 nie g³osowa³. (G³oso-
wanie nr 26)

Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka siódma zmierza do tego, aby noweli-

zacja przepisów karnych wchodzi³a w ¿ycie wcze-
œniej ni¿ ca³a ustawa, to znaczy nie po up³ywie
trzech miesiêcy, ale trzydziestu dni od dnia og³o-
szenia.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za? Przycisk „za”.
Kto jest przeciw? Przycisk „przeciw”.
Kto siê wstrzyma³ od g³osu? Przycisk „wstrzy-

mujê siê” i podniesienie rêki.
Proszê o wyniki.
Na 91 obecnych senatorów 90 by³o za, 1 – prze-

ciw. (G³osowanie nr 27)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Przystêpujemy do g³osowania nad podjêciem

uchwa³y w sprawie ustawy o zmianie ustawy
– Prawo w³asnoœci przemys³owej w ca³oœci, ze
zmianami wynikaj¹cymi z przyjêtych poprawek.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za? Przycisk „za” i podniesienie rêki.
Kto jest przeciw? Przycisk „przeciw” i podnie-

sienie rêki.
Kto siê wstrzyma³ od g³osu? Przycisk „wstrzy-

mujê siê” i podniesienie rêki.
Dziêkujê. Proszê o wyniki.
Na 91 obecnych senatorów 90 by³o za,

1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowanie nr 28)
Stwierdzam, ¿e Senat podj¹³ uchwa³ê w spra-

wie ustawy o zmianie ustawy – Prawo w³asnoœci
przemys³owej.

Wysoki Senacie, powracamy do rozpatrywa-
nia punktu czwartego porz¹dku obrad: stano-
wisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie usta-
wy o op³acie skarbowej.

Debata zosta³a zakoñczona i mo¿emy przy-
st¹piæ do g³osowania w sprawie tej ustawy.

Przystêpujemy do g³osowania.
Przypominam, ¿e w toku debaty zosta³y przed-

stawione nastêpuj¹ce wnioski: mniejszoœæ Ko-
misji Gospodarki Narodowej wnosi³a o przyjêcie
ustawy bez poprawek, Komisja Gospodarki Na-
rodowej przedstawi³a wniosek o wprowadzenie
poprawki do ustawy.

Zgodnie z Regulaminem Senatu w pierwszej
kolejnoœci zostanie przeprowadzone g³osowanie
nad wnioskiem o przyjêcie ustawy bez poprawek,
a nastêpnie – w wypadku odrzucenia tego wnios-
ku – nad przedstawion¹ poprawk¹.

Przystêpujemy do g³osowania nad wnioskiem
mniejszoœci Komisji Gospodarki Narodowej
o przyjêcie ustawy o zmianie ustawy o op³acie
skarbowej bez poprawek.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za? Przycisk „za” i podniesienie rêki.
Kto jest przeciw? Przycisk „przeciw” i podnie-

sienie rêki.
Kto siê wstrzyma³ od g³osu? Przycisk „wstrzy-

mujê siê” i podniesienie rêki.
Dziêkujê. Proszê o wyniki.* (G³osowanie

nr 29)
(Weso³oœæ na sali)
Wobec wyników g³osowania – wyraŸna wiêk-

szoœæ g³osów, tak? – stwierdzam, ¿e Senat podj¹³
uchwa³ê w sprawie ustawy o zmianie ustawy
o op³acie skarbowej.

Wysoki Senacie, powracamy do rozpatrywa-
nia punktu pi¹tego porz¹dku obrad: stanowis-
ko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy
o œwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowa-
nych ze œrodków publicznych oraz ustawy
o ubezpieczeniach obowi¹zkowych, Ubezpiecze-
niowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim
Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

W przerwie w obradach odby³o siê posiedze-
nie Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komi-
sji Zdrowia, które ustosunkowa³y siê do wnios-
ków i przedstawi³y wspólne sprawozdanie w tej
sprawie.

Zgodnie z regulaminem obecnie mog¹ zabraæ
g³os jedynie sprawozdawcy i wnioskodawcy.

Pani senator Janina Fetliñska, sprawozdawca
obu komisji, proszona jest o zabranie g³osu
i przedstawienie wniosków.

Pani Senator, proszê bardzo.

Senator Janina Fetliñska:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Po³¹czone komisje, Komisja Gospodarki Naro-

dowej i Komisja Zdrowia, na posiedzeniu w dniu
20 czerwca ustosunkowa³y siê do wniosków zg³o-
szonych do ustawy o zmianie ustawy o œwiadcze-
niach opieki zdrowotnej finansowanych ze œrod-
ków publicznych oraz ustawy o ubezpieczeniach
obowi¹zkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu
Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli
Komunikacyjnych.

W wyniku gor¹cej debaty na posiedzeniu ple-
narnym pad³ wniosek o odrzucenie ustawy, który
zosta³ przeg³osowany na posiedzeniu komisji
i odrzucony w wyniku g³osowania. 6 osób g³oso-
wa³o za, 8 – przeciw, a 2 wstrzyma³y siê od g³osu,
zatem wniosek odrzucono. Pozosta³e cztery po-
prawki, które zosta³y wczeœniej zg³oszone, prze-
g³osowano pozytywnie, 13 osób g³osowa³o za, 6 –
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przeciw, nikt nie wstrzyma³ siê od g³osu. W tej sy-
tuacji w imieniu komisji mam zaszczyt wnosiæ
o uchwalenie ustawy wraz z przyjêtymi przez ko-
misjê poprawkami. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê.
Czy pan senator wnioskodawca Andrzej £u-

czycki chce zabraæ g³os?
(Senator Andrzej £uczycki: Dziêkujê, Panie

Marsza³ku. Myœlê, ¿e wszystko na ten temat zo-
sta³o ju¿ powiedziane i pozostaniemy chyba przy
swoich pogl¹dach.)

Przystêpujemy zatem do g³osowania w sprawie
ustawy o zmianie ustawy o œwiadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze œrodków publicz-
nych oraz ustawy o ubezpieczeniach obowi¹zko-
wych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyj-
nym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunika-
cyjnych.

Przypominam, ¿e w tej sprawie w toku debaty
przedstawiono nastêpuj¹ce wnioski: senator
wnioskodawca – wniosek o odrzucenie ustawy,
komisje – wnioski o wprowadzenie poprawek do
ustawy.

W pierwszej kolejnoœci zostanie przeprowa-
dzone g³osowanie nad wnioskiem o odrzucenie
ustawy, a nastêpnie – w przypadku odrzucenia
tego wniosku – nad przedstawionymi poprawka-
mi wed³ug kolejnoœci przepisów ustawy.

Przystêpujemy do g³osowania nad wnioskiem
senatora Andrzeja £uczyckiego o odrzucenie
ustawy o zmianie ustawy o œwiadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze œrodków publicz-
nych oraz ustawy o ubezpieczeniach obowi¹zko-
wych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyj-
nym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunika-
cyjnych.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za? Przycisk „za” i podniesienie rêki.
Kto jest przeciw? Przycisk „przeciw” i podnie-

sienie rêki.
Kto siê wstrzyma³ od g³osu? Przycisk „wstrzy-

muje siê” i podniesienie rêki.
Proszê o wyniki g³osowania.
Za 34 senatorów, przeciw – 51, wstrzyma³o siê

5. (G³osowanie nr 30)
Poprawka… to znaczy…
(G³os z sali: Wniosek.)
Wniosek, nie poprawka, wniosek zosta³ odrzu-

cony.
Wobec odrzucenia wniosku o odrzucenie usta-

wy przystêpujemy do g³osowania nad przedsta-
wionymi poprawkami.

Poprawka pierwsza doprecyzowuje, ¿e rosz-
czenie regresowe przys³uguj¹ce podmiotowi zo-
bowi¹zanemu do finansowania œwiadczeñ zdro-

wotnych w stosunku do sprawcy umyœlnego
przestêpstwa, którego skutkiem jest koniecz-
noœæ udzielenia takich œwiadczeñ, nie przys³ugu-
je Narodowemu Funduszowi Zdrowia, je¿eli ko-
szty œwiadczeñ udzielonych poszkodowanemu
zostan¹ pokryte ze œrodków pochodz¹cych z op-
³aty rycza³towej.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za? Przycisk „za”.
Kto jest przeciw? Przycisk „przeciw”.
Kto siê wstrzyma³ od g³osu? Przycisk „wstrzy-

mujê siê” i podniesienie rêki.
Dziêkujê. Proszê o wyniki g³osowania.
G³osowa³o 92 senatorów, 87 za, wstrzyma³o

siê 5. (G³osowanie nr 31)
Poprawka pierwsza zosta³a przyjêta.
Poprawka druga doprecyzowuje warunki, pod

którymi Narodowy Fundusz Zdrowia pokrywa
koszty œwiadczeñ opieki zdrowotnej ze œrodków
pochodz¹cych z op³aty rycza³towej.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za? Przycisk „za”.
Kto przeciw? Przycisk „przeciw”.
Kto siê wstrzyma³ od g³osu? Przycisk „wstrzy-

mujê siê” i podniesienie rêki.
Proszê o wyniki.
91 senatorów obecnych, 88 za, 3 wstrzyma³o

siê od g³osu. (G³osowanie nr 32)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawki trzeci¹ i czwart¹ nale¿y przeg³oso-

waæ ³¹cznie. Przed³u¿aj¹ one do dnia 31 grudnia
2008 r. okres stosowania wskaŸnika, o którym
mowa w art. 4 noweli, s³u¿¹cego do okreœlania
op³aty rycza³towej przekazywanej przez zak³ady
ubezpieczeñ do centrali Narodowego Funduszu
Zdrowia. Poprawki przesuwaj¹ tak¿e termin wej-
œcia ustawy w ¿ycie z dnia 1 lipca 2007 r. na dzieñ
1 paŸdziernika 2007 r.

Przycisk obecnoœci.
Kto za? Przycisk „za” .
Kto przeciw? Przycisk „przeciw”.
Kto siê wstrzymuje od g³osu? Przycisk „wstrzy-

mujê siê” i podniesienie rêki.
Poproszê o podanie wyników.
Obecnych 91 senatorów, 89 za, 2 wstrzyma³o

siê od g³osu. (G³osowanie nr 33)
Poprawki zosta³y przyjête.
Przystêpujemy obecnie do g³osowania nad

podjêciem uchwa³y w sprawie ustawy o zmianie
ustawy o œwiadczeniach opieki zdrowotnej finan-
sowanych ze œrodków publicznych oraz ustawy
o ubezpieczeniach obowi¹zkowych, Ubezpiecze-
niowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim
Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych w ca³o-
œci, ze zmianami wynikaj¹cymi z przyjêtych po-
prawek.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za? Przycisk „za” i podniesienie rêki.
Kto jest przeciw? Przycisk „przeciw” i podnie-

sienie rêki.
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Kto siê wstrzyma³ od g³osu? Przycisk „wstrzy-
mujê siê”.

Proszê o podanie wyników.
Na 92 obecnych senatorów 54 g³osowa³o za, 30

– przeciw, 8 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowa-
nie nr 34)

Stwierdzam, ¿e Senat podj¹³ uchwa³ê w spra-
wie ustawy o zmianie ustawy o œwiadczeniach
opieki zdrowotnej finansowanych ze œrodków
publicznych oraz ustawy o ubezpieczeniach obo-
wi¹zkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu
Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli
Komunikacyjnych.

Wysoki Senacie, nastêpny punkt poprowadzi
ju¿ pan marsza³ek Putra.

Dziêkujê.
(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza-

³ek Krzysztof Putra)

Wicemarsza³ek Krzysztof Putra:
Powracamy do rozpatrywania punktu szó-

stego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o systemie
ubezpieczeñ spo³ecznych oraz niektórych innych
ustaw.

Przypominam, ¿e w przerwie w obradach od-
by³o siê posiedzenie Komisji Rodziny i Polityki
Spo³ecznej oraz Komisji Gospodarki Narodowej,
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, g³os mog¹
zabraæ jedynie sprawozdawcy i wnioskodawcy.

Proszê sprawozdawcê Komisji Rodziny i Polity-
ki Spo³ecznej oraz Komisji Gospodarki Narodo-
wej, pana senatora Jerzego Szmita, o zabranie
g³osu i przedstawienie uzgodnionych na posie-
dzeniu wniosków.

Senator Jerzy Szmit:
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Podczas posiedzenia po³¹czonych komisji, Ko-

misji Rodziny i Polityki Spo³ecznej oraz Komisji
Gospodarki Narodowej, pracowaliœmy nad dwie-
ma grupami wniosków. Pani senator Ewa Toma-
szewska zg³osi³a wnioski, które generalnie zmie-
rza³y do tego, aby ustawa nie ingerowa³a w obec-
nie obowi¹zuj¹cy system finansowania Fundu-
szu Ubezpieczeñ Spo³ecznych. Z drugiej strony
by³ zg³oszony przez pana senatora Tomasza Mi-
siaka zespó³ poprawek, który zmierza³y, mo¿na
powiedzieæ, w drug¹ stronê, to znaczy do tego,
aby zmiany w systemie nast¹pi³y szybciej i by³y
de facto g³êbsze.

Ostatecznie po dyskusji po³¹czone komisje re-
komenduj¹ Wysokiej Izbie wniosek o przyjêcie
ustawy bez poprawek, czyli odrzuci³y one wszyst-
kie poprawki zg³oszone przez oboje pañstwa se-
natorów. Powtórzê: po³¹czone komisje rekomen-
duj¹ wniosek o przyjêcie ustawy bez poprawek.

Wicemarsza³ek Krzysztof Putra:
Proszê sprawozdawcê mniejszoœci po³¹czo-

nych komisji, pana senatora Tomasza Misiaka,
o zabranie g³osu i przedstawienie wniosku mniej-
szoœci po³¹czonych komisji…

(Senator Tomasz Misiak: Panie Marsza³ku,
myœlê, ¿e wszystkie sprawy by³y ju¿ poruszane
podczas posiedzenia zarówno komisji, jak i Sena-
tu, wiêc nie bêdê zajmowa³ cennego czasu panów
senatorów i pañ senator.)

Dziêkujê bardzo.
Czy senatorowie wnioskodawcy lub pozosta³y

senator sprawozdawca chc¹ jeszcze zabraæ g³os?
Nie widzê chêtnych.

Przystêpujemy do g³osowania w sprawie usta-
wy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeñ spo-
³ecznych oraz niektórych innych ustaw.

Przypominam, ¿e w tej sprawie w toku debaty
przedstawiono nastêpuj¹ce wnioski: Komisja
Rodziny i Polityki Spo³ecznej wnios³a o odrzuce-
nie ustawy, Komisja Gospodarki Narodowej
wnios³a o przyjêcie ustawy bez poprawek, sena-
torowie wnioskodawcy przedstawili wnioski
o wprowadzenie poprawek do tekstu ustawy.

Informujê, ¿e zgodnie z art. 54 ust. 1 Regula-
minu Senatu w pierwszej kolejnoœci zostanie
przeprowadzone g³osowanie nad wnioskiem
o odrzucenie ustawy, a nastêpnie, w wypadku
odrzucenia tego wniosku, nad wnioskiem o przy-
jêcie ustawy bez poprawek.

Informujê, ¿e g³osowanie nad przedstawiony-
mi poprawkami zostanie przeprowadzone, je¿eli
zostan¹ odrzucone poprzednie wnioski.

Przystêpujemy do g³osowania nad wnioskiem
Komisji Rodziny i Polityki Spo³ecznej o odrzuce-
nie ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpie-
czeñ spo³ecznych oraz 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 przycis-
ku „przeciw” i podniesienie rêki.

Kto siê wstrzyma³ od g³osu? Proszê o naciœniê-
cie przycisku „wstrzymujê siê” i podniesienie rêki.

Proszê o podanie wyników g³osowania.
Obecnych 92 senatorów, 1 g³osowa³ za, 88

– przeciw, 3 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowa-
nie nr 35)

Poprawka zosta³a… Wobec wyników g³oso-
wania stwierdzam, i¿ Senat podj¹³ uchwa³ê
w sprawie…
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(G³osy z sali: Nie.)
Przepraszam. Wobec odczytanych wyników

stwierdzam, ¿e poprawka o odrzucenie ustawy…
(G³osy z sali: Wniosek.)
…wniosekoodrzucenieustawyzosta³odrzucony.
(G³os z sali: Teraz dobrze.) (Oklaski)
Wobec odrzucenia wniosku o odrzucenie usta-

wy przystêpujemy do g³osowania nad wnioskiem
Komisji Gospodarki Narodowej o przyjêcie usta-
wy 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 przycis-
ku „przeciw” i podniesienie rêki.

Kto siê wstrzyma³ od g³osu? Proszê o naciœniê-
cie przycisku „wstrzymujê siê” i podniesienie rêki.

Proszê o wyniki.
Obecnych 92 senatorów, 88 g³osowa³o za, 3

– przeciw, 1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowanie
nr 36)

Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e
Senat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zmia-
nie ustawy o systemie ubezpieczeñ spo³ecznych
oraz niektórych innych ustaw.

Powracamy do rozpatrywania punktu siód-
mego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo
o ustroju s¹dów powszechnych oraz niektórych
innych ustaw.

Przypominam, ¿e w przerwie w obradach od-
by³o siê posiedzenie Komisji Praw Cz³owieka
i Praworz¹dnoœci, która ustosunkowa³a siê do
wniosków przedstawionych w toku debaty i przy-
gotowa³a sprawozdanie w tej sprawie.

Przypominam, ¿e dyskusja nad rozpatrywan¹
ustaw¹ zosta³a zamkniêta i obecnie, zgodnie
z art. 52 ust. 6 Regulaminu Senatu, g³os mog¹
zabraæ jedynie sprawozdawcy i wnioskodawcy.

Proszê sprawozdawcê Komisji Praw Cz³owieka
i Praworz¹dnoœci, pana senatora Janusza Ku-
biaka, o zabranie g³osu i przedstawienie uzgo-
dnionych na posiedzeniu wniosków.

Senator Janusz Kubiak:
Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
Komisja Praw Cz³owieka i Praworz¹dnoœci

w trakcie przerwy w posiedzeniu Senatu rozpa-
trywa³a poprawki zg³oszone w czasie posiedze-
nia przez senatorów. Podczas swojego posiedze-
nia dokona³a modyfikacji czy pewnej zmiany
i uzupe³nienia poprawki ju¿ wczeœniej przez sie-
bie przyjêtej. Komisja nie popar³a wniosku o od-
rzucenie ustawy, a jeœli chodzi o poprawki, to
niektóre poprawki przyjê³a, a niektóre poprawki
odrzuci³a.

Wysoki Senat raczy przyj¹æ zawarte w punkcie
oznaczonym rzymsk¹ dwójk¹ poprawki czwart¹,
dziewi¹t¹, dziewiêtnast¹ i dwudziest¹ jako po-
prawki komisji. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Krzysztof Putra:
Dziêkujê bardzo panu senatorowi.
Czy senatorowie wnioskodawcy chc¹ jeszcze

zabraæ g³os? Nie widzê chêtnych.
Przystêpujemy do g³osowania w sprawie…
(Senator W³odzimierz £yczywek: Dziêkujê

piêknie. Nie s¹dzê, abym kogoœ w sprawie ustro-
jowej mia³ przekonywaæ w ostatniej chwili.)

Bardzo dziêkujê.
Przystêpujemy do g³osowania w sprawie usta-

wy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju s¹dów po-
wszechnych oraz niektórych innych ustaw.

Przypominam, ¿e w tej sprawie w toku debaty
przedstawiono nastêpuj¹ce wnioski: senator
wnioskodawca W³odzimierz £yczywek przedsta-
wi³ wniosek o odrzucenie ustawy, Komisja Praw
Cz³owieka i Praworz¹dnoœci oraz senatorowie
wnioskodawcy przedstawili wnioski o wprowa-
dzenie poprawek do ustawy.

Informujê, ¿e zgodnie z art. 54 ust. 1 Regula-
minu Senatu w pierwszej kolejnoœci zostanie
przeprowadzone g³osowanie nad wnioskiem
o odrzucenie ustawy, a nastêpnie, w przypadku
odrzucenia tego wniosku, nad przedstawiony-
mi poprawkami, wed³ug kolejnoœci przepisów
ustawy.

Przystêpujemy do g³osowania nad wnioskiem
senatora W³odzimierza £yczywka o odrzucenie
ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju
s¹dów powszechnych oraz 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? Przycisk „przeciw”.
Kto siê wstrzyma³ od g³osu? Przycisk „wstrzy-

mujê siê” i podniesienie rêki.
Proszê o wyniki.
Obecnych 92 senatorów, 34 g³osowa³o za, 55

– przeciw, 3 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowa-
nie nr 37)

Wobec odrzucenia wniosku o odrzucenie usta-
wy przystêpujemy do g³osowania nad przedsta-
wionymi poprawkami.

Poprawka pierwsza powoduje utrzymanie do-
tychczasowego sposobu okreœlenia organów
s¹du i rezygnuje z precyzowania zakresu zadañ
kierownika finansowego oraz dyrektora s¹du.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za? Proszê o naciœniêcie przycisku „za”

i podniesienie rêki.
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
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Proszê o wyniki.
Obecnych 92 senatorów, 31 g³osowa³o za, 57 –

przeciw, 3 wstrzyma³o siê od g³osu, 1 nie g³oso-
wa³. (G³osowanie nr 38)

Poprawka zosta³a odrzucona.
Poprawki drug¹ i szóst¹ przeg³osujemy ³¹cz-

nie. Maj¹ one na celu utrzymanie dotychczaso-
wej kompetencji kolegium s¹du w zakresie usta-
lenia podzia³u czynnoœci w s¹dzie.

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 92 senatorów, 33 g³osowa³o za, 57

– przeciw, 2 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowa-
nie nr 39)

Poprawki zosta³y odrzucone.
Przyjêcie poprawki trzeciej wyklucza g³osowa-

nie nad poprawk¹ czwart¹. Poprawka trzecia po-
woduje, i¿ o zastêpowaniu prezesa bêdzie prze-
s¹dza³a zasada d³ugoœci sta¿u pracy jako sêdzie-
go, a nie decyzje ministra sprawiedliwoœci.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Wyniki.
Obecnych 91 senatorów, 35 g³osowa³o za, 53

– przeciw, 3 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowa-
nie nr 40)

Poprawka zosta³a odrzucona.
Poprawka czwarta ma na celu ograniczenie

czasu wykonywania funkcji prezesa przez sê-
dziego wyznaczonego przez ministra sprawiedli-
woœci do szeœciu miesiêcy.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Wyniki.
Obecnych 92 senatorów, 85 g³osowa³o za,

3 – przeciw, 4 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowa-
nie nr 41)

Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka pi¹ta powoduje utrzymanie dotych-

czasowego miesiêcznego terminu do wydania
opinii, w sprawie powo³ania prezesa s¹du rejono-
wego, przez kolegium s¹du okrêgowego.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Wyniki.
Obecnych 91 senatorów, 35 g³osowa³o za, 54

– przeciw, 2 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowa-
nie nr 42)

Poprawka zosta³a odrzucona.
Poprawka siódma utrzymuje dotychczaso-

w¹ regulacjê pozwalaj¹c¹ na wybór do kole-
gium s¹du okrêgowego sêdziów s¹du rejono-
wego.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Wyniki.
Obecnych 92 senatorów, 35 g³osowa³o za, 56

– przeciw, 1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowanie
nr 43)

Poprawka zosta³a odrzucona.
Poprawka ósma uchyla dodawane przepisy re-

guluj¹ce zasady powo³ania dyrektora i kierowni-
ka finansowego.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Wyniki.
Obecnych 92 senatorów, 33 g³osowa³o za, 57

– przeciw, 2 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowa-
nie nr 44)

Poprawka zosta³a odrzucona.
Poprawka dziewi¹ta zabrania kandydowania

na stanowiska dyrektora i kierownika finanso-
wego osobom pozbawionym w³adzy rodzicielskiej
z powodu jej nadu¿ywania lub ra¿¹cego zanied-
bania obowi¹zków wzglêdem dziecka.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Wyniki.
Obecnych 92 senatorów, 86 g³osowa³o za,

3 – przeciw, 2 wstrzyma³o siê od g³osu, 1 nie g³o-
sowa³. (G³osowanie nr 45)

Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka dziesi¹ta powoduje uchylenie prze-

pisów umo¿liwiaj¹cych delegowanie sêdziego bez
jego zgody.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Wyniki.
Obecnych 92 senatorów, 33 g³osowa³o za, 56

– przeciw, 2 wstrzyma³o siê od g³osu, 1 nie g³oso-
wa³. (G³osowanie nr 46)

Poprawka zosta³a odrzucona.
Poprawka jedenasta zmierza do utrzymania

dotychczasowego maksymalnego czasu delego-
wania bez zgody – trzy miesi¹ce w roku.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Wyniki.
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Obecnych 92 senatorów, 34 g³osowa³o za, 56
– przeciw, 2 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowa-
nie nr 47)

Poprawka zosta³a odrzucona.
Poprawka dwunasta ogranicza kr¹g osób wy-

s³uchiwanych przez s¹d dyscyplinarny w postê-
powaniu o uchylenie immunitetu do rzecznika
dyscyplinarnego oraz sêdziego. Ponadto popraw-
ka ta znosi mo¿liwoœæ ograniczenia wgl¹du sê-
dziego do dokumentów, które zosta³y za³¹czone
do wniosku o zgodê na poci¹gniêcie sêdziego do
odpowiedzialnoœci karnej.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Wyniki.
Obecnych 92 senatorów, 33 g³osowa³o za, 57

– przeciw, 2 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowa-
nie nr 48)

Poprawka zosta³a odrzucona.
Poprawka trzynasta powoduje, i¿ o ogranicze-

niu wgl¹du do dokumentów decydowaæ bêdzie
s¹d na wniosek prokuratora, a nie tylko prokura-
tor.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Wyniki.
Obecnych 91 senatorów, 32 g³osowa³o za, 55

– przeciw, 3 wstrzyma³o siê od g³osu, 1 nie g³oso-
wa³. (G³osowanie nr 49)

Poprawka zosta³a odrzucona.
Poprawki czternasta i siedemnasta zmierzaj¹

do skreœlenia przepisów reguluj¹cych zasady
wyra¿ania zgody na poci¹gniêcie do odpowie-
dzialnoœci karnej sêdziego za pope³nienie zbro-
dni lub wystêpku zagro¿onego kar¹ pozbawienia
wolnoœci, której górna granica wynosi co naj-
mniej osiem lat.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Wyniki.
Obecnych 92 senatorów, 34 g³osowa³o za, 55

– przeciw, 3 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowa-
nie nr 50)

Poprawki zosta³y odrzucone.
Poprawka piêtnasta wyd³u¿a dwudziestoczte-

rogodzinny termin do wyra¿enia zgody na poci¹g-
niêcie do odpowiedzialnoœci karnej sêdziego za
pope³nienie zbrodni lub wystêpku zagro¿onego
kar¹ pozbawienia wolnoœci, której górna granica
wynosi co najmniej osiem lat, do czternastu dni.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za?

Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Wyniki.
Na 91 obecnych senatorów 36 g³osowa³o za, 53

– przeciw, 2 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowa-
nie nr 51)

Poprawka zosta³a odrzucona.
Poprawka szesnasta skreœla przepis ograni-

czaj¹cy uczestnictwo w posiedzeniu s¹du rozpa-
truj¹cego wniosek o zezwolenie na zatrzymanie
sêdziego wy³¹cznie do prokuratora i rzecznika
dyscyplinarnego.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Wyniki.
Na 92 obecnych senatorów 35 g³osowa³o za, 56

– przeciw, 1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowanie
nr 52)

Poprawka zosta³a odrzucona.
Poprawka osiemnasta skreœla przepisy umo¿-

liwiaj¹ce ministrowi sprawiedliwoœci zarz¹dze-
nie natychmiastowej przerwy w czynnoœciach
s³u¿bowych sêdziego w razie zatrzymania na go-
r¹cym uczynku albo pope³nienia czynu godz¹ce-
go w powagê s¹du.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Wyniki.
Na 91 obecnych senatorów 31 g³osowa³o za, 56

– przeciw, 3 wstrzyma³o siê od g³osu, 1 nie g³oso-
wa³. (G³osowanie nr 53)

Poprawka zosta³a odrzucona.
Poprawka dziewiêtnasta pozwala na zastoso-

wanie ograniczenia liczby kadencji równie¿ do
prezesów pe³ni¹cych funkcjê w dniu wejœcia
ustawy w ¿ycie.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Wyniki.
Na 92 obecnych senatorów 86 g³osowa³o za,

2 – przeciw, 4 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowa-
nie nr 54)

Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka dwudziesta wyd³u¿a vacatio legis

dla przepisów zwi¹zanych ze zwiêkszeniem wy-
datków bud¿etowych.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Wyniki.
Na 92 obecnych senatorów 90 g³osowa³o za,

1 – przeciw, 1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowa-
nie nr 55)
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Poprawka zosta³a przyjêta.
Przystêpujemy do g³osowania nad podjêciem

uchwa³y w sprawie ustawy o zmianie ustawy
– Prawo o ustroju s¹dów powszechnych oraz nie-
których innych ustaw w ca³oœci, ze zmianami wy-
nikaj¹cymi z przyjêtych poprawek.

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

projektu uchwa³y? Proszê o naciœniêcie przycis-
ku „za” i podniesienie rêki.

Kto jest przeciw? Proszê o naciœniêcie przycis-
ku „przeciw” i podniesienie rêki.

Kto siê wstrzyma³ od g³osu? Proszê o naciœ-
niêcie przycisku „wstrzymujê siê” i podniesienie
rêki.

Proszê o podanie wyników g³osowania.
Na 92 obecnych senatorów 55 g³osowa³o za, 34

– przeciw, 3 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowa-
nie nr 56)

Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e
Senat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zmia-
nie ustawy – Prawo o ustroju s¹dów powsze-
chnych oraz niektórych innych ustaw.

Powracamy do rozpatrywania punktu dzie-
wi¹tego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Krajowym
Rejestrze Karnym.

Przypominam, ¿e debata nad rozpatrywa-
n¹ ustaw¹ zosta³a zakoñczona i obecnie mo-
¿emy przyst¹piæ do g³osowania w sprawie tej
ustawy.

Przystêpujemy do g³osowania w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym.

Przypominam, ¿e Komisja Praw Cz³owieka
i Praworz¹dnoœci przedstawi³a projekt uchwa³y,
w którym wnosi o wprowadzenie poprawek do
ustawy, druk senacki nr 451A.

Zgodnie z art. 54 ust. 1 Regulaminu Senatu za
chwilê przeprowadzimy kolejne g³osowania nad
przedstawionymi poprawkami, a nastêpnie nad
podjêciem uchwa³y w ca³oœci, ze zmianami wyni-
kaj¹cymi z przyjêtych poprawek.

Przystêpujemy do g³osowania nad przedsta-
wionymi przez komisjê poprawkami.

Poprawka pierwsza ma charakter redakcyjny.
Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Wyniki.
Na 90 obecnych senatorów 90 g³osowa³o za.

(G³osowanie nr 57)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka druga precyzuje, ¿e ustawowy obo-

wi¹zek przesy³ania do innego pañstwa cz³onkow-
skiego Unii Europejskiej informacji z rejestru
karnego dotyczy jedynie obywateli danego pañ-
stwa.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Wyniki.
Na 91 obecnych senatorów 88 g³osowa³o za,

2 – przeciw, 1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowa-
nie nr 58)

Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka trzecia ma charakter redakcyjny.
Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Wyniki.
Na 92 obecnych senatorów 92 g³osowa³o za.

(G³osowanie nr 59)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka czwarta przenosi do w³aœciwej jed-

nostki redakcyjnej przepis okreœlaj¹cy termin na
udzielenie informacji, obowi¹zuj¹cy w kontak-
tach pomiêdzy organami centralnymi pañstw
cz³onkowskich Unii Europejskiej, i rozdziela go
od przepisu zawieraj¹cego uprawnienie osoby fi-
zycznej do z³o¿enia zapytania do rejestru karne-
go jednego z pañstw cz³onkowskich Unii Euro-
pejskiej.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Wyniki.
Na 91 obecnych senatorów 91 g³osowa³o za.

(G³osowanie nr 60)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka pi¹ta dostosowuje przepis do roz-

wi¹zañ zawartych w decyzji Rady Unii Europej-
skiej i stanowi, ¿e uprawnienie do z³o¿enia zapy-
tania do rejestru karnego jednego z pañstw
cz³onkowskich Unii Europejskiej przys³uguje nie
tylko obywatelowi, ale równie¿ rezydentowi da-
nego pañstwa.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Wyniki.
Na 91 obecnych 91 g³osowa³o za. (G³osowanie

nr 61)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Przystêpujemy do g³osowania nad podjêciem

uchwa³y w sprawie ustawy o zmianie ustawy
o Krajowym Rejestrze Karnym w ca³oœci, ze zmia-
nami 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 przycis-
ku „przeciw” i podniesienie rêki.
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Kto siê wstrzyma³ od g³osu? Proszê o naciœniê-
cie przycisku „wstrzymujê siê” i podniesienie rêki.

Proszê o podanie wyników g³osowania.
Na 92 obecnych senatorów 92 g³osowa³o za.

(G³osowanie nr 62)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e

Senat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zmia-
nie ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym.

Powracamy do rozpatrywania punktu dzie-
si¹tego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o muzeach.

Przypominam, ¿e w przerwie w obradach od-
by³o siê posiedzenie Komisji Kultury i Œrodków
Przekazu, która ustosunkowa³a siê do przedsta-
wionych w toku debaty wniosków i przygotowa³a
sprawozdanie w tej sprawie.

Przypominam, ¿e dyskusja nad rozpatrywan¹
ustaw¹ zosta³a zamkniêta i obecnie, zgodnie
z art. 52 ust. 6 Regulaminu Senatu, mog¹ zabraæ
g³os jedynie sprawozdawcy i wnioskodawcy.

Proszê sprawozdawcê Komisji Kultury i Œrod-
ków Przekazu, pana senatora Micha³a Wojtcza-
ka, o zabranie g³osu i przedstawienie uzgodnio-
nych na posiedzeniu wniosków.

Senator Micha³ Wojtczak:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Wysoka Izbo, Komisja Kultury i Œrodków Prze-

kazu rozpatrzy³a dwie poprawki zg³oszone do
omawianej ustawy. Pierwsza zmierza do tego,
aby obowi¹zek zapewnienia jednego dnia w tygo-
dniu bezp³atnego wstêpu do muzeum obowi¹zy-
wa³ tylko muzea pañstwowe, nie samorz¹dowe,
nie prywatne. Druga poprawka ma charakter le-
gislacyjny, koryguje nieprawid³owe odes³anie.

Komisja Kultury i Œrodków Przekazu prosi
Wysok¹ Izbê o uchwalenie tylko tej drugiej po-
prawki. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Krzysztof Putra:
Dziêkujê bardzo panu senatorowi.
Czy senator wnioskodawca Pawe³ Michalak

chce jeszcze zabraæ g³os?
(Senator Pawe³ Michalak: Dziêkujê.)
Dziêkujê.
Przystêpujemy do g³osowania w sprawie usta-

wy o zmianie ustawy o muzeach.
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 Regula-
minu Senatu za chwilê zostan¹ przeprowadzone
kolejne g³osowania nad przedstawionymi po-
prawkami wed³ug kolejnoœci przepisów ustawy.

Przystêpujemy do g³osowania nad przedsta-
wionymi poprawkami.

Poprawka pierwsza zmierza do tego, aby zasa-
da, zgodnie z któr¹ w jednym dniu tygodnia
wstêp na wystawy sta³e muzeów jest nieodp³at-
ny, dotyczy³a tylko muzeów pañstwowych.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Wyniki.
Na 91 obecnych senatorów 10 g³osowa³o za, 80

– przeciw, 1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowanie
nr 63)

Poprawka zosta³a odrzucona.
Poprawka druga koryguje b³êdne odes³anie

zawarte w przepisie czasowo utrzymuj¹cym
w mocy akty wykonawcze wydane na podstawie
uprawnieñ zmienianych niniejsz¹ ustaw¹.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Wyniki.
Na 91 obecnych senatorów 89 g³osowa³o za,

1 – przeciw, 1 nie g³osowa³. (G³osowanie nr 64)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Przystêpujemy do g³osowania nad podjêciem

uchwa³y w sprawie ustawy o zmianie ustawy
o muzeach 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 przycis-
ku „przeciw” i podniesienie rêki.

Kto siê wstrzyma³ od g³osu? Proszê o naciœ-
niêcie przycisku „wstrzymujê siê” i podniesienie
rêki.

Proszê o podanie wyników g³osowania.
Na 92 obecnych senatorów 90 g³osowa³o za,

1 – przeciw, 1 nie g³osowa³. (G³osowanie nr 65)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e

Senat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zmia-
nie ustawy o muzeach.

Powracamy do rozpatrywania punktu jede-
nastego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o jedno-
stkach badawczo-rozwojowych.

Przypominam, ¿e w przerwie w obradach od-
by³o siê posiedzenie Komisji Nauki, Edukacji
i Sportu oraz Komisji Gospodarki Narodowej,
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 Na-
rodowej oraz Komisji Nauki, Edukacji i Sportu,
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pana senatora Kazimierza Wiatra, o zabranie g³o-
su i przedstawienie uzgodnionych na posiedze-
niu wniosków.

Senator Kazimierz Wiatr:
Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
Chcia³bym przed³o¿yæ sprawozdanie ze wspól-

nego posiedzenia Komisji Gospodarki Narodowej
oraz Komisji Nauki, Edukacji i Sportu, które na
wspólnym posiedzeniu rozpatrzy³y trzynaœcie po-
prawek, zg³oszonych zarówno przez same komisje,
jak i przez pañstwa senatorów w trakcie debaty.

Komisje wnosz¹ o poparcie wszystkich popra-
wek z wyj¹tkiem siódmej. Nie bêdê tych popra-
wek przedstawia³, bo one by³y ju¿ przedstawiane
w trakcie debaty. Powiem tylko o poprawce siód-
mej. Jej celem jest spowodowanie, aby kandyda-
ci na dyrektorów jednostek badawczo-rozwojo-
wych musieli mieæ co najmniej stopieñ naukowy
doktora. Po³¹czone komisje nie popar³y tej po-
prawki. Pozosta³e poprawki komisje popar³y.
Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Krzysztof Putra:

Dziêkujê bardzo.
Czy senatorowie wnioskodawcy lub pozosta³y se-

natorsprawozdawcachc¹ jeszczezabraæg³os?Nie.
Przystêpujemy do g³osowania w sprawie usta-

wy o zmianie ustawy o jednostkach badawczo-
-rozwojowych.

Przypominam, ¿e w tej sprawie w toku debaty
komisje oraz senatorowie wnioskodawcy przed-
stawili wnioski o wprowadzenie poprawek do
ustawy.

Informujê, ¿e zgodnie z art. 54 ust. 1 Regula-
minu Senatu za chwilê zostan¹ przeprowadzone
kolejne g³osowania nad przedstawionymi po-
prawkami wed³ug kolejnoœci przepisów ustawy.

Przystêpujemy do g³osowania nad przedsta-
wionymi poprawkami.

Poprawka pierwsza zmierza do wskazania, ¿e
lista zadañ jednostek badawczo-rozwojowych
w art. 2 ust. 1 ma charakter otwarty.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Wyniki.
Na 91 obecnych senatorów 88 g³osowa³o za,

1 – przeciw, 2 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowa-
nie nr 66)

Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka druga stanowi, ¿e w przypadku lik-

widacji lub upad³oœci jednostki badawczo-roz-
wojowej przes³anka sprawnoœci aparatury ba-

dawczej nie powinna przes¹dzaæ o mo¿liwoœci
przekazania tej aparatury innej jednostce ba-
dawczej.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Wyniki.
Na 90 obecnych 90 g³osowa³o za. (G³osowanie

nr 67)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka trzecia ma charakter precyzuj¹cy.
Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Wyniki.
Na 90 obecnych senatorów 90 g³osowa³o za.

(G³osowanie nr 68)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka czwarta ma charakter redakcyjny.
Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Wyniki.
Na 92 obecnych senatorów 92 g³osowa³o za.

(G³osowanie nr 69)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka czwarta ma charakter redakcyjny…
(G³os z sali: Czwarta ju¿ by³a.)
Przepraszam, g³osujemy nad poprawk¹ pi¹t¹.

Ma ona charakter redakcyjny.
Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Wyniki.
Na 92 obecnych senatorów 92 g³osowa³o za.

(G³osowanie nr 70)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawki szósta i trzynasta maj¹ charakter re-

dakcyjny.
Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Wyniki.
Na 91 obecnych senatorów 91 g³osowa³o za.

(G³osowanie nr 71)
Poprawki zosta³y przyjête.
Poprawka siódma wprowadza w stosunku do

osób ubiegaj¹cych siê o stanowisko dyrektora jed-
nostki badawczo-rozwojowej wymóg posiadania
co najmniej stopnia naukowego doktora.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Wyniki.
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Na 91 obecnych senatorów 38 g³osowa³o za, 46
– przeciw, 6 wstrzyma³o siê od g³osu, 1 nie g³oso-
wa³. (G³osowanie nr 72)

Poprawka zosta³a odrzucona.
Poprawka ósma stanowi, ¿e kandydat na sta-

nowisko dyrektora jednostki badawczo-rozwojo-
wej powinien posiadaæ piêcioletnie doœwiadcze-
nie w zarz¹dzaniu badaniami naukowymi lub
przedsiêwziêciami gospodarczymi, a nie w obu
tych dziedzinach ³¹cznie.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Wyniki.
Na 92 obecnych senatorów 87 g³osowa³o za,

1 – przeciw, 2 wstrzyma³o siê od g³osu, 2 nie g³o-
sowa³o. (G³osowanie nr 73)

Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka dziewi¹ta ma charakter precyzuj¹cy.
Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Wyniki.
Na 92 obecnych senatorów 91 g³osowa³o za,

1 nie g³osowa³. (G³osowanie nr 74)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka dziesi¹ta okreœla w ustawie sk³ad

komisji konkursowej wy³aniaj¹cej dyrektora jed-
nostki badawczo-rozwojowej, stanowi¹c jedno-
czeœnie, ¿e rozporz¹dzenie ministra do spraw na-
uki bêdzie zawieraæ szczegó³owe zasady postêpo-
wania konkursowego.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Wyniki.
Na 92 obecnych senatorów 90 g³osowa³o za,

1 – przeciw, 1 nie g³osowa³. (G³osowanie nr 75)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka jedenasta przyznaje prawo bycia

wybieranym do sk³adu rady naukowej pracowni-
kom naukowym bez stopnia lub tytu³u naukowe-
go, zatrudnionym w jednostce badawczo-rozwo-
jowej w pe³nym wymiarze czasu pracy.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Wyniki.
Na 91 obecnych senatorów 54 g³osowa³o za, 35

– przeciw, 2 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowa-
nie nr 76)

Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka dwunasta uprawnia dyrektora je-

dnostki badawczo-rozwojowej, jego zastêpcê

i g³ównego ksiêgowego, którzy posiadaj¹ stopieñ
naukowy doktora habilitowanego lub tytu³ nau-
kowy, do uczestniczenia w pracach rady nauko-
wej, gdy rada rozpatruje sprawy nadawania
stopni naukowych.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Wyniki.
Na 92 obecnych senatorów 89 g³osowa³o za,

1 – przeciw, 1 wstrzyma³ siê od g³osu, 1 nie g³oso-
wa³. (G³osowanie nr 77)

Poprawka zosta³a przyjêta.
Przystêpujemy do g³osowania nad podjêciem

uchwa³y w sprawie ustawy o zmianie ustawy o jed-
nostkach badawczo-rozwojowych 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 przycis-
ku „przeciw” i podniesienie rêki.

Kto siê wstrzyma³ od g³osu? Proszê o naciœ-
niêcie przycisku „wstrzymujê siê” i podniesie-
nie rêki.

Proszê o podanie wyników g³osowania.
Na 92 obecnych senatorów 65 g³osowa³o za, 10

– przeciw, 17 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowa-
nie nr 78)

Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e
Senat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zmia-
nie ustawy o jednostkach badawczo-rozwojo-
wych.

Powracamy do rozpatrywania punktu dwu-
nastego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o organizacji hodowli i rozro-
dzie zwierz¹t gospodarskich.

Przypominam, ¿e w przerwie w obradach od-
by³o siê posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony
Œrodowiska, która ustosunkowa³a siê do przed-
stawionych w toku debaty wniosków i przygoto-
wa³a sprawozdanie w tej sprawie.

Przypominam te¿, ¿e dyskusja nad rozpatry-
wan¹ ustaw¹ zosta³a zamkniêta i obecnie, zgod-
nie z art. 52 ust. 6 Regulaminu Senatu, mog¹ za-
braæ g³os jedynie sprawozdawcy i wnioskodawcy.

Proszê sprawozdawcê Komisji Rolnictwa
i Ochrony Œrodowiska, pana senatora Henryka
Górskiego, o zabranie g³osu i przedstawienie uz-
godnionych na posiedzeniu wniosków.

Senator Henryk Górski:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Komisja Rolnictwa i Ochrony Œrodowiska na

posiedzeniu w dniu 21 czerwca 2007 r., po rozpa-
trzeniu wniosków zg³oszonych w toku debaty
w dniu dzisiejszym nad ustaw¹ o organizacji ho-
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dowli i rozrodzie zwierz¹t gospodarskich, reko-
menduje Wysokiej Izbie przyjêcie wszystkich oœ-
miu poprawek. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Krzysztof Putra:
Dziêkujê bardzo.
Przystêpujemy do g³osowania… Przepraszam,

czy senatorowie wnioskodawcy chc¹ jeszcze za-
braæ g³os?

(G³os z sali: Nie.)
Nie widzê zg³oszeñ.
(Rozmowy na sali)
Bardzo bym prosi³ o koncentracjê i nierozma-

wianie.
Przystêpujemy do g³osowania w sprawie usta-

wy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierz¹t go-
spodarskich.

Przypominam, ¿e w tej sprawie w toku debaty
komisja oraz senatorowie wnioskodawcy przed-
stawili wnioski o wprowadzenie poprawek do
ustawy.

Informujê, ¿e zgodnie z art. 54 ust. 1 Regula-
minu Senatu za chwilê zostan¹ przeprowadzo-
ne kolejne g³osowania nad przedstawionymi
poprawkami wed³ug kolejnoœci przepisów
ustawy.

Przystêpujemy do g³osowania nad przedsta-
wionymi poprawkami.

Poprawka pierwsza dostosowuje pojêcie defi-
niowane do terminologii stosowanej w ustawie.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto wstrzyma³ siê od g³osu?
Wyniki.
Na 91 obecnych 91 g³osowa³o za. (G³osowanie

nr 79)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka druga ma na celu wskazanie pod-

miotów uprawnionych do wydawania œwiadectw
potwierdzaj¹cych pochodzenie zwierz¹t hodow-
lanych oraz ich materia³u biologicznego.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Wyniki.
Na 91 obecnych senatorów 91 g³osowa³o za.

(G³osowanie nr 80)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawki trzecia, pi¹ta i szósta zmierzaj¹ do

tego, aby w rozrodzie koniowatych mog³y byæ wy-
korzystywane wy³¹cznie reproduktory wpisane
do ksi¹g lub rejestrów i spe³niaj¹ce wymagania
okreœlone w krajowym programie hodowlanym
danej rasy lub odmiany w obrêbie rasy.

(Weso³oœæ na sali)

Prosi³bym, ¿eby zrozumieæ tê poprawkê i nie
rozmawiaæ.

(G³os z sali: Staramy siê.)
(Senator Ryszard Bender: O co chodzi? Co to

znaczy?)
(Senator Czes³aw Ryszka: Mo¿na sobie wyob-

raziæ.)
Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Wyniki.
Na 92 obecnych senatorów 78 g³osowa³o za, 12

– przeciw, 2 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowa-
nie nr 81)

Poprawki zosta³y przyjête.
Poprawkaczwartazmierzado tego,abywhodow-

li mog³y byæ wykorzystywane samice gatunków…
(Weso³oœæ na sali)
(G³os z sali: Wszystko jasne.)
Bardzo proszê o zachowanie spokoju, bo trud-

no jest…
(Senator Ryszard Bender: W rozporz¹dzeniu

ministra powinno siê to robiæ, a nie w ustawie.)
(Rozmowy na sali)
Powtarzam: poprawka czwarta zmierza do te-

go, aby w hodowli mog³y byæ wykorzystywane sa-
mice gatunku byd³o i œwinie…

(Weso³oœæ na sali) (Rozmowy na sali)
…nie tylko czystorasowe oraz zarodki i komór-

ki jajowe pochodz¹ce od tych zwierz¹t.
Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Wyniki.
Na 92 obecnych senatorów 90 g³osowa³o za, 2

siê wstrzyma³o. (G³osowanie nr 82)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka siódma zmierza do precyzyjnego

okreœlenia czynu podlegaj¹cego sankcji karnej.
Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Wyniki.
Na 92 obecnych senatorów 92 g³osowa³o za.

(G³osowanie nr 83)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka ósma okreœla termin przekazania

ministrowi w³aœciwemu do spraw rolnictwa pier-
wszej informacji o zawodach konnych, które od-
by³y siê w roku poprzednim.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Wyniki.
Na 92 obecnych senatorów 87 g³osowa³o za,

5 – przeciw. (G³osowanie nr 84)
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Poprawka zosta³a przyjêta.
Przystêpujemy do g³osowania nad podjêciem

uchwa³y w sprawie ustawy o organizacji hodowli
i rozrodzie zwierz¹t gospodarskich 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 przycis-
ku „przeciw” i podniesienie rêki.

Kto siê wstrzyma³ od g³osu? Proszê o naciœniê-
cie przycisku „wstrzymujê siê” i podniesienie rêki.

Proszê o podanie wyników g³osowania.
Na 92 obecnych senatorów 90 g³osowa³o za,

2 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 85)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e

Senat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o organi-
zacji hodowli i rozrodzie zwierz¹t gospodarskich.

Powracamy do rozpatrywania punktu trzy-
nastego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie
zdrowia zwierz¹t oraz zwalczaniu chorób zakaŸ-
nych zwierz¹t oraz ustawy o weterynaryjnej kon-
troli granicznej.

Przypominam, ¿e debata nad rozpatrywa-
n¹ ustaw¹ zosta³a zakoñczona i obecnie mo-
¿emy przyst¹piæ do g³osowania w sprawie tej
ustawy.

Przystêpujemy do g³osowania w sprawie usta-
wy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierz¹t
oraz zwalczaniu chorób zakaŸnych zwierz¹t oraz
ustawy o weterynaryjnej kontroli granicznej.

Przypominam, ¿e Komisja Rolnictwa i Ochro-
ny Œrodowiska przedstawi³a projekt uchwa³y,
w którym wnosi o wprowadzenie poprawek.

Zgodnie z art. 54 ust. 1 Regulaminu Senatu za
chwilê przeprowadzimy kolejne g³osowania nad
przedstawionymi poprawkami, a nastêpnie nad
podjêciem uchwa³y w ca³oœci, ze zmianami wyni-
kaj¹cymi z przyjêtych poprawek.

Przystêpujemydog³osowanianadpoprawkami.
Poprawki pierwsza i trzecia zmierzaj¹ do takiej

modyfikacji wytycznych dotycz¹cych treœci roz-
porz¹dzenia, aby by³y one zgodne z zasadami te-
chniki prawodawczej.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Wyniki.
Na 92 obecnych senatorów 92 g³osowa³o za.

(G³osowanie nr 86)
Poprawki zosta³y przyjête.
Poprawka druga zmierza do zapewnienia iz-

bom rolniczym wp³ywu na powo³ywanie jednego
rzeczoznawcy okreœlaj¹cego wysokoœæ wartoœci
rynkowej zwierz¹t zabitych lub podlegaj¹cych

ubojowi z nakazu organów Inspekcji Weteryna-
ryjnej, zwierz¹t pad³ych w wyniku zastosowania
zabiegów nakazanych przez te organy oraz zni-
szczonych z nakazu tych organów produktów
pochodzenia zwierzêcego, jaj wylêgowych, pasz
i sprzêtu, w celu ustalenia odszkodowania z tego
tytu³u.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Wyniki.
Na 92 obecnych senatorów 91 g³osowa³o za,

1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowanie nr 87)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawki czwarta i siódma zmierzaj¹ do skreœ-

lenia przepisu, wedle którego wydaj¹c stosowne
rozporz¹dzenie, minister w³aœciwy do spraw rol-
nictwa mo¿e, w przypadku koniecznoœci wdro¿e-
nia przepisów Unii Europejskiej dotycz¹cych
zwalczania chorób zakaŸnych zwierz¹t, ustaliæ
inne znaczenie okreœleñ sformu³owanych
w ustawie o ochronie zdrowia zwierz¹t oraz zwal-
czaniu chorób zakaŸnych zwierz¹t.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Wyniki.
Na 92 obecnych senatorów 39 g³osowa³o za, 52

– przeciw, 1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowanie
nr 88)

Poprawki zosta³y odrzucone.
Poprawki pi¹ta i szósta zmierzaj¹ do skreœle-

nia przepisów przewiduj¹cych sankcje karne
z tytu³u naruszenia przepisów rozporz¹dzenia.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Wyniki.
Na 92 obecnych senatorów 81 g³osowa³o za,

9 – przeciw, 2 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowa-
nie nr 89)

Poprawki zosta³y przyjête.
Przystêpujemy do g³osowania nad podjêciem

uchwa³y w sprawie ustawy o zmianie ustawy
o ochronie zdrowia zwierz¹t oraz zwalczaniu cho-
rób zakaŸnych zwierz¹t oraz ustawy o weteryna-
ryjnej kontroli granicznej 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 przycis-
ku „przeciw” i podniesienie rêki.

Kto siê wstrzyma³ od g³osu? Proszê o naciœniê-
cie przycisku „wstrzymujê siê” i podniesienie rêki.

Proszê o podanie wyników g³osowania.
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Na 92 obecnych senatorów 92 g³osowa³o za.
(G³osowanie nr 90)

Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e
Senat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zmia-
nie ustawy o ochronie zdrowia zwierz¹t oraz
zwalczaniu chorób zakaŸnych zwierz¹t oraz
ustawy o weterynaryjnej kontroli granicznej.

Powracamy do rozpatrywania punktu
czternastego porz¹dku obrad: stanowisko Se-
natu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o orga-
nizacji rynku mleka i przetworów mlecznych 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 usta-
wy o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka
i przetworów mlecznych oraz niektórych innych
ustaw.

Przypominam, ¿e Komisja Rolnictwa i Ochrony
Œrodowiska przedstawi³a projekt uchwa³y, w któ-
rym wnios³a o przyjêcie tej ustawy bez poprawek.

Przystêpujemy do g³osowania nad przedsta-
wionym przez komisjê projektem uchwa³y.

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

przedstawionego projektu uchwa³y? Proszê o na-
ciœniêcie przycisku „za” i podniesienie rêki.

Kto jest przeciw? Proszê o naciœniêcie przycis-
ku „przeciw” i podniesienie rêki.

Kto siê wstrzyma³ od g³osu? Proszê o naciœ-
niêcie przycisku „wstrzymujê siê” i podniesie-
nie rêki.

Proszê o podanie wyników g³osowania.
Na 92 obecnych senatorów 90 g³osowa³o za,

2 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 91)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e

Senat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zmia-
nie ustawy o organizacji rynku mleka i przetwo-
rów mlecznych oraz niektórych innych ustaw.

Powracamy do rozpatrywania punktu piêt-
nastego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o miêdzynarodowym przemie-
szczaniu odpadów.

Przypominam, ¿e w przerwie w obradach od-
by³o siê posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony
Œrodowiska, która ustosunkowa³a siê do przed-
stawionych w toku debaty wniosków i przygoto-
wa³a sprawozdanie w tej sprawie.

Przypominam te¿, ¿e dyskusja nad rozpatry-
wan¹ ustaw¹ zosta³a zamkniêta i obecnie, zgod-
nie z art. 52 ust. 6 Regulaminu Senatu, mog¹
zabraæ g³os jedynie sprawozdawcy i wniosko-
dawcy.

Proszê sprawozdawcê Komisji Rolnictwa
i Ochrony Œrodowiska, pana senatora Paw³a Mi-
chalaka, o zabranie g³osu i przedstawienie uzgo-
dnionych na posiedzeniu wniosków.

Senator Pawe³ Michalak:

Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Komisja rozpatrzy³a wniosek zg³oszony w de-

bacie nad ustaw¹ o miêdzynarodowym przemie-
szczaniu odpadów i proponuje przyj¹æ tê po-
prawkê, poniewa¿ usuwa ona b³¹d w numeracji.
Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Krzysztof Putra:
Dziêkujê bardzo.
Czy senator Pawe³ Michalak chce jeszcze za-

braæ g³os jako senator wnioskodawca?
(Senator Pawe³ Michalak: Nie, dziêkujê.)
Dziêkujê.
Przystêpujemy do g³osowania w sprawie usta-

wy o miêdzynarodowym przemieszczaniu odpa-
dów.

Przypominam, ¿e w tej sprawie w toku debaty
zosta³y przedstawione nastêpuj¹ce wnioski: Ko-
misja Rolnictwa i Ochrony Œrodowiska wnios³a
o przyjêcie ustawy bez poprawek, senator wnios-
kodawca Pawe³ Michalak przedstawi³ wniosek
o wprowadzenie poprawki do ustawy.

Informujê, ¿e zgodnie z art. 54 ust. 1 Regula-
minu Senatu w pierwszej kolejnoœci zostanie
przeprowadzone g³osowanie nad wnioskiem
o przyjêcie ustawy bez poprawek, a nastêpnie,
w wypadku odrzucenia tego wniosku, nad przed-
stawion¹ poprawk¹.

Przystêpujemy do g³osowania nad wnioskiem
Komisji Rolnictwa i Ochrony Œrodowiska o przy-
jêcie ustawy o miêdzynarodowym przemieszcza-
niu odpadów 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 przycis-
ku „przeciw” i podniesienie rêki.

Kto siê wstrzyma³ od g³osu? Proszê o naciœ-
niêcie przycisku „wstrzymujê siê” i podniesie-
nie rêki.

Proszê o wyniki.
Na 92 obecnych senatorów 3 g³osowa³o za, 64

– przeciw, 25 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowa-
nie nr 92)

Wobec odrzucenia wniosku o przyjêcie ustawy
bez poprawek przystêpujemy do g³osowania nad
wnioskiem senatora Paw³a Michalaka, popartym
przez komisjê, o wprowadzenie poprawki do
ustawy. Poprawka ta koryguje b³êdne odes³anie
w zakresie przepisu zawieraj¹cego wytyczne,
które wojewódzki inspektor ochrony œrodowiska
winien braæ pod uwagê przy ustalaniu wysokoœci
kar pieniê¿nych.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
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Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Proszê o wyniki.
Na 92 obecnych senatorów 90 g³osowa³o za,

2 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 93)
Stwierdzam, ¿e poprawka zosta³a przyjêta.
Przystêpujemy do g³osowania nad podjêciem

uchwa³y w sprawie ustawy o miêdzynarodowym
przemieszczaniu odpadów w ca³oœci, ze zmiana-
mi wynikaj¹cymi 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 przycis-
ku „przeciw” i podniesienie rêki.

Kto siê wstrzyma³ od g³osu? Proszê o naciœniê-
cie przycisku „wstrzymujê siê” i podniesienie rêki.

Proszê o podanie wyników g³osowania.
Na 92 obecnych senatorów 92 g³osowa³o za.

(G³osowanie nr 94)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e

Senat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o miê-
dzynarodowym przemieszczaniu odpadów.

Powracamy do rozpatrywania punktu szes-
nastego porz¹dku obrad: drugie czytanie projek-
tu uchwa³y o koniecznoœci przyjêcia i wdro¿enia
strategii gospodarki wodnej w Polsce.

Przypominam, ¿e dzisiaj zosta³o przedstawio-
ne sprawozdanie komisji o projekcie uchwa³y
oraz zosta³a przeprowadzona dyskusja i Senat
mo¿e teraz przyst¹piæ do g³osowania.

Przystêpujemy do g³osowania nad projektem
uchwa³y o koniecznoœci przyjêcia i wdro¿enia
strategii gospodarki wodnej w Polsce.

Przypominam, ¿e komisje po rozpatrzeniu pro-
jektu uchwa³y przedstawi³y wniosek o wprowa-
dzenie poprawki do projektu.

Zgodnie z art. 54 ust. 1, w zwi¹zku z art. 84
ust. 5 Regulaminu Senatu, za chwilê przeprowa-
dzimy g³osowanie nad przedstawion¹ poprawk¹,
a nastêpnie nad podjêciem uchwa³y w ca³oœci, ze
zmian¹ wynikaj¹c¹ z przyjêtej poprawki.

Przystêpujemy do g³osowania nad przedsta-
wion¹ przez Komisjê Ustawodawcz¹ oraz Ko-
misjê Rolnictwa i Ochrony Œrodowiska po-
prawk¹.

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?
Kto wstrzyma³ siê od g³osu?
Proszê o wyniki g³osowania.
Na 92 obecnych senatorów 92 g³osowa³o za.

(G³osowanie nr 95)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Przystêpujemy do g³osowania nad podjêciem

uchwa³y o koniecznoœci przyjêcia i wdro¿enia

strategii gospodarki wodnej w Polsce 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 przeciwko? Proszê o naciœniêcie przy-
cisku „przeciw” i podniesienie rêki.

Kto siê wstrzyma³ od g³osu? Proszê o naciœniê-
cie przycisku „wstrzymujê siê” i podniesienie rêki.

Proszê o podanie wyników g³osowania.
Na 92 obecnych senatorów 90 g³osowa³o za,

1 – przeciw, 1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowa-
nie nr 96)

Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e
Senat podj¹³ uchwa³ê o koniecznoœci przyjêcia
i wdro¿enia strategii gospodarki wodnej w Pol-
sce.

Powracamy do rozpatrywaniu punktu sie-
demnastego porz¹dku obrad: wybór cz³onka
Kolegium Instytutu Pamiêci Narodowej – Komisji
Œcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskie-
mu.

Przypominam, ¿e przed przerw¹ w obradach
Senat wezwa³ kandydatów do z³o¿enia wyjaœ-
nieñ oraz wys³ucha³ odpowiedzi na pytania se-
natorów.

Przystêpujemy do wyboru cz³onka Kolegium
Instytutu Pamiêci Narodowej – Komisji Œcigania
Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

Przypominam, ¿e zgodnie z art. 53 ust. 6 oraz
art. 92 ust. 3 Regulaminu Senatu Senat podej-
muje uchwa³ê w sprawie wyboru cz³onka Kole-
gium Instytutu Pamiêci Narodowej w g³osowaniu
tajnym, bezwzglêdn¹ wiêkszoœci¹ g³osów, w obec-
noœci co najmniej po³owy ustawowej liczby sena-
torów.

Do przeprowadzenia g³osowania tajnego wy-
znaczam senatorów sekretarzy: senator Marga-
retê Budner, senatora Romana Ludwiczuka, se-
nator Dorotê Arciszewsk¹-Mielewczyk.

Przystêpujemy do g³osowania tajnego w spra-
wie wyboru cz³onka Kolegium Instytutu Pamiêci
Narodowej.

Przypominam, ¿e zgodnie z art. 53 ust. 7 Regu-
laminu Senatu g³osowanie tajne przeprowadza
siê przy u¿yciu opieczêtowanych kart do g³oso-
wania.

Za chwilê wyznaczeni do przeprowadzenia g³o-
sowania tajnego senatorowie sekretarze rozdadz¹
pañstwu senatorom karty do g³osowania tajnego.

(Rozmowy na sali)
Proszê o zachowanie spokoju.
Na karcie zosta³y umieszczone nazwiska wszy-

stkich zg³oszonych kandydatów. Informujê, ¿e
na karcie do g³osowania tajnego mo¿na postawiæ
co najwy¿ej jeden znak „x”. Karta, na której po-
stawiono wiêcej ni¿ jeden znak „x”, bêdzie trakto-
wana jako g³os niewa¿ny. Senator mo¿e wstrzy-
maæ siê od g³osu albo byæ przeciwko wszystkim
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kandydatom – wtedy pozostawia kartê pust¹ i nie
stawia ¿adnego znaku „x”. Karta taka bêdzie li-
czona jako g³os wa¿ny.

(Rozmowy na sali)
Po wype³nieniu kart do g³osowania tajnego

pañstwo senatorowie w kolejnoœci alfabetycznej
bêd¹ wrzucaæ te karty do urny.

Nastêpnie zostanie zarz¹dzona przerwa w ob-
radach, w trakcie której wyznaczeni do przepro-
wadzenia g³osowania tajnego senatorowie sekre-
tarze dokonaj¹ obliczenia g³osów oraz sporz¹dz¹
protokó³ g³osowania tajnego.

Proszê teraz senatorów sekretarzy o rozdanie
kart do g³osowania, a pañstwa senatorów o wy-
pe³nienie tych kart.

Czy wszyscy pañstwo senatorowie otrzymali
karty do tajnego g³osowania?

(G³osy z sali: Nie, nie.)
(G³os z sali: Ja te¿ nie mam.)
Proszê senatorów sekretarzy o pieczo³owite

dostarczenie kart do g³osowania.
Czy ja mogê dostaæ kartê do g³osowania?
(G³os z sali: Pan marsza³ek prosi o kartê do g³o-

sowania, Margareta.)

Senator Sekretarz
Roman Ludwiczuk:

Miros³aw Adamczak
Franciszek Adamczyk
Przemys³aw Alexandrowicz
Piotr £ukasz Juliusz Andrzejewski
Dorota Arciszewska-Mielewczyk
Mieczys³aw Augustyn
Dariusz Bachalski
Ryszard Bender
Aleksander Bentkowski
Przemys³aw Berent
Adam Biela
Krystyna Bochenek
Piotr Boroñ
Bogdan Borusewicz
Margareta Budner
Jaros³aw Chmielewski
Ryszard Ciecierski
Jerzy Chróœcikowski
Krzysztof Cugowski
Janina Fetliñska
Urszula Gacek
Janusz Ga³kowski
Andrzej Go³aœ
Jaros³aw Gowin
Dariusz Górecki
Ryszard Górecki
Henryk Górski
Andrzej Jaroch
Stanis³aw Karczewski

Andrzej Kawecki
Stanis³aw Kogut
Bronis³aw Korfanty
Waldemar Kraska
Janusz Kubiak
Anna Kurska
Kazimierz Kutz
Jaros³aw Lasecki
Ryszard Legutko
Tadeusz Lewandowski
Bogdan Lisiecki
Roman Ludwiczuk
Andrzej £uczycki
Józef £yczak
W³odzimierz £yczywek
Tadeusz Maæka³a
W³adys³aw Mañkut
Adam Massalski
Mieczys³aw Maziarz
Andrzej Mazurkiewicz
Pawe³ Michalak
Marian Mi³ek
Tomasz Misiak
Antoni Motyczka
Stefan Niesio³owski
Miros³awa Nykiel
Micha³ Ok³a
W³adys³aw Ortyl
Andrzej Owczarek
Maria Pañczyk-Pozdziej
Andrzej Person
Krzysztof Piesiewicz
Stanis³aw Piotrowicz
Maciej P³a¿yñski
Les³aw Podkañski
Krzysztof Putra
El¿bieta Rafalska
Zbigniew Rau
Marek Rocki
Zbigniew Romaszewski
Jadwiga Rudnicka
Czes³aw Rybka
Czes³aw Ryszka
S³awomir Sadowski
Jacek Sauk
W³adys³aw Sidorowicz
Rados³aw Sikorski
Robert Smoktunowicz
Jan Szafraniec
Zbigniew Szaleniec
Jerzy Szmit
Antoni Szymañski
Jerzy Szymura
Mieczys³aw Szyszka
Rafa³ Œlusarz
Ewa Tomaszewska
Zbigniew Trybu³a
Piotr Wach
Marek Waszkowiak
Kazimierz Wiatr
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Roman Wierzbicki
El¿bieta Wiêc³awska-Sauk
Mariusz Witczak
Edmund Wittbrodt
Micha³ Wojtczak
Jacek W³osowicz
Ludwik Zalewski
Piotr Zientarski
Marek Zió³kowski
Kosma Z³otowski
Czes³aw ¯elichowski

Wicemarsza³ek Krzysztof Putra:

Czy wszyscy pañstwo senatorowie oddali g³o-
sy? Zapytujê ponownie: czy wszyscy pañstwo se-
natorowie oddali g³osy? Dla porz¹dku zapytam
jeszcze raz: czy wszyscy pañstwo senatorowie od-
dali ju¿ g³osy? Dziêkujê bardzo.

Proszê teraz wyznaczonych do przeprowadze-
nia g³osowania tajnego senatorów sekretarzy
o obliczenie g³osów i sporz¹dzenie protoko³u g³o-
sowania tajnego.

Zarz¹dzam przerwê w obradach do godziny
20.45.

(Przerwa w obradach od godziny 20 minut 33
do godziny 20 minut 46)

Wicemarsza³ek Krzysztof Putra:

Powracamy do rozpatrywania punktu sie-
demnastego porz¹dku obrad: wybór cz³onka Ko-
legium 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 g³osowania tajnego w spra-
wie wyboru cz³onka Kolegium Instytutu Pamiêci
Narodowej.

„Protokó³ g³osowania tajnego z dnia 21 czer-
wca 2007 r. w sprawie wyboru cz³onka Kolegium
Instytutu Pamiêci Narodowej – Komisji Œcigania
Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

Wyznaczeni przez marsza³ka Senatu do
przeprowadzenia g³osowania tajnego sekreta-
rze, senator Margareta Budner, senator Roman
Ludwiczuk, senator Dorota Arciszewska-Mie-
lewczyk, stwierdzaj¹, ¿e w g³osowaniu tajnym
w sprawie wyboru cz³onka Kolegium Instytutu
Pamiêci Narodowej – Komisji Œcigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu oddano g³osów
93, w tym g³osów niewa¿nych 0. Wymagana
bezwzglêdna wiêkszoœæ wynosi 47 g³osów. Za

wyborem Andrzeja Friszke g³osowa³o 35 sena-
torów. Za wyborem Piotra Gacha g³osowa³o 9
senatorów. Za wyborem Teofila Wojciechow-
skiego g³osowa³o 49 senatorów.” (Oklaski)

„Wymagan¹ bezwzglêdn¹ liczbê g³osów uzys-
ka³ Teofil Wojciechowski.” Dalej nastêpuj¹ pod-
pisy senatorów sekretarzy.

Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e
Senat dokona³ wyboru cz³onka Kolegium Insty-
tutu Pamiêci Narodowej i podj¹³ uchwa³ê nastê-
puj¹cej treœci.

„Uchwa³a Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 21 czerwca 2007 r. w sprawie wyboru cz³on-
ka Kolegium Instytutu Pamiêci Narodowej – Ko-
misji Œcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Pol-
skiemu.

Art. 1. Senat Rzeczypospolitej Polskiej na pod-
stawie art. 15 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 18 gru-
dnia 1998 r. o Instytucie Pamiêci Narodowej –
Komisji Œcigania Zbrodni przeciwko Narodowi
Polskiemu wybiera Teofila Wojciechowskiego do
sk³adu Kolegium Instytutu Pamiêci Narodowej –
Komisji Œcigania Zbrodni przeciwko Narodowi
Polskiemu.

Art.2.Uchwa³awchodziw¿yciezdniempodjêcia.”
Nie ma pana Teofila Wojciechowskiego.

Uchwa³a zostanie dorêczona.
Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu

dziewiêtnastego porz¹dku obrad: informacja
Prezesa Instytutu Pamiêci Narodowej – Komisji
Œcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
o dzia³alnoœci Instytutu Pamiêci Narodowej
w okresie od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia
31 grudnia 2006 r.

Pragnê powitaæ obecnego na posiedzeniu Se-
natu prezesa Instytutu Pamiêci Narodowej – Ko-
misji Œcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Pol-
skiemu, pana Janusza Kurtykê. (Oklaski)

Przypominam, ¿e zgodnie z art. 24 ust. 1
ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie
Pamiêci Narodowej – Komisji Œcigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu prezes Insty-
tutu Pamiêci Narodowej sk³ada Sejmowi i Se-
natowi raz w roku informacjê o dzia³alnoœci in-
stytutu.

Przypominam ponadto, ¿e marsza³ek Senatu,
zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 10 Regulaminu Sena-
tu, skierowa³ otrzyman¹ od prezesa Instytutu
Pamiêci Narodowej informacjê zawart¹ w druku
senackim nr 412 do Komisji Praw Cz³owieka
i Praworz¹dnoœci. Komisja Praw Cz³owieka
i Praworz¹dnoœci na posiedzeniu w dniu
18 kwietnia 2007 r. zapozna³a siê z informacj¹
przedstawion¹ przez prezesa Instytutu Pamiêci
Narodowej i poinformowa³a o tym marsza³ka Se-
natu.

Proszê o zabranie g³osu prezesa Instytutu Pa-
miêci Narodowej – Komisji Œcigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu, pana Janusza
Kurtykê.
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Prezes
Instytutu Pamiêci Narodowej
– Komisji Œcigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu
Janusz Kurtyka:

Wysoki Senacie! Panie i Panowie Senatorowie!
Jak pan marsza³ek ju¿ powiedzia³, Instytut

Pamiêci Narodowej przes³a³ informacjê, któr¹
ka¿dy z pañstwa posiada. Postaram siê teraz kró-
ciutko przedstawiæ pewien ekstrakt z tego opra-
cowania.

Obejmuje ono okres od 1 stycznia 2006 r. do
31 grudnia 2006 r. Chcia³bym omówiæ po-
szczególne nurty dzia³ania Instytutu Pamiêci
Narodowej, poczynaj¹c od Biura Edukacji
Publicznej.

Biuro Edukacji Publicznej zajmuje siê prowa-
dzeniem badañ naukowych oraz szeroko rozu-
mianymi dzia³aniami edukacyjnymi w obszarze
zakreœlonym ustaw¹ o Instytucie Pamiêci Naro-
dowej. Informuje spo³eczeñstwo o szczegó³ach
i uwarunkowaniach okupacji niemieckiej
w okresie II wojny œwiatowej oraz o szczegó³ach
i uwarunkowaniach dyktatury komunistycznej
po II wojnie œwiatowej.

Nie bêdê mo¿e szczegó³owo omawia³ struktury
organizacyjnej Biura Edukacji Publicznej. To chy-
ba obecnie jest mniej wa¿ne. Chcia³bym zwróciæ
pañstwa uwagê na najwa¿niejsze osi¹gniêcia na-
ukowe i edukacyjne tego biura w okresie sprawo-
zdawczym.

W okresie tym zakoñczono prace nad pewnym
fragmentem badañ naukowych, dotycz¹cych
funkcjonowania aparatu represji w okresie dyk-
tatury komunistycznej, zw³aszcza zakoñczono
prace nad trzytomow¹ seri¹ informatorów doty-
cz¹cych obsady personalnej, kadry kierowniczej
aparatu bezpieczeñstwa za ca³y okres dyktatury
komunistycznej, a wiêc za lata 1944–1989. Infor-
matory te zestawiaj¹ obsadê kierowniczych
struktur bezpieki do szczebla zastêpcy naczelni-
ka w³¹cznie. Towarzysz¹ im regionalne, szczegó-
³owe, jeszcze bardziej szczegó³owe opracowania
zestawiaj¹ce kariery funkcjonariuszy bezpieki
oraz towarzysz¹ im ju¿ w formie dzia³añ eduka-
cyjnych wystawy „Twarze bezpieki”, których mu-
tacje dla ka¿dego regionu realizujemy od marca
2006 r. Ta dzia³alnoœæ trwa³a przez ca³y 2006 r.
i bêdzie trwa³a przez ca³y 2007 r. Jej kulminacj¹
bêdzie du¿a wystawa o twarzach bezpieki 22 lip-
ca w Warszawie, oczywiœcie w rocznicê powstania
PKWN, w rocznicê manifestu PKWN, a wiêc sym-
boliczna data zawi¹zania siê dyktatury komuni-
stycznej z sowieckiego nadania w Polsce.

Badania nad aparatem represji w Polsce pro-
wadzone s¹ równie¿ na ³amach specjalistycznego
naukowego periodyku „Aparat represji w Polsce
Ludowej 1944–1989”, którego kolejne tomy uka-
za³y siê w roku 2006.

Rozpoczêto równie¿ w 2006 r. zakrojone na
wielk¹ skalê prace nad syntez¹ struktur bezpie-
czeñstwa w Polsce komunistycznej. Chcemy, aby
za kilka lat ukaza³ siê monograficzny tom, które-
mu towarzyszyæ bêd¹ dzia³ania konferencyjne,
edukacyjne, rozmaite formy popularyzacji, tom
omawiaj¹cy mechanizmy funkcjonowania apa-
ratu bezpieczeñstwa we wszystkich jego struktu-
ralnych odmianach w Polsce.

Niezale¿nie od badañ nad komunistycznym
aparatem represji Instytut Pamiêci Narodowej
prowadzi badania nad rozmaitymi aspektami
dzia³alnoœci podziemia niepodleg³oœciowego.
Badania te w roku 2006 koncentrowa³y siê wo-
kó³ monumentalnego atlasu podziemia antyko-
munistycznego. Atlas ten jest ewenementem
w dziejach polskiej historiografii. Uka¿e siê
w 2007 r., niemniej jednak w roku bie¿¹cym,
a wiêc ju¿ nie w okresie sprawozdawczym, toczy-
³y siê tylko prace redakcyjne, prace autorskie,
w³aœciwe – monograficzne naukowe – zakoñczy-
³y siê w roku 2006.

Prowadzone by³y równie¿ badania nad relacja-
mi pomiêdzy strukturami bezpieczeñstwa w Pol-
sce a emigracj¹ polityczn¹ i Poloni¹ – Poloni¹,
oczywiœcie, w Ameryce – nad problemem mniej-
szoœci narodowych w Polsce Ludowej, sposoba-
mi i metodami kontroli tych mniejszoœci oraz
nad metodami zwalczania Koœcio³a przez bez-
piekê.

Rozpoczêliœmy równie¿ zakrojony na bardzo
du¿¹ skalê program badawczy zatytu³owany ro-
boczo „SB wobec œrodowisk twórczych i nauko-
wych”, program, w którym uczestnicz¹ nie tylko
pracownicy Instytutu Pamiêci Narodowej, ale rów-
nie¿ przedstawiciele œrodowisk uniwersyteckich
z ca³ej Polski. G³ówne role koordynatorów po-
szczególnych segmentów tego programu przy-
pad³y profesorom spoza Instytutu Pamiêci Naro-
dowej. S¹ to panowie profesorowie Chojnowski,
Bolecki i Zybertowicz.

Biuro Edukacji Publicznej prowadzi równie¿
bardzo szeroko zakrojone badania nad rozmai-
tymi aspektami okupacji niemieckiej i sowiec-
kiej – myœlê tutaj o tym pierwszym okresie
1939–1941 – oraz nad zjawiskami spo³ecznymi
towarzysz¹cymi tym okupacjom. Chcia³bym tu-
taj zwróciæ pañstwa uwagê zw³aszcza na pro-
gram „Indeks Polaków represjonowanych za po-
moc ¯ydom”, program uruchomiony w 2006 r.,
w ramach którego wspó³pracujemy miêdzy in-
nymi z instytutem Yad Vashem z Izraela, oraz
program dokumentacji miejsc, w których ginêli
¯ydzi w okresie II wojny œwiatowej. W ramach te-
go programu mamy nadziejê równie¿ wspó³pra-
cowaæ z Yad Vashem. U¿ywam tutaj takiego
sformu³owania, ten program zosta³ bowiem
uruchomiony przez nas w wyniku sugestii ba-
daczy z Yad Vashem, którzy równie¿ u siebie
uruchomili analogiczny program. Myœlê, ¿e
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w roku 2007 dojdzie do bardzo intensywnej kon-
kretyzacji tej wspó³pracy.

Wreszcie Instytut Pamiêci Narodowej jestg³ów-
nymczynnikiem, jeœli tak mo¿na powiedzieæ, pro-
gramu „Straty osobowe i ofiary represji pod oku-
pacj¹ niemieck¹”. Jest to du¿y program prowa-
dzony pod auspicjami Instytutu Pamiêci Narodo-
wej oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Na-
rodowego, a realizowany przez Oœrodek „Karta”.
Przy tym realizator tego programu funkcjonuje
pod kontrol¹ merytoryczn¹ specjalnego zespo³u
badawczego wy³onionego przez Instytut Pamiêci
Narodowej. Myœlê, ¿e ta wspó³praca uk³ada siê
obecnie dosyæ zadowalaj¹co.

W roku sprawozdawczym Instytut Pamiêci Na-
rodowej w celu promowania swoich osi¹gniêæ na-
ukowych czy te¿ ich popularyzowania wyda³
piêædziesi¹t ksi¹¿ek. To s¹, mówi¹c slangiem na-
ukowym, publikacje zwarte, a wiêc zarówno mo-
nografie maj¹ce jednego autora, jak i publikacje
zbiorowe. Centrala Instytutu z tych piêædziesiê-
ciu ksi¹¿ek wyda³a dwadzieœcia siedem tytu³ów,
oddzia³y instytutu zaœ ³¹cznie wyda³y dwadzie-
œcia trzy ksi¹¿ki.

Oprócz tego pracownicy biura edukacji opub-
likowali trzysta siedemdziesi¹t prac i artyku³ów
naukowych oraz czterysta piêædziesi¹t prac i ar-
tyku³ów popularnonaukowych.

Organizowaliœmy równie¿ bardzo liczne konfe-
rencje i seminaria. Zamknê³y siê one liczb¹ czter-
dziestu przedsiêwziêæ. Najwiêksza by³a miêdzy-
narodowa konferencja „Kryzysy systemu komu-
nistycznego w latach 1953–1981”, zorganizowa-
na w paŸdzierniku 2006 r. wspólnie z Instytutem
Studiów Politycznych PAN oraz BSTU, czyli nie-
mieckim odpowiednikiem Instytutu Pamiêci Na-
rodowej, tak zwanym Instytutem Gaucka, kiero-
wanym obecnie przez pani¹ Birthler. Wspó³orga-
nizatorem tej konferencji by³a te¿ Fundacja Ba-
dania Dyktatury SED z Niemiec.

Zadania edukacyjne Instytut Pamiêci Narodo-
wej realizuje równie¿ poprzez konkretne przed-
siêwziêcia organizacyjne. S¹ to przede wszystkim
rozmaitego rodzaju kursy doskonalenia zawodo-
wego, przeznaczone dla nauczycieli, jest to bar-
dzo intensywna wspó³praca z oœrodkami dosko-
nalenia nauczycieli i oœrodkami metodycznymi.
Organizujemy bardzo intensywnie prowadzone
kursy dla nauczycieli, organizujemy wyk³ady dla
uczniów, przy tym s¹ to wyk³ady albo dla ucz-
niów jednej szko³y, albo dla uczniów kilku szkó³.
To wszystko jest prowadzone w porozumieniu
z kuratoriami.

Wydaliœmy równie¿ kilka pakietów edukacyj-
nych. Tutaj przyk³adowo przywo³am: „Stan wo-
jenny”, „Prymas Tysi¹clecia – kardyna³ Stefan
Wyszyñski”, „KL Auschwitz”, „Stosunki polsko-
-ukraiñskie 1939–1948”. Towarzysz¹ im bardzo

liczne warsztaty edukacyjne, przedmiotowo-me-
todyczne, przygotowuj¹ce do prowadzenia lekcji
muzealnych.

Instytut organizuje równie¿ przedsiêwziêcia,
które maj¹ poprzez swoj¹ atrakcyjn¹ formê przy-
ci¹gn¹æ uczniów. S¹ to rajdy edukacyjne, na
przyk³ad rajdy szlakiem dzia³alnoœci zgrupowañ
partyzanckich, oraz rozmaitego rodzaju insceni-
zacje historyczne. Kolejn¹ form¹ tego typu dzia-
³añ s¹ konkursy historyczne, które przeprowa-
dza³y w roku sprawozdawczym oddzia³y w Bia-
³ymstoku, Katowicach, Krakowie, Lublinie
i Szczecinie. Te konkursy obejmuj¹ z regu³y bar-
dzo du¿¹ liczbê uczniów szkó³ stopnia ponadpod-
stawowego.

I wreszcie kolejna forma – lekcje historii. Mogê
powiedzieæ, ¿e w po³udniowej Polsce tego typu
przedsiêwziêcie, które ma kszta³t spotkania ucz-
niów szkó³ ponadpodstawowych z pracownikami
IPN – te spotkania odbywaj¹ siê w porozumieniu
z kuratoriami – zgromadzi³o ³¹cznie oko³o dzie-
siêciu tysiêcy uczniów.

Dzia³alnoœæ wystawiennicza by³a reprezento-
wana w roku sprawozdawczym przez trzydzieœci
cztery nowe wystawy, które nale¿y pomno¿yæ
przez tak zwane przedsiêwziêcia edukacyjne.
Polegaj¹ one na tym, ¿e nowa wystawa po okre-
sie miesi¹ca prezentacji odbywa nastêpnie
szczegó³owe tournée po regionie dzia³ania dane-
go oddzia³u b¹dŸ te¿ nawet poza tym regionem.
Oprócz tych trzydziestu czterech nowych wy-
staw w ca³ej Polsce prezentowane by³y szeœæ-
dziesi¹t dwie wystawy przygotowane w latach
wczeœniejszych.

Instytut przywi¹zuje du¿¹ wagê do wspó³pracy
z mediami. Staramy siê publikowaæ poprawne
naukowo teksty we wszystkich czo³owych czaso-
pismach rozmaitych opcji ideowych. Rozrzut jest
bardzo szeroki, albowiem nasi pracownicy publi-
kuj¹, przepraszam za u¿ycie tak du¿ego skrótu
i wachlarza, w pismach od „Naszego Dziennika”
do „Gazety Wyborczej”.

Myœlê, ¿e bardzo istotne jest równie¿ opraco-
wanie w Instytucie Pamiêci Narodowej wk³adek
popularnonaukowych do poszczególnych czaso-
pism, gazet. W roku sprawozdawczym funkcjo-
nowa³y dwie wk³adki tego typu. By³y to wk³adki
w krakowskim „Dzienniku Polskim” oraz w „Nie-
zale¿nej Gazecie Polskiej”. Mogê powiedzieæ, ¿e
w roku 2007, chocia¿ wykracza to ju¿ poza okres
sprawozdawczy, rusz¹ wk³adki w trzech kolej-
nych gazetach codziennych.

Instytut stara siê równie¿ prowadziæ swoje
dzia³ania edukacyjne poprzez formy atrakcyjne
wizualnie. Organizowaliœmy cykl spotkañ pro-
muj¹cych filmy, które naszym zdaniem w sposób
rzetelny i prawdziwy odzwierciedlaj¹ rzeczywi-
stoœæ historyczn¹, nie zatracaj¹c wartoœci arty-
stycznych, na przyk³ad „Œmieræ rotmistrza Pilec-
kiego” czy te¿ film Marthy Mészáros o tragicz-
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nych losach premiera wêgierskiego Nagya, sym-
bolu wêgierskiego powstania w 1956 r.

Myœlê, ¿e dzia³alnoœæ Biura Edukacji Publicz-
nej jest swego rodzaju wizytówk¹ Instytutu Pa-
miêci Narodowej. Zdajemy sobie sprawê z tego, ¿e
nie jest todzia³alnoœæatrakcyjnamedialnie. Jednak
jesteœmy przekonani, ¿e tak naprawdê w d³u¿szej
perspektywie czasowej to ta dzia³alnoœæ oka¿e siê
jednym z najwa¿niejszych elementów dorobku
Instytutu Pamiêci Narodowej.

Chcia³bym teraz pañstwu przedstawiæ infor-
macjê o dzia³alnoœci pionu archiwalnego Insty-
tutu Pamiêci Narodowej w roku sprawozdaw-
czym. Pragnê zauwa¿yæ, ¿e by³ to pierwszy rok,
w którym w³adze Instytutu musia³y podj¹æ de-
cyzjê o drastycznej reformie sposobu zarz¹dza-
nia zasobem archiwalnym. Wi¹za³o siê to z kon-
kretnymi decyzjami personalnymi oraz z wie-
loma zmianami organizacyjnymi, których celem
by³o doprowadzenie tego zasobu do standardów
obowi¹zuj¹cych archiwum. Przede wszystkim
w roku sprawozdawczym przeprowadziliœmy
skontrum zasobu archiwalnego, czyli szczegó³o-
we sprawdzenie tego, co naprawdê w tym zasobie
jest. Jest to pojêcie znane dobrze archiwistom.
To skontrum trwa jeszcze w 2007 r. Mamy na-
dziejê, ¿e do koñca tego roku siê zakoñczy.

Rozpoczêliœmy równie¿ budowê systemu kom-
puterowego, którego celem jest radykalne uspra-
wnienie korzystania z zachowanych dokumen-
tów archiwalnych przez czytelnika zewnêtrzne-
go. Chodzi przede wszystkim o to, aby skróciæ
okres oczekiwania na udostêpnienie dokumen-
tów. Budowa tego systemu musi oczywiœcie po-
trwaæ kilka lat. To wymaga funduszy. W 2006 r.
zakoñczyliœmy budowê zintegrowanej bazy da-
nych, która zawiera informacje o zasobie archi-
walnym, o sygnaturach w centrali oraz we wszys-
tkich oddzia³ach Instytutu Pamiêci Narodowej.
Baza ta jest dostêpna zarówno dla pracowników
merytorycznych Instytutu, jak i dla osób korzy-
staj¹cych. Koñcówka tego systemu znajduje siê
w ka¿dej czytelni biura archiwalnego w oddziale
w Polsce.

Rozpoczêliœmy równie¿ prace nad digitalizacj¹
zasobów kartotecznych. Chcê pañstwa poinfor-
mowaæ, ¿e ostatecznie wczesn¹ wiosn¹ tego roku
zbiór kartoteczny Instytutu generalnie zosta³ wy-
jêty ze zbioru zastrze¿onego. Znajduje siê obec-
nie w zasobie jawnym, co jest olbrzymim osi¹g-
niêciem organizacyjnym. Przez ca³y 2006 r. trwa-
³y bardzo intensywne prace nad przegl¹dem tego
zasobu kartotecznego, prace, które by³y oczywi-
œcie wspólne. Uczestniczyli w nich zarówno pra-
cownicy Instytutu Pamiêci Narodowej, jak i fun-
kcjonariusze w³aœciwej s³u¿by specjalnej.

Digitalizacja zasobów kartotecznych po by-
³ych organach bezpieczeñstwa pañstwa komuni-

stycznego oczywiœcie potrwa. W 2006 r. zeskano-
wano trzysta trzydzieœci piêæ tysiêcy kart karto-
tecznych, co stanowi oko³o 20% zasobu zgroma-
dzonego w Warszawie. W oddzia³ach Instytutu
zaœ zeskanowano w roku sprawozdawczym
36 metrów bie¿¹cych kartotek. Oczywiœcie ta
praca potrwa na pewno jeszcze w 2007 r. Mamy
nadziejê, ¿e uda siê j¹ zakoñczyæ w 2007 r.

Bardzo wa¿nym elementem zasobu archiwal-
nego Instytutu jest zasób ewidencyjny. Ca³y za-
sób kartoteczny pozostaj¹cy w dyspozycji Insty-
tutu Pamiêci Narodowej liczy obecnie ponad 7 ty-
siêcy 600 metrów bie¿¹cych, a wiêc 7 km
600 metrów bie¿¹cych. W okresie sprawozdaw-
czym zasób ten wzrós³ o 47 m. Oznacza to, ¿e
wci¹¿ trwa proces, chocia¿ bardzo ju¿ s³aby, jest
to bowiem koñcówka przejmowania niektórych
materia³ów archiwalnych z r¹k s³u¿b specjal-
nych. Ewidencja elektroniczna tego zasobu obej-
muje obecnie oko³o dwóch milionów rekordów.

Dzia³ ewidencyjny Instytutu pe³ni bardzo wa¿-
n¹ rolê w realizacji tak zwanych zapytañ, czyli
w realizacji wniosków nap³ywaj¹cych do Instytu-
tu Pamiêci Narodowej ze strony instytucji pañ-
stwowych, instytucji naukowych b¹dŸ te¿ osób
prywatnych, które maj¹ prawo do korzystania ze
zbioru archiwalnego Instytutu Pamiêci Narodo-
wej.

Organa lustracyjne w roku sprawozdawczym
Instytutu Pamiêci Narodowej nie prowadzi³y lu-
stracji. Jak wiemy, funkcjonowa³ urz¹d rzeczni-
ka interesu publicznego. Organa lustracyjne
uzyska³y odpowiedŸ na piêæset czterdzieœci czte-
ry zapytania. Owe zapytania obejmuj¹ ³¹cznie li-
czbê dwóch tysiêcy szeœciuset siedemdziesiêciu
piêciu osób sprawdzonych na potrzeby urzêdu
rzecznika interesu publicznego. S³u¿by ochrony
pañstwa uzyska³y odpowiedzi na niemal dziesiêæ
tysiêcy zapytañ, z których ka¿de obejmowa³o kil-
ka lub kilkanaœcie nazwisk.

Na potrzeby pracy rozmaitych komórek Insty-
tutu Pamiêci Narodowej, zw³aszcza Wydzia³u
Udostêpniania Informacji BUiAD, a wiêc ipee-
nowskiej struktury, zrealizowano prawie dwa-
dzieœcia szeœæ tysiêcy sprawdzeñ. Ja nie bêdê
mo¿e szczegó³owo podawa³ dalszych danych sta-
tystycznych, które znajdziecie pañstwo w wydru-
kowanej informacji. Mogê tylko podsumowaæ, ¿e
w ci¹gu ca³ego 2006 r. komórki pionu ewidencji
w ca³ym kraju odebra³y prawie trzysta tysiêcy za-
pytañ, a zrealizowano ponad trzysta tysiêcy. Ró¿-
nica jest dlatego, i¿ w 2006 r. zrealizowano rów-
nie¿ zaleg³e zapytania z 2005 r.

Zasób archiwalny Instytutu Pamiêci Narodo-
wej – przechodzê ju¿ od zbioru ewidencyjnego do
zbioru archiwalnego, a wiêc tego papierowego –
obejmuje obecnie ponad 86 kilometrów bie-
¿¹cych materia³ów archiwalnych. W poprzednim
okresie sprawozdawczym, a wiêc do koñca
2005 r., zasób ten obejmowa³ nieco ponad 85 km,

35. posiedzenie Senatu w dniu 21 czerwca 2007 r.
Informacja Prezesa Instytutu Pamiêci Narodowej – Komisji Œcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
o dzia³alnoœci Instytutu Pamiêci Narodowej w okresie od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 31 grudnia 2006 r. 193

(prezes J. Kurtyka)



a wiêc jest wzrost o 1,5 km, co po raz kolejny do-
kumentuje fakt, i¿ generalnie Instytut Pamiêci
Narodowej zakoñczy³ przyjmowanie materia³ów
archiwalnych i ich dop³yw jest ju¿ wyraŸnie male-
j¹cy. W okresie sprawozdawczym przejmowaliœ-
my akta miêdzy innymi z archiwum Komendy
G³ównej Stra¿y Granicznej, z archiwów podleg-
³ych Ministerstwu Obrony Narodowej, z Agencji
Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego, z Wojskowych
S³u¿b Informacyjnych oraz z jednostek Policji,
s¹dów, prokuratur i z Agencji Wywiadu. Oczywi-
œcie z ka¿dej z tych instytucji przejmowaliœmy za-
soby archiwalne ró¿nej wielkoœci, stosunkowo
najwiêkszy by³ zasób przejêty z archiwum Ko-
mendy G³ównej Stra¿y Granicznej.

W listopadzie 2006 r. rozpocz¹³ siê szczegó³o-
wy przegl¹d materia³ów archiwalnych znajdu-
j¹cych siê w archiwach wojskowych, zw³aszcza
w Centralnym Archiwum Wojskowym w Warsza-
wie, w archiwum wojsk l¹dowych i w innych tego
typu instytucjach. Jest to praca zakrojona na
wielk¹ skalê. Naszym celem jest wyselekcjono-
wanie z setek tysiêcy teczek tych, które dotycz¹
funkcjonariuszy czy te¿ ¿o³nierzy Informacji Woj-
skowej, Wojskowej S³u¿by Wewnêtrznej, sêdziów
i prokuratorów wojskowych z lat piêædziesi¹tych.
Te wszystkie materia³y, które podlegaj¹ przejêciu
przez Instytut Pamiêci Narodowej, s¹ wtopione
w masê archiwaln¹ zasobu, który Instytutu nie
interesuje, a który dotyczy ¿o³nierzy, oficerów
i podoficerów zawodowych Ludowego Wojska
Polskiego.

Bardzo istotne jest równie¿ opracowywanie
i przejmowanie zasobu mikrofilmowego z urzê-
dów wojewódzkich – nie bêdê mo¿e siê nad tym
problemem zatrzymywa³, ale je¿eli pañstwa to in-
teresuje, oczywiœcie bêdê gotów to rozszerzyæ –
oraz zasobów elektronicznych czy te¿ elektroni-
cznych pomocy archiwalnych. W okresie spra-
wozdawczym by³ to g³ównie system Memex, reje-
struj¹cy akta osobowe cudzoziemców, oraz tak
zwany System Ewidencji Paszportów, który po-
maga nam realizowaæ szybciej kwerendy w zaso-
bie paszportowym znajduj¹cym siê w Instytucie
Pamiêci Narodowej.

Bardzo wa¿n¹ czêœci¹ pionu archiwalnego jest
Wydzia³ Udostêpniania i Informacji Naukowej
oraz jego odpowiedniki terenowe zajmuj¹ce siê
udostêpnianiem materia³ów archiwalnych do ce-
lów badañ naukowych oraz – tu ju¿ wkraczam
w 2007 r. – publicystycznych. Bo, jak wiemy,
przez krótki okres w 2007 r. mo¿liwe by³o udo-
stêpnianie materia³ów archiwalnych do celów
publicystycznych. W okresie sprawozdawczym
Instytut Pamiêci Narodowej zrealizowa³ czter-
dzieœci piêæ tysiêcy wniosków tego typu. Ponie-
wa¿ jedna osoba mo¿e sk³adaæ wiele wniosków,
to mogê podaæ, ¿e obs³u¿ono ³¹cznie ponad tysi¹c

szeœciuset badaczy spoza Instytutu Pamiêci Na-
rodowej, nie licz¹c oczywiœcie wniosków praco-
wników Instytutu Pamiêci Narodowej, obs³u¿ono
równie¿ trzy tysi¹ce szeœæset trzydzieœci jeden
spraw prokuratorskich. £¹cznie zrealizowano
w ten sposób udostêpnienie wielu tysiêcy jedno-
stek aktowych.

W 2006 r. udostêpniano równie¿ dokumenty
zgodnie z orzeczeniem Trybuna³u Konstytucyj-
nego z paŸdziernika 2005 r., a wiêc nie tylko do-
kumenty osobom pokrzywdzonym – w okresie
sprawozdawczym w trakcie obowi¹zywania sta-
rej ustawy istnia³a jeszcze ta kategoria – ale rów-
nie¿ dokumenty, które zgodnie z wyrokiem try-
buna³u z paŸdziernika 2005 r. powinny byæ udo-
stêpniane ka¿dej osobie w zakresie jej doty-
cz¹cym. Instytut Pamiêci Narodowej zrealizowa³
kilkadziesi¹t tysiêcy tego typu udostêpnieñ. Mo-
¿emy powiedzieæ, ¿e osób niebêd¹cych badacza-
mi czy dziennikarzami, które uzyska³y tego typu
dokumenty, jest obecnie oko³o czterdziestu ty-
siêcy.

G³ównymi celami, których realizacji podpo-
rz¹dkowane by³y wszystkie dzia³ania w 2006 r.
i które bêd¹ kontynuowane w 2007 r., s¹: rozbu-
dowa szeroko rozumianych inwentarzy elektro-
nicznych w Instytucie Pamiêci Narodowej; kon-
tynuowanie skontrum, a wiêc uporz¹dkowania
i opracowania topografii magazynów; kontynuo-
wanie bardzo wa¿nego przedsiêwziêcia, a miano-
wicie skontrum archiwum po by³ej Komisji Œci-
gania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.
Rozpoczê³o siê ono dlatego, ¿e nagle okaza³o siê,
i¿ s¹ bardzo du¿e ubytki w materia³ach archiwal-
nych, które w latach poprzednich by³y przekazy-
wane do Niemiec. Zreszt¹ w zwi¹zku z tym by³a
sprawa prokuratorska.

No i wreszcie bardzo wa¿n¹ rzecz¹, o której je-
szcze nie wspomnia³em, a chcia³bym o niej
wspomnieæ osobno, jest przegl¹d zbioru za-
strze¿onego. Na pocz¹tku 2006 r. zbiór zastrze-
¿ony liczy³ oko³o 700 metrów bie¿¹cych. Obec-
nie liczy oko³o 400 metrów bie¿¹cych, a wiêc we
wspó³pracy ze s³u¿bami specjalnymi uda³o nam
siê zmniejszyæ ten zasób o oko³o 300 m. Mamy
nadziejê, ¿e w 2007 r. objêtoœæ tego zasobu znów
zmniejszy siê znacz¹co. Przy czym zarówno
s³u¿by specjalne, jak i Instytut Pamiêci Narodo-
wej zawsze przy przegl¹dzie tego zbioru maj¹ na
wzglêdzie, oczywiœcie, interes pañstwa. Doku-
menty, które s¹ zwi¹zane z bie¿¹cym bezpie-
czeñstwem Rzeczypospolitej, pozostaj¹ w zbio-
rze zastrze¿onym.

W okresie sprawozdawczym Instytut Pamiêci
Narodowej dysponowa³ bud¿etem nieco ponad
131 milionów z³, w tym na wydatki bie¿¹ce prze-
znaczona by³a kwota 103 milionów z³. By³ to pier-
wszy dobry bud¿et Instytutu. Bud¿et ten pozwo-
li³ – jeœli mo¿na siê tak wyraziæ – nadgoniæ wszys-
tkie zaleg³oœci inwestycyjne z lat poprzednich.
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Rozpoczêliœmy remonty b¹dŸ budowê obiektów
na magazyny archiwalne czy te¿ tych obiektów,
które by³y przeznaczone dla pracowników, ale
nie mog³y byæ realizowane w okresie poprzed-
nim. Uda³o siê doprowadziæ do stanu przyzwoi-
toœci obiekty w delegaturach Instytutu Pamiêci
Narodowej, a wiêc w jednostkach terenowych,
które s¹ jednostkami terenowymi ni¿szego
szczebla ni¿ oddzia³y.

Wydatki maj¹tkowe w roku sprawozdawczym
zrealizowano w oko³o 80%, dok³adnie w 77,9%.
Ten stosunkowo niski wskaŸnik zwi¹zany by³,
podobnie jak w przypadku innych jednostek bu-
d¿etu pañstwa, z koniecznoœci¹ stosowania pro-
cedur ustawy o zamówieniach publicznych. Bar-
dzo rygorystyczne uwarunkowania tej ustawy
spowodowa³y, i¿ nie uda³o siê wykorzystaæ wszy-
stkich œrodków. Wyst¹piliœmy o przesuniêcie
terminu wykonania prac inwestycyjnych wyma-
gaj¹cych tych œrodków na nastêpny rok bud¿eto-
wy, co znalaz³o odbicie w rozporz¹dzeniu Rady
Ministrów z dnia 11 grudnia 2006 r. w sprawie
wydatków niewygasaj¹cych. Instytut Pamiêci
Narodowej znalaz³ siê tutaj w towarzystwie in-
nych instytucji pañstwowych.

Na dzieñ 31 grudnia 2006 r. stan zatrudnie-
nia w Instytucie Pamiêci Narodowej wynosi³ ty-
si¹c piêæset trzydzieœci trzy etaty, w tym sto trzy
etaty prokuratorskie. One zawsze s¹ oddzielnie
podawane, albowiem prokuratorzy Instytutu
podlegaj¹ nieco innym uwarunkowaniom pra-
wnym i innej ustawie. W porównaniu z rokiem
2005 by³ przyrost o dwieœcie szeœædziesi¹t
szeœæ etatów. Najwiêkszy przyrost zatrudnie-
nia nast¹pi³ w pionie archiwalnym Instytutu
Pamiêci Narodowej oraz w nowo tworzonym
Oddziale IPN w Szczecinie. Oddzia³ IPN
w Szczecinie jest najm³odszy, powsta³ na po-
cz¹tku 2005 r. i przez ten rok by³ utrzymywany
w stanie szcz¹tkowym. Jego powstanie by³o
obowi¹zkiem Instytutu, bowiem w Szczecinie
powsta³ s¹d apelacyjny. Zgodnie z ustaw¹ o IPN
w siedzibie s¹du apelacyjnego zawsze musi po-
wstaæ oddzia³ Instytutu Pamiêci Narodowej.
Dopiero w roku 2006 mo¿na by³o ten oddzia³
rozbudowaæ do poziomu porównywalnego z in-
nymi oddzia³ami Instytutu Pamiêci Narodowej.
Dziêkujê bardzo.

Je¿eli pañstwo bêdziecie sobie tego ¿yczyli, je-
stem gotowy odpowiedzieæ na wszystkie pytania.

(Przewodnictwo obrad obejmuje marsza³ek
Bogdan Borusewicz)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Ju¿ bêd¹ pytania.
Pan senator Mazurkiewicz pierwszy.
Proszê uprzejmie.

Senator Andrzej Mazurkiewicz:

Panie Prezesie!
Moje pytanie dotyczy prac naukowych, które

prowadzi IPN. Swego czasu zwróci³em siê do pa-
na z takim zapytaniem, ilu pracowników nauko-
wych by³o wspó³pracownikami S³u¿by Bezpie-
czeñstwa, ile osób ze œrodowisk twórczych by³o
takimi wspó³pracownikami, ilu dziennikarzy by-
³o takimi wspó³pracownikami. Uzyska³em odpo-
wiedŸ, ¿e IPN prowadzi trzy prace badawcze na
ten temat. Po pierwsze, chcia³bym siê dowie-
dzieæ, kiedy zostan¹ one zakoñczone i opinia
publiczna bêdzie mog³a siê z nimi zapoznaæ.

I po drugie, w jednym z wywiadów prasowych,
bodaj¿e w „Rzeczpospolitej”, na pytanie, jaki pro-
cent pracowników naukowych stanowil i
wspó³pracownicy S³u¿by Bezpieczeñstwa, udzie-
li³ pan odpowiedzi, ¿e by³o to oko³o 15%. Czy ist-
niej¹ w miarê zweryfikowane dane dotycz¹ce
w³aœnie tego œrodowiska i kiedy bêdzie siê mo¿na
z tymi danymi zapoznaæ?

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Proszê bardzo, Panie Prezesie.

Prezes
Instytutu Pamiêci Narodowej
– Komisji Œcigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu
Janusz Kurtyka:
Mo¿ezacznêodkoñca, je¿elipansenatorpozwoli.
O ile pamiêtam ten wywiad, o tyle powiedzia-

³em, ¿e wedle mojej opinii procent pracowników
naukowych uwik³anych we wspó³pracê mo¿e byæ
wy¿szy ni¿ procent duchownych. A poniewa¿
o duchownych wiem, ¿e to jest 10–15%, wiêc byæ
mo¿e dlatego pan senator wymieni³ tak¹ a nie in-
n¹ wielkoœæ procentow¹.

Ja mogê powiedzieæ tak: to, co powiedzia³em,
wynika³o z tego, co ju¿ wiemy na podstawie son-
da¿owych czy szacunkowych ujêæ czy te¿ pró-
bek. Myœlê, ¿e obecnie w Polsce ¿aden odpowie-
dzialny badacz nie odwa¿y³by siê podaæ kon-
kretnej liczby bezwzglêdnej b¹dŸ te¿ konkretnej
proporcji. A to z tego prostego powodu, ¿e tak
naprawdê mamy jakieœ przekrojowe raporty
bezpieki dotycz¹ce danego uniwersytetu, mamy
raporty bezpieki dotycz¹ce jakiegoœ okresu
w danym mieœcie, jednak trudno na tej podsta-
wie budowaæ informacjê, któr¹ mo¿na podawaæ
publicznie w formie naukowej lub jako informa-
cjê urzêdow¹. S¹dzê, ¿e trzeba bêdzie poczekaæ
co najmniej rok, bowiem w przysz³ym roku bê-
dziemy chcieli zorganizowaæ du¿¹ konferencjê
naukow¹ w ramach projektu „SB wobec œrodo-
wisk twórczych i naukowych”, o którym mówi-
³em. Na tej konferencji – mam nadziejê czy raczej
jestem o tym przekonany – bêdziemy mogli siê
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ju¿ pokusiæ o pewne konkretne przybli¿enia
procentowe, po to ¿eby móc siê pos³ugiwaæ ja-
kimœ procentem. Takim, jakim pos³ugujemy siê
w odniesieniu do Koœcio³a, 10-15%. Mogê tylko
powiedzieæ, ¿e s¹dzê, i¿ nazwiska osób, które
koordynuj¹ badania, a wiêc profesor Franaszek
z Krakowa, profesor Chojnowski z Warszawy czy
profesor Zybertowicz z Torunia, s¹ gwarancj¹
jakoœci tych badañ. Badania zosta³y podjête
wiosn¹ 2006 r., obecnie jesteœmy na etapie bar-
dzo intensywnych kwerend. Ca³kiem niedawno
Instytut Pamiêci Narodowej zorganizowa³ we
Wroc³awiu pierwsz¹ konferencjê naukow¹ po-
œwiêcon¹ tej problematyce, jednak teraz oba-
wia³bym siê podaæ jakieœ konkretne wielkoœci.

Jedyna wielkoœæ, któr¹ mo¿emy podawaæ, jest
taka, i¿ w latach osiemdziesi¹tych procent inteli-
gencji wœród agentury by³ stosunkowo wysoki,
albowiem szacuje siê, ¿e wœród rozmaitych sieci
tajnych wspó³pracowników ludzi z wy¿szym wy-
kszta³ceniem by³o 30–40%. Oznacza to po pro-
stu, ¿e bezpieka stara³a siê koncentrowaæ na
tych œrodowiskach, które uznawa³a za potencjal-
nie przywódcze b¹dŸ te¿ opiniotwórcze. A wiêc to
nie jest powód do jakiejœ paniki, tylko po prostu
œwiadectwo pewnej polityki – jeœli mo¿na u¿yæ ta-
kiego s³owa – organów bezpieczeñstwa. Ale jaki
by³ procentowy udzia³ agentów w poszczególnych
œrodowiskach, to obecnie w sposób odpowie-
dzialny nie potrafimy jeszcze powiedzieæ.

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

Senator Adam Massalski:
Panie Prezesie!
Ja mam takie pytanie. Pan powiedzia³, ¿e o od-

powiedni¹ liczbê kilometrów czy przesz³o o 1 km
zwiêkszy³a siê wielkoœæ zasobu archiwalnego. Ale
istotne jest, jak wygl¹da sprawa opracowania, to
znaczy tego, jak du¿y procent tego zasobu osiem-
dziesiêciu kilku kilometrów akt jest ju¿ opracowa-
ny. Wiadomo, ¿e te akta wtedy – ¿e tak powiem –
¿yj¹, kiedy mog¹ byæ wykorzystywane, bo ju¿ s¹
opracowane przez archiwistów. To jest pierwsze
pytanie.

I drugie pytanie. Wspomnia³ pan o dokumen-
tacji mechanicznej. Czy w zasobie archiwum IPN
znajduj¹ siê nagrania pods³uchanych rozmów
telefonicznych? Czy pañstwo to macie w swoim
zasobie? Z tego, co ja siê orientujê, nawet na w³a-
snym przyk³adzie, rozmowy by³y nagminnie pod-
s³uchiwane, prawda? Wiele osób by³o tym objê-
tych. Czy zachowa³y siê taœmy z pods³uchów?
Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê.
Proszê bardzo, Panie Prezesie.

Prezes
Instytutu Pamiêci Narodowej
– Komisji Œcigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu
Janusz Kurtyka:
Je¿eli chodzi o stopieñ opracowania materia³u

archiwalnego, to odpowiedŸ musi byæ kilkustop-
niowa. Jak pan senator wie, Instytut Pamiêci Na-
rodowej jest jedyn¹ instytucj¹ archiwaln¹ w Pol-
sce, która bezpoœrednio po przyjêciu materia³ów
archiwalnych od razu rozpoczê³a ich udostêpnia-
nie. W przypadku klasycznego archiwum, i tak
funkcjonuj¹ Archiwa Pañstwowe, najpierw nastê-
puje etap opracowania, sporz¹dzenia inwentarza,
a dopiero potem udostêpniania. Przez okres opra-
cowywania i sporz¹dzania inwentarza materia³y
archiwalne czy kolekcje archiwalne po prostu nie
s¹ udostêpniane. Nie mogliœmy sobie na to pozwo-
liæ, nie chcieliœmy, zreszt¹ opinia publiczna z pew-
noœci¹ wytworzy³aby bardzo du¿e ciœnienie na In-
stytut, i materia³y by³y udostêpniane od razu.

A wiêc w pocz¹tkowym okresie istnienia Insty-
tutu, i tak by³o jeszcze w 2006 r., w celu odnale-
zienia materia³ów archiwalnych zamawianych
przez danego korzystaj¹cego prowadziliœmy kwe-
rendê w oparciu o pomoce archiwalne odziedzi-
czone po bezpiece. A wiêc w oparciu o kartoteki,
w oparciu o rozmaitego rodzaju dzienniki, roz-
maitego rodzaju skorowidze wewnêtrzne. Jedno-
czeœnie Instytut, jak ju¿ mówi³em, przeprowa-
dza³ skontrum. Niestety, dopiero w 2006 r., cho-
cia¿ powinno to byæ w latach wczeœniejszych, op-
racowa³ szczegó³ow¹ topografiê magazynów,
oczywiœcie maj¹c¹ swoje odzwierciedlenie
w komputerze. Dziêki temu stopieñ rozpoznania
zasobu archiwalnego, myœlê, znacz¹co siê zwiêk-
szy. Na koniec 2007 r. planujemy, i¿ ka¿dy od-
dzia³ oraz centrala wyda przewodniki archiwal-
ne. Jest to taki pierwszy etap zaprezentowania
zasobu. A póŸniej stopniowo zaczniemy publiko-
waæ inwentarze archiwalne, chocia¿ z ca³¹ pew-
noœci¹ praca nad nimi nie bêdzie u³atwiona przez
fakt, ¿e zasób bêdzie udostêpniany na bie¿¹co.
Z ca³¹ pewnoœci¹ bêdziemy wiêc starali siê rów-
nie¿ porz¹dkowaæ go pod wzglêdem archiwoz-
nawczym.

Mogê powiedzieæ, ¿e stopieñ naszej wiedzy
o tym zasobie jest daleko wiêkszy ni¿ stopieñ do-
kumentowania tej wiedzy w postaci przewodni-
ków i inwentarzy archiwalnych. Po prostu struk-
tura organizacyjna Biura Udostêpniania i Archi-
wizacji Dokumentacji jest tego typu, i¿ poszcze-
gólne komórki czy te¿ niekiedy nawet ludzie spe-
cjalizuj¹ siê, w cudzys³owie, w okreœlonych œro-
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dowiskach, w okreœlonych obszarach czy w da-
nych instytucjach. W tym zakresie zawsze s¹
kompetentni pracownicy, którzy maj¹ du¿¹ wie-
dzê. Oni, oczywiœcie, bêd¹ autorami owych przy-
sz³ych inwentarzy i przewodników.

(G³os z sali: Jeszcze drugie pytanie.)
A tak, przepraszam bardzo. Nagrania rzeczy-

wiœcie by³y czymœ bardzo powszechnym, ale ma-
teria³, na którym by³y wykonywane, to znaczy
taœmy, by³ bardzo nietrwa³y, a równie¿ i metoda
pracy powodowa³a, ¿e te nagrania niekoniecznie
siê zachowywa³y, bezpieka mia³a bowiem obyczaj
kasowania nagranych rozmów i u¿ywania tych
taœm powtórnie. W powszechnym obiegu, pan
senator, zdaje siê, dosta³ materia³y, które s¹ tego
przyk³adem, by³y spisane z taœm stenogramy
rozmów telefonicznych. Tego typu materia³ów ar-
chiwalnych jest bardzo du¿o, natomiast taœmy
z nagranymi rozmowami to zupe³ny ewenement.
Prawdê mówi¹c, ja s³ysza³em chyba o jednym ta-
kim przypadku. Na pewno w skali ogólnopolskiej
jest ich kilka czy kilkanaœcie, a i te s¹ bardzo, po-
wiedzia³bym, trudne do wykorzystania. Tego ty-
pu materia³, ¿eby przywo³aæ g³oœny przyk³ad,
znalaz³ siê w teczce agenturalnej ojca Hejmo, tyl-
ko ¿e ods³uchanie by³o niezwykle trudne. Taœma
by³a praktycznie nies³yszalna, chocia¿ podobno
komisja dominikañska, której udostêpniono to
nagranie, stosuj¹c rozmaitego rodzaju najnow-
sze osi¹gniêcia techniczne, sporo z niego wydo-
by³a. Generalnie zachowanie siê taœmy w tym
konkretnym przypadku to ewenement. Ona zo-
sta³a zachowana dlatego, ¿e dokumentowa³a
bardzo wa¿ny etap rozmowy oficera prowadz¹ce-
go z agentem.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Pani senator Arciszewska-Mielewczyk, pro-

szê.

Senator
Dorota Arciszewska-Mielewczyk:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Prezesie, ja te¿ mam pytanie dotycz¹ce

zasobów archiwalnych, nie wiem, czy to jest py-
tanie li tylko do pana. Mnie chodzi o nagrania
œwiadków zbrodni z czasów II wojny œwiatowej
i z czasów peerelu. Kraje by³ego bloku wscho-
dniego, tak to nazwê, nie maj¹ takich archiwów,
ale inne pañstwa zadba³y, aby zeznania œwiad-
ków, którzy prze¿yli niejedn¹ gehennê, by³y
utrwalone na taœmach. Nie zawsze s¹ dokumen-
ty na pewne rzeczy, ale mo¿emy posi³kowaæ siê
opisem danym przez œwiadków. Czy pan przewi-
duje, albo inaczej, czy jest mo¿liwoœæ wspó³pracy

z radiem b¹dŸ te¿ z innymi œrodkami masowego
przekazu, aby taki zasób równie¿ by³ w IPN lub
w innym miejscu, aby rzeczywiœcie razem z oso-
bami, które ju¿ od nas odchodz¹, nie odszed³ opis
tych wydarzeñ, które œwiadcz¹ o zbrodniach na
narodzie polskim?

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Proszê bardzo.

Prezes
Instytutu Pamiêci Narodowej
– Komisji Œcigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu
Janusz Kurtyka:
Ja jestem tutaj winien pañstwu przeprosiny,

bowiem rzeczywiœcie pomin¹³em ten w¹tek jako
dopiero rozpêdzaj¹cy siê w Instytucie Pamiêci
Narodowej. W roku 2006 powo³aliœmy specjaln¹
komórkê w Biurze Edukacji Publicznej IPN, któ-
ra zajmuje siê zbieraniem tak zwanych testacji,
czyli w³aœnie tych œwiadectw, o których pani se-
nator mówi. Pocz¹tkowo planowaliœmy, ¿e bêdzie
to robione we wspó³pracy z Telewizj¹ Polsk¹, ale,
powiedzmy, by³y tego typu przeszkody prawne,
¿e zdecydowaliœmy siê samodzielnie prowadziæ
ten program. Obejmuje on, w sensie technicz-
nym, nagrania relacji oraz nagrywanie obrazu.
Nie tylko dŸwiêk, ale i obraz. Mamy wyposa¿enie,
zakupione w drugiej po³owie 2006 r., mamy za-
trudnionych fachowych pracowników, którzy ju¿
udokumentowali – na razie jest to niewielka licz-
ba, dlatego mo¿e o tym nie mówi³em – kilkadzie-
si¹t relacji, albo kamer¹ filmow¹, albo za pomoc¹
œrodków audio. Ta forma dzia³alnoœci dopiero siê
rozpêdza, planujemy, ¿e w roku 2007 lub 2008
w jednym z budynków Instytutu Pamiêci Naro-
dowej w Warszawie zorganizujemy specjaln¹
pracowniê, gdzie bêdziemy mogli udostêpniaæ
ten dorobek osobom, które bêd¹ sobie tego ¿yczy-
³y. Na razie on jest skromny, wiêc mo¿e za rok,
jak bêdê sk³ada³ sprawozdanie, bêdzie to punkt,
o którym warto bêdzie powiedzieæ wiêcej. Rzeczy-
wiœcie podjêliœmy tego typu dzia³ania.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Pan senator Z³otowski, proszê bardzo.

Senator Kosma Z³otowski:
Panie Prezesie, to jest dzisiaj w³aœciwie nasza

druga dyskusja na temat IPN. Ju¿ jedn¹ tak¹ od-
byliœmy przy okazji dyskusji nad kandydatami
na cz³onków Kolegium Instytutu. Tam pad³o wie-
le argumentów, wiele tez. Dobrze by by³o, gdyby
pan prezes móg³ je oceniæ.

W kontekœcie wypowiedzi pana profesora Fri-
szke przed Komisj¹ Praw Cz³owieka i Prawo-
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rz¹dnoœci chcia³bym zapytaæ pana prezesa, jak
pan to ocenia. Pan profesor Friszke wyra¿a³ tros-
kê, ¿e polityka pana prezesa prowadzi dzisiaj do
tego, ¿e zupe³nie oddala siê tematyka, po-
wiedzia³bym, nielustracyjna, czyli tematyka sto-
sunków polsko-ukraiñskich, polsko-¿ydow-
skich, spraw zwi¹zanych z okupacj¹ sowieck¹
i niemieck¹, ¿e tematyka zwi¹zana z lustracj¹
przes³ania wszystko. Z tego, co pan ju¿ dzisiaj tu-
taj mówi³, z tego sprawozdania, nie wynika, ¿eby
tak mia³o byæ, chcia³bym jednak us³yszeæ pañ-
sk¹ ocenê.

I jeszcze takie pytanie: Instytut pracuje g³ó-
wnie na archiwach, które sam posiada.
Chcia³bym wiedzieæ, jaki jest w pañskiej ocenie
stosunek tych archiwaliów, ¿e tak powiem,
zwi¹zanych z lustracj¹, to oczywiœcie nie s¹ tylko
dokumenty, które mog¹ byæ wykorzystane wy-
³¹cznie przy okazji lustracji, takich esbeckich, do
wszystkich materia³ów, które, powiedzielibyœmy,
s¹ zupe³nie nielustracyjne. To taka kwestia.

Wyra¿ano te¿ opinie, ¿e Instytut pod pañskim
kierownictwem wyraŸnie skrêci³ w prawo. Ja
osobiœcie nie wiem, jak mo¿na mówiæ o instytucie
historycznym, który bada akta, ¿e skrêca w pra-
wo, wyobra¿am sobie jednak, ¿e skrêt w prawo
ma dotyczyæ tego, ¿e w ostatnich latach zaczêto
analizowaæ raczej nowsze teczki, nie starsze. Po-
dzielam taki sposób widzenia. Starsze teczki
oczywiœcie s¹ nie mniej wa¿ne, ale bardziej emo-
cjonuj¹ce s¹ te nowsze, zw³aszcza ¿e œwiadko-
wie i aktorzy wydarzeñ ¿yj¹. Jak pan odczuwa,
Panie Prezesie, czy to oskar¿enie o skrêt w pra-
wo dotyczy w³aœnie tego, czy te¿ ma jeszcze ja-
kieœ inne podteksty?

W tych naszych dyskusjach o wspó³pracy z in-
nymi œrodowiskami historycznymi niektórzy
kandydaci powiadali, ¿e Instytut zamyka siê
w gronie swoich w³asnych historyków. Tutaj
pan prezes powiedzia³, ¿e tylko w zesz³ym roku
dostêp do archiwów mia³o tysi¹c szeœciuset ba-
daczy spoza Instytutu, ale czy taka wspó³praca
z instytutami historycznymi uniwersytetów ist-
nieje? Jak to wygl¹da? Czy, pañskim zdaniem,
ta wspó³praca jest zbyt ograniczona, czy jest ta-
ka, jaka powinna byæ? Jakie pan prezes ma pla-
ny w tym zakresie?

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
(Senator Kosma Z³otowski: Jeszcze, Panie

Marsza³ku, jeszcze, jeœli mo¿na…)
Panie Senatorze, minuta.
(Senator Kosma Z³otowski: Minuta? No to…)
Ju¿ przekroczy³ pan…
(Senator Kosma Z³otowski: No dobra, to na ra-

zie tyle. Dziêkujê bardzo.)

Prezes
Instytutu Pamiêci Narodowej
– Komisji Œcigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu
Janusz Kurtyka:

OdpowiedŸ na pytanie pana senatora rozpocz-
nê mo¿e od stwierdzenia, ¿e w pracy Instytutu
Pamiêci Narodowej lustracja to margines. Lu-
stracja to margines. Mogê to podkreœliæ trzy razy.

Instytut Pamiêci Narodowej nie prowadzi ¿ad-
nych w³asnych programów badawczych, ¿ad-
nych w³asnych przedsiêwziêæ organizacyjnych,
które mo¿na okreœliæ jako s³u¿ebne wobec lu-
stracji. Oczywiœcie, jak pañstwo doskonale wie-
cie, wol¹ parlamentu od marca bie¿¹cego roku
Instytut Pamiêci Narodowej zosta³ uzupe³niony
czy wzbogacony o czwarty pion: Biuro Lustracyj-
ne. I z ca³¹ pewnoœci¹ kierownictwo Instytutu
stara³o siê, stara siê i bêdzie siê stara³o, aby to
biuro zosta³o zintegrowane z Instytutem, aby
pe³ni³o swoj¹ funkcjê jak najlepiej. Obecnie biuro
to jest jednak stosunkowo ma³e liczebnie. W ta-
kich aspektach swojej dzia³alnoœci, jakie najbar-
dziej siê rozpêdzaj¹, prowadzi dzia³alnoœæ, któr¹
mo¿na nazwaæ dzia³alnoœci¹ badawczo-history-
czn¹ czy te¿ dokumentacyjn¹, albowiem na mocy
tych przepisów ustawy, które zosta³y utrzymane
po wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego, Biuro
Lustracyjne musi konstruowaæ katalogi funkcjo-
nariuszy bezpieki, katalogi aparatczyków partyj-
nych oraz katalogi osób, które by³y przez bezpie-
kê rozpracowywane. S¹ to klasyczne przedsiêw-
ziêcia o charakterze wielkich, szeroko zakrojo-
nych kwerend, o zgodnej z ustaw¹ konstrukcji
katalogów informuj¹cych o wynikach tych kwe-
rend. Co prawda robi to Biuro Lustracyjne, czy
te¿ jego pion ekspercki, ale s¹ to, w moim przeko-
naniu, dzia³ania par excellence dokumentacyjne.

Oczywiœcie, kiedy zakoñczymy analizy prawne
pisemnego uzasadnienia wyroku i kiedy bêdzie-
my wiedzieli, w jakim zakresie mo¿emy siê poru-
szaæ w aktywnoœci, nazwijmy to, lustracyjnej, to
z ca³¹ pewnoœci¹ prokuratorzy Biura Lustracyj-
nego bêd¹ stosowali zapytania pod adresem ar-
chiwum. Archiwum bêdzie prowadzi³o dodatko-
we kwerendy dla tego podmiotu. Raz jeszcze jed-
nak powtórzê: dzia³alnoœæ lustracyjna Instytutu
Pamiêci Narodowej, jeœli tak j¹ mo¿na okreœliæ,
jest marginesem. Je¿eli pan profesor Friszke
twierdzi co innego, to znaczy, ¿e przez ten rok,
kiedy nie by³ cz³onkiem kolegium, a przesta³ nim
byæ we wrzeœniu zesz³ego roku, po prostu utraci³
kontakt z bie¿¹c¹ prac¹ Instytutu.

Równie¿ absolutnie nie mogê przyj¹æ zarzutu,
¿e zaniedbane zosta³y stosunki polsko-ukraiñ-
skie czy polsko-¿ydowskie. Mamy bardzo inten-
sywn¹ wspó³pracê z archiwami i instytucjami
ukraiñskimi. Mam nadziejê, ¿e wkrótce zostanie
udokumentowana ksi¹¿kami i publikacjami
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Ÿród³owymi wspó³praca z uniwersytetem katolic-
kim we Lwowie. Celem tej wspó³pracy s¹ opraco-
wania dokumentuj¹ce martyrologiê Koœcio³ów
grekokatolickiego i katolickiego na Ukrainie
i w Polsce.

Mamy bardzo intensywn¹ wspó³pracê ze s³u¿-
b¹ bezpieki Ukrainy i z archiwum s³u¿by bezpieki
Ukrainy. W ramach tej wspó³pracy ukazuj¹ siê
kolejne tomy Ÿróde³. W roku 2006 ukaza³ siê bar-
dzo gruby tom, który ja osobiœcie promowa³em
w Kijowie i we Lwowie, poœwiêcony akcji „Wis³a”.
Ukazuj¹ siê równie¿ tomy dokumentuj¹ce mar-
tyrologiê Polaków na Kresach Wschodnich Rze-
czypospolitej. W roku bie¿¹cym kilkakrotnie go-
œciliœmy delegacjê Ukraiñców, nie z Federalnej
S³u¿by Bezpieczeñstwa, o czym za chwilê, ale ze
s³u¿by bezpieki Ukrainy, i przygotowujemy tom
poœwiêcony wielkiemu g³odowi na Ukrainie, to s¹
lata trzydzieste. Ustawa daje nam prawo, ¿eby
zajmowaæ siê histori¹ najnowsz¹, nie tylko histo-
ri¹ od 1939 r., takie bowiem nowe sformu³owania
siê w niej pojawi³y. Bêdzie to niezwykle ciekawy
tom, bêd¹ to dokumenty z archiwów sowieckich
oraz dokumenty polskiej s³u¿by wywiadowczej,
dzia³aj¹cej na sowieckiej Ukrainie w latach trzy-
dziestych XX wieku, które zachowa³y siê w pol-
skich archiwach. Myœlê, ¿e ten tom bêdzie nau-
kow¹ sensacj¹.

W najbli¿szym te¿ czasie, chyba w wakacje al-
bo tu¿ po wakacjach, uka¿e siê tom przygotowa-
ny wspólnie ze s³u¿b¹ bezpieki Ukrainy, poœwiê-
cony tak zwanej operacji „Sejm”, czyli operacji
prowadzonej przez NKWD przeciwko polskiemu
podziemiu niepodleg³oœciowemu tu¿ po II wojnie
œwiatowej, w latach czterdziestych i na pocz¹tku
piêædziesi¹tych. Przygotowujemy te¿ wielki tom
poœwiêcony represjom wobec Koœcio³ów katolic-
kiego i grekokatolickiego, w oparciu o dokumen-
ty z dawnego archiwum NKWD, obecnie w dyspo-
zycji s³u¿b bezpieki Ukrainy, i z archiwów pol-
skiej bezpieki.

Je¿eli chodzi o wspó³pracê z Rosjanami, 1 sier-
pnia tego roku bêdziemy promowali tom, przygo-
towany wspólnie z nimi, dokumentuj¹cy stosu-
nek Sowietów wobec powstania warszawskiego.
Nastêpne tomy s¹ w przygotowaniu.

Je¿eli chodzi o stosunki polsko-¿ydowskie,
w roku sprawozdawczym, i to nawet w okresie,
kiedy pan profesor Friszke by³ cz³onkiem kole-
gium, dosz³o do du¿ej intensyfikacji naszych
kontaktów z Yad Vashem. Ja by³em zreszt¹ dwu-
krotnie w Izraelu i myœlê, ¿e zosta³y zawi¹zane
dosyæ bliskie kontakty, zosta³a podpisana umo-
wa o wspó³pracy z Yad Vashem. Nasi pracownicy
w ramach realizacji programu Indeks dwukrot-
nie byli goœæmi Yad Vashem w drugiej po³owie ze-
sz³ego roku, chocia¿ wtedy pan Friszke ju¿ nie by³
w kolegium, wiêc byæ mo¿e o tym nie wie.

W zesz³ym roku, w wyniku naszych kontaktów
z uniwersytetem w Jerozolimie, pojawi³ siê po-
mys³ powo³ania zespo³u do spraw trudnych
w stosunkach polsko-¿ydowskich. Na pocz¹tek
tego okr¹g³ego sto³u wybraliœmy sobie ³atwiejszy
temat, ¿eby w ogóle ten projekt ruszy³. Owym ³at-
wiejszym tematem bêdzie du¿a miêdzynarodowa
konferencja z udzia³em historyków z Polski, Iz-
raela, Stanów Zjednoczonych i Francji, która od-
bêdzie siê w grudniu tego roku. Bêdzie ona doty-
czy³a wydarzeñ lat 1967–1968, a wiêc wojny sze-
œciodniowej, cudownego, ¿e tak powiem, ocale-
nia pañstwa Izrael, reperkusji tego wydarzenia
oraz kampanii antysemickiej w Polsce. To ma byæ
sygna³, ¿e chcemy poruszaæ ka¿dy temat, rów-
nie¿ ten, który w pamiêci Zachodu o Polsce jest
hañb¹, chocia¿ wiemy, ¿e kampaniê antysemic-
k¹ w Polsce organizowa³y w³adze komunistyczne
i nie mo¿na o to obwiniaæ narodu polskiego.

Wdalszychetapachwspó³pracyplanujemyrów-
nie¿, oprócz kontynuowania programów, o któ-
rych mówi³em, a wiêc programu Indeks i progra-
mu dokumentowania miejsc, w których ginêli
¯ydzi, opracowanie, badanie okresu powojenne-
go – mamy nadziejê, ¿e uda nam siê doprowadziæ
do konferencji naukowej, obecnie trwaj¹ rozmo-
wy na ten temat – okresu drugiej po³owy lat czter-
dziestych, kiedy to ¯ydzi oskar¿ali Polaków o an-
tysemityzm, o pogromy, a wœród Polaków zako-
rzeni³ siê bardzo trwale stereotyp s³u¿by ¯ydów
w rozmaitych strukturach systemu komunisty-
cznego.

Gdybym musia³ opowiadaæ bardziej szczegó³o-
wo, móg³bym jeszcze przez jak¹œ godzinê mówiæ
na temat rozmaitych aspektów wspó³pracy. Je-
¿eli pan senator bêdzie potrzebowa³ dowodów, ¿e
pan profesor Friszke nie ma racji, to oczywiœcie
jestem gotów to omówiæ.

Je¿eli chodzi o ten skrêt w prawo Instytutu Pa-
miêci Narodowej, ja bym powiedzia³, ¿e nie jest to
skrêt, tylko gwa³towny ruch do przodu, mam
przynajmniej tak¹ nadziejê, mo¿e trochê bezkry-
tyczn¹. Wydaje mi siê bowiem, ¿e dopiero w ro-
ku 2006 uda³o siê doprowadziæ do sytuacji,
w której w rozmaitych formach wspó³pracy z In-
stytutem Pamiêci Narodowej skupiliœmy nad na-
szymi projektami badawczymi licz¹ce siê grono
profesorów z uniwersytetów, przy czym ci ludzi
nie s¹ pracownikami Instytutu Pamiêci Narodo-
wej w takim bardzo w¹skim sensie tego s³owa. S¹
to koordynatorzy projektów badawczych, w któ-
rych Instytut uczestniczy, które niekiedy inspi-
ruje, s¹ to eksperci, cz³onkowie rozmaitego ro-
dzaju gremiów oceniaj¹cych. Z ca³¹ pewnoœci¹ s¹
to ró¿nego rodzaju, nie lubiê tego s³owa, ale go
u¿yjê, autorytety naukowe. Nie lubiê tego s³owa,
poniewa¿ uwa¿am, ¿e w nauce liczy siê nazwisko,
konkretne osi¹gniêcia, a nie jakiœ odgórnie de-
kretowany autorytet. Autorytet siê ma, a nie po-
winno siê o nim mówiæ.
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S¹dzê, ¿e jest to istotny krok co do organizacji
badañ naukowych i miejsca Instytutu w rozmai-
tego rodzaju przedsiêwziêciach naukowych, cho-
cia¿ z ca³¹ pewnoœci¹, i nie ma siê te¿ tutaj co
oszukiwaæ, istniej¹ w polskim œrodowisku nau-
kowym takie krêgi, które patrz¹ na Instytut jak
na instytucjê, która podejmuje tematy przez d³u-
gie lata Ÿle widziane, która podejmuje ka¿dy te-
mat wedle naszej oceny wa¿ny dla historii spo³e-
cznej, historii politycznej czy te¿ instytucjonal-
nej, dla historii rozmaitych instytucji w okresie
dyktatury komunistycznej. Podejmowanie tych
tematów do tej pory nie zawsze by³o w tych œrodo-
wiskach dobrze widziane. Jest to z ca³¹ pewno-
œci¹ zjawisko prze³amywania monopolu niektó-
rych krêgów na badania naukowe. Z ca³¹ pewno-
œci¹ mamy do czynienia z IPN jako taranem, któ-
ry jednoznacznie prze³amuje ten monopol. Byæ
mo¿e zatem to tutaj nale¿a³oby widzieæ powód
pewnej rezerwy niektórych œrodowisk nauko-
wych w odniesieniu do Instytutu Pamiêci Naro-
dowej.

Wedle mojej oceny IPN jest to obecnie najbar-
dziej liczne, najbardziej dynamiczne œrodowisko
w Polsce zajmuj¹ce siê histori¹ najnowsz¹ Pol-
ski. Wystarczy zreszt¹ porównaæ iloœæ i jakoœæ
naszych publikacji z iloœci¹ i jakoœci¹ publikacji
szkó³ wy¿szych razem wziêtych. Myœlê, ¿e Insty-
tut Pamiêci Narodowej, gdybyœmy porównywali
jego „produkcjê” z instytutami historii polskich
uniwersytetów, wypad³by w tym rankingu czy
w tej konkurencji ca³kiem nieŸle. Tak ¿e jest to
równie¿ zjawisko z gatunku pewnej rywalizacji
naukowej, nieuchronnej i bardzo dobrze s³u¿¹cej
nauce, zjawisko dotycz¹ce pewnych ró¿nic po-
gl¹dowych, kulturowych, natomiast nie s¹dzê,
¿eby mo¿na by³o mówiæ o zamykaniu siê Instytu-
tu Pamiêci Narodowej na inne œrodowiska. My
zawsze bardzo chêtnie chcemy wspó³pracowaæ,
ale nie zawsze spotykamy siê z chêci¹ wspó³pra-
cy. Tak okreœli³bym tê sytuacjê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Pani senator Fetliñska.

Senator Janina Fetliñska:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Prezesie, w swoim sprawozdaniu pod-

kreœli³ pan tê dzia³alnoœæ edukacyjn¹. Gratulujê,
bo rzeczywiœcie jest to wa¿na dzia³alnoœæ. Spoty-
kam siê czêsto w swoim mieœcie z wystawami.
Wiem, ¿e to robi ogromne wra¿enie, bywa na nich
wiele osób, taka wystawa rzeczywiœcie ¿yje. Tak
¿e dziêkujê i proszê o wiêcej. Ale chcia³abym za-
pytaæ o sprawy archiwaliów wydanych do Nie-

miec w sposób w³aœciwie nieuprawniony. Czy
móg³by pan przybli¿yæ tê sprawê? Czyta³am
o tym notatki gdzieœ w internecie. Jest to dla
mnie niezwykle interesuj¹ca sprawa. Dziêkujê
bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.

Prezes
Instytutu Pamiêci Narodowej
– Komisji Œcigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu
Janusz Kurtyka:
Tutaj rzeczywiœcie sytuacja nas zaskoczy³a. Kie-

dywroku2006rozpoczêliœmyprzegl¹dzasobówar-
chiwalnych pozostaj¹cych w dyspozycji G³ównej
Komisji Œcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Pol-
skiemu, okaza³o siê, ¿e bardzo wiele teczek ma tylko
ok³adki, ¿e w wielu przypadkach dokumenty by³y
wys³anedoNiemiec.Jeœli pañstwosobie ¿yczycie, to
szczegó³owych informacji na ten temat mo¿e udzie-
liæ pan dyrektor Gabrel, dyrektor G³ównej Komisji
Œcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu,
który jest tutaj obecny, ja mo¿e postaram siê w naj-
wiêkszym skrócie przedstawiæ tê sytuacjê.

Otó¿ ten proceder czy to zjawisko rozpoczê³o siê
ju¿ przed rokiem 2000, a wiêc przed powstaniem
Instytutu Pamiêci Narodowej. Jego g³ówne natê-
¿enie mia³o miejsce w latach dziewiêædziesi¹tych.
Na pocz¹tku XXI wieku, a wiêc w pocz¹tkach In-
stytutu Pamiêci Narodowej, mo¿emy mówiæ
o s³abniêciu tego zjawiska. Kiedy zauwa¿yliœmy
w³aœnie to, ¿e brakuje licznych dokumentów,
a by³y to na przyk³ad dokumenty tego typu, jak
przes³uchania œwiadków na okolicznoœæ rozmai-
tego rodzaju zbrodni niemieckich w Polsce, spoty-
kaliœmy siê z t³umaczeniem, ¿e do Niemiec prze-
kazywano kopie. Ale bardzo czêsto ani orygina³y,
ani kopie w tych polskich aktach siê nie zachowa-
³y. Sprawa zosta³a oddana do prokuratury, by³a
przedmiotem œledztwa. Jeœli siê nie mylê, to œledz-
two to zosta³o umorzone. Instytut Pamiêci Naro-
dowej poprzez w³aœciwe instytucje pañstwa,
a wiêc przez Ministerstwo Sprawiedliwoœci i jego
struktury, które nadzoruj¹ obrót z zagranic¹, oraz
przez MSZ bêdzie zapewne próbowa³ odzyskaæ
z Niemiec, co tylko mo¿liwe, ale nie wiemy, na ile
nam siê to uda. Staramy siê równie¿ prowadziæ
dzia³ania, które doprowadz¹ do odzyskania przy-
najmniej czêœci tego zasobu poprzez rekonstruk-
cjê akt. Na ile ta dzia³alnoœæ oka¿e siê skuteczna,
trudno obecnie powiedzieæ. Z tego w³aœnie powo-
du rozpoczê³o siê bardzo szczegó³owe skontrum,
czyli przegl¹d wszystkich materia³ów archiwal-
nych bêd¹cych w dyspozycji G³ównej Komisji Œci-
gania Zbrodni oraz jej terenowych odpowiedni-
ków. Ten proces trwa jeszcze w tym roku.
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Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê.
Pan senator Bender.

Senator Ryszard Bender:
Panie Marsza³ku, pragnê zapytaæ pana preze-

sa o dwie sprawy.
Jedna to kwestia, któr¹ wraz z panem senato-

rem Romaszewskim podnosiliœmy parokrotnie
w naszej Izbie, mianowicie sprawa inwentarzy.
Pan prezes ju¿ o niej wspomnia³. Wiemy, ¿e w ro-
ku ubieg³ym wskutek interwencji przewodni-
cz¹cej biura danych osobowych, pani Kuleszyny,
uniemo¿liwiono osobom korzystaj¹cym z zaso-
bów IPN dostêp do inwentarzy. Do inwentarzy,
czyli, mówi¹c prostym jêzykiem, katalogów, bo
tak samo jak w bibliotekach s¹ katalogi, tak w ar-
chiwach s¹ inwentarze. S³yszê, ¿e te trudnoœci ja-
koœ s¹ pokonywane. Czy mo¿na liczyæ na to, ¿e
gdy historykom zostanie przywrócona mo¿liwoœæ
korzystania z zasobów IPN, co jest w tej chwili
niemo¿liwe ze wzglêdu na decyzjê Trybuna³u
Konstytucyjnego, który niejako zabetonowa³ do-
stêp do akt, to te inwentarze bêd¹ dla nas dostêp-
ne? Oczywiœcie jeœli w nieodleg³ym czasie ponow-
nie bêdziemy mieli dostêp do akt IPN.

I druga kwestia, czyli sprawa Instytutu Gauc-
ka. Wiem od Piotra Rainy, wiemy od innych osób,
z innych Ÿróde³, ¿e tam jest mnóstwo materia³ów
dotycz¹cych spraw, które s¹ równie¿ w zasobach
IPN. Czy istnieje jakaœ wymiana materia³ów? By-
³oby chyba bardzo po¿yteczne i w³aœciwe, ¿eby
nasze materia³y mo¿na tam by³o, jeœli bêd¹ one
przydatne, przekazywaæ – i to przekazywaæ
w sposób w³aœciwy, a nie taki, o którym tu mówi-
³a przed chwil¹ pani senator Fetliñska –
a w szczególnoœci pozyskiwaæ materia³y z Insty-
tutu Gaucka dla IPN. Chodzi o to, ¿eby mo¿na by-
³o mieæ, dla celów porównawczych, materia³y ró¿-
nej proweniencji, naszych dawnych w³adz bez-
pieczeñstwa i tych z dawnego NRD.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Proszê bardzo.

Prezes
Instytutu Pamiêci Narodowej
– Komisji Œcigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu
Janusz Kurtyka:
Pierwsze pytanie pana senatora dotyczy³o in-

wentarzy. Obecnie oczywiœcie inwentarze s¹ za-
równo w postaci elektronicznej, jak i w postaci
papierowej, przy czym mówi¹c o inwentarzach
w postaci papierowej, mam na myœli przede
wszystkim spisy zdawczo-odbiorcze, bo one

pe³ni¹ funkcjê takiej protezy w przypadku braku
klasycznego inwentarza archiwalnego. I te in-
wentarze s¹ dostêpne w czytelniach Instytutu
Pamiêci Narodowej. Inwentarz elektroniczny jest
systematycznie uzupe³niany o pozycje dopisywa-
ne przez archiwistów. Mogê powiedzieæ, ¿e u¿yt-
kownik czytelni maj¹cy dostêp do danej koñców-
ki, komputera, w zasadzie ma tak¹ sam¹ wiedzê –
mówiê „w zasadzie” i zaraz powiem, dlaczego –
jak archiwista w Instytucie. Archiwiœci oczywi-
œcie maj¹ nieco szerszy dostêp do zbiorów, do in-
wentarzy aktualnie tworzonych b¹dŸ te¿ do in-
wentarzy, które odnosz¹ siê do zbioru zastrze¿o-
nego czy te¿ zbiorów, które nie s¹ udostêpniane,
ale generalnie d¹¿ymy do tego, aby pracownicy
instytutu oraz korzystaj¹cy z czytelni mieli po-
dobny dostêp do zbiorów archiwalnych. Oczywi-
œcie, kiedy stan prawny bêdzie na to pozwala³,
dostêp do tych inwentarzy na równych prawach
bêd¹ mieli badacze, którzy bêd¹ sk³adali wnios-
ki ju¿ po wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego,
czy te¿ dziennikarze, je¿eli parlament na to siê
zdecyduje.

Je¿eli chodzi o wspó³pracê z Instytutem Gauc-
ka, to tutaj mamy sytuacjê dosyæ skomplikowa-
n¹, albowiem niemiecki stan prawny jest taki, i¿
Niemcy nie wypo¿yczaj¹ czy te¿ nie przeprowa-
dzaj¹ kwerend na rzecz instytucji zagranicznych.
Nasi prokuratorzy mieli kilka œledztw, w ramach
których kierowali pytania do Instytutu Gaucka,
ale wyniki kwerend prowadzonych w Instytucie
Gaucka by³y bardzo skromne, niezadowalaj¹ce.
Z kolei je¿eli jechali do Niemiec indywidualni ba-
dacze, nawet zwi¹zani z Instytutem Pamiêci Na-
rodowej, ale prowadz¹cy indywidualne prace, to
efekty ich kwerend by³y bardzo, bardzo ciekawe.
Indywidualny cz³owiek, indywidualny badacz
otrzymuje materia³y w Instytucie Gaucka, a in-
stytucja nie mo¿e liczyæ na wielkie sukcesy. Taki
jest stan prawny. I dopóki to siê nie zmieni, musi-
my liczyæ raczej na przedsiêwziêcia indywidual-
ne, nawet je¿eli te przedsiêwziêcia indywidualne
by³yby w s³u¿bie instytucji.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Pan senator Michalak, proszê bardzo.

Senator Pawe³ Michalak:

Panie Prezesie, wspomnia³ pan o pozyskanych
mikrofilmach. Czy móg³by pan przybli¿yæ nam
troszeczkê tê sprawê? Wiadomo, ¿e one powsta-
wa³y ju¿ w ostatnim okresie funkcjonowania SB.
Jaka to jest skala, na ile one poszerzaj¹ nasz¹
wiedzê o funkcjonowaniu S³u¿by Bezpieczeñ-
stwa? I jakie s¹ szanse odnalezienia jeszcze ja-
kichœ mikrofilmów?

35. posiedzenie Senatu w dniu 21 czerwca 2007 r.
Informacja Prezesa Instytutu Pamiêci Narodowej – Komisji Œcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
o dzia³alnoœci Instytutu Pamiêci Narodowej w okresie od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 31 grudnia 2006 r. 201



Prezes
Instytutu Pamiêci Narodowej
– Komisji Œcigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu
Janusz Kurtyka:

Mikrofilmy by³y po prostu czêœci¹ zasobu
archiwalnego. Je¿eli bezpieka niszczy³a ma-
teria³y, to czêœæ z nich by³a typowana do mi-
krofilmowania. I te materia³y, które przenie-
siono na mikrofilmy albo na mikrofisze –
zw³aszcza na mikrofisze, to jest czêœciej spo-
tykany noœnik – s¹ przez nas traktowane po
prostu jak zasób archiwalny, tylko umiesz-
czony na innym noœniku. Je¿eli pan senator
pyta o proporcje, to ja mogê powiedzieæ, ¿e
bardzo du¿y udzia³ wœród mikrofisz maj¹
przede wszystkim archiwa wywiadu. Wywiad
PRL w koñcowym okresie swego funkcjono-
wania generalnie w znacznym stopniu nisz-
czy³ swoje materia³y, ale w sposób bardzo
kompletny czy te¿ bliski kompletnoœci, albo
d¹¿¹cy do kompletnoœci, przenosi³ je na mi-
krofisze. Idea³ by³ taki, jeœli mo¿na odwo³aæ
siê do legend kr¹¿¹cych po korytarzach tej
s³u¿by, aby na wypadek wojny mo¿na by³o to
archiwum w kilku walizeczkach wynieœæ i da-
lej siê nim pos³ugiwaæ, a nie byæ obci¹¿onym
papierem. W³aœnie dlatego to mikrofilmowa-
no. I te mikrofilmy w du¿ej mierze siê zacho-
wa³y. S¹ one ró¿nej jakoœci, ale generalnie ra-
czej dobre. I jest mo¿liwoœæ, bo pozwalaj¹ na
to œrodki techniczne, ¿eby z tych mikrofilmów
uzyskiwaæ papierowe kopie. I one s¹ udostêp-
niane. Trudno mi tutaj szacunkowo okreœlaæ,
jaki to jest procent ogólnego zasobu archiwal-
nego, bo to jakoœ inaczej siê liczy, ale mogê po-
wiedzieæ, ¿e zbiory mikrofilmowe czy mikrofi-
szowe Instytutu s¹ znaczne.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Pan senator Górski, proszê bardzo.

Senator Henryk Górski:

Panie Prezesie, ja poniek¹d by³em œwiadkiem,
a chyba i uczestnikiem takiego zdarzenia. Mo¿e
ujmê to w paru zdaniach. Przychodzi cz³owiek do
urzêdu gminy, do wójta, czyli do mnie, i ma napi-
sany tekst „Instytut historyczny Yad Vashem, ze-
znanie œwiadka”. A przychodzi po to, ¿eby urz¹d
poœwiadczy³ mu w³asnorêcznoœæ podpisu. Ja tak
zacz¹³em to czytaæ i widzê, ¿e cz³owiek nazmyœla³
tam sporo. Pytam: dlaczego pan to robi? On mó-
wi: za to s¹ wielkie pieni¹dze. Tak mi odpowie-
dzia³. Poruszy³o mnie to mocno, wywi¹za³a siê
rozmowa. On mówi, ¿e za to s¹ wielkie pieni¹dze,
¿e zna ludzi, którzy ju¿ dostali te pieni¹dze itd.

Nie podpisa³em mu tego tekstu i sobie poszed³,
a za kilka miesiêcy czytam w jednym z dzienni-
ków, ¿e za to jest oko³o 50 tysiêcy, bo podano tam
kwotê. Jedna z gazet napisa³a, ¿e tyle p³ac¹ w³aœ-
nie za tego typu zeznanie. Co prawda tamto zez-
nanie nie by³o precyzyjne, wiem, bo ja to przeczy-
ta³em, ten cz³owiek nie obci¹¿a³ nikogo, general-
nie by³o tam, ¿e Polacy dokuczali ¯ydom; chcia³
sobie na tym zarobiæ. I mam pytanie do pana, bo
tu pan wspomnia³, ¿e wspó³pracujecie z instytu-
tem Yad Vashem. Czy pan siê zetkn¹³ z takimi
w³aœnie sprawami? I co ja ewentualnie powinie-
nem z tym zrobiæ? Ja nigdzie z tym nie poszed-
³em, bo byæ mo¿e on przemyœla³ sprawê, mo¿e
z tym nigdzie nie poszed³. Ale powiedzia³ mi
wprost – bo to cz³owiek z mojej gminy, z mojej pa-
rafii, tak bezczelnie tutaj wyst¹pi³ – ¿e zna ludzi,
którzy dostali pieni¹dze za tego typu, powie-
dzmy, wypracowania. Jak pan prezes by siê od-
niós³ do tej sytuacji?

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Proszê bardzo, Panie Prezesie.
Panie Senatorze, do prokuratora z tak¹ spra-

w¹, od razu. Niech pan siê nie pyta, co nale¿y zro-
biæ, po prostu trzeba pójœæ do prokuratora.

Proszê bardzo.

Prezes
Instytutu Pamiêci Narodowej
– Komisji Œcigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu
Janusz Kurtyka:

Z tego, co ja siê orientujê, instytut Yad Vashem
tej akcji nie prowadzi³. Tê akcjê prowadzi³ chyba
oœrodek Wiesenthala. I ona rzeczywiœcie polega³a
na tym, ¿e oferowano pieni¹dze w zamian za rela-
cje, w wyniku których uda siê zidentyfikowaæ Po-
laków uczestnicz¹cych w wydawaniu ¯ydów, Nie-
mców uczestnicz¹cych w holokauœcie. Ta akcja
w odniesieniu do ziem polskich generalnie spali³a
na panewce. Z tego, co wiemy, nie uzyskano chyba
z ziem polskich ¿adnych wiarygodnych relacji, a je-
¿eli uzyskano, to do tej pory o tym nie wiemy; mu-
sz¹ byæ one bardzo nieliczne. Mogê powiedzieæ tyle,
¿e z ca³¹ pewnoœci¹ Instytut nie zetkn¹³ siê z do-
niesieniami o zbrodni powsta³ymi na podstawie
czy w wyniku tej akcji. Mia³a ona miejsce. Instytut
Pamiêci Narodowej nie jest instytucj¹, która mog-
³aby przeciwdzia³aæ tego typu akcji, chyba ¿e po-
przez wypowiedzi dezawuuj¹ce wiarygodnoœæ ma-
teria³ów uzyskanych w ten sposób. Ale, jak ju¿
mówi³em, o ile wiemy, bo ta akcja trwa³a chyba je-
szcze w zesz³ym roku, jej skutki s¹ bardzo, bardzo
marne, w³aœciwie nie ma ich w ogóle. A wiêc mo¿e-
my siê tutaj nie niepokoiæ. Na pewno ten cz³owiek
nie dosta³ pieniêdzy za tê relacjê, bo pieni¹dze ofe-
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rowano tylko za te relacje, które przynios¹ infor-
macje o zbrodni na ¯ydach.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Teraz ja chcia³bym zadaæ parê pytañ, Panie
Prezesie, dotycz¹cych ró¿nych list.

Senator Bogdan Borusewicz
Najpierw ta lista, o której pan powiedzia³, któ-

r¹ ujawni³, tak zwana lista piêciuset. Wed³ug ja-
kich kryteriów by³a robiona ta lista? Czy tylko
wed³ug rejestracji, czy jeszcze jakichœ innych,
dodatkowych kryteriów, na przyk³ad zapisów fi-
nansowych czy jakichkolwiek innych?

Czy spotka³ siê pan z t¹ hipotetyczn¹ list¹ mi-
nistra Milczanowskiego? Bo s¹ przekazy, które
mówi¹, ¿e by³a robiona tak¿e lista przez ministra
Milczanowskiego, taka, gdzie by³o kilka tysiêcy
nazwisk. Czy spotka³ siê pan z tak¹ list¹ w zaso-
bach, które pan przej¹³?

Czy spotka³ siê pan z list¹ sêdziego Nizieñskie-
go, te¿ dla mnie hipotetyczn¹? Bo materia³y
z biura rzecznika, którym by³ sêdzia Nizieñski,
jak rozumiem, zosta³y przekazane do IPN.

Co ze zbiorem „Hiacynt”? To by³ zbiór robiony
przez milicjê, dotycz¹cy œrodowiska homosek-
sualistów. Czy IPN przej¹³ ten zbiór, czy nie?
I gdzie on jest, co dalej z tym zbiorem? W latach
dziewiêædziesi¹tych to by³ zbiór w Komendzie
G³ównej Policji, tak zwany zbiór nieczynny.

Oto moje pytania.
I jeszcze jedno pytanie, z zupe³nie innej dziedzi-

ny. W IPN s¹ takie w³aœnie materia³y jak mikrofilmy
czy materia³y wideo, które koniecznie trzeba prze-
graæ na lepsze noœniki. Ogl¹da³em niektóre bardzo
wa¿ne, interesuj¹ce mikrofilmy, które w zasadzie s¹
nieczytelne, a przecie¿ nie ma problemu z ich prze-
graniem, w tej chwili jest technika komputerowa.
Ale widaæ, ¿e ta technika nie jest stosowana. Podob-
nie jest, je¿eli chodzi o taœmy wideo. Wiem, ¿e
w Gdañsku s¹ takie taœmy, które siê rozpadaj¹, ale
nie s¹ przegrywane, nie s¹ digitalizowane. W zwi¹z-
ku z tym pytanie: jakie œrodki pan przeznaczy³ na
zakup sprzêtu do tego typu rzeczy? Bo jak mówiê,
wydaje mi siê, ¿e tego sprzêtu jest za ma³o.

I ostatnia kwestia. W zasobach IPN znajduj¹ siê
rêkopisy prac, ksi¹¿ek konfiskowane przez UB i SB,
s¹ tak¿e listy prywatne przejête przez te instytucje.
Coznimi?Czyones¹oddawanew³aœcicielom?Je¿eli
chodzi o rêkopisy ksi¹¿ek czy wspomnieñ, to uwa-
¿am, ¿e powinny one byæ oddawane. Je¿eli chodzi
o listy, to mo¿e powinny byæ przekazywane kopie
tych listów. Bo je¿eli w³aœciciele, nadawca i odbiorca,
¿yj¹, a przynajmniej odbiorca ¿yje, to taki list pañ-
stwo demokratyczne powinno mu po trzydziestu czy
czterdziestu latach dostarczyæ. I to wszystko.

Prezes
Instytutu Pamiêci Narodowej
– Komisji Œcigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu
Janusz Kurtyka:

Dziêkujê bardzo.
Panie Marsza³ku, odpowiem po kolei, tak jak

pan zadawa³ pytania.
Kryteria, które towarzyszy³y tworzeniu owej li-

sty piêciuset. Ustawa, która wesz³a w ¿ycie w po-
³owie marca, nak³ada³a na Biuro Lustracyjne In-
stytutu Pamiêci Narodowej czy generalnie na In-
stytut obowi¹zek stworzenia miêdzy innymi ka-
talogu osób uznawanych przez bezpiekê za
wspó³pracowników b¹dŸ te¿ pomocników przy
operacyjnym zdobywaniu informacji. Wedle
ustawy ka¿da taka osoba, która by³a uznawana
przez bezpiekê za w³aœnie osobê tej kategorii, po-
winna byæ przez instytut opisana w szczegó³owo
zestawionym w ustawie formularzu, a wiêc po-
winny tam byæ dane identyfikuj¹ce dan¹ osobê,
powinien tam byæ uwzglêdniony okres wspó³pra-
cy, pseudonim, oficer prowadz¹cy, dokumenta-
cja archiwalna potwierdzaj¹ca te informacje, in-
formacja o tym, czy dana osoba z³o¿y³a oœwiad-
czenie lustracyjne oraz informacja, je¿eli taki
fakt mia³ miejsce, o wyniku postêpowania lustra-
cyjnego. Ponadto ustawa nakazywa³a Instytuto-
wi, aby „pierwszeñstwo” do umieszczenia na ta-
kich listach mia³y osoby odgrywaj¹ce znacz¹ce
role w ¿yciu spo³ecznym, politycznym, kultural-
nym czy gospodarczym. To by³y kryteria meryto-
ryczne, którymi Instytut kierowa³ siê, przystêpu-
j¹c do pracy w po³owie marca, po uchwaleniu
ustawy.

Oprócz tego ustawa nakazywa³a Instytutowi,
aby w osobnym katalogu zestawi³ osoby, co do
których zachowa³y siê tylko dane ewidencyjne,
a wiêc na przyk³ad teczka pracy zosta³a zniszczo-
na, a zachowa³a siê tylko karta z kartoteki ogól-
noinformacyjnej, no i zachowa³y siê na przyk³ad
tylko wpisy w dzienniku rejestracyjnym.

Zgodnie z takimi zapisami ustawy Instytut…
A czas na opublikowanie pierwszego katalogu te-
go typu mieliœmy do po³owy wrzeœnia. W ci¹gu
pó³ roku Instytut mia³ obowi¹zek, wedle ustawy,
rozpocz¹æ publikowanie katalogów. Po uchwale-
niu ustawy rozpoczête zosta³y zatem przez nas
prace, których g³ównym celem by³o zidentyfiko-
wanie w œrodowiskach opiniotwórczych b¹dŸ te¿
w instytucjach politycznych osób mog¹cych pod-
padaæ, jeœli tak mo¿na powiedzieæ, pod te nakazy
ustawowe. Prace te trwa³y do momentu pojawie-
nia siê wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego.
W momencie, kiedy wyrokiem Trybuna³u Kon-
stytucyjnego ten katalog zosta³ uznany za nie-
konstytucyjny, prace te zosta³y przerwane. Do
momentu pojawienia siê wyroku Trybuna³u
Konstytucyjnego uda³o nam siê zweryfikowaæ
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oko³o piêciuset osób, które na podstawie przepi-
sów ustawy powinny byæ umieszczone w takim
katalogu. Gdyby wyrok by³ inny, to pewnie obec-
nie mielibyœmy do czynienia z liczb¹ oko³o ty-
si¹ca, a we wrzeœniu mo¿e du¿o wiêksz¹ osób te-
go typu.

A zatem by³y to kryteria zgodne z ustaw¹.
Oczywiœcie w osobnym katalogu zgromadzone
by³yby te osoby, co do których zachowa³y siê tyl-
ko wpisy ewidencyjne, w osobnym zaœ katalogu,
odrêbnym by³yby osoby, co do których doku-
mentacja ta by³a bardziej obfita. I oczywiœcie ka¿-
dy rodzaj rejestracji, albowiem wedle ustawy ka¿-
d¹ rejestracjê traktowaæ nale¿a³o odrêbnie, by³by
tam uwzglêdniony.

S¹dzê, ¿e staraliœmy siê postêpowaæ zgodnie
z tym, co nakazywa³a ustawa. Ja mogê tylko na
forum Wysokiej Izby po raz kolejny powtórzyæ, ¿e
z ca³¹ pewnoœci¹ z Instytutu Pamiêci Narodowej
ten katalog nie wyciek³ w okresie, kiedy nie jest
on ju¿ konstytucyjny. Mogê te¿ powiedzieæ, ¿e ka-
talog ten by³ przygotowywany na podstawie ma-
teria³ów jawnych. I oczywiœcie materia³y archi-
walne, na podstawie których ten katalog by³
przygotowany, w sposób zgodny z prawem bêd¹
udostêpniane, a sam katalog z ca³¹ pewnoœci¹
nie bêdzie nikomu nieuprawnionemu udostêp-
niany.

Pan senator… przepraszam, pan marsza³ek
zada³ pytania o listy Milczanowskiego, Maciere-
wicza, Nizieñskiego. Listy Milczanowskiego czy
Macierewicza to by³y dokumenty wytworzone po
roku 1990 w ramach struktury s³u¿b specjal-
nych, a zatem z ca³¹ pewnoœci¹ nie podlega³y
przejêciu przez Instytut Pamiêci Narodowej. Ja
tych list na oczy nie widzia³em. Lista Nizieñskie-
go to te¿ nie jest dokument, który widzia³em. Z te-
go, co wiem, by³a to lista zachowana w postaci
pliku komputerowego, który podobno zosta³ zni-
szczony, ale – tutaj ju¿ powtarzam informacje
medialne – ponoæ jego kopia zosta³a wyniesiona,
skoro fragmenty tej listy drukowa³ tygodnik
„G³os”. Niemniej jednak, niezale¿nie od – i tu
znów odwo³ujê siê do wiedzy potocznej – formal-
nych czy te¿ biurokratycznych uwarunkowañ tej
sytuacji, listy Milczanowskiego, Macierewicza
czy te¿ Nizieñskiego generalnie w obiegu medial-
nym, jeœli tak mo¿na powiedzieæ, rzeczywiœcie
funkcjonuj¹ od lat dziewiêædziesi¹tych. Ja jesz-
cze doda³bym tutaj listê Dankowskiego. To by³
szef SB, który na potrzeby genera³a Kiszczaka
przeprowadzi³ kwerendê dotycz¹c¹ parlamenta-
rzystów wybranych w pierwszych wolnych czy te¿
pó³wolnych, jeœli tak mo¿na powiedzieæ, wybo-
rach. Ta lista na pewno podlega³aby przejêciu
przez Instytut Pamiêci Narodowej. I tu muszê
przyznaæ, ¿e za t¹ list¹, za list¹ Dankowskiego
powinniœmy rzeczywiœcie przeprowadziæ kwe-

rendê w naszym zasobie. Tej listy równie¿ nie wi-
dzia³em.

Je¿eli chodzi o materia³y opatrzone kryptoni-
mem „Hiacynt”, to z mojej wiedzy wynika, ¿e one
wci¹¿ znajduj¹ siê w archiwum policyjnym. W tej
sprawie odbywa³y siê rozmowy wstêpne, rozmo-
wy Instytutu Pamiêci Narodowej z Policj¹. Wedle
mojej wiedzy do dnia wczorajszego czy przed-
wczorajszego nie by³o tutaj ¿adnych ruchów.
W Instytucie Pamiêci Narodowej znajduj¹ siê
szcz¹tkowe materia³y pochodz¹ce z tego zbioru
przekazane przez Ministerstwo Spraw Wewnêtrz-
nych. Oczywiœcie to wymaga³oby sprawdzenia.
Je¿eli pan marsza³ek sobie ¿yczy, to mo¿emy op-
racowaæ informacjê pisemn¹ i przekazaæ j¹ na
pana rêce. Nie ukrywam, ¿e pytanie nieco mnie
zaskoczy³o, jest bowiem bardzo szczegó³owe. Ale
je¿eli to pana marsza³ka interesuje, to oczywiœcie
tak¹ informacjê opracujemy.

(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Jest tam,
zdaje siê, doœæ szeroki zbiór, to znaczy kilka ty-
siêcy.)

Tak, tak, tak. To znaczy wiem, ¿e gros jest obe-
cnie u Policji.

(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Pytanie: co
dalej z t¹ list¹? No po prostu jest tu kwestia uja-
wnienia itd. To jest pewien problem, z którym
IPN, je¿eli to przejmie, bêdzie musia³ siê upo-
raæ.)

To rzeczywiœcie bêdzie problem. Ja przy-
znam szczerze, ¿e Instytut Pamiêci Narodowej
nie wykazywa³ specjalnej determinacji, ¿eby
przej¹æ ten zbiór z r¹k Policji. Policja te¿ nie by-
³a zbyt aktywna. Jak zwykle w przypadku tego
typu zbiorów bywa, nikt nie chce braæ tego go-
r¹cego kartofla do rêki i byæ mo¿e trzeba tu bê-
dzie znaleŸæ jakieœ rozwi¹zanie, w którym nie
tylko Instytut Pamiêci Narodowej by uczestni-
czy³.

Pyta³ pan marsza³ek o mikrofilmy, o zbiory
mikrofilmów czy te¿ mikrofisz oraz o zbiory wi-
deo znajduj¹ce siê w Instytucie Pamiêci Naro-
dowej. Generalnie mo¿na powiedzieæ, ¿e naj-
wiêksze zbiory tego typu znajduj¹ siê w centra-
li Instytutu, w archiwum centrali Instytutu,
i te zbiory sukcesywnie poddawane s¹ konser-
wacji i digitalizacji. Zbiory te znajduj¹ siê rów-
nie¿ w Krakowie, Gdañsku i chyba w jeszcze jed-
nym czy dwóch oddzia³ach w Polsce. Zbiór kra-
kowski do koñca 2005 r. zosta³ w ca³oœci zdigi-
talizowany. Staramy siê, aby tego typu mecha-
nizm mia³ miejsce równie¿ w innych oœrod-
kach w Polsce. Jeœli chodzi o Gdañsk, o którym
pan marsza³ek mówi³, to ja zdajê sobie sprawê
z tego, ¿e ten zbiór tam siê znajduje i na gwa³t
trzeba coœ z nim robiæ. No powiedzia³bym, cho-
cia¿ mo¿e na tym forum jest to informacja na-
zbyt szczegó³owa, ¿e archiwum gdañskiego od-
dzia³u IPN mia³o pewne zaniedbania. Musieliœ-
my tam dokonaæ pewnych zmian personal-
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nych i mam nadziejê, ¿e w 2007 r. proces kon-
serwacji i przenoszenia najstarszej czêœci tych
zbiorów na noœniki komputerowe zostanie za-
koñczony. Oczywiœcie dokonujemy zakupów
sprzêtu, który pos³u¿y nam do konserwacji
i digitalizacji tych materia³ów, chocia¿ stara-
my siê to robiæ w sposób, powiedzia³bym, za-
planowany i nierozrzutny, mamy bowiem bar-
dzo dobr¹ wspó³pracê z pracowniami tego typu
w sieci archiwów pañstwowych i staramy siê
z nimi to przeprowadzaæ. Je¿eli chodzi o War-
szawê, to od miesi¹ca mamy ju¿ szczegó³owy
katalog filmów, które zachowa³y siê w Instytu-
cie Pamiêci Narodowej.

Ostatnie pytanie pana marsza³ka dotyczy³o rê-
kopisów prywatnych, listów prywatnych. Oczy-
wiœcie zgodnie z ustaw¹ polegaj¹ one zwrotowi
osobie, która by³a w³aœcicielem tych dokumen-
tów w momencie, kiedy bezpieka te rêkopisy za-
garnia³a. Oczywiœcie za zgod¹ osoby, której jest
to zwracane, Instytut chêtnie robi kserokopie.
Ale chcia³bym podkreœliæ, ¿e tego typu materia³y
podlegaj¹ oczywiœcie zwrotowi, tylko trzeba na
nie trafiæ. Bardzo czêsto jest tak, ¿e osoba, która
uzyskuje dostêp do materia³ów jej dotycz¹cych,
natrafia na swoje czy te¿ swojego ojca rêkopisy,
ale po prostu trzeba na nie trafiæ. To wszystko
jest utopione w olbrzymiej masie archiwalnej,
która znajduje siê w Instytucie Pamiêci Narodo-
wej. Ale co do mechanizmu, co do zasady to oczy-
wiœcie te rzeczy podlegaj¹ zwrotowi.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê bardzo.
Pani senator Kurska, proszê bardzo.

Senator Anna Kurska:

Panie Prezesie, czy mo¿e pan podaæ orientacyj-
nie, jaka liczba, ewentualnie jaki procent sê-
dziów wspó³pracowa³o z organami bezpieczeñ-
stwa, ze szczególnym uwzglêdnieniem okresu
1980–1989, czyli tak zwanego okresu pojawno-
solidarnoœciowego?

I druga sprawa. Czy istnieje mo¿liwoœæ uzys-
kania po piêciu latach… Bo wniosek z³o¿y³am
w 2001 r., po trzech latach zosta³am poproszona
do gdañskiego IPN, gdzie mi przedstawiono, zre-
szt¹ cztery godziny wertowane, informacje z ró¿-
nych teczek, mo¿liwa by³a identyfikacja tylko je-
dnego donosiciela i zapewniono mnie, ¿e w ci¹gu
najbli¿szego roku z Warszawy uzyskaj¹ potwier-
dzenie i wówczas bêdzie mo¿na skompletowaæ
materia³y dotycz¹ce tych pozosta³ych trzech. Ja
siê o to nie stara³am, bo nie mia³am czasu i nie

chcê dociekaæ, tylko po prostu pytam, czy taka
mo¿liwoœæ istnieje, bo ci¹gle mnie informowano,
¿e w Warszawie musz¹ uzyskaæ potwierdzenie,
gdy¿ nie maj¹ pewnych materia³ów. To s¹ takie
osobiste pytania.

Mam te¿ inne wa¿ne pytanie. Czy IPN
wspó³pracuje z Memoria³em? Ludzi z tego w³aœ-
nie krêgu spotka³am na Wyspach So³owieckich
w zwi¹zku z poszukiwaniem przez nich dowodów
na istnienie najstarszego i najokrutniejszego ³a-
gru, obozu, w którym przechowywani byli polity-
czni z 1920 r.

I wreszcie ostatnie pytanie. Czy w zasobach
IPN znajduje siê zbiór kaset, które nam zarekwi-
rowano w 1988 r.? By³y to kasety Kaczmarskie-
go, gdy¿ ksi¹¿ki i wszystkie publikatory zdo³aliœ-
my usun¹æ z domu, bo otrzymaliœmy ostrze¿e-
nie, które zawdziêczamy chyba kapitanowi Ho-
dyszowi, który nas za czyimœ poœrednictwem
ostrzeg³, tak ¿e zosta³y tylko kasety Kaczmar-
skiego. Ja siê stara³am póŸniej przez s¹d o ich
odzyskanie, ale absolutnie… A by³ to doœæ po-
kaŸny zbiór, bo moi synowie bardzo chêtnie ich
s³uchali, ja zreszt¹ te¿, byliœmy bardzo zaka-
czmarczeni w tym okresie.

I mo¿e jeszcze ostatnia sprawa, ju¿ zupe³nie
ostatnia. Czy w zwi¹zku z wrêczeniem odznaki
„Kustosz Pamiêci Narodowej”, co mia³o miejsce
ostatnio, 19 czerwca, dotar³ do pana prezesa mój
wniosek w sprawie odznaczenia W³adys³awa Gal-
ka z Gdañska? By³ to cz³owiek, który z w³asnej
emerytury, licz¹cej niewiele wiêcej ni¿ 1 tysi¹c z³,
ufundowa³ tablicê na czeœæ pamiêci zamordowa-
nych w Porycku na Wo³yniu w szeœædziesi¹t¹ ro-
cznicê, czyli w 2003 r. Ja by³am na ods³oniêciu tej
tablicy i byliœmy naprawdê pod wra¿eniem, ¿e je-
den cz³owiek by³ w stanie za³atwiæ wszystkie for-
malnoœci, które, wiadomo, s¹ uci¹¿liwe, zdobyæ
ziemiê, materia³. Dopiero potem zrzuciliœmy siê
do czapki, ¿eby mu to jakoœ wynagrodziæ. Ale
w³aœnie o tego skromnego cz³owieka najbardziej
mi chodzi³o.

To wszystko. Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Panie Prezesie, proszê bardzo.
Pani Senator, w 1988 r., je¿eli pani zosta³a

ostrze¿ona, to nie przez Hodysza, bo Hodysz sie-
dzia³ ju¿ od czterech lat.

(Senator Anna Kurska: No to mo¿e to by³, nie
wiem, 1986 r. czy inny, w ka¿dym razie lata
osiemdziesi¹te.)

Jeœli lata osiemdziesi¹te, to do 1984 r.
(Senator Anna Kurska: W tej chwili nie po-

wiem. Ja by³am na procesie Hodysza w S³upsku.)
Dobrze. To tylko tak, bo ja us³ysza³em: 1988 r.
(Senator Anna Kurska: Tak, tak. Byæ mo¿e siê

mylê, nie bêdê obstawaæ przy tym.)
Proszê bardzo.
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Prezes
Instytutu Pamiêci Narodowej
– Komisji Œcigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu
Janusz Kurtyka:

Pierwsze pytanie pani senator dotyczy³o sê-
dziów wspó³pracuj¹cych z SB. OdpowiedŸ jest
taka, ¿e niestety nie wiemy, jaki ich procent
wspó³pracowa³. Myœlê, ¿e, odpowiadaj¹c prze-
wrotnie, gdyby proces lustracji siê rozpêdzi³, to
oczywiœcie towarzyszy³yby mu kwerendy,
szczegó³owe kwerendy archiwalne, które by
nam pewnie da³y odpowiedŸ równie¿ na to pyta-
nie. Trzeba bowiem pamiêtaæ o tym, ¿e w³aœci-
wemu mechanizmowi lustracyjnemu zawsze
towarzysz¹ bardzo szczegó³owe kwerendy, któ-
re maj¹ dostarczyæ prokuratorowi wiedzy, ale
przy okazji mo¿na zidentyfikowaæ bardzo du¿o
materia³ów archiwalnych. No i obecnie nie jes-
teœmy w stanie powiedzieæ w ¿aden sposób, jaki
by³ procent sêdziów wspó³pracuj¹cych z SB
w latach osiemdziesi¹tych, chocia¿ bardzo du-
¿o mo¿emy na przyk³ad powiedzieæ, bo na ten
temat jest ju¿ bardzo obfita literatura, jak wy-
gl¹da³y mechanizmy s¹dowy czy prokuratorski
w latach piêædziesi¹tych. Tutaj mo¿emy rzeczy-
wiœcie powiedzieæ, jak wygl¹da³a struktura,
którzy sêdziowie wspó³pracowali z bezpiek¹ czy
z informacj¹ wojskow¹, bo to by³o w struktu-
rach wojskowych, a którzy po prostu byli wier-
nymi wykonawcami represyjnej polityki pañ-
stwa komunistycznego. Tu badania s¹ bardzo
rozwiniête, ale co do lat osiemdziesi¹tych jeste-
œmy w zupe³nych powijakach, nie wiemy pra-
wie nic.

Myœlê, ¿e jest to spore zaniedbanie polskiej
historiografii, generalnie polskich œrodo-
wisk badawczych. Chocia¿ trzeba sobie zda-
waæ sprawê z tego, ¿e jest to historia bardzo
bliska, dotycz¹ca kwestii bardzo dra¿liwej
i równie¿ ludzkie obawy historyków, którzy
by siê z tym problemem mierzyli, odgrywaj¹
tutaj spor¹ rolê. To jednak nie t³umaczy in-
stytucji. Bo ja s¹dzê, ¿e taka instytucja jak
Instytut Pamiêci Narodowej tym tematem siê
zajmie. Mogê powiedzieæ, ¿e s¹ plany badaw-
cze tego typu, tylko po prostu nie mamy od-
powiedniej liczby ludzi, ¿eby równie¿ za ten
fragment rzeczywistoœci siê wzi¹æ. Ja mia³em
nadziejê, dalej mam nadziejê, ¿e funkcjonu-
j¹cy proces lustracyjny dostarczy miêdzy in-
nymi wyników kwerend do prac badawczych
na ten temat.

Przyjmujê krytyczne uwagi pani senator co
do powolnoœci w identyfikacji tych agentów,
którzy wystêpuj¹ w materia³ach pani udo-
stêpnionych przez Instytut Pamiêci Narodo-
wej. Mogê powiedzieæ, ¿e jeszcze do niedawna
moje usprawiedliwienie by³oby wyg³oszone

z wiêkszym ogniem, dlatego ¿e jeszcze do nie-
dawna mieliœmy wiele blokad. Po prostu kar-
toteki znajdowa³y siê w zbiorze zastrze¿onym
i procedury dostêpu do tych kartotek by³y ob-
warowane o wiele wiêksz¹ biurokracj¹, trzeba
by³o wytworzyæ dokumentacjê, która pokazy-
wa³a, jaka osoba, kiedy uzyska³a dostêp do
kartoteki – straszna biurokracja. I dlatego tak
wolno siê to posuwa³o. Od jakiegoœ czasu,
czyli od oko³o trzech miesiêcy, generalnie te
kartoteki s¹ w zbiorze jawnym i myœlê, ¿e do-
stêp do nich, a wiêc i uzyskiwanie informacji,
w takich sprawach jak pani sprawa bêdzie du-
¿o szybszy.

Poniewa¿ jest na sali dyrektor pionu archi-
walnego Instytutu Pamiêci Narodowej, pan do-
ktor Nawrocki, chcia³bym go zobowi¹zaæ przy
wszystkich, aby ta sprawa zosta³a bardzo szyb-
ko za³atwiona. Zreszt¹ z podobn¹ spraw¹ zwró-
ci³ siê do mnie pan profesor Bartoszewski, bo
w jego przypadku równie¿ zwlekamy z odtajnie-
niem agentów i na pewno bêdziemy starali siê te
prace przyspieszyæ. Tutaj publicznie sk³adam
tak¹ obietnicê.

Je¿eli chodzi o stosunki z Memoria³em, po-
wiedzia³bym, ¿e z Memoria³em Instytut nie ma
stosunków instytucjonalnych, ale mamy kon-
takty z ludŸmi Memoria³u. Sytuacja ta jest bar-
dzo specyficzna. Trzeba sobie zdawaæ sprawê
z tego, ¿e IPN w Rosji jest traktowany w sposób
bardzo, powiedzia³bym, zró¿nicowany. Z ca³¹
pewnoœci¹ pewnym symbolem stosunku do na-
szej instytucji jest znana wizyta pana profesora
Kieresa, mojego poprzednika, kilka lat temu
w Rosji, kiedy dano mu odczuæ pewien ch³ód i to
spotkanie okaza³o siê zupe³nym niewypa³em,
a by³a to bardzo wa¿na delegacja, chodzi³o bo-
wiem o popchniêcie do przodu sprawy œledztwa
katyñskiego. Raczej wiêc s¹ indywidualne kon-
takty z ludŸmi Memoria³u, a nie kontakty z Me-
moria³em jako takim. Zreszt¹ Instytut Pamiêci
Narodowej wspó³pracuje z Oœrodkiem „Karta”,
który nie jest instytucj¹ pañstwow¹, a jest insty-
tucj¹ spo³eczn¹ i ³atwiej mu nawi¹zywaæ kon-
takty z Memoria³em, który równie¿ nie jest
struktur¹ formaln¹, równie¿ jest struktur¹ spo-
³eczn¹. Oœrodek „Karta” we wspó³pracy z nami
wydaje takie tomy zestawiaj¹ce nazwiska osób
represjonowanych na Wschodzie, to siê dzieje
z finansow¹ pomoc¹ Instytutu Pamiêci Narodo-
wej. Je¿eli zatem mo¿na mówiæ o wspó³pracy
z Memoria³em, to przede wszystkim o takiej dro-
dze wspó³pracy.

Pani senator pyta³a o kasety Kaczmarskiego.
Ja jestem gotów siê za³o¿yæ, ¿e te kasety zosta³y
ukradzione przez ubeka, on je pañstwu wzi¹³, bo-
wiem to by³, myœlê, bardzo ³akomy k¹sek. Je¿eli
pañstwu oddano inne rzeczy zabrane w czasie re-
wizji, a kaset nie by³o, to oznacza, ¿e zosta³y…

(Rozmowy na sali)
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Po prostu najwyraŸniej nie odnaleziono ich…
Sprawa kandydatury przedstawionej przez pa-

ni¹ senator do nagrody „Kustosz Pamiêci Narodo-
wej”. Ta nagroda przyznawana jest przez kapitu³ê,
w sk³ad której wchodz¹ dotychczasowi laureaci,
i g³osowanie w tym gronie rozstrzyga, kto uzysku-
je nagrodê w danym roku. Oczywiœcie ca³¹ obs³u-
gê biurokratyczn¹ kapitu³y zapewnia Instytut Pa-
miêci Narodowej. Ja oczywiœcie w tym momencie
nie pamiêtam tego konkretnego nazwiska, ale je-
¿eli pani senator zg³osi³a kandydaturê w tym ro-
ku, to mogê powiedzieæ, ¿e jest taki mechanizm, i¿
kandydatury z³o¿one w tym roku bêd¹ jeszcze roz-
patrywane w roku nastêpnym, to jest taki dwulet-
ni cykl.

(Senator Anna Kurska: W marcu przes³a³am,
kopiê mogê panu prezesowi dostarczyæ.)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê bardzo.
Pani senator dostarczy kopiê i na pewno pan

prezes odpowie na piœmie.
(Prezes Instytutu Pamiêci Narodowej – Komisji

Œcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
Janusz Kurtyka: Tak.)

Pani senator Tomaszewska, proszê uprzejmie.

Senator Ewa Tomaszewska:

Dziêkujê bardzo.
Ja mam dwa pytania. Pan prezes mówi³

wczeœniej o podejmowaniu prac na rzecz na-
grywania relacji œrodowisk, które by³y do-
tkniête rozmaitymi dzia³aniami – pyta³a o to
pani Arciszewska. W innym kontekœcie chcia-
³abym zapytaæ, czy przewidywane jest zastoso-
wanie tej metody w zwi¹zku ze œrodowiskiem
wiêŸniów okresu stalinowskiego. Mam kon-
takt z t¹ organizacj¹, ze zwi¹zkiem wiêŸniów
okresu stalinowskiego i komitetem „Pamiêæ
i Trwanie”. S¹dzê, ¿e bardzo wiele da³oby siê
z ich relacji zapisaæ. Dobrze, ¿eby pozosta³ ja-
kiœ œlad, a w tej chwili œrednia wieku wœród
nich wynosi osiemdziesi¹t piêæ lat, ci ludzi nas
opuszczaj¹ i warto by³oby to zrobiæ. St¹d moje
pytanie.

I drugie pytanie. Czy tworzony by³ rejestr
poszkodowanych? Bo znajduje siê te akta, wy-
sy³a siê osobie dokument… Czy by³a próba ja-
kiegoœ zarejestrowania tego na jakiejœ ³¹cznej
liœcie? To oczywiœcie nie ma ¿adnego zwi¹zku
z tym, kto naprawdê by³ poszkodowany, bo
tych by³o o wiele wiêcej, ale po prostu chcia³a-
bym us³yszeæ, czy tak¹ listê przygotowywano.
Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Proszê bardzo, Panie Prezesie.

Prezes
Instytutu Pamiêci Narodowej
– Komisji Œcigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu
Janusz Kurtyka:
Je¿eli chodzi o relacje, to jesteœmy tutaj w ta-

kiej bardzo dramatycznej sytuacji, bowiem gene-
ralnie w Polsce moda czy te¿ zjawisko zbierania
relacji od œwiadków historii pojawi³o siê bardzo
póŸno, kiedy wielu z tych œwiadków tak napraw-
dê ju¿ umiera, œcigamy siê po prostu ze œmierci¹.
Œrodowisko wiêŸniów politycznych, o którym pa-
ni wspomnia³a, to jedno z wielu takich œrodo-
wisk, bo s¹ jeszcze œrodowiska akowców, œrodo-
wiska ¿o³nierzy drugiej konspiracji itd. Ja mogê
powiedzieæ tak: Instytut Pamiêci Narodowej jest
jednym z kilku oœrodków w Polsce, które tego ty-
pu dzia³ania zapocz¹tkowa³y, tych kilku czy kil-
kunastu nawet, bo rzeczywiœcie mamy teraz do
czynienia z pewnego rodzaju zjawiskiem zbiera-
nia relacji. My wydaliœmy nawet taki zbiór relacji
w postaci ksi¹¿kowej, to s¹ relacje skazanych na
karê œmierci. Zdajemy sobie sprawê z tego, ¿e
z ca³¹ pewnoœci¹ nie jest mo¿liwe, ¿eby Instytut
by³ g³ównym organizatorem tego procesu, Insty-
tut mo¿e byæ tutaj udzia³owcem. Wiem, ¿e obec-
nie minister kultury stara siê skoordynowaæ wy-
si³ki rozmaitych instytucji zbieraj¹cych relacje
od œwiadków historii, a Instytut na pewno aktyw-
nie w tym uczestniczy, ja nawet z ministrem
Ujazdowskim ten program otwiera³em i Instytut
go firmuje wspólnie z Ministerstwem Kultury
i Dziedzictwa Narodowego. Wydaje mi siê, ¿e naj-
bardziej w³aœciw¹ metod¹ by³oby obecnie wytwo-
rzenie klimatu dla ca³ego zjawiska zbierania rela-
cji, aby te relacje by³y zbierane przez rozmaitego
rodzaju instytucje b¹dŸ te¿ wrêcz œrodowiska
spo³eczne. I ¿eby by³o jakieœ miejsce, gdzie one
by³yby gromadzone i rejestrowane. To przed-
siêwziêcie, które firmuje minister kultury, a któ-
remu wspó³patronuje Instytut Pamiêci Narodo-
wej, jest chyba takie najbardziej w³aœciwe, ale to
w³aœnie minister kultury jest tutaj g³ównym ko-
ordynatorem.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Pan senator Trybu³a.

Senator Zbigniew Trybu³a:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Panie Prezesie, mam dwa pytania. Jedno doty-

czy relacji ze stron¹ rosyjsk¹, tu troszeczkê ju¿
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by³o na ten temat, pan prezes o tym wspomnia³.
Ale interesuje mnie stan relacji ze stron¹ rosyj-
sk¹ w sprawie œledztwa dotycz¹cego zbrodni ka-
tyñskiej i ewentualnego udostêpnienia materia-
³ów. Wiem, ¿e to nie tylko sprawa IPN, ale te¿ Mi-
nisterstwa Spraw Zagranicznych. Ale czy w tym
okresie sprawozdawczym IPN podejmowa³ i obe-
cnie czy podejmuje jakieœ kroki czy jakieœ dzia³a-
nia w celu posuniêcia do przodu, zmiany tego
stanu, bo wiemy, ¿e nie jest najlepszy i na razie
nie rokuje dobrze. Ale czy jakieœ dzia³ania by³y
podejmowane? To jest pierwsze pytanie.

A drugie pytanie podobne jest do pytania, któ-
re zada³ pan marsza³ek Borusewicz. Chcia³bym
zapytaæ o stan materia³ów archiwalnych w po-
staci papierowej. Wiadomo, ¿e papier z okresu lat
piêædziesi¹tych, szeœædziesi¹tych, kwaœny pa-
pier jest z³ej jakoœci, by³ z³ej jakoœci i oczywiœcie
on siê po iluœ latach rozpada. Czy oprócz tych
wa¿nych prac, które IPN prowadzi, czyli wszyst-
kich prac dotycz¹cych dokumentowania mate-
ria³ów, czy s¹ prowadzone równie¿ prace konser-
watorskie? I czy IPN robi to w³asnymi si³ami, czy
te¿ wspó³pracuje z oœrodkami wyspecjalizowany-
mi? Tutaj liczy siê czas, mo¿e siê okazaæ, ¿e po
up³ywie jakiegoœ czasu te materia³y siê rozpadn¹
albo ju¿ nie bêd¹ do odczytania. Oczywiœcie mo¿-
na je powieliæ, ale uratowanie archiwalnego ma-
teria³u, takiego, który by³ z³ej jakoœci, wydaje mi
siê, ¿e jest bardzo wa¿ne. I czy wystarczy œrod-
ków, którymi IPN dysponuje? Bo jak pan prezes
powiedzia³, nast¹pi³ wzrost œrodków, ale oczywi-
œcie przyda³oby siê na pewno wiêcej i przyda³oby
siê zatrudnienie wiêkszej liczby osób do tego, ¿e-
by to wszystko przyspieszyæ, przyspieszyæ opra-
cowanie tych materia³ów, ale równie¿ przyspie-
szyæ prace konserwatorskie. Czy œrodków jest
wystarczaj¹ca iloœæ? Dziêkujê bardzo.

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

Prezes
Instytutu Pamiêci Narodowej
– Komisji Œcigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu
Janusz Kurtyka:
Pierwsze pytanie pana senatora dotyczy³o sta-

nu spraw z Rosj¹. Ja na tym forum chcia³bym siê
wypowiadaæ w sposób stonowany, wiêc powiem,
i¿ sprawa œledztwa katyñskiego obecnie nale¿y
do tak zwanych spraw trudnych, po stosunkach
polsko-litewskich, a nawet jest w zakresie zainte-
resowania zespo³u do spraw trudnych doty-
cz¹cych stosunków polsko-rosyjskich, zespo³u,

który dzia³a pomiêdzy ministerstwami spraw za-
granicznych Polski i Rosji. Z zakresu zaintereso-
wania Instytutu Pamiêci Narodowej s¹ tam co
najmniej dwie sprawy, mianowicie sprawa ka-
tyñska i sprawa wymordowania przez NKWD
szeœciuset mieszkañców Suwalszczyzny w lipcu
1945 r. – to by³a taka g³oœna sprawa, ob³awa
NKWD zagarnê³a szeœæset osób, które zaginê³y
bez œladu, rozp³ynê³y siê, prawdopodobnie zosta-
³y rozstrzelane pod Grodnem, ale nie wiadomo
dok³adnie nic na ten temat, no i nikt nie chce tej
sprawy wyjaœniæ.

W roku 2006 korespondowa³em z w³aœciwymi
w³adzami wojskowymi, z prokuratur¹ wojskow¹
w Rosji i mogê powiedzieæ, ¿e by³a to korespon-
dencja ja³owa. Wydaje mi siê, ¿e w obecnej sytua-
cji, kiedy w Rosji budowana jest ideologia impe-
rialna nowej Rosji, zaœ tego typu sprawy, jak
sprawa katyñska, z t¹ ideologi¹ imperialn¹ s¹ po
prostu sprzeczne, szanse na uzyskanie nowych
dokumentów archiwalnych z Rosji s¹, w moim
przekonaniu, minimalne – i trzeba sobie to ot-
warcie powiedzieæ.

Wydaje mi siê, ¿e jest wielce prawdopodobne,
i¿ w Rosji mog³y zachowaæ siê na przyk³ad teczki
polskich jeñców, oficerów, teczki na ka¿dego
z tych jeñców, bowiem nie mamy dokumentacji
ich zniszczenia. W Rosji powinna zachowaæ siê
te¿ dokumentacja z tak zwanej listy ukraiñskiej
czy listy bia³oruskiej – znaczy lista ukraiñska jest
obecnie znana, ale ta dokumentacja nie jest tak
pe³na, jak byœmy chcieli, natomiast lista bia³o-
ruska w ogóle nie jest znana. Jesteœmy w stanie
odtworzyæ kolejnoœæ list przewozowych, dowie-
dzieæ siê, kiedy mniej wiêcej by³y mordowane
osoby z tej listy, ale nazwisk tych osób nie znamy;
jesteœmy w stanie odtworzyæ mechanizm fun-
kcjonowania wojsk konwojowych NKWD, nato-
miast nie znamy nazwisk – klucz jest w Moskwie.

Na razie wszelkie polskie próby, podejmowane
przecie¿ nie tylko przez IPN, który ma swoje œle-
dztwo katyñskie, ale równie¿ przez inne instytu-
cje pañstwa polskiego, nie zosta³y uwieñczone
¿adnym sukcesem. Jak ju¿ mówi³em, z mojej
strony by³a korespondencja w tej sprawie. Insty-
tut te¿ udzieli³ pomocy grupie rodzin ofiar Katy-
nia, rodzin, które wspomagane przez przedstawi-
cieli œrodowiska prawniczego przygotowuj¹ skar-
gê do Strasburga. Istot¹ tej skargi jest fakt, ¿e nie
ma szans na uznanie œmierci polskich oficerów
w Katyniu za œmieræ w wyniku zbrodni ludobój-
stwa, Rosja bowiem nie uznaje zbrodni katyñ-
skiej za ludobójstwo.

Tembr mojej odpowiedzi w tej sprawie jest za-
tem pesymistyczny, wydaje mi siê bowiem, ¿e
w warunkach budowy, jak ju¿ powiedzia³em,
ideologii imperialnej w Rosji mamy, musimy
mieæ, bêdziemy mieli du¿e trudnoœci, je¿eli cho-
dzi o sukces w uzyskiwaniu nowych materia³ów
archiwalnych.
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Rzeczywiœcie – przechodzê ju¿ do odpowiedzi
na drugie pytanie – pan senator ma racjê, papier,
zw³aszcza z lat czterdziestych i piêædziesi¹tych,
w du¿ym stopniu zakwaszony, jest obecnie
w dramatycznym stanie. Sytuacja jest taka, ¿e
czasem dotkniêcie tego papieru powoduje, ¿e on
siê rozkrusza po prostu w rêkach. Tylko ¿e tych
dokumentów jest bardzo du¿o, wiêc gdybyœmy
chcieli przeprowadziæ ich kompleksow¹ konser-
wacjê, to zapewne i tak przegralibyœmy wyœcig
z czasem. Mo¿emy tylko stosowaæ jakieœ œrodki
paliatywne, mo¿emy konserwowaæ te kolekcje,
które s¹ najbardziej zagro¿one – i to czynimy,
w Instytucie jest pracownia konserwacji,
a w przypadkach trudnych oczywiœcie wspó³pra-
cujemy z placówkami, które s¹ najbardziej wy-
specjalizowane, a wiêc placówkami przy bibliote-
kach narodowych, czy w Bibliotece Jagielloñ-
skiej w Krakowie, czy w Bibliotece Narodowej
w Warszawie, tego typu instytucje istniej¹.

S¹dzimy, ¿e lekarstwem, chocia¿ niekoniecz-
nie wi¹¿¹cym siê z konserwacj¹, by³aby te¿ digi-
talizacja. W Instytucie zaczêliœmy prace, które
powinny doprowadziæ do tego, ¿e rozpocznie siê
w roku 2007 digitalizacja nie tylko materia³ów
kartotecznych, ale równie¿ zbiorów papiero-
wych. Trwaj¹ jeszcze dyskusje co do koncepcji tej
digitalizacji, bowiem jest to wielkie przedsiêwziê-
cie. Zapewne wybierzemy z³oty œrodek: bêd¹ digi-
talizowane przede wszystkim materia³y, które s¹
najczêœciej u¿ywane, po to, ¿eby zabezpieczyæ je
przed zniszczeniem. Byæ mo¿e nawet bêdziemy
wieszali w internecie te zdigitalizowane doku-
menty, no i bêdziemy te¿ staraæ siê digitalizowaæ
akta najstarsze, które s¹ najbardziej nara¿one

na zniszczenie. Ale to z ca³¹ pewnoœci¹ jest wiel-
kie przedsiêwziêcie. Kiedy rozmawiamy na te-
mat, który pan poruszy³, mam poczucie kilku lat
straconych na to, ¿eby wypracowaæ koncepcjê,
bo ona powinna ju¿ byæ wypracowana, a teraz
powinniœmy byæ na etapie realizacji. Ale mam
nadziejê, ¿e w roku 2007 to siê rozpocznie.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Prezesie. Wiêcej pytañ nie ma,

dziêkujê panu.
Otwieram dyskusjê.
Informujê, ¿e nikt nie zapisa³ siê do g³osu.
Zamykam dyskusjê.
Dziêkujê prezesowi Instytutu Pamiêci Narodo-

wej, panu Januszowi Kurtyce, za przedstawienie
Senatowi informacji o dzia³alnoœci Instytutu Pa-
miêci Narodowej – Komisji Œcigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu w okresie od dnia
1 stycznia 2006 r. do dnia 31 grudnia 2006 r.

Stwierdzam, ¿e Senat zapozna³ siê z t¹ infor-
macj¹.

Informujê, ¿e porz¹dek obrad trzydziestego
pi¹tego posiedzenia Senatu zosta³ wyczerpany.

Informujê te¿, ¿e nikt z senatorów nie zg³osi³
siê do wyg³oszenia oœwiadczenia.

Informujê, ¿e protokó³ trzydziestego pi¹tego
posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
szóstej kadencji, zgodnie z art. 39 ust. 3 Regula-
minu Senatu, zostanie udostêpniony senatorom
w terminie trzydziestu dni po posiedzeniu Sena-
tu w Biurze Prac Senackich, pokój nr 255.

Zamykam trzydzieste pi¹te posiedzenie Sena-
tu Rzeczypospolitej Polskiej szóstej kadencji.

(Marsza³ek trzykrotnie uderza lask¹ mar-
sza³kowsk¹)

(Koniec posiedzenia o godzinie 22 minut 50)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 M.J. Adamczak - - + + + + + + + + + + + + + + + + + +
2 F. Adamczyk . - + + + + + + + + + + + + + + + + + +
3 P. Alexandrowicz - + - + + + + + + + + + + + + + + + + +
4 P.£. Andrzejewski - + - + + + + + + + + + + + + + + + + +
5 D.I. Arciszewska-Mielewczyk - . . . + + + + + + + + + + + + + + + +
6 M. Augustyn . - + + + + + + + + + + + + + + + + + +
7 D.J. Bachalski . . . . + + + + + + + + + + + + + + + +
8 R.J. Bender - . . . + + + + + + + + + + + + + + + +
9 A. Bentkowski + . . . + + + + + + + + + + + + + + + +

10 P. Berent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11 A. Biela - - + + + + + + + + + + + + + + + + + +
12 K. Bochenek + . . . + + + + + + + + + + + + + + + +
13 P.M. Boroñ - ? + + + + + + + + + + + + + + + + + +
14 B.M. Borusewicz ? + - + + + + + + + + + + + + + + + + +
15 M. Budner + - + + + + + + + + + + + + + + + + + +
16 J.M. Chmielewski - - + + + + + + + + + + + + + + + + + +
17 J.M. Chróœcikowski . - + + + + + + + + + + + + + + + + + +
18 R. Ciecierski + # + + + + + + + + + + + + + + + + + +
19 K.P. Cugowski . . . . + + + + + + + + + + + + + + + +
20 J. Fetliñska - - + + + + + + + + + + + + + + + + + +
21 U.J. Gacek + - + + + + + + + + + + + + + + + + + +
22 J.P. Ga³kowski - - + + + + + + + + + + + + + + + + + +
23 A.M. Go³aœ . + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
24 J. Gowin + - + + + + + + + + + + + + + + + + + +
25 D.M. Górecki - - + + + + + + + + + + + + + + + + + +
26 R.J. Górecki . . . . + + + + + + + + + + + ? + + + +
27 H. Górski - - + + + + + + + + + + + + + + + + + +
28 A.S. Jaroch . - + + + + + + + + + + + + + + + + + +
29 S. Karczewski - - + + + + + + + + + + + + + + + + + +
30 A.J. Kawecki - . . . + + + + + + + + + + + + + + + +
31 S. Kogut . - + + + + + + + + + + + + + + + + + +
32 B.J. Korfanty - - + + + + + + + + + + + + + + + + + +
33 W.J. Kraska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
34 J. Kubiak . ? + + + + + + + . + + + + + + + + + +
35 A.M. Kurska - ? + + + + . + + + + + + + + + + + + +
36 K.J. Kutz + . . . + + + + + + + + + + + + + + + +
37 J.W. Lasecki - - + + . . . . . . . . . . . . . . . .
38 R.A. Legutko - - . + + + + + + + + + + + + + + + + +
39 T.S. Lewandowski - - + + + + + + + + + + + + + + + + + +
40 B. Lisiecki - - + + + + + + + + + + + + + + + + + +
41 R.E. Ludwiczuk + . . . + + + + + + + + + + + + + + + +
42 A. £uczycki + - + ? + + + + + + + + + + + + + + + +
43 J.M. £yczak - - + + + + + + + + + + + + + + + + + +
44 W. £yczywek + - ? ? ? + + + + + + + + + + + + + ? +
45 T. Maæka³a + - + + + + + + + + + + + + + + + + + +
46 W. Mañkut + - + ? + + + + + + + + + + + + + + + +
47 A. Massalski - - + + + + + + + + + + + + + + + + + +
48 M.S. Maziarz - - + + + + + + + + + + + + + + + + + +
49 A.T. Mazurkiewicz - - + + + + + + + + + + + + + + + + + +
50 P. Michalak - - + + + + + + + + + + + + + + + + + +
51 M. Mi³ek ? + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
52 T.W. Misiak + - + + + + + + + + + + + + + + + + + +
53 A.A. Motyczka . . . . + + + + + + + + + + + + + + + +
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
54 S.K. Niesio³owski + - + + + + + + + + + + + + + + + + + +
55 M. Nykiel . - + + + + + + + + + + + + + + + + + +
56 M. Ok³a + . . . + + + + + + + + + + + + + + + +
57 W. Ortyl - . . . . + + + + + + + + + + + + + + +
58 A. Owczarek . . . . + + + + + + + # + + + + + + + +
59 M. Pañczyk-Pozdziej + - + + . . . . . . . . . . . . . . . .
60 A. Person . . . . + + + + + + + + + + + + + + + +
61 K.M. Piesiewicz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
62 S. Piotrowicz . # + + + + + + + + + + + + + + + + + +
63 M. P³a¿yñski . . . . + + + + + + + + + + + + + + + +
64 L.P. Podkañski + . . . + + + + + + + + + + + + + + + +
65 K.J. Putra - - + + + + + + + + + + + + + + + + + +
66 E. Rafalska - - + + + + + + + + + + + + + + + + + +
67 Z.W. Rau - - + + + + + + + + + + + + + + + + + +
68 M.D. Rocki . - + + + + + + + + + + + + + + + + + +
69 Z. Romaszewski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70 J.J. Rudnicka ? ? + + + + + + + + + + + + + + + + + .
71 C. Rybka - - + + + + + + + + + + + + + + + + + +
72 C.W. Ryszka - ? + + + + + + + + + + + + + + + + + +
73 S. Sadowski - - + + + + + + + + + + + + + + + + + +
74 J. Sauk - - + + + + + + + + + + + + + + + + + +
75 W. Sidorowicz + - + ? + + + + + + + + + + + + + + + +
76 R.T. Sikorski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
77 R.M. Smoktunowicz . . . . + + + + + + + + + + + + + + + +
78 J. Szafraniec - - + + + + + + + + + + + + + + + + + +
79 Z.M. Szaleniec . . . . + + + + + + + + + + + + + + + +
80 J. Szmit - ? + + + + + + + + + + + + + + + + + +
81 A. Szymañski - - + + + + + + + + + + + + + + + + + +
82 J.M. Szymura . . . . + + + + + + + + + + + + + + + +
83 M. Szyszka - - + + + + + + + + + + + + + + + + + +
84 R.J. Œlusarz - . . . + + + + + + + + + + + + + + + +
85 E. Tomaszewska ? + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
86 Z.A. Trybu³a - - + + + + + + + + + + + + + + + + + +
87 P. Wach + - ? + + + + + + + + + + + + + + + + +
88 M. Waszkowiak - - + + + + + + + + + + + + + + + + + +
89 K. Wiatr - - + + + + + + + + + + + + + + + + + +
90 R.W. Wierzbicki - ? + + + + + + + + + + + + + + + + + +
91 E. Wiêc³awska-Sauk - - + + + + + + + + + + + + + + + + + +
92 M.S. Witczak + - + + + + + # + # + + + + + + + + + +
93 E.K. Wittbrodt . - ? ? + + + + + + + + + + + + + + + +
94 J.W. W³osowicz - - + + + + + + + + + + + + + + + + + +
95 M.J. Wojtczak . - ? ? + + + + + + + + + + + + + # + +
96 L. Zalewski - - + + + + + + + + + + + + + + + + + +
97 P.B. Zientarski + - + + + + + + + + + + + + + + + + + +
98 M. Zió³kowski . - + + + + + + + + + + + + + + + + + +
99 K.T. Z³otowski - - + + + + + + + + + + + + + + + + + +

100 C.M. ¯elichowski - - + + + + + + + + + + + + + + + + + +

Obecnych 72 74 73 74 92 93 92 93 93 92 93 93 93 93 93 93 93 93 93 91
Za 21 6 66 68 91 93 92 92 93 91 93 92 93 93 93 92 93 92 92 91
Przeciw 47 59 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wstrzyma³o siê 4 7 4 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
Nie g³osowa³o 0 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
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21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
1 M.J. Adamczak + + + + + + + + + + ? ? + ? - + - ? - -
2 F. Adamczyk + + + + + + + + + + + + + - - + + + + +
3 P. Alexandrowicz + + + + - + + + + - + + + + - + - - - -
4 P.£. Andrzejewski + + + + - + + + + - + + + + - + - - - -
5 D.I. Arciszewska-Mielewczyk + + + + - + + + + - + + + + - + - - - -
6 M. Augustyn + + + + + + + + + + + + + - - + + + + +
7 D.J. Bachalski + + + + + + + + + + + + + - - + + + + +
8 R.J. Bender + + + + - + + + + - + + + + - + - - - ?
9 A. Bentkowski + + + + - + + + + + + + + - ? + + + + +

10 P. Berent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11 A. Biela + + + . - . + + + - + + + + - + - - - -
12 K. Bochenek + + + + + + + + + + + + + - - + + + + +
13 P.M. Boroñ + + + + - + + + + - + + + + - + - - - -
14 B.M. Borusewicz + + + + + + + + + + + + + + - + + - - +
15 M. Budner + + + + + + + + + - + + + ? - + ? - - +
16 J.M. Chmielewski + + + + + + + + + ? ? + + ? - + - - - -
17 J.M. Chróœcikowski + + + + - + + + + - + + + + - + - - - -
18 R. Ciecierski + + + + + + + + + ? + + + ? - + ? + + +
19 K.P. Cugowski + + + + + + + + + ? ? + + ? - + - - - ?
20 J. Fetliñska + + + + + + + + + - + + + + - + - # - -
21 U.J. Gacek + + + . + + + + + + + + + - - + + + + +
22 J.P. Ga³kowski + + + + + + + + + - + + + + - + - - - -
23 A.M. Go³aœ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24 J. Gowin + + + + + + + + + + + + + - - + + + + +
25 D.M. Górecki + + + + - + + + + - + + + + - + - - - -
26 R.J. Górecki + + + + + + + + + + + + + - - + + + + +
27 H. Górski + + + + - + + + + - + + + + - + - - - -
28 A.S. Jaroch + + + + - + + + + - + + + + - + - - - -
29 S. Karczewski + + + + - + + + + - + + + + - + - - - -
30 A.J. Kawecki + + + + - + + + + - + + + + - + - - - -
31 S. Kogut + + + + - + + + + - + + + + - + - - - -
32 B.J. Korfanty + + + + - + + + + - + + + + - + - - - -
33 W.J. Kraska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
34 J. Kubiak + + + + ? + + ? + ? ? ? ? ? - + ? ? ? -
35 A.M. Kurska + + + + - + + + + - + + + + - + - - - .
36 K.J. Kutz + + + + + + + + + ? + + + ? - + + + + +
37 J.W. Lasecki . . . . . . . . . . + + + + - + - - - -
38 R.A. Legutko + + + + - + + + + - + + + + - + - - - -
39 T.S. Lewandowski + + + + - + + + + - + + + + - + - - - -
40 B. Lisiecki + + + + + + + + + + ? ? + ? - + - ? ? ?
41 R.E. Ludwiczuk + + + + + + + + + + + + + - - + + + + +
42 A. £uczycki + + + + + + + + + + + + + - - + + + + +
43 J.M. £yczak + + + + - + + + + - + + + + - + - - - -
44 W. £yczywek + + + + + + - + + + + + + - - + + + + +
45 T. Maæka³a + + + + + + + + + + + + + - - + + + + +
46 W. Mañkut + + + + + ? + + + + + + + + ? ? + + + +
47 A. Massalski + + + + - + + + + - + + + + - + - - - -
48 M.S. Maziarz + + + + - + + + + - + + + + - + - - - -
49 A.T. Mazurkiewicz + + + + - + + + + - + + + + - + - - - -
50 P. Michalak + + + + - + + + + - + + + + - + - - - -
51 M. Mi³ek + + + + + + + + + + + + + + - + + - - -
52 T.W. Misiak + + + + # # + + + . + . . - - - + - + +
53 A.A. Motyczka + + + + + + + + + + + + + - - + + + + +
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21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
54 S.K. Niesio³owski + + + + + + + + + + + + + - - + + + + +
55 M. Nykiel + # + + + + + + + + + + + - - + + + + +
56 M. Ok³a + + + + + + + + + + + + + - - + + + + +
57 W. Ortyl + + + + - + + + + - + + + + - + - - - -
58 A. Owczarek + + + + + + + + + + + + + - - + + + + +
59 M. Pañczyk-Pozdziej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60 A. Person + + + + + + + + + + + + + - - + + + + +
61 K.M. Piesiewicz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
62 S. Piotrowicz + + + + - + + + + - + + + + - + - - - -
63 M. P³a¿yñski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
64 L.P. Podkañski + + + + - + + + + + + + + - ? - + + + +
65 K.J. Putra . . + . - + + + + - + + + + - + - - - -
66 E. Rafalska + + + + - + + + + - + + + + - + - - - -
67 Z.W. Rau + + + + - + + + + - + + + + - + - - - -
68 M.D. Rocki + + + + + + + + + + + + + - - + + + + +
69 Z. Romaszewski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70 J.J. Rudnicka + + + + + + + + + - + + + + - + - - - -
71 C. Rybka + + + + - + + + + - + + + + - + - - - -
72 C.W. Ryszka + + + + - + + + + - + + + + - + - - - -
73 S. Sadowski + + + + - + + + + - + + + + - + - - - -
74 J. Sauk + + + + - + + + + - + + + + - + - - - -
75 W. Sidorowicz + + + + + + + + + + + + + - - + + + + +
76 R.T. Sikorski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
77 R.M. Smoktunowicz + + + + + + + + + + + + + - - + + + + +
78 J. Szafraniec + + + + - + + + + - + + + + - + - - - -
79 Z.M. Szaleniec + + + + + + + + + + + + + - - + + + + +
80 J. Szmit + + + + - + + + + - + + + + - + - - - -
81 A. Szymañski + + + + - + + + + - + + + + - + - - - -
82 J.M. Szymura + + + + - + + + + - + + + + - + - - - -
83 M. Szyszka + + + + - + + + + - + + + + - + - - - -
84 R.J. Œlusarz + + + + - + + + + - + + + + - + - - - -
85 E. Tomaszewska + + + + - + + + + - + + + + + - - - - -
86 Z.A. Trybu³a + + + + - + + + + - + + + + - + - - - -
87 P. Wach + + + + + + + + + + + + + - - + + + + +
88 M. Waszkowiak + + + + - + + + + - + + + + - + - - - -
89 K. Wiatr + + + + - + + + + - + + + + - + - - - -
90 R.W. Wierzbicki + + + + - + + + + - + + + + - + - - - -
91 E. Wiêc³awska-Sauk + + + + - + + + + - + + + + - + - - - -
92 M.S. Witczak + + + + + + + + + + + + + - - + + - + +
93 E.K. Wittbrodt + + + + + + + + + + + + + - - + + + + +
94 J.W. W³osowicz + + + + - + + + + - + + + + - + - - - -
95 M.J. Wojtczak + + + + + + + + + + + + + - - + + + + +
96 L. Zalewski + + + + - + + + + - + + + + - + - - - -
97 P.B. Zientarski + + + + + + + + + + + + + - - + + + + +
98 M. Zió³kowski + + + + + + + + + + + + ? - - + + + + +
99 K.T. Z³otowski + + + + - + + + + - + + + + - + - - - -

100 C.M. ¯elichowski + + + + - + + + + - + + + + - + - - - -

Obecnych 90 90 91 88 91 90 91 91 91 90 92 91 91 92 92 92 92 92 92 91
Za 90 89 91 88 40 88 90 90 91 34 87 88 89 54 1 88 34 31 33 35
Przeciw 0 0 0 0 49 0 1 0 0 51 0 0 0 30 88 3 55 57 57 53
Wstrzyma³o siê 0 0 0 0 1 1 0 1 0 5 5 3 2 8 3 1 3 3 2 3
Nie g³osowa³o 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
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41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
1 M.J. Adamczak + - - - + - - - - - - - - + + + + + + +
2 F. Adamczyk + + + + + + + + + + + + + + + - + + + +
3 P. Alexandrowicz + - - - + - - - - - - - - + + + + + + +
4 P.£. Andrzejewski - - - - + - - - - - - - - + + + + + + +
5 D.I. Arciszewska-Mielewczyk + - - - + - - - - - - - - + + + + + + +
6 M. Augustyn + + + + + + + + + + + + + + + - + + + +
7 D.J. Bachalski + + + + + + + + + + + + + + + - + + + +
8 R.J. Bender ? - - - + - - ? - - - - - + + + + + + +
9 A. Bentkowski + + + + + + + + + + + + + + + - + + + +

10 P. Berent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11 A. Biela + - - - + - - - - - - - - + + + . . + +
12 K. Bochenek + + + + + + + + + + + + + + + - + + + +
13 P.M. Boroñ + - - - + - - - - - - - - + + + + + + +
14 B.M. Borusewicz + + + - + + - - + - + + - + - - + - + +
15 M. Budner + ? - - + - - - - ? + - - + + ? + + + +
16 J.M. Chmielewski + - - - + - - - - - + - + - + + + + + +
17 J.M. Chróœcikowski + - - - + - - - - - - - - + + + + + + +
18 R. Ciecierski ? + + + + + + + ? + + + ? ? ? ? + + + +
19 K.P. Cugowski + - - - + - - - - - - - - + + + + + + +
20 J. Fetliñska + - - - + - - - # - - - - + + + + + + +
21 U.J. Gacek + . + + + + + + . + + + + + + - + + + +
22 J.P. Ga³kowski + - - - + - - - - - - - - + + + + + + +
23 A.M. Go³aœ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24 J. Gowin + + + + + + + + + + + + + + + - + + + +
25 D.M. Górecki + - - - + - - - - - - - - + + + + + + +
26 R.J. Górecki + + + + + # + + + + + + + + + - + + + +
27 H. Górski + - - - + - - - - - - - - + + + + + + +
28 A.S. Jaroch + - - - + - - - - - - - - + + + + + + +
29 S. Karczewski + - - - + - - - - - - - - + + + + + + +
30 A.J. Kawecki + - - - + - - - - - - - - + + + + + + +
31 S. Kogut + - - - + - - - - - - - - + + + + + + +
32 B.J. Korfanty + - - - + - - - - - - - - + + + + + + +
33 W.J. Kraska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
34 J. Kubiak + ? ? - ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? + ? + + + +
35 A.M. Kurska + - - - + - - - - - - - - + + + + + + +
36 K.J. Kutz + + + + + + + + + + + + + + + - + + + +
37 J.W. Lasecki + - - - + - - - - - - - - + + + + + + +
38 R.A. Legutko + - - - # - - - - - - - - + + + + + + +
39 T.S. Lewandowski + - - - + - - - - - - - - + + + + + + +
40 B. Lisiecki + + + ? + ? ? - ? ? ? + + ? + + + + + +
41 R.E. Ludwiczuk + + + + + + + + + + + + + + + - + + + +
42 A. £uczycki + + + + + + + + + + + + + + + - + + + +
43 J.M. £yczak + - - - + - - - - - - - - + + + + + + +
44 W. £yczywek - + + + - + + + + + + + + - + - + + + +
45 T. Maæka³a + + + + + + + + + + + + + + + - + + + +
46 W. Mañkut ? + + + ? - + + + + + + ? ? + - + ? + +
47 A. Massalski + - - - + - - - - - - - - + + + + + + +
48 M.S. Maziarz + - - - + - - - - - - - - + + + + + + +
49 A.T. Mazurkiewicz + - - - + - - - - - - - - + + + + + + +
50 P. Michalak + - - - + - - - - - - - - + + + + + + +
51 M. Mi³ek + - - - + + + - - + + - - + + - + - + .
52 T.W. Misiak + + + + + + + + + + . + . + + - + + + +
53 A.A. Motyczka + + + + + + + + + + + + + + + - + + + +
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41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
54 S.K. Niesio³owski + + + + + + + + + + + + + + + - + + + +
55 M. Nykiel + + + + + + + + + + + + + + + - + + + +
56 M. Ok³a + + + + + + + + + + + + + + + - + + + +
57 W. Ortyl + - - ? + - - - - - - - + + + + + + + +
58 A. Owczarek + + + + + + + + + + + + + + + - + + + +
59 M. Pañczyk-Pozdziej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60 A. Person + + + + + + + + + + + + + + + - + + + +
61 K.M. Piesiewicz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
62 S. Piotrowicz + - - - + - - - - - - - - + + + + + + +
63 M. P³a¿yñski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
64 L.P. Podkañski + + + + + + + + + + + + - + + - + + + +
65 K.J. Putra + - - - + - - - - - - - - + + + + + + +
66 E. Rafalska + - - - + - - - - - - - - + + + + + + +
67 Z.W. Rau + - - - + - - - - - - - - + + + + + + +
68 M.D. Rocki + + + + + + + + + + + + + + + - + + + +
69 Z. Romaszewski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70 J.J. Rudnicka + - - - + - - - - - - - - + + + + + + +
71 C. Rybka - - - - + - - - - - - - - + + + + + + +
72 C.W. Ryszka + - - - + - - - - - - - - + + + + + + +
73 S. Sadowski + - - - + - - - - - - - - + + + + + + +
74 J. Sauk + + - - + - - - - - - - - + + + + + + +
75 W. Sidorowicz + + + + + + + + + + + + + + + - + + + +
76 R.T. Sikorski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
77 R.M. Smoktunowicz + + + + - + + + + + + + + + + - + + + +
78 J. Szafraniec ? - - - + - - - - - - - - + + + + + + +
79 Z.M. Szaleniec + + + + + + + + + + + + + + + - + + + +
80 J. Szmit + - - - + - - - - - - - - + + + + + + +
81 A. Szymañski + - - - + - - - - - - - - + + + + + + +
82 J.M. Szymura + - - - + - - - - - - - - + + + + + + +
83 M. Szyszka + - - - + - - - - - - - - + + + + + + +
84 R.J. Œlusarz + - - - + - - - - - - - - + + + + + + +
85 E. Tomaszewska + - - - + - - - - - - - - + + + + + + +
86 Z.A. Trybu³a + - - - + - - - - - - - - + + + + + + +
87 P. Wach + + + + + + + + + + + + + + + - + + + +
88 M. Waszkowiak + - - - + - - - - - - - - + + + + + + +
89 K. Wiatr + - - - + - - - - - - - - + + + + + + +
90 R.W. Wierzbicki + - - - + - - - - - - - - + + + + + + +
91 E. Wiêc³awska-Sauk + - - - + - - - - - - - - + + + + + + +
92 M.S. Witczak + + + + + + + + + + + + # + + - + + + +
93 E.K. Wittbrodt + + + + + + + + + + + + + + + - + + + +
94 J.W. W³osowicz + - - - + - - - - - - - - + + + + + + +
95 M.J. Wojtczak + + + + - + + + + + + + + + + - . + + +
96 L. Zalewski + - - - + - - - - - - - - + + + + + + +
97 P.B. Zientarski + + + + + + + + + + + + + + + - + + + +
98 M. Zió³kowski + + + + + + + + + + + + + + + - + + + +
99 K.T. Z³otowski + - - - + - - - - - - - - + + + + + + +

100 C.M. ¯elichowski + - - - + - - - - - - - - + + + + + + +

Obecnych 92 91 92 92 92 92 92 92 91 92 91 92 91 92 92 92 90 91 92 91
Za 85 35 35 33 86 33 34 33 32 34 36 35 31 86 90 55 90 88 92 91
Przeciw 3 54 56 57 3 56 56 57 55 55 53 56 56 2 1 34 0 2 0 0
Wstrzyma³o siê 4 2 1 2 2 2 2 2 3 3 2 1 3 4 1 3 0 1 0 0
Nie g³osowa³o 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
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61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
1 M.J. Adamczak + + - + + - + + + + + - + + + + + + + +
2 F. Adamczyk + + - + + ? + + + + + + + + + - + ? + +
3 P. Alexandrowicz + + - + + + + + + + + - + + + + + + + +
4 P.£. Andrzejewski + + - - - + + + + + + - + + + + + + + +
5 D.I. Arciszewska-Mielewczyk + + - + + + + + + + + - + + + + + + + +
6 M. Augustyn + + - + + + + + + + + + + + + - + ? + +
7 D.J. Bachalski + + - + + + + + + + + + # + + - + ? + +
8 R.J. Bender + + - + + + + + + + + # + + + + + + + +
9 A. Bentkowski + + + + + + + + + + + + + + + - + + + +

10 P. Berent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11 A. Biela + + - + + + + + + + + - + + + + + + + +
12 K. Bochenek + + - + + + . + + + + + + + + - + ? + +
13 P.M. Boroñ + + - + + + + + + + + - + + + + + + + +
14 B.M. Borusewicz + + + + + + + + + + + + + + + - + + + +
15 M. Budner + + - + + + + + + + + + + + + + + + + +
16 J.M. Chmielewski + + + + + + + . + + + + + + + - + + + +
17 J.M. Chróœcikowski + + . . + + + + + + + - + + + + + + + +
18 R. Ciecierski + + - + + + + + + + + ? ? + + - ? ? + +
19 K.P. Cugowski + + - + + + + + + + + ? + + + + + + + +
20 J. Fetliñska + + - + + + + + + + + + + + + + + + + +
21 U.J. Gacek + + - + + + + + + + + + + + + - + - + +
22 J.P. Ga³kowski + + - + + + + + + + + - + + + + + + + +
23 A.M. Go³aœ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24 J. Gowin + + - + + + + + + + + - + + + - + ? + +
25 D.M. Górecki + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
26 R.J. Górecki + + - + + + + + + + + + + + - - + - + +
27 H. Górski + + - + + + + + + + + - + + + + + + + +
28 A.S. Jaroch + + - + + + + + + + + + + + + + + + + +
29 S. Karczewski + + - + + + + + + + + - + + + + + + + +
30 A.J. Kawecki + + - + + + + + + + + - + + + + + + + +
31 S. Kogut + + - + + + + + + + + . + + + + + + + +
32 B.J. Korfanty + + - + + + + + + + + - + + + + + + + +
33 W.J. Kraska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
34 J. Kubiak + + - + + + + + + + + ? + + + + + + + +
35 A.M. Kurska + + - + + + + + + + + - + + + + + + + +
36 K.J. Kutz + + - + + + + + + + + + + + + ? + + + +
37 J.W. Lasecki + + - + + + + + + + + - + + + + + + + +
38 R.A. Legutko + + - + + + + + + + + - + + + + + + + +
39 T.S. Lewandowski + + - + + + + + + + + - + + + + + + + +
40 B. Lisiecki + + - + + + + + + + + + + + + - + + + +
41 R.E. Ludwiczuk + + - + + + + + + + + ? + + + - + ? + +
42 A. £uczycki + + - + + + + + + + + + + + + - + ? + +
43 J.M. £yczak + + - + + + + + + + + - + + + + + + + +
44 W. £yczywek + + - + + + + + + + + + + + + - + - + +
45 T. Maæka³a + + - + + + + + + + + + + + + - + ? + +
46 W. Mañkut + + - + + ? . + + + + + ? + + - + ? + +
47 A. Massalski + + - + + + + + + + + - + + + + + + + +
48 M.S. Maziarz + + - + + + + + + + + - + + + + + + + +
49 A.T. Mazurkiewicz + + - + + + + . + + + + + + # - - + + +
50 P. Michalak + + + + + + + + + + + - + + + + + + + +
51 M. Mi³ek + + - + + + + + + + + + + + + - + + + +
52 T.W. Misiak + + + + + + + + + + + + + + + - + - + +
53 A.A. Motyczka + + - + + + + + + + + + + + + - + ? + +
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61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
54 S.K. Niesio³owski + + - + + + + + + + + + + + + - + - + +
55 M. Nykiel + + - + + + + + + + + + + + + - + ? + +
56 M. Ok³a + + - + + + + + + + + + + + + - + - + +
57 W. Ortyl + + - + + + + + + + + - + + + + + + + +
58 A. Owczarek + + - + + + + + + + + + - + + - + ? + +
59 M. Pañczyk-Pozdziej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60 A. Person + + - + + + + + + + + + + + + + + ? + +
61 K.M. Piesiewicz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
62 S. Piotrowicz + + - + + + + + + + + - + + + + + + + +
63 M. P³a¿yñski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
64 L.P. Podkañski + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
65 K.J. Putra + + - + + + + + + + + - # + + + + + + +
66 E. Rafalska + + - + + + + + + + + - + + + + + + + +
67 Z.W. Rau + + ? + + + + + + + + ? + + + + + + + +
68 M.D. Rocki + + + + + + + + + + + + + + + - + - + .
69 Z. Romaszewski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70 J.J. Rudnicka + + - + + + + + + + + + + + + ? + + + +
71 C. Rybka + + - + + + + + + + + - + + + + + + + +
72 C.W. Ryszka + + - + + + + + + + + - + + + + + + + +
73 S. Sadowski + + - + + + + + + + + - + + + + + + + +
74 J. Sauk + + - + + + + + + + + - + + + + + + + +
75 W. Sidorowicz + + - + + + + + + + + - + + + - + - + +
76 R.T. Sikorski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
77 R.M. Smoktunowicz + + - + + . + + + + + + + + + - + ? + +
78 J. Szafraniec + + - + + + + + + + + - + + + + + + + +
79 Z.M. Szaleniec + + - + + + + + + + + - + + + - + + + +
80 J. Szmit + + - + + + + + + + + - + + + + + + + +
81 A. Szymañski + + - + + + + + + + + - + + + + + + + +
82 J.M. Szymura + + - + + + + + + + + - + + + + + + + +
83 M. Szyszka + + - + + + + + + + + - + + + + + + + +
84 R.J. Œlusarz + + - + + + + + + + + - + + + + + + + +
85 E. Tomaszewska + + - + + + + + + + + - + + + + + + + +
86 Z.A. Trybu³a + + - + + + + + + + + - + + + + + + + +
87 P. Wach + + - + + + + + + + + + + + + - + + + +
88 M. Waszkowiak . + - + + + + + + + + ? + + + . # + . +
89 K. Wiatr + + - + + + + + + + + - + + + + + + + +
90 R.W. Wierzbicki + + - + + + + + + + + - + + + + + + + +
91 E. Wiêc³awska-Sauk + + - + + + + + + + + - + + + + + + + +
92 M.S. Witczak + + - # + + + + + + + + + + + - + - + +
93 E.K. Wittbrodt + + - + + + + + + + + + + + + - + + + +
94 J.W. W³osowicz + + - + + + + + + + + - + + + + + + + +
95 M.J. Wojtczak + + - + + + + + + + + + + + + - + - + +
96 L. Zalewski + + + + + + + + + + + - + + + + + + + +
97 P.B. Zientarski + + - + + + + + + + + + + + + - + ? + +
98 M. Zió³kowski + + - + # + + + + + + + + # + - + ? + +
99 K.T. Z³otowski + + + + + + + + + + . - + + + + + + + +

100 C.M. ¯elichowski + + - + + + + + + + + - + + + + + + + +

Obecnych 91 92 91 91 92 91 90 90 92 92 91 91 92 92 92 91 92 92 91 91
Za 91 92 10 89 90 88 90 90 92 92 91 38 87 91 90 54 89 65 91 91
Przeciw 0 0 80 1 1 1 0 0 0 0 0 46 1 0 1 35 1 10 0 0
Wstrzyma³o siê 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 6 2 0 0 2 1 17 0 0
Nie g³osowa³o 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0
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81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96
1 M.J. Adamczak + + + + + + + + + + + + + + + +
2 F. Adamczyk + + + + + + + + + + + ? + + + +
3 P. Alexandrowicz - + + + + + + - + + + - + + + +
4 P.£. Andrzejewski + + + + + + + - + + + - + + + +
5 D.I. Arciszewska-Mielewczyk + + + + + + + - + + + - + + + +
6 M. Augustyn + + + + + + + + + + + ? + + + +
7 D.J. Bachalski + + + + + + + + + + + ? + + + +
8 R.J. Bender ? ? + + + + ? - ? + + - + + + +
9 A. Bentkowski + + + + + + + + + + ? - + + + +

10 P. Berent . . . . . . . . . . . . . . . .
11 A. Biela + + + + + + + - + + + - + + + +
12 K. Bochenek + + + + + + + + + + + ? + + + +
13 P.M. Boroñ + + + + + + + - + + + - + + + +
14 B.M. Borusewicz + + + + + + + + + + + - + + + +
15 M. Budner + + + + + + + + + + + - + + + +
16 J.M. Chmielewski - + + - + + + - + + + - + + + +
17 J.M. Chróœcikowski + + + + + + + - + + + - + + + +
18 R. Ciecierski + + + + + + + + + + + - + + + +
19 K.P. Cugowski - + + + ? + + - - + + - + + + +
20 J. Fetliñska - + + + + + + - - + + - + + + +
21 U.J. Gacek + + + + + + + + + + + ? + + + +
22 J.P. Ga³kowski + + + + + + + - + + + - + + + +
23 A.M. Go³aœ . . . . . . . . . . . . . . . .
24 J. Gowin + + + + + + + + + + + ? + + + +
25 D.M. Górecki + + + + + + + - + + + - + + + +
26 R.J. Górecki + + + + + + + + + + + - + + + +
27 H. Górski + + + + + + + - + + + - + + + +
28 A.S. Jaroch + + + + + + + - + + + - + + + +
29 S. Karczewski + + + - + + + - + + + - + + + +
30 A.J. Kawecki + + + + + + + - + + + - + + + +
31 S. Kogut + + + + + + + - + + + - + + + +
32 B.J. Korfanty + + + + + + + - + + + - + + + +
33 W.J. Kraska . . . . . . . . . . . . . . . .
34 J. Kubiak ? + + + + + + ? + + + - + + + +
35 A.M. Kurska + + + + + + + - + + + - + + + +
36 K.J. Kutz + + + + + + + + + + + ? + + + +
37 J.W. Lasecki + + + + + + + - + + + - + + + +
38 R.A. Legutko + + + + + + + - - + + - + + + +
39 T.S. Lewandowski - + + + + + + - + + + - + + + +
40 B. Lisiecki + + + + + + + + + + + - + + + +
41 R.E. Ludwiczuk + + + + + + + + + + + - + + + +
42 A. £uczycki + + + + + + + + + + + ? + + + +
43 J.M. £yczak + + + + + + + - + + + - + + + +
44 W. £yczywek + + + + + + + + + + + ? + + + +
45 T. Maæka³a + + + + + + + + + + + + ? + + +
46 W. Mañkut + + + + + + + + ? + + + ? + + +
47 A. Massalski + + + + + + + - + + + - + + + +
48 M.S. Maziarz + + + + + + + - + + + - + + + +
49 A.T. Mazurkiewicz - + + - + + + - + + + - + + + ?
50 P. Michalak - + + - + + + - + + + - + + + -
51 M. Mi³ek + + + + + + + + + + + - + + + +
52 T.W. Misiak + + + + + + + + + + + ? + + + +
53 A.A. Motyczka + + + + + + + + + + + ? + + + +
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81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96
54 S.K. Niesio³owski + + + + + + + + + + + ? + + + +
55 M. Nykiel + + + + + + + + + + + ? + + + +
56 M. Ok³a + + + + + + + + + + + ? + + + +
57 W. Ortyl + + + + + + + - + + + - + + + +
58 A. Owczarek + + + + + + + + + + + ? + + + +
59 M. Pañczyk-Pozdziej . . . . . . . . . . . . . . . .
60 A. Person + + + + + + + + + + + ? + + + +
61 K.M. Piesiewicz . . . . . . . . . . . . . . . .
62 S. Piotrowicz + + + + + + + - + + + - + + + +
63 M. P³a¿yñski . . . . . . . . . . . . . . . .
64 L.P. Podkañski + + + + + + + + + + + - + + + +
65 K.J. Putra + + + + + + + - + + + - + + + +
66 E. Rafalska - + + + + + + - - + + - + + + +
67 Z.W. Rau - + + + ? + + - + + + - + + + +
68 M.D. Rocki + + + + + + + + + + + ? + + + +
69 Z. Romaszewski . . . . . . . . . . . . . . . .
70 J.J. Rudnicka + + + + + + + - + + + - + + + +
71 C. Rybka - + + + + + + - + + + - + + + +
72 C.W. Ryszka + + + + + + + - + + + - + + + +
73 S. Sadowski + + + + + + + - - + + - + + + +
74 J. Sauk + + + + + + + - + + + - + + + +
75 W. Sidorowicz + + + + + + + + + + + ? + + + +
76 R.T. Sikorski . . . . . . . . . . . . . . . .
77 R.M. Smoktunowicz + ? + + + + + + + + + ? + + + +
78 J. Szafraniec + + + + + + + - + + + - + + + +
79 Z.M. Szaleniec + + + + + + + + + + + ? + + + +
80 J. Szmit + + + + + + + - + + + - + + + +
81 A. Szymañski + + + + + + + - + + + - + + + +
82 J.M. Szymura + + + - + + + + + + + - + + + +
83 M. Szyszka - + + + + + + - - + + - + + + +
84 R.J. Œlusarz + + + + + + + - - + + - + + + +
85 E. Tomaszewska + + + + + + + - + + + - + + + +
86 Z.A. Trybu³a - + + + + + + - + + + - + + + +
87 P. Wach + + + + + + + + + + + ? + + + +
88 M. Waszkowiak + + + + + + + - + + ? - + + + +
89 K. Wiatr + + + + + + + - + + + - + + + +
90 R.W. Wierzbicki + + + + + + + - + + + - + + + +
91 E. Wiêc³awska-Sauk + + + + + + + - + + + - + + + +
92 M.S. Witczak + + + + + + + + + + + ? + + + +
93 E.K. Wittbrodt + + + + + + + + + + + - + + + +
94 J.W. W³osowicz + + + + + + + - - + + - + + + +
95 M.J. Wojtczak + + + + + + + + + + + ? + + + +
96 L. Zalewski + + + + + + + - + + + - + + + +
97 P.B. Zientarski + + + + + + + + + + + ? + + + +
98 M. Zió³kowski + + + + + + + + + + + ? + + + +
99 K.T. Z³otowski + + + + + + + - + + + - + + + +

100 C.M. ¯elichowski + + + + + + + - - + + - + + + +

Obecnych 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92
Za 78 90 92 87 90 92 91 39 81 92 90 3 90 92 92 90
Przeciw 12 0 0 5 0 0 0 52 9 0 0 64 0 0 0 1
Wstrzyma³o siê 2 2 0 0 2 0 1 1 2 0 2 25 2 0 0 1
Nie g³osowa³o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Przemówienia i oœwiadczenia
senatorów

przekazane do protoko³u,
niewyg³oszone

podczas 35. posiedzenia Senatu





Przemówienie senatora Czes³awa Ryszki
w dyskusji nad punktem pi¹tym porz¹dku obrad

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!

Ustawa o zmianie ustawy o œwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze œrodków publicznych
oraz ustawy o ubezpieczeniach obowi¹zkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Pol-
skim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych daje podmiotom zobowi¹zanym do finansowania œwiad-
czeñ opieki zdrowotnej uprawnienie do dochodzenia roszczeñ odszkodowawczych, je¿eli szkoda wy-
rz¹dzona przez sprawcê skutkuje koniecznoœci¹ udzielenia œwiadczeñ opieki zdrowotnej. Warunkiem
skorzystania przez Narodowy Fundusz Zdrowia z uprawnienia ma byæ ustalenie, ¿e osoba odpowiada-
j¹ca za szkodê wyrz¹dzi³a j¹ w zwi¹zku z pope³nieniem przestêpstwa. Jest to tak zwane roszczenie re-
gresowe. Od dochodzenia roszczeñ odszkodowawczych wy³¹czone s¹ przypadki szkód spowodowanych
ruchem pojazdów mechanicznych objêtych obowi¹zkowym ubezpieczeniem od odpowiedzialnoœci cy-
wilnej. Wtedy koszty œwiadczeñ opieki zdrowotnej pokrywane bêd¹ z rycza³tu p³aconego przez zak³ady
ubezpieczeñ zdrowotnych do Narodowego Funduszu Zdrowia.

Ustawa jest bardzo wa¿na, aby mo¿na by³o przekazaæ dodatkowe œrodki finansowe do Narodowego
Funduszu Zdrowia, który do tej pory ca³kowicie finansowa³ œwiadczenia medyczne dla osób rannych
w wypadkach drogowych.

W tym miejscu chcia³bym dodaæ, ¿e ka¿dego roku na polskich drogach ginie oko³o szeœciu tysiêcy
osób, a liczba rannych dochodzi do siedemdziesiêciu tysiêcy. Jakie olbrzymie koszty leczenia generuj¹
te ofiary wypadków, nie muszê t³umaczyæ. Te ogromne koszty leczenia szpitalnego, a w wielu przypad-
kach tak¿e niezwykle kosztownej rehabilitacji, pokrywa Narodowy Fundusz Zdrowia. Koszty te szacuje
siê na kwotê do 1 miliarda 500 tysiêcy z³ rocznie.

Trzeba zapytaæ, czy i tu nie le¿y jedna z przyczyn finansowej zapaœci w s³u¿bie zdrowia?
Oczywiœcie, Narodowy Fundusz Zdrowia móg³by prowadziæ normalne postêpowania odszkodowaw-

cze na drodze postêpowania cywilnego, ale wówczas musia³by prowadziæ kilkadziesi¹t tysiêcy postêpo-
wañ rocznie, co generowa³oby ogromne koszty transakcyjne, zwi¹zane g³ównie z obs³ug¹ prawn¹, oraz
blokowa³oby wykonywanie przez fundusz innych zadañ.

Dlatego proponowana ustawa, choæ wygl¹da na poszukiwanie za wszelk¹ cenê nowych Ÿróde³ finan-
sowania s³u¿by zdrowia, jest naturalnym œwiadczeniem towarzystw ubezpieczeniowych na rzecz
swoich klientów, których zdrowie jest zagro¿one wskutek wypadku drogowego.

Powiem tak: jeœli ubezpieczamy samochód w biurach ubezpieczeñ komunikacyjnych, to równoczeœ-
nie powinniœmy tego samego ubezpieczyciela obci¹¿yæ œwiadczeniem medycznym w przypadku, gdy
kierowca lub pasa¿erowie ulegn¹ wypadkowi.

Pojawia siê oczywiœcie problem wysokoœci tego œwiadczenia. Ustawa proponuje rycza³t w wysokoœci
12% sk³adki. Jak s¹dzê, umo¿liwi to ubezpieczycielowi ustalenie wysokoœci pobieranych sk³adek na
ubezpieczenie od ryzyka szkody, na przyk³ad wy¿sza sk³adka mo¿e byæ pobierana od osób, które po raz
pierwszy zasiadaj¹ za kierownic¹, albo od tych, którzy spowodowali ju¿ kilka wypadków. Jednym s³owem,
ubezpieczyciele sami wiedz¹, komu nale¿y podnieœæ sk³adkê ubezpieczeniow¹, a tym samym jak zwiêk-
szyæ sumê przekazywan¹ do Narodowego Funduszu Zdrowia w ramach obecnie uchwalanej ustawy.

Nale¿a³oby dodaæ, ¿e podobne rozwi¹zania, to znaczy wyp³acanie procentowej kwoty z obowi¹zuj¹ce-
go podatku od odpowiedzialnoœci cywilnej, posiada wiele krajów europejskich. Na przyk³ad, Belgia, Da-
nia czy Francja stosuj¹ podobne rozwi¹zania, jak proponowane w naszym projekcie ustawy. W Belgii ta
kwota jest okreœlona na 18% sk³adki, w Danii na 50%, a we Francji na 15%.

Wa¿n¹ spraw¹ bêdzie to, aby œrodki uzyskane przez Narodowy Fundusz Zdrowia od zak³adów ubez-
pieczeñ by³y wykorzystane wy³¹cznie na œwiadczenie opieki zdrowotnej zwi¹zane z wypadkami komuni-
kacyjnymi. Ale to ju¿ jest problem odpowiedniej ksiêgowoœci oraz informatyzacji w Narodowym Fundu-
szu Zdrowia.

Oczywiœcie, pojawi³y siê g³osy krytyczne, g³osy, ¿e wprowadzamy nowy podatek, now¹ daninê publi-
czn¹. To prawda. Jest to danina publiczna p³acona ju¿ w podatku od odpowiedzialnoœci cywilnej, ale ta-
kich solidarnych danin podatkowych mamy w dzisiejszych spo³ecznoœciach znacznie wiêcej. Nie chodzi
o to, ¿eby je bezzasadnie mno¿yæ, ale o to, by roztropnie wprowadzaæ je dla dobra ogó³u. Dziêkujê za
uwagê.
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Przemówienie senatora Czes³awa Ryszki
w dyskusji nad punktem osiemnastym porz¹dku obrad

Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie! Panie Prezesie!

Sprawozdanie z rocznej dzia³alnoœci Trybuna³u Konstytucyjnego wskazuje na jego wa¿n¹ rolê w na-
szym ustroju prawnym, o czym œwiadczy wzrastaj¹ca liczba wyroków, czyli rosn¹ca liczba pytañ praw-
nych kierowanych przez s¹dy do Trybuna³u Konstytucyjnego. Równie wysoka jest liczba skarg konsty-
tucyjnych. To narzucaj¹cy siê wniosek p³yn¹cy ze sprawozdania prezesa Trybuna³u Konstytucyjnego.
Przypomnê, ¿e w 1999 r. by³o tych spraw kilka. W minionym roku odnotowano ich czterdzieœci dziewiêæ.
W obecnym roku do koñca maja by³o ich a¿ trzydzieœci. O czym to œwiadczy? O tym, ¿e punkt ciê¿koœci
naszego orzecznictwa zaczyna siê przesuwaæ w³aœnie w kierunku odpowiedzi na problemy prawne. To
dobrze czy Ÿle? Có¿, za pytaniami s¹dów oraz skierowaniem ustaw do TK stoj¹ rzeczywiste problemy
konstytucyjne. Mo¿e czas na zmianê kilku bodaj artyku³ów konstytucji?

Chcia³bym w moim wyst¹pieniu nawi¹zaæ do werdyktu Trybuna³u Konstytucyjnego w sprawie lu-
stracji, a zw³aszcza do opublikowanego uzasadnienia w sprawie ustawy lustracyjnej. Jak dziœ wiado-
mo, werdykt Trybuna³u praktycznie na jakiœ czas zablokowa³ mo¿liwoœæ ujawnienia agentów SB
pe³ni¹cych funkcje publiczne – taka jest rzeczywistoœæ. St¹d te¿ pojawi³o siê w mediach has³o tak zwa-
nej listy 500 jako pewnej formy protestu wobec zaistnia³ej sytuacji. Niezale¿nie od tego, sk¹d pochodzi
przeciek do mediów, uwa¿am, ¿e ta lista przyspieszy dzia³ania parlamentu w kierunku otwarcia archi-
wów.

Wyrok Trybuna³u Konstytucyjnego z 11 maja bie¿¹cego roku uchwalaj¹cy kilkanaœcie przepisów
ustawy lustracyjnej oceniono ju¿ bardzo surowo. Nawet w mediach pisano, ¿e sêdziom TK chodzi³o nie
tyle o obronê demokracji i godnoœci ludzi, ile o ochronê esbeków oraz ich konfidentów i wspó³pracowni-
ków. Faktycznie, to dla nich wstrz¹s lustracyjny by³by bardzo bolesny, jednak dla spo³eczeñstwa, dla
naszej przysz³oœci by³by to ruch ozdrowieñczy.

Niestety, uzasadnienie wyroku jest tak szerokie, ¿e musz¹ powtórzyæ moje pytania i w¹tpliwoœci. Oto
one. Dlaczego przedstawiciele najbardziej opiniotwórczej grupy zawodowej – dziennikarze – nie mieliby
byæ lustrowani? Wiele osób w tym zawodzie by³o uwik³anych we wspó³pracê ze s³u¿bami w okresie PRL.
Owszem, definicja dziennikarza jest nieprecyzyjna, ale pytamy nie o dziennikarstwo, lecz o wspó³pracê
z SB. Dlaczego niezgodny z konstytucj¹ okaza³ siê kwestionariusz lustracyjny, skoro by³ z ni¹ zgodny
przez dziesiêæ lat? Dlaczego rektorzy uczelni publicznych maj¹ byæ lustrowani, a prywatnych nie mu-
sz¹? Dlaczego zakwestionowano sankcje za nieprzestrzeganie ustawy lustracyjnej? Podobnie te¿, aby
uchroniæ jednego z europos³ów przed utrat¹ mandatu, TK uzna³, ¿e niez³o¿enie deklaracji lustracyjnej
nie poci¹ga za sob¹ konsekwencji. Dlaczego TK za niekonstytucyjne uzna³ spisy agentów, które mia³
przygotowaæ IPN? Chodzi o agentów, a nie samych tajnych wspó³pracowników.

Inn¹ w¹tpliwoœæ rodzi definicja wspó³pracy. TK ka¿e uznaæ za wspó³pracê nie samo wyra¿enie woli
wspó³dzia³ania z organami bezpieki, lecz tylko „faktyczne dzia³ania œwiadomie urzeczywistniaj¹ce pod-
jêt¹ wspó³pracê”. Czyli samo podpisanie zobowi¹zania nie oznacza, ¿e ktoœ by³ tajnym wspó³pracowni-
kiem. Mo¿e to i szlachetne rozwi¹zanie, ale wobec zniszczeñ w archiwach zapytam, który z agentów ze-
zna, ¿e œwiadomie donosi³ i szkodzi³. Czy wiêc nale¿a³o tak a priori zawê¿aæ definicjê wspó³pracy z SB?

Czy s³uszny jest wprowadzony zakaz wgl¹du w archiwa IPN naukowcom i dziennikarzom? Przypom-
nê, ¿e w 2005 r. po pojawieniu siê tak zwanej listy Wildsteina TK zajmowa³ siê tym samym artyku³em
i wówczas zakwestionowa³ tylko prawo dziennikarzy, a nie naukowców, do dostêpu do akt. Czyli przez
dwa lata przepis by³ zgodny z konstytucj¹, a teraz nie jest. Uzale¿nienie wgl¹du do akt od decyzji prezesa
IPN jest zwi¹zane ze specyfik¹ tej instytucji.

Wyrok TK nie by³ jednomyœlny. Decyzjê Trybuna³u Konstytucyjnego kwestionowa³ miêdzy innymi sê-
dzia Zbigniew Cieœlak, który w swoim zdaniu odrêbnym dowodzi³, ¿e zaskar¿ona ustawa jest zgodna
z konstytucj¹. Podobnego zdania by³a sêdzia Maria Gintowt-Jankowicz, która uzasadnia³a, i¿ „w demo-
kratycznym pañstwie prawnym, urzeczywistniaj¹cym zasady sprawiedliwoœci spo³ecznej, konieczne
jest zapewnienie bezpieczeñstwa publicznego oraz moralnoœci publicznej, a tak¿e ochrony praw i wol-
noœci innych osób, w tym prawa do informacji publicznej”. Wykluczeniu z lustracji dziennikarzy i nau-
kowców sprzeciwia³ siê sêdzia Wojciech Hemerliñski, uznaj¹c, ¿e ich praca mo¿e byæ traktowana jako
pe³nienie funkcji publicznej.

W tym kontekœcie jawi¹ siê pytania o rolê TK dzisiaj. Padaj¹ propozycje ewentualnej zmiany organiza-
cji TK, np. sposobu wybierania sêdziów i mianowania jego szefa. Kandydatury na sêdziów – tak jak to
proponowa³ by³y prezes TK Marek Safjan – mog³yby zg³aszaæ S¹d Najwy¿szy, Naczelny S¹d Administra-
cyjny czy wydzia³y prawa szkó³ wy¿szych. Mo¿e wówczas TK by³by mniej politycznym cia³em? Prawd¹
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jest, ¿e na przyk³ad w obecnym TK zasiada wielu dawnych polityków wywodz¹cych siê z lewicy, przez co
wyroki w poszczególnych sprawach mog¹ odzwierciedlaæ ich pogl¹dy polityczne.

Nie mam w¹tpliwoœci, ¿e dzia³anie TK jest niezwykle wa¿ne w naszym ustroju, ale nale¿y je poprawiæ.
Uwa¿am, ¿e na przyk³ad nie mo¿e byæ tak, aby ustawê sejmow¹ podwa¿a³y orzeczenia Trybuna³u wyda-
ne g³osami szeœciu sêdziów przeciwko piêciu. Czy taki wyrok równie¿ ma byæ niepodwa¿alny? Mo¿e by
wprowadziæ zasadê, ¿e obowi¹zuj¹ce s¹ tylko te wyroki, które zapad³y tak zwan¹ wiêkszoœci¹ kwalifiko-
wan¹, czyli spor¹ przewag¹ g³osów, na przyk³ad 2/3 lub 3/5 g³osów sêdziów. Przy zbyt ma³ej ró¿nicy
ocen na pewno nie chodzi o rozbie¿noœci w interpretacji prawa, do czego jest powo³any Trybuna³, tylko
o ró¿nicê pogl¹dów politycznych. A mo¿e by przywróciæ zasadê weta w Sejmie wobec wyroków Trybuna-
³u Konstytucyjnego?

Nad tym wszystkim prêdzej czy póŸniej trzeba bêdzie siê zastanowiæ, poniewa¿ wkrótce sêdziowie
Trybuna³u bêd¹ w wiêkszoœci wybrani z klucza obecnej koalicji rz¹dz¹cej i pretensje do wyroków zaczn¹
zg³aszaæ politycy opozycji!
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Miros³awa Adamczaka

oraz senatora Bogdana Lisieckiego

Oœwiadczenie skierowane do wiceprezes Rady Ministrów, minister finansów Zyty Gilowskiej

Szanowna Pani Minister!
Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu pos³a i senatora

(Dz.U. Nr 221 z 2003 r., pozycja 2199 z póŸniejszymi zmianami) zwracamy siê o udzielenie informacji
oraz o ewentualn¹ interwencjê w przedstawionej sprawie.

Spraw¹ zainteresowa³ nas kaliski zwi¹zek zawodowy skarbowców przy Izbie Skarbowej w Poznaniu
Oœrodku Zamiejscowym w Kaliszu.

Sprawa dotyczy planowanej reformy s³u¿b skarbowych i celnych, prowadzonej w oparciu o ustawê
o Krajowej Administracji Skarbowej, bêd¹c¹ w chwili obecnej na etapie projektu.

W tej sprawie zwracamy siê do Pani Minister z ekonomicznym i spo³ecznym uzasadnieniem utworze-
nia w Kaliszu jednej z dwóch planowanych w województwie wielkopolskim izb administracji skarbowej,
obejmuj¹cej swym zakresem dzia³ania region po³udniowej Wielkopolski.

W naszym g³êbokim przekonaniu istnieje szereg przes³anek, które przemawiaj¹ za podjêciem decyzji
o utworzeniu izby administracji skarbowej dla po³udniowej Wielkopolski w Kaliszu.

Jedn¹ z nich jest na pewno przes³anka ekonomiczna. Budynek, w którym obecnie funkcjonuje oœro-
dek zamiejscowy w Kaliszu, jest w³asnoœci¹ Skarbu Pañstwa, a budynek Izby Skarbowej w Poznaniu na
ulicy Przemys³owej u¿ytkowany jest na podstawie umowy najmu. Powierzchnia ca³kowita budynku
w Kaliszu przy ulicy Fabrycznej wynosi 2 tysi¹ce 229 m2, a koszt utrzymania ca³ego budynku w skali
miesi¹ca wynosi 14 tysiêcy 620 z³. Powierzchnia wynajmowanego przez Izbê Skarbow¹ w Poznaniu bu-
dynku na ulicy Przemys³owej jest porównywalna, a koszt w skali miesi¹ca, obejmuj¹cy tylko op³aty za
wynajem i ochronê (bez energii elektrycznej, wody i innych kosztów), w 2007 r. wynosi 96 tysiêcy 900 z³.
Z porównania tych danych p³yn¹ oczywiste wnioski do ekonomicznych przes³anek, przemawiaj¹cych za
podjêciem decyzji o utworzeniu izby administracji skarbowej w Kaliszu.

Utworzenie dwóch izb skarbowych w Poznaniu znacznie utrudni kontakt podatników z urzêdem, tym
samym pogorszy siê dostêp do œwiadczonych us³ug. Oznaczaæ to bêdzie trud codziennych dojazdów,
a dla Skarbu Pañstwa koszty, choæby takie, jak stworzenie miejsc pracy szeregowych pracowników.

Jesteœmy przekonani, ¿e powy¿sze argumenty, zarówno ekonomiczne jak i spo³eczne, przemawiaj¹
za utworzeniem izby administracji skarbowej w Kaliszu.

Osobiœcie nie widzimy potrzeby przenoszenia izby administracji skarbowej do Poznania, co wiêcej,
postulaty kaliskiego zwi¹zku zawodowych skarbowców s¹ w pe³ni uzasadnione.

Z wyrazami szacunku
Miros³aw Adamczak
Bogdan Lisiecki
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Miros³awa Adamczaka

oraz senatora Bogdana Lisieckiego

Oœwiadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Jaros³awa Kaczyñskiego

Szanowny Panie Premierze!
Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu pos³a i senatora

(DzU nr 221 poz. 2199 z póŸniejszymi zmianami) zwracamy siê do Pana Premiera z proœb¹ o udzielenie
informacji i interwencjê w sprawie budz¹cej wiele zastrze¿eñ i w¹tpliwoœci – sposobu realizacji inwesty-
cji pod nazw¹ „Budowa zbiornika wodnego Wielowieœ Klasztorna na rzece Proœnie”.

18 maja 2007 r. uczestniczy³em w spotkaniu z rolnikami zamieszkuj¹cymi tereny, na których realizo-
wany jest projekt budowy zbiornika wodnego Wielowieœ Klasztorna na rzece Proœnie w województwie
wielkopolskim. Niezadowolenie, a wrêcz desperacja rolników wynika z faktu, ¿e na terenach przezna-
czonych pod realizacjê zbiornika wodnego jest zakaz inwestowania. Zrozumia³e jest wiêc, ¿e produkcja
rolna kszta³tuje siê na bardzo niskim poziomie, jest nieop³acalna i niedochodowa, a rolnicy egzystuj¹cy
na niskim poziomie oczekuj¹ od ponad piêædziesiêciu lat z nadziej¹ na wykup ich gospodarstw. Na prze³o-
mie 2001/2002 roku rozpoczêto pierwsze kroki zmierzaj¹ce do realizacji powy¿szej inwestycji. Rolnicy
z nadziej¹ oczekiwali na wykup gospodarstw i grunty otrzymane w formie wymiany. Wed³ug dotychczaso-
wych uzgodnieñ z w³aœcicielami gruntów, trzydziestu oœmiu rolników warunkuje zbycie swych gospo-
darstw rolnych wy³¹cznie w formie wymiany na grunty bêd¹ce w zasobie Agencji Nieruchomoœci Rolnych,
po³o¿one jak najbli¿ej zbiornika. Jednak jest to dalekie od prawdy. Tempo wykupu gruntów, spowodowa-
ne brakiem œrodków finansowych i problemami z wymian¹ gruntów, jest bardzo powolne.

Zprzedstawionychdokumentówuzyskaliœmy informacjê, i¿w latach2002–2006wykupionoodrolnikówoko-
³o 710 ha, co w prze³o¿eniu na poziom procentowy wynosi 47% gruntów przeznaczonych do wykupu od prywat-
nych w³aœcicieli. Ponadto wykupionych zosta³o piêædziesi¹t osiem zabudowanych gospodarstw rolnych, z czego
dw adzieœcia trzy po³o¿one s¹ w czaszy i zaporze zbiornika, a trzydzieœci piêæ zlokalizowanych jest na obrze¿ach.
Realizacja powy¿szych dzia³añ ³¹cznie z dokumentacj¹ wynios³a blisko 45 milionów z³, natomiast nak³ady finan-
sowezaplanowanenakolejneetapyrealizacjiprojektuw2007r.kszta³tuj¹siênapoziomie4milionówz³–2milio-
ny z³ z bud¿etu sejmiku województwa wielkopolskiego i 2 miliony z³ z „Programu dla Odry – 2006”. Z ca³¹ pewno-
œci¹ jest to niewystarczaj¹ca kwota, która spowolni wykup gospodarstw. Rolnicy z tych terenów co prawda otrzy-
mali w ostatnim czasie unijne œrodki przeznaczone na finansowanie budowy p³yt i zbiorników na gnojowicê, je-
dnak brak pozwoleñ na ich budowê jest równoznaczny z niemo¿liwoœci¹ zrealizowania tego dzia³ania. Brak tych
pozwoleñ powoduje równie¿, ¿e szanse realizacji innych inwestycji przez tê grupê rolników s¹ znikome.

Ranga zbiornika wodnego Wielowieœ Klasztorna w województwie wielkopolskim jest z ca³¹ pewnoœci¹
wysoka. Do jej odpowiedniej realizacji konieczne jest zabezpieczenie dodatkowych œrodków z rezerwy
celowej bud¿etu pañstwa w wysokoœci 45 milionów z³ – na wykup gruntów i nieruchomoœci oraz przygo-
towanie dokumentacji technicznej.

Prosimy równie¿ Pana Premiera o zarekomendowanie tej inwestycji jako inwestycji priorytetowej do
realizacji w ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Œrodowisko” na lata 2007–2013. Warun-
kiem ujêcia inwestycji w tym programie jest uzyskanie pozwolenia na budowê oraz zaktualizowanie do-
kumentacji technicznej i pozwoleñ formalnoprawnych. St¹d niezbêdne s¹ w 2007 r. dodatkowe œrodki
finansowe z rezerwy celowej bud¿etu pañstwa. O dodatkowe œrodki wnioskowa³ w styczniu 2007 r. do
ministra œrodowiska marsza³ek województwa wielkopolskiego.

Wobec tak trudnej sytuacji, w jakiej od lat znajduj¹ siê rolnicy, niezareagowanie przeze nas na powy¿sz¹
sytuacjê by³oby niewybaczalne. Dla nas, senatorów Samoobrony RP, problemy rolników s¹ spraw¹ priory-
tetow¹, dlatego te¿ zwracamy siê z proœb¹: o przedstawienie poszczególnych etapów budowy zbiornika wo-
dnego Wielowieœ Klasztorna na rzece Proœnie oraz udzielenie odpowiedzi na pytania, dlaczego tak niskie
œrodki, w wysokoœci 2 milionów z³, zosta³y przeznaczone z „Programu dla Odry – 2006” oraz czy zostan¹
zwiêkszone nak³ady na to zadanie z rezerwy celowej bud¿etu pañstwa do potrzebnych 45 milionów z³.

Zastanawia nas równie¿ kwestia, dlaczego do dnia dzisiejszego inwestor zbiornika nie mo¿e porozumieæ
siê z Agencj¹ Nieruchomoœci Rolnych w kwestii zaoferowania rolnikom wymiany gruntów po³o¿onych naj-
bli¿ej zbiornika, oraz kwestia, jaka jest rekomendacja rz¹du dla tej inwestycji jako inwestycji priorytetowej
do realizacji w ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Œrodowisko” na lata 2007–2013.

Z wyrazami szacunku
Miros³aw Adamczak
Bogdan Lisiecki
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Miros³awa Adamczaka

Oœwiadczenie skierowane do minister pracy i polityki spo³ecznej Anny Kalaty

Dzia³aj¹c 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 – proszê Pani¹ Minister o przeana-
lizowanie i ustosunkowanie siê do poni¿szego pisma.

Coraz wiêcej osób – cywilnych ofiar wojny, zwraca siê do mojego biura senatorskiego z proœb¹
o wsparcie ich inicjatywy zmierzaj¹cej do uchwalenia ustawy o œwiadczeniu dla cywilnych ofiar wojny.
Jest to grupa osób, które w latach 1939–1947 w wyniku dzia³añ wojennych dozna³y uszczerbku na
zdrowiu, niekiedy w formie nieodwracalnych skutków psychicznych. Wydarzenia tamtego okresu spo-
wodowa³y, ¿e osoby te nie mog³y wykonywaæ pewnych zawodów, a niekiedy nawet podj¹æ pracy, co by³o
i jest równoznaczne z obni¿eniem ich standardu ¿ycia.

W zwi¹zku z tym osoby te zwracaj¹ siê o pomoc, o wsparcie ze strony rz¹du, o symboliczne comiesiê-
czne wynagrodzenia, które stanowi³yby dla nich pewnego rodzaju zadoœæuczynienie za wszystkie do-
znane krzywdy, a przede wszystkim pozwoli³yby na lepsz¹ egzystencjê. Dzisiejsze regulacje prawne nie
przyznaj¹ œwiadczeñ cywilnym ofiarom wojny, st¹d te¿ moja proœba, by ministerstwo powziê³o odpowie-
dnie kroki maj¹ce na celu pomoc cywilnym ofiarom wojny.

W Polsce ¿yje wiele osób, które w mniejszym b¹dŸ wiêkszym stopniu dozna³y w czasie wojny wielu
krzywd. Dziœ s¹ to ludzie starsi, schorowani, którzy nie maj¹ ju¿ si³ walczyæ o swoje, dlatego to my,
przedstawiciele rz¹du, powinniœmy zadbaæ o œrodowiska tych najbardziej potrzebuj¹cych.

Z wyrazami szacunku
Miros³aw Adamczak
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senator Dorotê Arciszewsk¹-Mielewczyk

Oœwiadczenie skierowane do minister pracy i polityki spo³ecznej Anny Kalaty

Szanowna Pani Minister!
Kierujê do Pani Minister oœwiadczenie w sprawie mo¿liwoœci zmiany art. 194a ustawy z dnia 17 gru-

dnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych (tekst jednolity: DzU
z 2004 r., nr 39, poz. 353, zwanej dalej ustaw¹).

Do biura senatorskiego zg³osi³o siê kilku emerytów tak zwanego starego portfela z proœb¹ o zbadanie
mo¿liwoœci zmiany wskazanego w dyspozycji art. 194a ustawy z uwagi na niesprawiedliwy wed³ug nich
charakter przepisu.

W myœl tego zapisu ustawowego emeryt urodzony po 31 grudnia 1929 r., przechodz¹c na emeryturê
na przyk³ad w roku 1996, zdobêdzie uprawnienie do podwy¿szonej do 100% kwoty bazowej dopiero
w marcu 2010 r. Wydaje siê to ra¿¹cym naruszeniem uprawnieñ emerytalnych. Ludzie zg³aszaj¹cy siê
do biura senatorskiego nie rozumiej¹, jaka myœl przyœwieca³a legislatorom przy ustalaniu terminów
okreœlonych w art. 194a ust. 4 i 5, które wydaj¹ siê im zbyt d³ugie i niczym nieusprawiedliwione.

Chc¹c pomóc w wyjaœnianiu tego problemu spo³ecznego, zwracam siê z uprzejm¹ proœb¹ o udzielenie
odpowiedzi na nastêpuj¹ce pytania:

Po pierwsze, czym podyktowane jest takie ustalenie terminów podwy¿szania kwot bazowych, które
obowi¹zuje obecnie?

Po drugie, czy jest realna mo¿liwoœæ zmiany dyspozycji art. 194a?

Z powa¿aniem
Dorota Arciszewska-Mielewczyk
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senator Dorotê Arciszewsk¹-Mielewczyk

Oœwiadczenie skierowane do minister pracy i polityki spo³ecznej Anny Kalaty

Szanowna Pani Minister!
Kierujê do Pani Minister oœwiadczenie w sprawie interpretacji § 8 rozporz¹dzenia ministra pracy i po-

lityki spo³ecznej z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie szczegó³owych warunków i trybu dokonywania
refundacji ze œrodków Funduszu Pracy kosztów wyposa¿enia lub doposa¿enia stanowiska pracy dla
skierowanego bezrobotnego, przyznawania bezrobotnemu œrodków na podjêcie dzia³alnoœci gospodar-
czej oraz form zabezpieczenia zwrotu otrzymanych œrodków (DzU nr 236, poz. 2002, zwanego dalej roz-
porz¹dzeniem), wydanego na podstawie art. 46 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnie-
nia w instytucjach rynku pracy (DzU nr 99, poz. 1001, zwanej dalej ustaw¹).

Rozporz¹dzenie w § 8 stanowi, ¿e formami zabezpieczenia zwrotu przez podmiot refundacji kosztów
wyposa¿enia lub doposa¿enia stanowiska pracy oraz zwrotu przez bezrobotnego œrodków otrzymanych
na podjêcie dzia³alnoœci gospodarczej mo¿e byæ: porêczenie, weksel z porêczeniem wekslowym (aval),
gwarancja bankowa, zastaw na prawach lub rzeczach, blokada rachunku bankowego albo akt notarial-
ny o poddaniu siê egzekucji przez d³u¿nika. Wydaje siê wiêc, ¿e strony maj¹ swobodê w ustaleniu formy
zabezpieczenia przyznanych œrodków. Jest to jednak swoboda w du¿ym stopniu ograniczana chocia¿by
przez praktykê Powiatowego Urzêdu Pracy w Gdyni, który narzuca bezrobotnym okreœlon¹ formê za-
bezpieczenia. W § 2 regulaminu przyznawania bezrobotnemu jednorazowo œrodków na podjêcie dzia³al-
noœci gospodarczej, który znajduje siê na stronie internetowej PUP w Gdyni, mo¿na odnaleŸæ zapis, ¿e
bezrobotnym proponowane s¹ nastêpuj¹ce formy zabezpieczenia sp³aty nale¿noœci w przypadku wypo-
wiedzenia umowy:porêczenieosobyzatrudnionej, prowadz¹cejdzia³alnoœægospodarcz¹,posiadaj¹cej pra-
wo do emerytury lub renty sta³ej b¹dŸ blokada œrodków na rachunku bankowym.

Wzwi¹zkuzpowy¿szymzwracamsiê zuprzejm¹proœb¹oudzielenieodpowiedzinanastêpuj¹cepytania:
Popierwsze,kto jestuprawnionydowskazywaniaodpowiedniej formyzabezpieczenia zwrotuœrodków?
Podrugie, czypraktykaPUPwGdyni, ograniczaj¹cade factowybórokreœlonywrozporz¹dzeniu, jestw³a-

œciwa w œwietle obowi¹zuj¹cych przepisów ustawy i rozporz¹dzenia?
Po trzecie, jeœli uzna Pani Minister, ¿e urz¹d pracy jest jedyn¹ w³aœciw¹ stron¹ umowy uprawnion¹ do

wskazywania formy zabezpieczenia spoœród wskazanych w rozporz¹dzeniu, to proszê o wskazanie pod-
stawy prawnej tego uznania.

Z powa¿aniem
Dorota Arciszewska-Mielewczyk
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Mieczys³awa Augustyna

Oœwiadczenie skierowane do prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Andrzeja Soœnierza

Wielu mieszkañców domów pomocy spo³ecznej oraz cz³onków ich rodzin, a tak¿e opiekunów i dyrek-
cji z tych placówek, zwraca uwagê na to, ¿e przebywaj¹ce w tych domach w wysokim stopniu niesamo-
dzielne osoby nie s¹ w³aœciwie zabezpieczane w tak zwane pampersy – jednorazowe pieluchomajtki. Mi-
mo ¿e s¹ to chorzy ubezpieczeni w funduszu, refunduje siê im tylko dwie pieluchomajtki na dobê –
szeœædziesi¹t w miesi¹cu – niezale¿nie od faktycznego zapotrzebowania na ten niezbêdny artyku³ higie-
niczny. Tymczasem w przypadku osób nietrzymaj¹cych moczu, zw³aszcza doros³ych, jest to liczba zde-
cydowanie niewystarczaj¹ca. Niestety, zarówno ciê¿ko chorych mieszkañców, jak i wiêkszoœci rodzin
nie staæ na dokupywanie pampersów za ca³kowit¹ odp³atnoœci¹. Taki stan rzeczy nie powinien byæ tole-
rowany. Powoduje on, ¿e wobec najciê¿ej chorych standardy pielêgnacyjne w tych placówkach s¹ zani-
¿ane. W nastêpstwie coraz czêœciej dochodzi do niedotrzymywania standardów profilaktyki przeciwod-
le¿ynowej i prowadzi to w efekcie do komplikacji zdrowotnych. W ten sposób pozorne oszczêdnoœci ge-
neruj¹ coraz czêœciej du¿o wy¿sze wydatki na d³ugotrwa³¹ walkê ze skutkami niemo¿liwego do utrzyma-
nia – przy tym systemie finansowania – w³aœciwego poziomu higieny mieszkañców domów pomocy spo-
³ecznej.

Zwracam siê do Pana Prezesa o zmianê przepisów w zakresie finansowania przez NFZ jednorazowych
pieluchomajtek, tak aby ich liczba by³a odpowiednia do stanu zdrowia mieszkañców domów pomocy
spo³ecznej.

Mieczys³aw Augustyn
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Adama Bielê

Oœwiadczenie skierowane do ministra sprawiedliwoœci, prokuratora generalnego RP Zbigniewa Ziobry

W nawi¹zaniu do oœwiadczenia z³o¿onego na 33. posiedzeniu Senatu, skierowanego do ministra
sprawiedliwoœci i prokuratora generalnego RP Zbigniewa Ziobry, sk³adam niniejsze oœwiadczenie tytu-
³em uzupe³nienia oœwiadczenia z dnia 31 maja bie¿¹cego roku o fakty i dowody nadu¿ywania badañ
psychiatrycznych w postêpowaniach s¹dowych i prokuratorskich.

W pierwszym omawianym przypadku Józefa Smolaka w sprawie o wykroczenie dotycz¹cej zniszcze-
nia i kradzie¿y ¿erdzi na kwotê 35 z³, sprawie tocz¹cej siê przed S¹dem Rejonowym w Rzeszowie pod syg-
natur¹ akt XIII W 353/06, wyznaczona na 20 czerwca 2007 r. rozprawa nie odby³a siê z powodu braku
badañ psychiatrycznych obwinionego, który nie zosta³ prawid³owo powiadomiony o terminie badañ ani
o terminie rozprawy. Tymczasem miejscowa policja by³a ju¿ co najmniej piêæ razy w miejscu jego zamie-
szkania, zaœ w dniu 19 czerwca 2007 r. dokonano przeszukania w domu w miejscowoœci Turza w obec-
noœci jego schorowanej siedemdziesiêcioczteroletniej ¿ony, nie okazuj¹c ¿adnego dokumentu upra-
wniaj¹cego do dokonania rewizji.

W dniu 20 czerwca 2007 r. prowadz¹ca rozprawê sêdzia Anna Kuroñ stwierdzi³a, ¿e policja bêdzie jeŸ-
dziæ do skutku, aby dowieŸæ obwinionego na badania. Przy tym nadmieniæ nale¿y, ¿e Józef Smolak nie
jest w ogóle powiadamiany o terminie badañ i rozpraw s¹dowych. S¹d pomin¹³ równie¿ milczeniem
wniosek dowodowy z dnia 14 czerwca 2007 r., dotycz¹cy zg³oszenia dwóch œwiadków obrony. Józef
Smolak jest traktowany w taki sposób, jakby by³ pozbawiony praw publicznych w zwi¹zku ze zleconymi
przez s¹d badaniami s¹dowo-psychiatrycznymi, co stanowi naruszenie zasady bezstronnego procesu.

W drugim omawianym przypadku, Paw³a Szczepaniaka podejrzanego o ³owienie ryb na w³asnym
gruncie, dz. 175/1 i dz. 175/2, na wodach stoj¹cych w Krajkowie, gmina Mosina, w dochodzeniu pro-
wadzonym przez Prokuraturê Rejonow¹ w Œremie, sygnatura akt Ds. 1662/06, w dniu 20 czerwca
2007 r. dosz³o do dziewiêciu spraw w S¹dzie Rejonowym w Œremie, spraw dotycz¹cych zastosowania do-
zoru Policji wobec Paw³a Szczepaniaka.

S¹d rozpatrywa³ za¿alenia mieszkañców Krajkowa, którzy z³o¿yli porêczenie maj¹tkowe za Paw³a
Szczepaniaka, a byli to mianowicie: Marian Przybylski (II Kp 131/07), Stefan Antkowiak (II Kp 132/07),
Marek Rozmiarek (II Kp 136/07), Marian Tomczak (II Kp 137/07), Marek Tomczak (II Kp 138/07), Krzy-
sztof Rozmiarek (II Kp 139/07), Grzegorz Piotrowski (II Kp 144/07), oraz z dwóch za¿aleñ Paw³a Szcze-
paniaka (II Kp 133/07) w sprawie dozoru Policji oraz w sprawie rewizji przeprowadzonej w domu w dniu
24 kwietnia 2007 r. (II Kp 143/07).

Sêdzia Renata Chmielewska na wniosek prokuratora Jacka Masztalerza odrzuci³a wszystkie za¿ale-
nia, nie rozpatruj¹c ¿adnego wniosku podejrzanego w sprawie powo³ania adwokata z urzêdu i zwolnie-
nia z kosztów postêpowania s¹dowego. Paw³owi Szczepaniakowi odmówiono wejœcia na salê rozpraw,
gdy rozpatrywano za¿alenia porêczycieli, mimo ¿e wszystkie wy¿ej wymienione sprawy dotyczy³y jego
osoby. Ponadto prokurator Jacek Masztalerz domaga³ siê usuniêcia publicznoœci z sali rozpraw, twier-
dz¹c, ¿e posiedzenia w sprawach Paw³a Szczepaniaka powinny odbywaæ siê z wy³¹czeniem jawnoœci.

Na uwagê zas³uguje fakt, ¿e w ka¿dym uzasadnieniu odrzucenia za¿alenia, sygnatura akt jak wy¿ej,
prokurator Jacek Masztalerz u¿ywa³ argumentu, ¿e zosta³ ju¿ skierowany do S¹du Rejonowego w Œre-
mie akt oskar¿enia, sygnatura akt II K 357/07, natomiast Pawe³ Szczepaniak nie doœæ, ¿e nie bra³
udzia³u w zamkniêciu akt sprawy, to ¿adnego aktu oskar¿enia dot¹d nie otrzyma³.

Sêdzia Renata Chmielewska pominê³a milczeniem wszystkie wnioski Paw³a Szczepaniaka do ka¿dej
z wy¿ej wymienionych spraw, w tym o wyznaczenie adwokata z urzêdu, oraz wszystkie wnioski dowodo-
we z zeznañ œwiadków w liczbie jedenastu, z³o¿one przed posiedzeniem, w tym dowód z oœwiadczenia
i zeznañ Marcina Libickiego, pos³a do Parlamentu Europejskiego z ramienia PiS.

Powy¿sze stanowi naruszenie prawa do obrony i zasady bezstronnoœci procesowej, zaœ Pawe³ Szcze-
paniak jest traktowany, jakby zosta³ pozbawiony praw publicznych w zwi¹zku ze zleceniem badañ
s¹dowo-psychiatrycznych.

Zwracam siê wiêc o objêcie nadzorem Pana Ministra wy¿ej wymienionych spraw.

Adam Biela
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Jaros³awa Chmielewskiego

Oœwiadczenie skierowane do ministra gospodarki Piotra WoŸniaka

Szanowny Panie Ministrze!
Chcia³bym przybli¿yæ Panu projekt systemu Polskich Czeków Turystycznych, PCT, który, moim zda-

niem, pozytywnie wp³ynie na zwiêkszenie zainteresowania Polaków wypoczynkiem, spowoduje korzy-
stanie z us³ug uzdrowiskowych w szerszym zakresie oraz spêdzanie wakacji w kraju. Równoczeœnie
projekt ten, wzorem sprawdzonych rozwi¹zañ zagranicznych, ma szansê doprowadziæ do o¿ywienia
i rozwoju krajowego rynku turystycznego.

System PCT wzorowany jest na rozwi¹zaniach przyjêtych w innych pañstwach europejskich – Fran-
cja, Wêgry, Szwajcaria – gdzie bon, czek, jako forma finansowania wypoczynku krajowego funkcjonuje
ju¿ od wielu lat. We Francji od 1982 r., na Wêgrzech od 1998 r., w Szwajcarii od 1992 r.

System PCT ma byæ form¹ finansowania us³ug turystycznych, wypoczynku wakacyjnego, w tym lecz-
niczego i sanatoryjnego, tak¿e dzieci i m³odzie¿y, oraz sposobem na o¿ywienie gospodarki poprzez roz-
wój us³ug turystycznych.

G³ówne za³o¿enia prawno-finansowe systemu PCT:
— PCT jest imiennym znakiem legitymacyjnym stwierdzaj¹cym obowi¹zek œwiadczenia us³ugi tury-

stycznej na terenie kraju na rzecz posiadacza PCT przez podmiot, z którym dystrybutor PCT zawar³
umowê o œwiadczenie tej us³ugi,

— PCT nie bêd¹ podlegaæ wymianie na gotówkê. Osobie realizuj¹cej PCT nie bêdzie przys³ugiwaæ prawo
otrzymania reszty w gotówce. PCT bêd¹ posiadaæ termin wa¿noœci, po up³ywie którego nie mo¿na bêdzie
nimi dokonywaæ p³atnoœci. Planuje siê, ¿e PCT wa¿ny bêdzie trzydzieœci szeœæ miesiêcy od daty emisji,

— PCT mog¹ byæ wykorzystywane wy³¹cznie na terenie kraju,
— system PCT jest finansowany ze œrodków socjalnych zgromadzonych u pracodawców; PCT mog¹

byæ równie¿ finansowane przez pracodawcê z innych œrodków, na przyk³ad z zysku, a tak¿e przez pañ-
stwo i samorz¹dy ze œrodków pozostaj¹cych w dyspozycji ich jednostek organizacyjnych,

— system PCT jest zwolniony ze sk³adek na ZUS, na przyk³ad do wysokoœci kwoty 150% najni¿szego
wynagrodzenia,

— na podstawie analizy w innych krajach nale¿y przyj¹æ, ¿e fundamentalnym warunkiem urucho-
mienia systemu PCT jest zwolnienie podatkowe. Przyjmuje siê, ¿e kwota na zakup PCT by³aby wolna od
podatku dochodowego od osób fizycznych, na przyk³ad do wysokoœci kwoty 150% najni¿szego wynagro-
dzenia.

Za³o¿enia organizacyjne systemu PCT:
— wy³¹cznym dystrybutorem PCT bêdzie Polska Agencja Rozwoju Turystyki SA, spó³ka zale¿na,

w której PCT ma 98% kapita³u podstawowego; do zadañ dystrybutora nale¿eæ bêdzie organizacja sieci
us³ugodawców – uzdrowiska, bran¿a turystyczna, transport, gastronomia, us³ugi kulturalne, sport
i rekreacja – czyli zawieranie umów o œwiadczenie us³ug turystycznych, a ponadto miêdzy innymi pro-
wadzenie dzia³alnoœci rozliczeniowej i lokacyjnej œrodków ze sprzeda¿y PCT,

— dystrybutor przejmie od emitenta do dystrybucji okreœlon¹ liczbê czeków, a nastêpnie sprzedaje
PCT pracodawcom oraz uprawnionym instytucjom, które rozdzielaæ je bêd¹ wœród swoich pracowników
oraz osób uprawnionych; osoby imiennie uprawnione do korzystania z czeków bêd¹ p³aciæ PCT za us³u-
gi turystyczne okreœlonym us³ugodawcom dzia³aj¹cym na rynku turystycznym i paraturystycznym,
z którymi dystrybutor zawar³ umowy o us³ugi turystyczne; us³ugodawcy po realizacji us³ugi bêd¹ prze-
sy³ali PCT do dystrybutora, który rozliczy i wyp³aci œrodki nale¿ne za zrealizowane PCT,

— nadzór nad systemem PCT bêdzie realizowany przez Ministerstwo Gospodarki.
Niebagateln¹ korzyœci¹ jest równie¿ fakt, i¿ system PCT stwarza mo¿liwoœæ wykorzystania go jako na-

rzêdzia w kreowaniu polityki socjalnej pañstwa za poœrednictwem dysponentów œrodków na cele socjal-
ne – agendy rz¹dowe, jak na przyk³ad Ministerstwo Edukacji Narodowej, samorz¹dowe, jak na przyk³ad
oœrodki pomocy spo³ecznej, przedsiêbiorcy. Istnieje na przyk³ad mo¿liwoœæ zast¹pienia dotacji dla pod-
miotów organizuj¹cych wypoczynek dzieci i m³odzie¿y imiennymi czekami przekazywanymi uprawnio-
nym, co dawa³oby wiêkszy wybór form i mo¿liwoœci wypoczynku.

Zak³adane korzyœci z wdro¿enia systemu PCT.
Dla pracownika: stworzenie mo¿liwoœci wypoczynku oraz korzystania z us³ug uzdrowiskowych oso-

bom o niskich dochodach; dodatkowe Ÿród³o finansowania profilaktyki zdrowotnej; nowy sposób na
wykorzystanie istniej¹cych œrodków z zak³adowego Funduszu Œwiadczeñ Socjalnych oraz z innych Ÿró-
de³ bêd¹cych w dyspozycji pracodawców; dostêp do zweryfikowanej i skatalogowanej sieci us³ug tury-
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stycznych i oko³oturystycznych; mo¿liwoœæ korzystania z atrakcyjnych ofert turystycznych przygoto-
wanych specjalnie dla posiadaczy PCT, na przyk³ad pakietowane us³ugi.

Dla gospodarki polskiej: efektywniejsze wykorzystanie œrodków przeznaczonych na wypoczynek
dzieci i m³odzie¿y; restrukturyzacja gospodarcza regionów atrakcyjnych turystycznie, a dotkniêtych
obecnie zwiêkszonym bezrobociem i gorsz¹ ni¿ przeciêtna sytuacj¹ ekonomiczn¹ w regionach; rozwój
obszarów wiejskich poprzez rozwój agroturystyki; zmniejszenie bezrobocia w regionach atrakcyjnych
turystycznie; rozwój ma³ej i œredniej przedsiêbiorczoœci na rynku us³ug turystycznych i tym samym po-
wstawanie nowych miejsc pracy; wzrost popytu wewnêtrznego na us³ugi turystyczne na terenie kraju;
rozszerzenie dystrybucji krajowych us³ug turystycznych oraz przed³u¿enie sezonu turystycznego;
wzrost inwestycji w sektorze turystyki i wykreowanie produktów turystycznych oraz marek turystycz-
nych; zwiêkszenie turystyki przyjazdowej w wyniku zaoferowania produktów i us³ug turystycznych
o wy¿szej jakoœci i bardziej atrakcyjnych; aktywizacja zawodowa spo³eczeñstwa i zwiêkszenie zatrud-
nienia w turystyce oraz bran¿ach oko³oturystycznych; przyspieszenie tempa wzrostu PKB œrednio
o oko³o 0,2% rocznie; stworzenie oko³o trzydziestu tysiêcy miejsc pracy w okresie piêciu lat funkcjono-
wania systemu; zwiêkszenie wp³ywów bud¿etowych – CIT, PIT, VAT – ze wzglêdu na przesuniêcie popytu
do turystyki jako sektora o wysokim udziale wartoœci dodanej; poprawa bilansu p³atniczego kraju.

Dla potrzeb pokazania skutków makroekonomicznych projektu PCT Instytut Badañ nad Gospodar-
k¹ Rynkow¹ przeprowadzi³ symulacjê, w której pokaza³ efekt w pe³ni dzia³aj¹cego systemu w pierwszym
roku dzia³alnoœci. Wnioski z tego badania jednoznacznie pokazuj¹, i¿ po wprowadzeniu systemu wystê-
puj¹ dwa efekty w zakresie popytu krajowego.

Po pierwsze, przesuniêcie popytu z „pozaturystycznej czêœci gospodarki” do szeroko rozumianej tu-
rystyki. System bêdzie wp³ywa³ na zmiany w strukturze popytu krajowego. Czêœæ œrodków z ZFŒS, która
do tej pory wydawana by³a na produkty sektorów niezwi¹zanych z turystyk¹, zostanie przesuniêta do
dzia³alnoœci turystycznych, w efekcie czêœæ popytu zostanie przeniesiona z dóbr konsumpcyjnych do
us³ug turystycznych.

Po drugie, zwiêkszenie popytu w wyniku zmniejszenia liczby wyjazdów zagranicznych, zwiêkszenia
wydatków towarzysz¹cych turystyce, zmniejszenia wydatków konsumpcyjnych, w tym z importu,
w wyniku ograniczenia zakresu bonów towarowych.

Na zakoñczenie chcia³bym szczególnie podkreœliæ, i¿ oprócz zmiany struktury nast¹pi tak¿e zwiêk-
szenie popytu krajowego. Stanie siê tak, gdy czêœæ osób, które wczeœniej korzysta³y z turystyki zagrani-
cznej, zachêcona atrakcyjnoœci¹ finansowych bonów zdecyduje siê na wypoczynek w kraju. Oznacza to,
¿e popyt, który do tej pory by³ realizowany za granic¹, bêdzie czêœciowo realizowany w kraju. Ponadto
wiêksze natê¿enie turystyki w Polsce przyczyni siê do wzrostu wydatków towarzysz¹cych turystyce oraz
spowoduje dodatkowe inwestycje w turystykê. Prze³o¿y siê to na zwiêkszenie zatrudnienia w gospodar-
ce oraz zwiêkszenie wp³ywów do bud¿etu.

Z powa¿aniem
Jaros³aw Chmielewski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senator Janinê Fetliñsk¹

Oœwiadczenie skierowane do ministra spraw wewnêtrznych i administracji Janusza Kaczmarka

Panie Ministrze!
Radni Rady Miejskiej w Bie¿uniu zwrócili siê do mnie z apelem, aby zosta³y podjête prace legislacyjne

nad zmian¹ ustawy o samorz¹dzie gminnym w zakresie dotycz¹cym publikowania oœwiadczeñ maj¹t-
kowych, mianowicie aby wykreœliæ przepis nakazuj¹cy ich upublicznianie.

Fakt, i¿ jest to ma³a gmina licz¹ca szeœæ tysiêcy mieszkañców, powoduje, i¿ upublicznianie oœwiad-
czeñ maj¹tkowych stawia radnych w sytuacji dyskomfortowej. W tak ma³ym œrodowisku ochrona da-
nych osobowych nie ma zastosowania. Radni i ich rodziny nara¿eni s¹ na wiele nieprzyjemnych komen-
tarzy i czêsto maj¹ poczucie, i¿ zagro¿one jest ich bezpieczeñstwo.

W tej sytuacji zwracam siê z zapytaniem, czy rozwa¿ano sk³adanie przez radnych oœwiadczeñ maj¹t-
kowych jedynie w urzêdzie skarbowym i ich coroczn¹ analizê z zastrze¿eniem ich nieupubliczniania.
Podstaw¹ takiego rozumowania jest fakt pewnej odrêbnoœci ma³ych gmin w porównaniu do du¿ych je-
dnostek, gdzie wystêpuje wiêksza anonimowoœæ.

Z powa¿aniem
Janina Fetliñska
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senator Janinê Fetliñsk¹

Oœwiadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra rolnictwa i rozwoju wsi Andrzeja
Leppera oraz do ministra œrodowiska Jana Szyszki

Szanowni Panowie Ministrowie!
Urz¹d Gminy Regimin zwróci³ siê do mnie z proœb¹ o podjêcie starañ o ustawowe unormowanie proble-

mu odszkodowañ za szkody wyrz¹dzone przez zwierzynê leœn¹. Skala zjawiska z roku na rok siê pog³êbia.
Grunty orne i u¿ytki zielone s¹ systematycznie niszczone przez zwierzynê leœn¹, co stanowi ogromny pro-
blem dla rolników. Pokrzywdzeni rolnicy domagaj¹ siê odszkodowañ z tytu³u zniszczonych zasiewów ku-
kurydzy, pszenicy, owsa, ziemniaków oraz zniszczonych ³¹k, obsianych wysokogatunkow¹ traw¹.

Ko³a ³owieckie, ze wzglêdu na skalê zniszczeñ, nie s¹ w stanie udŸwign¹æ finansowej odpowiedzialno-
œci za wyrz¹dzone szkody. Samorz¹d gminy jedynie w niewielkiej czêœci (umorzenia podatków) jest
w stanie zrekompensowaæ rolnikom poniesione straty.

W tej sytuacji zwracam siê do Panów Ministrów z zapytaniem o mo¿liwoœæ ustawowego unormowania
problemu odszkodowañ dla rolników dotkniêtych problemem wyrz¹dzania szkód przez zwierzynê leœn¹.

Z powa¿aniem
Janina Fetliñska
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senator Urszulê Gacek

Oœwiadczenie skierowane do podsekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Spo³ecznej Joanny
Kluzik-Rostkowskiej

Szanowna Pani Minister!
W dniach 4–5 czerwca w siedzibie Rady Europy w Strasburgu odby³y siê dwa spotkania na temat eu-

ropejskiej kampanii pod has³em „Stop domestic violence against women” („Stop przemocy domowej wo-
bec kobiet”), która ruszy³a 27 listopada 2006 r. Inauguracja kampanii Rady Europy mia³a miejsce
w Madrycie podczas miêdzynarodowej konferencji poœwiêconej problemowi przemocy wobec kobiet. Na
konferencji tej nie by³o przedstawiciela polskiego rz¹du, pomimo i¿ stosowne zaproszenie zosta³o wys³a-
ne. Na czerwcowych spotkaniach, które mia³y na celu podsumowanie dotychczasowej pracy i omówie-
nie kolejnych przedsiêwziêæ zwi¹zanych z realizacj¹ programu Rady Europy, ponownie zabrak³o przed-
stawiciela polskiego rz¹du. Obecny by³ tylko przedstawiciel parlamentu w mojej osobie.

W czasie dyskusji wielokrotnie krytykowano kraje, które dot¹d nie powo³a³y rz¹dowego koordyna-
tora dla programu Rady Europy. Niestety, Polska jest jednym z dziesiêciu krajów, które nie zg³osi³y ta-
kiej osoby.

Uczestnicy miêdzynarodowych spotkañ w Strasburgu byli zaskoczeni brakiem przedstawiciela pol-
skiego rz¹du. Pojawi³y siê nawet komentarze, ¿e Polska najwyraŸniej nie jest zainteresowana proble-
mem przemocy wobec kobiet i nie chce w³¹czyæ siê w kampaniê Rady Europy.

Poniewa¿ znam osobiste zaanga¿owanie Pani Minister w pracê na rzecz rozwi¹zywania problemów
kobiet, jestem bardzo zaskoczona tym, ¿e ze strony rz¹du nadal nie ma czytelnego sygna³u, ¿e Polska
zainteresowana jest udzia³em w europejskiej akcji na rzecz walki z przemoc¹ wobec kobiet.

Uprzejmie proszê o informacjê, kiedy powo³any zostanie przedstawiciel polskiego rz¹du, koordynator
programu Rady Europy „Stop domestic violence against women”.

Z powa¿aniem
Urszula Gacek
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Janusza Ga³kowskiego

Oœwiadczenie skierowane do przewodnicz¹cego Rady Jêzyka Polskiego Andrzeja Markowskiego oraz
do ministra kultury i dziedzictwa narodowego Kazimierza Ujazdowskiego

Szanowny Panie Przewodnicz¹cy! Szanowny Panie Ministrze!
W zwi¹zku z interwencj¹ z³o¿on¹ na moje rêce pragn¹³bym odnieœæ siê do kwestii wulgaryzmów poja-

wiaj¹cych siê w polskiej prasie. Ich nadu¿ywanie przez autorów tekstów przybiera skalê co najmniej
niepokoj¹c¹. Pewien pan przekaza³ mi list, w którym prosi o zajêcie siê t¹ spraw¹. Wczeœniej formalnie,
choæ bezskutecznie, prosi³ o interwencjê Prokuraturê Rejonow¹ w S³upsku oraz S¹d Rejonowy w War-
szawie.

Gwoli przyk³adu pragn¹³bym przytoczyæ tu artyku³ „Za chlebem, za tlenem” autorstwa cz³owieka
kryj¹cego siê pod pseudonimem Smecz. Zamieszczony on zosta³ w „Rzeczpospolitej”, w dodatku „Plus-
-Minus”, 22 lipca 2006 r. Autor bardzo krytycznie ocenia polsk¹ rzeczywistoœæ, a tak¿e wspó³czesne mu
realia Unii Europejskiej. Choæ oczywiœcie nie mo¿na odmawiaæ autorowi tekstu mo¿liwoœci korzystania
z dobrodziejstw prawa do wolnoœci s³owa, to jednak pojawiaj¹ce siê w artykule sformu³owania doty-
cz¹ce polityków francuskich i polskich daleko wykraczaj¹ poza granice dobrego smaku i w moim mnie-
maniu ³ami¹ postanowienia ustawy o jêzyku polskim (DzU 1999 nr 90 poz. 999). Art. 3 ust. 1 pkt 2 usta-
wy stanowi, co nastêpuje: „ochrona jêzyka polskiego polega w szczególnoœci na: (…) przeciwdzia³aniu
jego wulgaryzacji”. Ust. 2 tego samego artyku³u stanowi, ¿e „do ochrony jêzyka polskiego s¹ obowi¹zane
wszystkie organy w³adzy publicznej oraz instytucje i organizacje uczestnicz¹ce w ¿yciu publicznym”.

Chcia³bym jednoczeœnie zaznaczyæ, ¿e choæ wspomniany artyku³ pochodzi sprzed niemal roku, tego
typu praktyki s¹ w prasie codziennoœci¹. Wydaje mi siê oczywiste, ¿e redakcje poszczególnych tytu³ów
s¹ w rozumieniu cytowanej ustawy podmiotami aktywnie uczestnicz¹cymi w ¿yciu publicznym,
w zwi¹zku z tym zobowi¹zane s¹ do chronienia jêzyka polskiego przed wulgaryzacj¹. Przy ca³ym sza-
cunku i poparciu dla instytucji wolnoœci s³owa, wydaje mi siê, ¿e tytu³y prasowe ciesz¹ce siê w Polsce
du¿¹ estym¹ i pe³ni¹ce role instytucji opiniotwórczych powinny unikaæ epatowania jêzykiem wyjêtym
wprost z najciemniejszych zau³ków.

Wobec tego pragn¹³bym poznaæ stanowisko Pañstwa w tej sprawie. Pragn¹³bym tak¿e zapytaæ, czy
planowane s¹ jakieœ dzia³ania maj¹ce na celu zahamowanie tego typu tendencji? Czy istniej¹ jakiekol-
wiek instrumenty prawne b¹dŸ perswazyjne pozwalaj¹ce na zmianê obecnego stanu rzeczy? Bêdê
wdziêczny za wyczerpuj¹c¹ odpowiedŸ w tej kwestii.

Z powa¿aniem
Janusz Ga³kowski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Janusza Ga³kowskiego

Oœwiadczenie skierowane do ministra sprawiedliwoœci, prokuratora generalnego RP Zbigniewa Ziobry

Jako senator RP – w zwi¹zku ze zg³oszon¹ do mojego Biura Senatorskiego proœb¹ o interwencjê –
zwracam siê z uprzejm¹ proœb¹ o odpowiedŸ na problemy podejmowane w przedmiotowym piœmie
i ewentualne podjêcie stosownych dzia³añ.

Od d³u¿szego czasu grupa by³ych pracowników Zak³adu Projektowego przy Zak³adach Chemicznych
„Oœwiêcim” w Oœwiêcimiu bezskutecznie dochodzi roszczenia o przeliczenie wysokoœci œwiadczenia emery-
talnego z uwzglêdnieniem premii produkcyjnej za lata 1965–1977. Dotyczy to oœmiu z trzydziestu praco-
wników by³ego Zak³adu Projektowego przy Zak³adach Chemicznych „Oœwiêcim”, którzy czuj¹ siê pokrzyw-
dzeni rozbie¿noœci¹ orzecznictwa w przedmiotowych sprawach. W zwi¹zku ze skierowan¹ do mnie proœb¹
pozwolê sobie przedstawiæ sprawê na przyk³adzie jednej z pokrzywdzonych osób, pani Heleny Graff.

Pani Helena Graff by³a pracownikiem Zak³adu Projektowego przy Zak³adach Chemicznych „Oœwiêcim”
w Oœwiêcimiu. W 2000 r., korzystaj¹c z ustawowego uprawnienia do przeliczenia nale¿nego jej œwiadcze-
nia emerytalnego zgodnie z rzeczywistymi zarobkami z dowolnie wybranego dziesiêcioletniego okresu
z ostatnich dwudziestu lat kalendarzowych (art. 15 ust. 1 ustawy o emeryturach i rentach z FUS), Helena
Graff wyst¹pi³a o przeliczenie nale¿nej jej emerytury przy uwzglêdnieniu zarobków z dwudziestu wybra-
nych lat pracy i rzeczywistej wysokoœci otrzymywanych zarobków, to jest wraz z premi¹ regulaminow¹.
Identyczne wnioski sk³adali równie¿ inni byli pracownicy Biura Projektowego uspo³ecznionego zak³adu
pracy, który w tym czasie sta³ siê samodzielnym podmiotem gospodarczym, wyodrêbnionym z firmy ma-
cierzystej, która te¿ zreszt¹ uleg³a przekszta³ceniom i sta³a siê Spó³k¹ Akcyjn¹ „Dwory”.

Ze wzglêdu na niekwestionowany przez nikogo fakt, ¿e na pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych w nieu-
stalonych okolicznoœciach i z nieznanych powodów dokumentacja p³acowa dotycz¹ca dawnych lat ist-
nienia Zak³adów Chemicznych „Oœwiêcim” zosta³a zniszczona, ZUS konsekwentnie odmawia³ ubezpie-
czonym prawa do przeliczenia emerytury. Wobec takiego stanowiska ZUS ubezpieczeni sk³adali odwo-
³ania do w³aœciwych miejscowo s¹dów okrêgowych wydzia³ów pracy i ubezpieczeñ spo³ecznych.

Wielu by³ych pracowników Biura Projektowego Zak³adów Chemicznych „Oœwiêcim” uzyska³o korzystne
dla siebie orzeczenia s¹dów ubezpieczeñ spo³ecznych, przeliczaj¹ce ich emerytury z uwzglêdnieniem rze-
czywistychzarobków, czyli zuwzglêdnieniempremii produkcyjnej. Jednakpewnej grupieby³ychpracowni-
ków, w tym pani Helenie Graff, s¹dy orzekaj¹ce odmówi³y uprawnienia do przeliczenia nale¿nej emerytury.
Oznacza to, ¿e w to¿samych sprawach, rozstrzyganych na podstawie podobnego stanu faktycznego i praw-
nego, zapadaj¹ rozbie¿ne wyroki, zaœ przyczyna tego tkwi w rozbie¿noœciach wyk³adni przepisów regulu-
j¹cych zasady dowodzenia wysokoœci zarobków w sprawach o przeliczenie œwiadczeñ emerytalnych.

W efekcie zaistnia³a sytuacja, w której czêœci pracownikom przyznano prawo do przeliczenia emerytury, zaœ
czêœæ z nich tego prawa zosta³a pozbawiona. Zaznaczyæ przy tym nale¿y, i¿ w obu przypadkach zarówno stan
faktyczny, jak i prawny spraw jest to¿samy. Ró¿nice w orzecznictwie s¹ natomiast wynikiem odmiennej oceny
mo¿liwoœci dowodzenia wysokoœci zarobku lub dochodu stanowi¹cego podstawê przeliczenia wymiaru emery-
tury, w oparciu o inne dowody ni¿ zaœwiadczenie zak³adu pracy wystawione wed³ug wzoru ustalonego przez
ZUSalbo legitymacjêubezpieczeniow¹pracownika,wzglêdnie inn¹dokumentacjêp³acow¹,wskazuj¹c¹bezpo-
œrednio wysokoœæ zarobków, w szczególnoœci w oparciu o dokumentacjê pracowników tak zwanych porówny-
walnych, to jest zatrudnionychu tegosamegopracodawcy,na takimsamymlubpodobnymstanowisku iprzez
taki sam okres. Nie ulega zatem w¹tpliwoœci, i¿ taki stan podwa¿a zaufanie obywateli do pañstwa.

Monitorowanie rozbie¿noœci w orzecznictwie s¹dów powszechnych na gruncie obowi¹zuj¹cego pra-
wa jest jednym z zadañ ministra sprawiedliwoœci. Minister sprawiedliwoœci jest równie¿ podmiotem up-
rawnionym do podejmowania w tym zakresie stosownych dzia³añ maj¹cych na celu rozstrzygniêcie
zwi¹zanych z tym problemów.

Maj¹c powy¿sze na uwadze, zwracam siê z proœba o udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy w zwi¹zku
z poruszon¹ problematyk¹ mo¿liwe jest podjêcie przez Ministerstwo Sprawiedliwoœci jakichkolwiek
dzia³añ w celu urzeczywistnienia konstytucyjnej zasady równoœci obywateli i zaufania obywateli do or-
ganów w³adzy publicznej.

Bardzo proszê o odpowiedŸ w mo¿liwie krótkim terminie z uwagi na wagê problemu podejmowanego
w niniejszym piœmie.

Z powa¿aniem
Janusz Ga³kowski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Ryszarda Góreckiego

Oœwiadczenie skierowane do ministra transportu Jerzego Polaczka

Szanowny Panie Ministrze!
W zwi¹zku z licznymi interwencjami samorz¹dowców i mieszkañców województwa warmiñsko-ma-

zurskiego, które wp³ywaj¹ do mojego biura senatorskiego, zwracam siê do Pana Ministra z proœb¹ o in-
terwencjê w sprawie niszczenia dróg powiatowych i gminnych podczas budowy dróg krajowych.

Jestem inicjatorem powo³ania Stowarzyszenia „Szesnastka”, maj¹cego na celu zjednoczenie samo-
rz¹dowców Warmii i Mazur wokó³ wspólnego zadania, jakim jest budowa i modernizacja najwa¿niejszej
w regionie drogi krajowej nr 16. Powiaty i gminy, przez których tereny przebiega ta trasa, s¹ przekonane
o koniecznoœci poprawienia jej bezpieczeñstwa i przepustowoœci. Jest to inwestycja pilna i niezbêdna.
Czêsto jednak podczas prowadzonych prac budowlanych na drogach krajowych zniszczeniu ulegaj¹
drogi powiatowe i gminne. Jest to spowodowane g³ównie wzmo¿onym ruchem pojazdów ciê¿arowych,
które dowo¿¹ kruszywa ze zlokalizowanych w terenie kopalni. Ciê¿arówki przewo¿¹ce kruszywa w spo-
sób drastyczny przekraczaj¹ dopuszczaln¹ noœnoœæ dróg dojazdowych, co powoduje szybkie zu¿ycie
i niszczenie nawierzchni. Jest to sytuacja niezwykle uci¹¿liwa w wymiarze spo³ecznym, gdy¿ g³ównymi
u¿ytkownikami tych dróg s¹ mieszkañcy okolicznych miejscowoœci. Samorz¹dów nie staæ na samo-
dzieln¹, bie¿¹c¹ naprawê uszkodzonych dróg.

Nie mo¿na jednak kwestionowaæ koniecznoœci prowadzonych i planowanych prac na drogach krajo-
wych, których powstanie ma znaczenie kluczowe dla ca³ego województwa.

Istnieje zatem pilna potrzeba utworzenia takich rozwi¹zañ prawnych, które pozwol¹ na szybk¹ na-
prawê uszkodzonych dróg po zakoñczeniu g³ównej inwestycji. W zwi¹zku z powy¿szym zwracam siê do
Pana Ministra z proœb¹ o pomoc i inicjatywê w sprawie umo¿liwienia starostom wydawania zezwoleñ na
przejazdy po drogach powiatowych pojazdów ponadnormatywnych, które przekraczaj¹ dopuszczaln¹
masê ca³kowit¹ lub dopuszczalne naciski na oœ. By³oby to mo¿liwe w sytuacjach uzasadnionych inwe-
stycjami o charakterze publicznym. Konieczne jest tak¿e prawne unormowanie (poprzez zmianê przepi-
sów ustawy o drogach publicznych) mo¿liwoœci ustanawiania wysokoœci op³at za takie przejazdy w celu
zapewnienia niezbêdnych œrodków na naprawê zniszczonych dróg powiatowych i gminnych.

Z wyrazami szacunku
Ryszard Górecki
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Ryszarda Góreckiego

Oœwiadczenie skierowane do minister pracy i polityki spo³ecznej Anny Kalaty

W imieniu emerytów i rencistów z województwa warmiñsko-mazurskiego, a w szczególnoœci Krajowej
Partii Emerytów i Rencistów z mojego regionu, zwracam siê do Pani Minister w sprawie przygotowania
legislacyjnego i organizacyjnego do wprowadzenia corocznej waloryzacji rent i emerytur, projektowanej
przez Ministerstwo Pracy i Polityki Spo³ecznej.

Docieraj¹ do mnie liczne zapytania i interwencje w zwi¹zku z powszechnym brakiem informacji na te-
mat waloryzacji rent i emerytur w 2008 r. Szczególne zaniepokojenie tym tematem wynika z ogólnie
z³ych doœwiadczeñ Polaków zwi¹zanych z niedotrzymywaniem sk³adanych publicznie obietnic przez
obecny rz¹d.

W zwi¹zku z tym proszê o odpowiedŸ na nastêpuj¹ce pytania.
Kiedy zostanie skierowany pod obrady Sejmu i Senatu projekt ustawy o corocznej waloryzacji rent

i emerytur?
W jakiej wysokoœci zosta³y przewidziane w bud¿ecie œrodki na realizacjê wzrostu œwiadczeñ dla eme-

rytów i rencistów w 2008 r.?

Z wyrazami szacunku
Ryszard Górecki
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Ryszarda Góreckiego

Oœwiadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Jaros³awa Kaczyñskiego

Z niepokojem przys³uchujê siê wypowiedziom polityków szczebla wojewódzkiego i rz¹dowego, suge-
ruj¹cych przesuniêcie czêœci œrodków finansowych, przeznaczonych na rozwój województw Polski
wschodniej, do województw organizuj¹cych EURO 2012.

Tak¿e podczas pobytu w maju bie¿¹cego roku Pani Minister Rozwoju Regionalnego Gra¿yny Gêsic-
kiej na Warmii i Mazurach media regionalne g³oœno alarmowa³y o mo¿liwoœci wstrzymania moderniza-
cji kluczowej dla województwa warmiñsko-mazurskiego drogi krajowej nr 16. Œrodki na przebudowê
drogi otrzymaliby organizatorzy mistrzostw pi³karskich!

Wyra¿am zdziwienie, ¿e w ten sposób kwestionuje siê i podwa¿a naczeln¹ ideê solidarnoœci europej-
skiej. Fundusze europejskie utworzono, by zwiêkszaæ spójnoœæ ekonomiczn¹ i spo³eczn¹ Unii. Œrodki
unijne powinny byæ kierowane do tych regionów, które bez zewnêtrznej pomocy finansowej nie s¹ w sta-
nie samodzielnie do³¹czyæ do grona wysoce rozwiniêtych województw.

W imieniu w³asnym i reprezentowanego przeze mnie Stowarzyszenia Samorz¹dowego „Szesnastka”
protestujê przeciw temu, by wysokorozwiniête gospodarczo i cywilizacyjnie regiony Polski odbiera³y œrod-
ki na rozwój województw Polski wschodniej. Jakiekolwiek opóŸnianie inwestycji infrastrukturalnych i te-
chnicznych w najubo¿szych województwach musi budziæ zdecydowany sprzeciw i opór spo³eczny.

Apelujê do Pana Premiera o publiczne zadeklarowanie, i¿ nie jest mo¿liwe przesuniêcie jakichkolwiek
œrodków wczeœniej przeznaczonych na rozwój województw Polski wschodniej na rzecz organizacji EU-
RO 2012.

Z powa¿aniem
Ryszard Górecki
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Andrzeja Jarocha

oraz senatora Mieczys³awa Szyszkê

Oœwiadczenie skierowane do ministra gospodarki Piotra WoŸniaka

W nawi¹zaniu do wczeœniejszego oœwiadczenia, dotycz¹cego podziemnego zbiornika gazu w by³ej Ko-
palni Wêgla Kamiennego „Nowa Ruda”, prosimy o przedstawienie aktualnych informacji, jakie mini-
sterstwo posiada z tytu³u nadzoru w³aœcicielskiego tej inwestycji, na temat planów jej rozwoju, a zw³asz-
cza dotycz¹cych obecnego stanu prawnego tego zbiornika.

Znaczny ju¿ stan zaawansowania budowy czêœci podziemnej, który wynosi³ 80% (docelowo pojem-
noœæ zbiornika ma wynosiæ 210 milionów m3), uzasadnia nadziejê na szybkie zakoñczenie inwestycji
i w³¹czenie jej w program bezpieczeñstwa energetycznego Polski w zakresie paliwa gazowego.

Z powa¿aniem
Andrzej Jaroch
Mieczys³aw Szyszka
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Andrzeja Jarocha

oraz senatora Mieczys³awa Szyszkê

Oœwiadczenie skierowane do ministra gospodarki Piotra WoŸniaka

Zbli¿a siê szczyt sezonu urlopowego i, tak jak w latach poprzednich, ogromny niepokój budzi coraz
wiêksza liczba firm turystycznych niewywi¹zuj¹cych siê z zawartych z klientami umów, a nastêpnie og-
³aszaj¹cych bankructwo. Niew¹tpliwie zaostrzenie wymogów stawianych organizatorom i poœrednikom
turystycznym w ustawie o us³ugach turystycznych oraz doprecyzowanie jej postanowieñ zapewni wiêk-
sze bezpieczeñstwo osobom korzystaj¹cym z us³ug œwiadczonych przez biura podró¿y i poœredników tu-
rystycznych.

Dlatego te¿, maj¹c na uwadze powy¿sze argumenty, prosimy Pana Ministra o rozwa¿enie mo¿liwoœci
wprowadzenia w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o us³ugach turystycznych (DzU 04.223.2268 ze
zmianami) nastêpuj¹cych zmian:

– wprowadzenie indywidualnych imiennych ubezpieczeñ dla ka¿dego uczestnika imprezy turystycz-
nej, co w przypadku niewywi¹zania siê przedsiêbiorcy z umowy lub jego bankructwa w czasie trwania
imprezy w pe³ni zabezpieczy interesy klientów indywidualnych;

– doprecyzowanie zapisów art. 5 ust. 1 ustawy tak, aby jednoznacznie wskazywa³y one na obowi¹zek
posiadania kwalifikacji okreœlonych w art. 6 ust. 1 ustawy przez osoby kieruj¹ce przedsiêbiorstwem na
podstawie odrêbnych przepisów (cz³onkowie zarz¹dów spó³ek, dyrektorzy), poniewa¿ obecny zapis – na
co zwróci³ uwagê równie¿ pañstwa Departament Turystyki – powoduje wiele nadu¿yæ w tym zakresie
(udzielanie pe³nomocnictw, rezygnacja z ustawowych uprawnieñ), co w konsekwencji stwarza zagro¿e-
nie dla osób korzystaj¹cych z us³ug tych przedsiêbiorstw; w za³¹czeniu – Pañstwa opinia z dnia
12 kwietnia 2007 r.*;

– wprowadzenie obowi¹zku potwierdzenia kwalifikacji wymaganych w art. 6 ust. 1 ustawy ju¿ na eta-
pie zg³oszenia do rejestru organizatorów i poœredników turystycznych, a tak¿e zaostrzenie sankcji za
nieprzestrzeganie przepisów ustawy, co znacznie ograniczy dotychczasowy proceder;

– wprowadzenie obligatoryjnej kontroli sprawowanej przez Ministerstwo Gospodarki z tytu³u nadzo-
ru, poniewa¿ obecne zapisy dotycz¹ce kontroli sprawowanej przez urzêdy marsza³kowskie nie spraw-
dzaj¹ siê, co potwierdzaj¹ liczne przypadki bankructw i upad³oœci firm turystycznych, które przy rzetel-
nej kontroli i nadzorze nie powinny mieæ miejsca.

Ze wzglêdu na, z jednej strony, wci¹¿ liczne przypadki nadu¿ywania b¹dŸ ³amania prawa przez orga-
nizatorów i poœredników turystycznych oraz, z drugiej strony, na rosn¹c¹ sprzeda¿ us³ug turystycz-
nych, poruszona przez nas sprawa ma bardzo du¿e znaczenie spo³eczne, a proponowane zmiany s¹
oczekiwane i uzasadnione.

Z powa¿aniem
Andrzej Jaroch
Mieczys³aw Szyszka
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Andrzeja Kaweckiego

Oœwiadczenie skierowane do ministra sprawiedliwoœci, prokuratora generalnego RP Zbigniewa Ziobry

TVP3 w „Telegazecie”, pod pozycj¹ nr 117 w dniu 12 maja 2007 r. o godzinie 1.50, zamieœci³a informa-
cjê o nastêpuj¹cej treœci: „Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzyma³o sêdziego S¹du Rejonowego
w Bielsku Bia³ej tu¿ po uchyleniu immunitetu przez S¹d Najwy¿szy. Grzegorz W. zatrzymany w obecno-
œci prokuratora z tamtejszej Prokuratury Okrêgowej, która prowadzi w tej sprawie wielow¹tkowe œledz-
two, odpowie za przestêpstwa korupcyjne pope³nione w latach 2002–2004. Za ³apownictwo i p³atn¹ pro-
tekcjê Grzegorzowi W. grozi do 10 lat pozbawienia wolnoœci”.

Rzeczpospolita Polska ratyfikowa³a niedawno konwencje miêdzynarodowe o zwalczaniu korupcji,
w tym tak¿e w organach œcigania i wymiaru sprawiedliwoœci. Powo³ane ostatnio CBA efektywnie wyko-
nuje swoje zadania. Powstaje jednak pytanie, dlaczego wczeœniej wymieniony sêdzia móg³ prowadziæ
przestêpcz¹ dzia³alnoœæ korupcyjn¹ a¿ przez trzy lata (2002–2004). Nale¿y przy tym zwróciæ uwagê na
to, ¿e prokuratura „prowadzi w tej sprawie wielow¹tkowe œledztwo”, co mo¿e wskazywaæ na skalê prze-
stêpczej dzia³alnoœci na szkodê wymiaru sprawiedliwoœci.

Niezawis³oœæ sêdziowska to œwiêta zasada. Immunitet sêdziowski ma, w za³o¿eniu, zapewniæ jej reali-
zacjê. Obie te zasady w przypadku nieuczciwego sêdziego stanowi¹ wygodny parawan do utrudnienia
wykrycia lub wrêcz uniemo¿liwienia ujawnienia przestêpstw korupcyjnych albo innych pope³nionych
na szkodê wymiaru sprawiedliwoœci.

Proszê zatem Pana Ministra Sprawiedliwoœci i zarazem Prokuratora Generalnego RP o podjêcie ta-
kich dzia³añ, które – maj¹c na wzglêdzie fundamentaln¹ donios³oœæ zasady niezawis³oœci sêdziowskiej,
a tak¿e immunitetu – nadadz¹ ewentualnie nowe ramy prawne do efektywnego zwalczania korupcji i in-
nych przestêpstw godz¹cych w dobre imiê organów wymiaru sprawiedliwoœci w IV RP.

Z relacji mediów wynika, i¿ do ujawnienia korupcji wœród sêdziów dochodzi w przypadkowych okoli-
cznoœciach. Jakie konkretne formy zwalczania tej przestêpczoœci s¹ ju¿ stosowane, a jakie mog¹ byæ za-
stosowane w celu zwiêkszenia efektywnoœci wykrywalnoœci korupcji wœród sêdziów?

Proszê podaæ w odpowiedzi kwalifikacjê prawn¹ czynów zrzucanych Grzegorzowi W. Czy zosta³ on
tymczasowo aresztowany, ile zarzutów mu przedstawiono, czy zosta³ zawieszony w czynnoœciach s³u¿-
bowych, ile czasu minê³o od ujawnienia jego przestêpstw do chwili wszczêcia postêpowania dyscypli-
narnego, ile do uchylenia immunitetu przez S¹d Najwy¿szy, czy w tym okresie podejmowa³ próby mata-
ctwa? Proszê te¿ podaæ, ile aktów oskar¿enia przeciwko sêdziom skierowano do s¹dów od 1989 r. do
dziœ, ile wyroków skazuj¹cych zapad³o, ile uniewinniaj¹cych, ewentualnie innych.

Oczekujê w terminie ustawowym odpowiedzi na adres Senatu.

Z powa¿aniem
Andrzej Kawecki
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Stanis³awa Koguta

Oœwiadczenie skierowane do ministra transportu Jerzego Polaczka

Szanowny Panie Ministrze!
W zwi¹zku z ukazaniem siê w dodatku do „Dziennika”, „The Wall Street Journal Polska”, we czwar-

tek, 14 czerwca 2007 r., artyku³u pod tytu³em „Finansowe k³opoty Kolei Mazowieckich”, w którym czy-
tamy: Koleje Mazowieckie, spó³ka samorz¹du województwa mazowieckiego, winne s¹ spó³ce PKP Prze-
wozy Regionalne 45 milionów z³ z tytu³u zaleg³ych op³at za dzier¿awê zestawów trakcyjnych; wojewódz-
two mazowieckie posiada w spó³ce Koleje Mazowieckie 95% udzia³ów, pozosta³e 5% nale¿y do spó³ki
PKP Przewozy Regionalne; Koleje Mazowieckie znajduj¹ siê na granicy bankructwa, ale zarz¹d spó³ki
nie chce ujawniæ wyników finansowych i przewozowych za rok 2006, proszê Pana Ministra o odpowiedŸ
na nastêpuj¹ce pytania.

Dlaczego zarz¹d PKP Przewozy Regionalne dopuœci³ do tak wysokiego zad³u¿enia?
W momencie powo³ywania do ¿ycia spó³ki Koleje Mazowieckie (sta³o siê to, w moim przekonaniu, na

zamówienie polityczne) samorz¹d województwa mazowieckiego, tak ustalono, mia³ 51% udzia³ów,
a spó³ka PKP Przewozy Regionalne – 49%.

Jak wynika z przywo³anego artyku³u i wywiadu udzielonego dwutygodnikowi „Wolna Droga” przez
prezesa spó³ki KM, dziœ samorz¹d województwa mazowieckiego posiada a¿ 95% udzia³ów, a spó³ka PKP
Przewozy Regionalne – tylko 5%.

Spó³ka Koleje Mazowieckie, mimo ¿e w chwili jej powo³ywania deklarowano chêæ zakupu taboru, do
dziœ tych zapowiedzi nie zrealizowa³a i dalej korzysta z taboru, który dzier¿awi od spó³ki PKP Przewozy
Regionalne lub od samorz¹du wojewódzkiego.

W zwi¹zku z tym oczekujê nastêpuj¹cego wyjaœnienia: kiedy i na czyje polecenie nast¹pi³o przew³asz-
czenie 44% udzia³ów, bêd¹cych w³asnoœci¹ spó³ki PKP Przewozy Regionalne, na rzecz województwa ma-
zowieckiego? Dlaczego nast¹pi³o to w sposób potajemny? Fakt przekazania udzia³ów zosta³ ujawniony
dopiero po kilku miesi¹cach. W moim przekonaniu nast¹pi³o to, w sposób bezprawny, byæ mo¿e tak¿e
po to, aby KM sta³y siê argumentem za powo³ywaniem spó³ek samorz¹dowych przez inne samorz¹dy, co
z uporem godnym lepszej sprawy lansuj¹ Ministerstwo Transportu i zarz¹d PKP SA. Uwa¿am te¿, ¿e
osoba lub osoby, które tak¹ decyzjê podjê³y, dzia³a³y na szkodê spó³ki PKP Przewozy Regionalne. Utraci-
³y one tym samym wiarygodnoœæ i winny ponieœæ z tego tytu³u stosowne konsekwencje. Spó³ka Koleje
Mazowieckie otrzymuje od Zarz¹du Województwa Mazowieckiego zawrotn¹ dotacjê, siêgaj¹c¹ 200 mi-
lionów z³. Sk¹d wiêc wziê³o siê widmo jej bankructwa? Dlaczego zarz¹d spó³ki Koleje Mazowieckie nie
chce ujawniæ swoich wyników finansowych za rok 2006, choæ ma taki obowi¹zek z mocy prawa?

Nie kryjê, ¿e od momentu pojawienia siê koncepcji powo³ania spó³ki KM by³em temu przeciwny.
Sprzeciwiam siê te¿ i dziœ usamorz¹dowieniu kolejowych przewozów regionalnych, poniewa¿ nigdzie na
œwiecie nie ma takiego rozwi¹zania, jakie proponuje siê w Polsce. Jednak kwestia kolejowych przewo-
zów regionalnych zosta³a z dobrym skutkiem rozwi¹zana w wielu innych krajach, w tym u naszych za-
chodnich s¹siadów.

Dzisiejsza sytuacja finansowa Kolei Mazowieckich jedynie potwierdza negatywne opinie przeciwni-
ków spó³ek samorz¹dowych. Dlatego uwa¿am, ¿e dzisiejsza z³a kondycja finansowa KM winna byæ prze-
strog¹ dla zwolenników usamorz¹dowieniu kolejowych przewozów regionalnych. Nale¿y wiêc od tych
propozycji ca³kowicie odst¹piæ i oprzeæ na rozwi¹zaniach sprawdzonych ju¿ u innych. Na eksperymenty
nas nie staæ.

Z powa¿aniem
Stanis³aw Kogut
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Stanis³awa Koguta

Oœwiadczenie skierowane do ministra transportu Jerzego Polaczka

Szanowny Panie Ministrze!
W zwi¹zku z pismem z dnia 4 kwietnia 2007 r., otrzymanym od lokatorów budynku przy ul. Zielono-

górskiej 5A-11A, Katowice Ligota – kopiê pisma wraz z inn¹ dokumentacj¹ przesy³am w za³¹czeniu* –
zwracam siê do Pana z uprzejm¹ proœb¹ o podjêcie interwencji maj¹cej na celu spowodowanie uchyle-
nia uchwa³y zarz¹du PKP SA nr 52 z dnia 6 lutego 2007 r., na mocy której ma nast¹piæ przekazanie wy-
mienionego budynku mieszkalnego wraz z lokatorami na rzecz Huty Metali Nie¿elaznych Szopienice,
jak równie¿ o zagwarantowanie lokatorom zwolnienia z kosztów z tytu³u wykonania remontów.

Proszê o pozytywne ustosunkowanie siê do mojej proœby.

Z wyrazami szacunku
Stanis³aw Kogut
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Stanis³awa Koguta

Oœwiadczenie skierowane do minister pracy i polityki spo³ecznej Anny Kalaty

Szanowna Pani Minister!
W zwi¹zku z pismem z dnia 11 maja 2007 r., otrzymanym od prezesa Zarz¹du G³ównego Polskiego

Stowarzyszenia Ludzi Cierpi¹cych na Padaczkê – kopiê pisma przesy³am w za³¹czeniu* – zwracam siê
do Pani z uprzejm¹ proœb¹ o podjêcie inicjatywy maj¹cej na celu wprowadzenie poprawek do znowelizo-
wanej 9 maja 2007 r. przez Sejm RP ustawy o rehabilitacji zawodowej i spo³ecznej oraz zatrudnianiu
osób niepe³nosprawnych. Postulowane poprawki dotycz¹ skreœlenia przepisu uniemo¿liwiaj¹cego po-
moc pañstwa dla osób niepe³nosprawnych maj¹cych prawo do emerytury oraz ujednolicenia zasad
wspierania zatrudnienia osób niepe³nosprawnych w zak³adach pracy chronionej i w zatrudniaj¹cych
mniej ni¿ dwadzieœcia piêæ osób firmach, do których nale¿¹ stowarzyszenia non profit i Caritas.

Proszê o pozytywne ustosunkowanie siê do mojej proœby.

Z wyrazami szacunku
Stanis³aw Kogut
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Stanis³awa Koguta

Oœwiadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Jaros³awa Kaczyñskiego

Szanowny Panie Premierze!
W nawi¹zaniu do pisma z dnia 16 maja 2007 r. otrzymanego od starosty powiatu gorlickiego – jego ko-

piê przesy³am w za³¹czeniu* – zwracam siê do Pana z uprzejm¹ proœb¹ o interwencjê maj¹c¹ na celu
sprawdzenie konstytucyjnoœci zapisów wprowadzonych nowelami do obowi¹zuj¹cych ustaw, doty-
cz¹cych dofinansowania zadañ z zakresu rehabilitacji osób niepe³nosprawnych œrodkami w³asnymi sa-
morz¹du powiatowego, o czym jest mowa w wy¿ej wymienionym piœmie.

Proszê o pozytywne ustosunkowanie siê do mojej proœby.

Z wyrazami szacunku
Stanis³aw Kogut
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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!
Gdy siê obserwuje krótkie przerwy w nauce, jak niedawne Œwiêto Bo¿ego Cia³a przypadaj¹ce

w czwartek – dzieñ nastêpny, pi¹tek, w wiêkszoœci szkó³ podstawowych by³ dniem wolnym od nauki – to
widaæ, ¿e niestety dla wiêkszoœci rodziców uczniów klas najm³odszych stanowi¹ one problem, poniewa¿
zmuszeni s¹ oni do brania urlopów wychowawczych, gdy¿ inaczej dzieci te pozostawione by³yby bez
opieki. W zwi¹zku z tym nasuwa siê pytanie, dlaczego w szko³ach, przede wszystkim podstawowych,
w okresie takich krótkich przerw, na przyk³ad w pi¹tek po Bo¿ym Ciele, nie s¹ czynne œwietlice, w któ-
rych dzieci najm³odsze mog³yby spêdzaæ czas pod opiek¹ doœwiadczonych pedagogów. Czy nie by³oby
wskazane, aby œwietlice szkolne mia³y w takich okresach dy¿ury?

Z wyrazami szacunku
Jaros³aw Lasecki
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Jaros³awa Laseckiego

Oœwiadczenie skierowane do wiceprezes Rady Ministrów, minister finansów Zyty Gilowskiej

Szanowna Pani Minister!
Przygotowany przez Ministerstwo projekt ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej prowadzi do

likwidacji Oœrodka Zamiejscowego w Czêstochowie Izby Skarbowej w Katowicach.
Likwidacja oœrodka zamiejscowego w Czêstochowie wi¹zaæ siê bêdzie z szeregiem niedogodnoœci dla

pracowników, przedsiêbiorców oraz mieszkañców miasta Czêstochowy i spowoduje pomniejszenie ran-
gi miasta, które po wprowadzeniu nowego podzia³u administracyjnego utraci³o status miasta wojewó-
dzkiego.

Przeniesienie oœrodka do odleg³ych od Czêstochowy Katowic spowoduje znaczne utrudnienia w ob-
s³udze petentów, którymi s¹ podatnicy prywatni blisko dwustupiêædziesiêciotysiêcznego miasta, a tak-
¿e podmioty gospodarcze, których na tym terenie funkcjonuje oko³o dwudziestu piêciu tysiêcy. Konsek-
wencj¹ tych utrudnieñ bêdzie niechêæ inwestorów do podejmowania dzia³alnoœci w tak, do tej pory, dy-
namicznie rozwijaj¹cym siê mieœcie, posiadaj¹cym ogromny potencja³, który tym samym zostanie
zmarnowany.

W Oœrodku Zamiejscowym w Czêstochowie zatrudnionych jest siedemdziesi¹t osób, które w wyniku
jego likwidacji strac¹ pracê b¹dŸ bêd¹ zmuszone codziennie doje¿d¿aæ, pokonuj¹c odleg³oœæ oko³o
100 km. A utworzenie nowych miejsc pracy w Katowicach spowoduje dodatkowe koszty, których mo¿na
unikn¹æ.

W zwi¹zku z powy¿szym, wspieraj¹c stanowisko Rady Miasta Czêstochowy, apelujê o znalezienie ta-
kiego rozwi¹zania, które umo¿liwi³oby dalsze funkcjonowanie Oddzia³u Zamiejscowego w Czêstocho-
wie Izby Skarbowej w Katowicach b¹dŸ jej odpowiednika, co pozwoli unikn¹æ niekorzystnych konsek-
wencji. Proszê o odpowiedŸ, czy jest to mo¿liwe.

Z wyrazami szacunku
Jaros³aw Lasecki
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Romana Ludwiczuka

Oœwiadczenie skierowane do ministra budownictwa Andrzeja Aumillera

Szanowny Panie Ministrze!
W Polsce jest wiele ustaw i rozporz¹dzeñ, które obliguj¹ do dostosowania obiektów dla osób niepe³no-

sprawnych, jednak najwa¿niejszym aktem w tej materii jest prawo budowlane, które wesz³o w ¿ycie
w styczniu 1995 r. W odniesieniu do nowych budynków nakazuje ono bowiem takie projektowanie i bu-
dowanie, aby zapewnia³y dostêp osobom niepe³nosprawnym, szczególnie tym poruszaj¹cym siê na wóz-
kach inwalidzkich.

Istnieje przepis, który w odniesieniu do nowych wielorodzinnych budynków mieszkalnych niewypo-
sa¿onych w windy nie nak³ada obowi¹zku dostosowania ich wnêtrz dla osób niepe³nosprawnych. Znaj-
duje siê on w rozporz¹dzeniu ministra infrastruktury – akcie wykonawczym do prawa budowlanego –
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaæ budynki i ich usytuowanie. Stwierdza
siê w nim, ¿e w budynkach tych nale¿y jedynie: „zapewniæ mo¿liwoœæ wykonania pochylni lub zainstalo-
wania odpowiednich urz¹dzeñ technicznych, umo¿liwiaj¹cych dostêp osobom niepe³nosprawnym do
mieszkañ po³o¿onych na parterze” – § 55.1. Ten zapis powoduje, ¿e budynki mieszkalne pozostaj¹ dla
osób niepe³nosprawnych niedostêpne, mimo ¿e prawo budowlane w nadrzêdnym przepisie obliguje
przy budowie nowych obiektów do zapewnienia niezbêdnych warunków do korzystania z nich przez
osoby niepe³nosprawne – prawo budowlane art. 5 ust. 1 pkt 3.

Chcia³bym zwróciæ uwagê na nastêpn¹ nieprawid³owoœæ. A mianowicie, w tym samym rozporz¹dze-
niu ministra infrastruktury znajduje siê inny przepis, który dyskryminuje osoby niepe³nosprawne. Mó-
wi siê w nim, ¿e wymaganie dostêpnoœci dla osób niepe³nosprawnych nie dotyczy budynków w zak³a-
dach karnych, poprawczych, w aresztach œledczych i schroniskach dla nieletnich oraz „budynków
w zak³adach pracy, niebêd¹cych zak³adami pracy chronionej”. A przecie¿ ca³a polityka spo³eczna zmie-
rza do tego, aby osoby niepe³nosprawne w pe³ni uczestniczy³y nie tylko w ¿yciu spo³ecznym, ale i zawo-
dowym.

Wiem od osób niepe³nosprawnych, które bardzo interesuj¹ siê t¹ problematyk¹, ¿e w praktyce wy-
gl¹da to tak, ¿e projekt dostosowania jakiegoœ obiektu u¿ytecznoœci publicznej dla osób niepe³nospra-
wnych jest dobrze opracowany, ale ju¿ w trakcie budowy zostaje zaniechany albo wykonany w wersji o-
szczêdniejszej lub po prostu wykonany z b³êdami. Nierzadko ju¿ na etapie powstawania projektu inwe-
storzy pisz¹ oœwiadczenie, ¿e zainstaluj¹ windê czy podnoœniki w póŸniejszym czasie. To jeden z najczê-
stszych powodów tego, ¿e niektóre nowo oddane obiekty, a tak¿e budynki starsze, dopiero niedawno
zmodernizowane, s¹ dalej niedostêpne dla osób niepe³nosprawnych.

W zwi¹zku z powy¿szym proszê o odpowiedŸ na pytanie: w jaki sposób Ministerstwo Budownictwa
planuje rozwi¹zaæ ten problem i pomóc osobom niepe³nosprawnym w pe³nym uczestnictwie w ¿yciu
spo³ecznym i zawodowym?

Z powa¿aniem
Roman Ludwiczuk
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Romana Ludwiczuka

Oœwiadczenie skierowane do minister pracy i polityki spo³ecznej Anny Kalaty

Szanowna Pani Minister!
Jednym z bardzo wa¿nych problemów, z jakim w swoim ¿yciu spotykaj¹ siê niepe³nosprawni, s¹ ba-

riery architektoniczne. W zwi¹zku z tym nale¿y podejmowaæ wszelkiego rodzaju dzia³ania zmierzaj¹ce
do likwidacji barier funkcjonalnych, rozumianych jako brak dostêpu lub utrudnienie w korzystaniu
przez osobê niepe³nosprawn¹ z przestrzeni ¿yciowej cz³owieka, na któr¹ sk³ada siê architektura, urba-
nistyka, transport, komunikowanie siê, a tak¿e urz¹dzenia techniczne.

Zgodnie z rozporz¹dzeniem ministra pracy i polityki spo³ecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie
okreœlenia rodzajów zadañ powiatu, które mog¹ byæ finansowane ze œrodków Pañstwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych, osoby niepe³nosprawne mog¹ siê ubiegaæ o dofinansowanie ze
œrodków funduszu:

1/ na likwidacjê barier architektonicznych – osoby niepe³nosprawne maj¹ce trudnoœci w poruszaniu
siê, je¿eli s¹ w³aœcicielami nieruchomoœci lub u¿ytkownikami wieczystymi nieruchomoœci albo posia-
daj¹ zgodê w³aœciciela lokalu lub budynku mieszkalnego, gdzie stale zamieszkuj¹;

2/ na likwidacjê barier w komunikowaniu siê i barier technicznych – osoby niepe³nosprawne, je¿eli
jest to uzasadnione potrzebami wynikaj¹cymi z niepe³nosprawnoœci.

Decyzje w sprawie dofinansowania likwidacji tych barier wydaj¹ powiatowe centra pomocy rodzinie.
Pracownicy tych instytucji, wydaj¹c je, pos³uguj¹ siê albo katalogiem elementów likwiduj¹cych osobom
niepe³nosprawnym bariery architektoniczne, urbanistyczne i w komunikowaniu siê – PFRON – albo we-
wnêtrznym regulaminem lub te¿ kieruj¹ siê subiektywn¹ ocen¹. Ta dobrowolnoœæ w rozumieniu przepi-
sów i powo³ywaniu siê na ró¿ne akty prowadzi do takiej sytuacji, ¿e dla jednych pecepeerów pewne inwe-
stycje czy zakupy s¹ jednoznaczne z likwidacj¹ barier, a dla innych nie.

To ustawowe pojêcie „uzasadnione potrzebami wynikaj¹cym z niepe³nosprawnoœci” czêsto nie jest
respektowane przez pracowników PCPR i pomimo zaœwiadczenia lekarza, ¿e zakup danego sprzêtu dla
osoby niepe³nosprawnej zlikwiduje barierê, na przyk³ad techniczn¹, petent dostaje odpowiedŸ odmo-
wn¹.

Szanowna Pani Minister, zdajê sobie sprawê, ¿e nie ma mo¿liwoœci ujednolicenia katalogu zakupów
i inwestycji zwi¹zanych z likwidacj¹ barier, poniewa¿ niepe³nosprawnoœæ jest u ka¿dej osoby bardzo in-
dywidualna, a co za tym idzie, likwidacja barier te¿ musi byæ œciœle dostosowana do dysfunkcji.

Ale czy nie warto by by³o zastanowiæ siê nad wyznaczeniem organu, który by³by instytucj¹ opiniuj¹c¹
w sytuacjach spornych lub trudnych do rozwi¹zania dla pracowników PCPR? Mo¿e powinien to byæ na
przyk³ad lekarz, który posiada wystarczaj¹c¹ wiedzê, ¿eby okreœliæ, znaj¹c dysfunkcjê pacjenta, zasa-
dnoœæ likwidacji barier?

Bêd¹c od lat zaanga¿owany w dzia³alnoœæ na rzecz osób niepe³nosprawnych, chcia³bym pomóc temu
œrodowisku. Dlatego proszê Pani¹ Minister o odpowiedŸ, jak¹ widzi Pani mo¿liwoœæ skutecznego roz-
wi¹zania powy¿szego problemu.

Z powa¿aniem
Roman Ludwiczuk
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Andrzeja £uczyckiego

Oœwiadczenie skierowane do ministra sportu Tomasza Lipca

Szanowny Panie Ministrze!
W zwi¹zku z odpowiedzi¹ otrzyman¹ od Pana Ministra na moje oœwiadczenie z³o¿one w Senacie RP

w dniu 27 marca 2007 r. uprzejmie proszê o dokonanie kontroli wydatkowanych œrodków otrzymanych
z bud¿etu pañstwa przez Aeroklub Polski na rok 2006.

Z informacji Pana Ministra wynika, i¿ w 2006 r. Aeroklub Polski z bud¿etu pañstwa otrzyma³ ponad
2 miliony 300 tysiêcy z³ na zadania zwi¹zane z przygotowaniami do mistrzostw œwiata i Europy w dy-
scyplinach nieolimpijskich. W sierpniu 2006 r. Aeroklub Radomski by³ organizatorem mistrzostw œwia-
ta w akrobatyce samolotowej. Z informacji uzyskanych od dzia³aczy Aeroklubu Radomskiego wynika, i¿
nie otrzyma³ on ¿adnego wsparcia finansowego. Uwa¿am, ¿e skandaliczna jest sytuacja, kiedy w³adze
krajowe aeroklubu odmawiaj¹ wsparcia zawodów o randze œwiatowej, tym bardziej i¿ uzyska³y na ten
cel œrodki z bud¿etu pañstwa.

Uprzejmie proszê o gruntowne zbadanie tej sprawy i informowanie mnie o postêpach kontroli.

Z powa¿aniem
Andrzej £uczycki
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Antoniego Motyczkê

Oœwiadczenie skierowane do ministra zdrowia Zbigniewa Religi

Klinika Chirurgii Ogólnej i Naczyñ funkcjonuje w strukturze Samodzielnego Szpitala Klinicznego
nr 7 Œl¹skiej Akademii Medycznej w Katowicach Górnoœl¹skiego Centrum Medycznego. Klinika wyko-
nuje dwa tysi¹ce trzysta operacji rocznie, dysponuje osiemdziesiêcioma ³ó¿kami oraz w³asnym dziewiê-
cio³ó¿kowym Oddzia³em Intensywnego Nadzoru Pooperacyjnego z pe³nym zabezpieczeniem: respirato-
ry, miejsca monitorowane, specjalnie wyszkolony personel.

Przez okres ostatnich piêtnastu lat dwa tygodnie w miesi¹cu pe³ni³a ona ostre dy¿ury naczyniowe dla
mieszkañców województwa œl¹skiego. W sytuacjach nag³ego zagro¿enia ¿ycia i zdrowia zapewnia³a
kompleksow¹ diagnostykê i zabiegi interwencyjne. Z roku na rok nastêpuje wzrost liczby hospitalizacji
wynikaj¹cych z przyjêæ pacjentów w trybie nag³ym, a poziom finansowania i limity œwiadczeñ okreœlone
w umowach z Narodowym Funduszem Zdrowia s¹ systematycznie obni¿ane. By zrealizowaæ obowi¹zki
wynikaj¹ce z pe³nienia dy¿urów, klinika zosta³a zmuszona do ograniczenia liczby przyjêæ w tak zwanym
trybie planowym. Skutek móg³ byæ tylko jeden – wyd³u¿enie listy pacjentów oczekuj¹cych na hospitali-
zacjê i wykonanie zabiegów operacyjnych. Dzisiaj to ponad piêæset osób z czasem oczekiwania do kwiet-
nia przysz³ego roku. Niesie to powa¿ne zagro¿enia dla zdrowia i ¿ycia pacjentów oraz ogranicza zna-
cz¹co dostêpnoœæ do œwiadczeñ medycznych z zakresu angiochirurgii. Ponadto czêœæ œwiadczeñ wyko-
nywanych w klinice wykracza poza limity okreœlone w umowach. W 2006 r. przekroczono limit o 140 ty-
siêcy punktów – 1,4 miliona z³. W trakcie czterech miesiêcy 2007 r. to ju¿ ponad 70 tysiêcy punktów –
0,7 miliona z³.

W zwi¹zku z trudn¹ sytuacj¹ finansow¹ od 1 lipca bie¿¹cego roku zaprzestano pe³nienia dy¿urów na-
czyniowych w Klinice Chirurgii Ogólnej i Naczyñ. W tej sytuacji konieczne jest zwiêkszenie kontraktu
o oko³o 300 tysiêcy punktów – 3 miliony z³, co zapewni dostêp mieszkañców województwa œl¹skiego do
wysokospecjalistycznych œwiadczeñ angiologicznych i angiochirurgicznych w ramach dy¿urów, zape-
wniaj¹c jednoczeœnie dostêp do zabiegów wykonywanych w trybie planowym.

Kierownictwo Kliniki Chirurgii Ogólnej i Naczyñ wielokrotnie wystêpowa³o do dyrekcji Œl¹skiego Od-
dzia³u Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z proœb¹ o renegocjacje umów i zwiêkszenie
ustalonych w nich limitów. Niestety, bezskutecznie. Mam nadziejê, ¿e Pan Minister znajdzie sposób na
rozwi¹zanie tego problemu dla dobra wszystkich mieszkañców województwa œl¹skiego.

£¹czê wyrazy szacunku
Antoni Motyczka
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Antoniego Motyczkê

Oœwiadczenie skierowane do wiceprezes Rady Ministrów, minister finansów Zyty Gilowskiej

1 stycznia 2007 r. wesz³a w ¿ycie nowelizacja ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków
i darowizn. Zgodnie z art. 4a ust. 1 zwalnia siê od podatku nabycie w³asnoœci rzeczy lub praw maj¹tko-
wych przez ma³¿onka, zstêpnych, wstêpnych, pasierba, rodzeñstwa, ojczyma i macochê, na zasadach
okreœlonych w kolejnych zapisach tej¿e ustawy.

Chcia³bym zwróciæ uwagê na potrzebê wprowadzenia podobnych przepisów wobec rodzin zastêp-
czych, które maj¹ zapewniæ dziecku takie same warunki rozwoju jak dziecku rodzonemu. W wypadku
obecnie obowi¹zuj¹cej ustawy niestety tak nie jest, gdy¿ na przyk³ad przekazanie domu lub mieszkania
pe³noletniemu wychowankowi zwi¹zane jest z potrzeb¹ uiszczenia 12% podatku od darowizny w urzê-
dzie skarbowym. W tej sytuacji, jeœli dom jednorodzinny ma wartoœæ 300 tysiêcy z³, rodzina zastêpcza
b¹dŸ jej wychowanek zmuszeni zostaj¹ do zap³acenia ponad 30 tysiêcy z³ podatku.

Na dzieñ dzisiejszy dziecko z rodziny zastêpczej traktowane jest jak obca osoba. Uwa¿am, i¿ nale¿a³o-
by rozwa¿yæ mo¿liwoœæ kolejnej nowelizacji ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i daro-
wizn tak, aby zlikwidowaæ jeden z problemów polskiego systemu opieki nad dzieckiem i rodzin¹.

Pañstwo powinno do³o¿yæ wszelkich starañ, aby wychowywanie dzieci poza rodzin¹ naturaln¹ by³o
traktowane identycznie jak w naturalnej podstawowej komórce spo³ecznej, i dziêki temu przynosi³o lep-
sze efekty ca³ego procesu rozwojowo-wychowawczego dziecka.

Z wyrazami szacunku
Antoni Motyczka

35. posiedzenie Senatu w dniach 20 i 21 czerwca 2007 r.
258 Przemówienia i oœwiadczenia senatorów przekazane do protoko³u, niewyg³oszone podczas 35. posiedzenia Senatu



Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Andrzeja Owczarka

Oœwiadczenie skierowane do ministra transportu Jerzego Polaczka

W zwi¹zku z podjêt¹ 1 czerwca 2007 r. decyzj¹ o przebiegu drogi ekspresowej S-8 tras¹ Wroc³aw–Sy-
ców–Kêpno–Piotrków Trybunalski–Warszawa zwracam siê z proœb¹ o wyjaœnienie w¹tpliwoœci miesz-
kañców mojego okrêgu wyborczego co do prawdziwoœci uzasadnienia i bezstronnoœci GDDKiA.

W uzasadnieniu g³ównym argumentem jest stanowisko Komisji Europejskiej w sprawie finansowa-
nia drogi ekspresowej S8. Moje w¹tpliwoœci budzi przede wszystkim pytanie zadane Komisji Europej-
skiej przez GDDKiA. By³o ono tak sformu³owane, i¿ mog³o potwierdziæ tylko za³o¿on¹ tezê o przebiegu S-
8 przez Piotrków.

W planach zagospodarowania przestrzennego gmin powiatów: sieradzkiego, zduñskowolskiego, ³as-
kiego, pabianickiego, od dziewiêtnastu lat zarezerwowany jest korytarz dla tej drogi. Dlaczego nie pró-
bowano naprawiæ bezprawnego dzia³ania urzêdników, którzy do Brukseli podali wariant piotrkowski?

W¹tpliwoœci te s¹ wsparte przez wypowiedzi pani komisarz Danuty Hübner i eurodeputowanego Jac-
ka Saryusza-Wolskiego, którzy twierdz¹, ¿e s¹ mo¿liwe zmiany korytarza TEN-T. Podobnie napisa³ Pan
Minister w odpowiedzi z dnia 9 maja 2007 r. na moje oœwiadczenie senatorskie.

Chcia³bym siê dowiedzieæ, jak zbadano prognozy rozwoju ruchu tranzytowego, rzekomo znacznie
wiêkszego w przebiegu piotrkowskim. We wspomnianej odpowiedzi napisa³ Pan, i¿ œredniodobowy ruch
w 2005 r. w Be³chatowie wynosi³ dziesiêæ tysiêcy trzysta czterdzieœci dziewiêæ pojazdów, a w £asku sie-
demnaœcie tysiêcy szeœæset osiemdziesi¹t. W tej sytuacji nie ma siê co dziwiæ, i¿ kierowcy samochodów
ciê¿arowych wol¹ jechaæ przez Be³chatów.

W uzasadnieniu GDDKiA pisze o wyd³u¿onym i nienaturalnym przebiegu trasy przez Sieradz.
Chcia³bym siê dowiedzieæ, jaka jest d³ugoœæ trasy w obydwu przebiegach i dlaczego przebieg sieradz-

ki jest nienaturalny.
Innym argumentem jest kolizja z obszarem Natury 2000 (dolina rzeki Grabi). We wspomnianej wcze-

œniej Pañskiej odpowiedzi jest napisane, ¿e „¿aden z wariantów nie koliduje z obszarami «Natury 2000»”.
Potwierdza to pismo wojewódzkiego konserwatora przyrody z £odzi (pismo nr SR.V.6640/50/2007)
z dnia 4 czerwca 2007 r., który pisze, i¿ dolina rzeki Grabi nie jest wymieniana jako obszar projektowany
do w³¹czenia do Europejskiej Sieci Ekologicznej „Natura 2000”.

W dniu 24 paŸdziernika 2005 r. w Sieradzu odby³o siê spotkanie w sprawie budowy trasy ekspresowej
S8, podczas którego przedstawiciel GDDKiA, pan Grzegorz Obara, który wskaza³ na ogromne znaczenie
trasy ekspresowej S8 dla regionu i nawi¹za³ do kwestii jej ekonomicznego uzasadnienia i efektywnoœci,
zwróci³ uwagê na ekonomiczn¹ op³acalnoœæ trasy. Jak podkreœli³, realizacja trasy jest realna i op³acal-
na, stopa zwrotu drogi S-8 jest porównywalna z autostrad¹ A2 i w chwili obecnej w³aœciwe jest przy-
st¹pienie do dalszych etapów realizowania i finansowania inwestycji. WypowiedŸ ta dotyczy³a oczywi-
œcie wariantu ³ódzkiego.

By³bym bardzo wdziêczny Panu Ministrowi, gdybym uzyska³ wyjaœnienie, co wa¿nego zmieni³o po-
gl¹dy tych samych pracowników GDDKiA w ci¹gu roku, kiedy zaczêto udowadniaæ, i¿ wariant piotrkow-
ski jest korzystniejszy, zaprzeczaj¹c wczeœniejszym wieloletnim pracom dokumentacyjnym.

Andrzej Owczarek
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senator Mariê Pañczyk-Pozdziej

Oœwiadczenie skierowane do prezesa Zarz¹du Narodowego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospo-
darki Wodnej Kazimierza Kujdy

Pragnê wyraziæ g³êbokie zaniepokojenie przed³u¿aniem siê procedury zwi¹zanej z przyznaniem Fun-
dacji na rzecz Dzieci „Miasteczko Œl¹skie” dotacji na realizacjê zadañ profilaktyki zdrowotnej dzieci na
terenach nara¿enia œrodowiskowego na o³ów w 2007 r.

Zadanie to w sposób kompleksowy fundacja realizuje nieprzerwanie od 1993 r., zaœ z udzia³em œrod-
ków NFOŒiGW – od 1995 r. Istot¹ prowadzonego od wielu lat z pasj¹ programu jest równoleg³a realizacja
wielu zadañ, pocz¹wszy od monitoringu zdrowotnego poprzez systemow¹ pomoc medyczn¹, prowadze-
nie profilaktyki zdrowotnej, po szerok¹ edukacjê ekologiczn¹ wraz z promocj¹ zdrowia. Nie muszê Pana
przekonywaæ, ¿e o³ów nale¿y do najwa¿niejszych trucizn œrodowiskowych. Jego obecnoœæ w organizmie
dziecka w ka¿dym stê¿eniu jest niepo¿¹dana. Poprzez dzia³ania fundacji generowane s¹ w œrodowisku
rozwi¹zania na rzecz wzrostu bezpieczeñstwa œrodowiskowego dzieci. Przy u¿yciu sprzêtu fundacji rea-
lizowano najwa¿niejsze programy monitoringu zdrowotnego dzieci w województwie œl¹skim. Wed³ug
specjalistów jest to najbardziej zagro¿ony okrêg w Polsce, a nawet w Europie.

W bie¿¹cym roku Fundacja na rzecz Dzieci „Miasteczko Œl¹skie”, zgodnie z obowi¹zuj¹c¹ procedur¹
i wymaganiami NFOŒiGW, z³o¿y³a w terminie wniosek o dotacjê, który zosta³ przyjêty i zakwalifikowany
do dofinansowania, a w dniu 14 maja bie¿¹cego roku przeprowadzone by³y pozytywne negocjacje w za-
kresie realizacji zadañ i podpisany protokó³. Niestety sprawa dotacji wci¹¿ nie jest za³atwiona.

Dlatego zwracam siê z proœb¹ o uruchomienie œrodków finansowych na realizacjê przewidzianych
planem zadañ profilaktyki zdrowotnej dzieci. Tylko wówczas fundacja bêdzie mog³a bowiem spe³niaæ
swe statutowe zadania i w dalszym ci¹gu zarówno pomagaæ najbardziej poszkodowanym, jak i s³u¿yæ
profilaktyce zdrowotnej najm³odszych.

Z powa¿aniem
Maria Pañczyk-Pozdziej
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Czes³awa Ryszkê

Oœwiadczenie skierowane do ministra sprawiedliwoœci, prokuratora generalnego RP Zbigniewa Ziobry

Szanowny Panie Ministrze!
Rok temu, 8 czerwca 2006 r., skierowa³em do Pana Ministra oœwiadczenie w sprawie „drastycznego

pogwa³cenia praw i godnoœci inwalidki, osoby starszej, cierpi¹cej na ciê¿k¹ chorobê nowotworow¹,
przez sêdziego S¹du Rejonowego w Czêstochowie. Sêdzia ten prowadzi³ w latach 2003–2005 postêpo-
wanie – IC 280/03 – w sprawie zmiany wysokoœci renty wyp³acanej wspomnianej inwalidce na mocy
prawomocnego wyroku z 1999 r. przez sprawcê jej ciê¿kiego pobicia, które mia³o miejsce w 1996 r.”.

W moim oœwiadczeniu zwraca³em tak¿e uwagê na bardzo bolesne skutki dzia³añ S¹du Rejonowego
w Czêstochowie dla spadkobierców poszkodowanej, stwierdzaj¹c: „Obecnie, po œmierci poszkodowa-
nej, sprawca bestialskiego pobicia inwalidki kieruje swe wysokie roszczenia do jej spadkobierców. Do-
sz³o zatem, na skutek z³amania przez sêdziego ustawowych wymogów prawnych, do sytuacji, w której
oprawca pastwi siê nad poszkodowan¹ nawet po œmierci”.

Wskazywa³em równie¿ konkretnie, jakie prawa zosta³y przez S¹d Rejonowy w Czêstochowie po-
gwa³cone, pisz¹c: „Chcia³bym ponadto zwróciæ uwagê na fakt nieludzkiego potraktowania poszkodowa-
nej inwalidki przez sêdziego w maju i czerwcu 2005 r. Ze wzglêdu na zaawansowan¹ chorobê nowotwo-
row¹ ofiara pobicia z 1996 r. nie by³a w stanie uczestniczyæ w postêpowaniu s¹dowym ani kontaktowaæ
siê z adwokatem od lutego 2005 r. Sêdzia, œwiadom, i¿ pozwana jest przykuta do ³ó¿ka, walczy o ¿ycie,
odrzuci³ z³o¿ony w dniu 10 czerwca 2005 r. wniosek o zawieszenie postêpowania s¹dowego i mimo bra-
ku pe³nomocnika poszkodowanej wyda³ w dniu 20 czerwca 2005 r. niesprawiedliwy wyrok. Dzieñ póŸ-
niej, 21 czerwca 2005 r., poszkodowana zmar³a. Warto w tym miejscu zauwa¿yæ, ¿e sêdzia nie mia³ pra-
wa wydaæ wyroku, gdy¿ w tym czasie przez s¹d rejonowy by³ rozpatrywany wniosek poszkodowanej
o wykluczenie sêdziego”.

Dosz³o wiêc w czerwcu 2005 r. do z³amania przez S¹d Rejonowy w Czêstochowie dwóch artyku³ów ko-
deksu postêpowania cywilnego – art. 174 § 1, art. 50 § 3 – poniewa¿ zawieszenie postêpowania w zaist-
nia³ej sytuacji by³o obligatoryjne, a ponadto sêdzia winien wykonywaæ tylko czynnoœci niecierpi¹ce
zw³oki do chwili rozpatrzenia wniosku o jego wykluczenie. Zatem wyrok z 20 czerwca 2005 r. zosta³ wy-
dany z ra¿¹cym naruszeniem prawa.

W piœmie nr BM-III-051-3869/06/R. z dnia 21 lipca 2006 r. otrzyma³em od Pana Ministra odpowiedŸ
na przytoczone wczeœniej oœwiadczenie. OdpowiedŸ ta dawa³a nadziejê na zniesienie negatywnych
skutków wyroku z dnia 20 czerwca 2005 r., wydanego w ramach procesu IC 280/03.

Niestety, okaza³o siê, ¿e informacje przekazane Ministerstwu Sprawiedliwoœci w lipcu 2006 r. przez
Prezesa S¹du Okrêgowego w Czêstochowie maj¹ niewiele wspólnego z rzeczywistoœci¹. W odpowiedzi
z dnia 21 lipca 2006 r. zapisano bowiem miêdzy innymi: „z informacji prezesa S¹du Okrêgowego w Czê-
stochowie wynika, ¿e wyrok ten nie ma przymiotu prawomocnoœci i nastêpca prawny zmar³ej, pan Karol
Œwierczyñski, ma otwart¹ drogê do z³o¿enia od niego apelacji”. W praktyce otwarta droga do z³o¿enia ape-
lacji wygl¹da³a w ten sposób, ¿e S¹d Rejonowy i S¹d Okrêgowy w Czêstochowie, po trwaj¹cym prawie rok
postêpowaniu – od maja 2006 r. do kwietnia 2007 r. – odmówi³y synowi zmar³ej nale¿nego prawa do otrzy-
mania wyroku z dnia 20 czerwca 2005 r. z uzasadnieniem, co uniemo¿liwi³o mu z³o¿enie apelacji.

Mamy wiêc tutaj do czynienia z wyj¹tkow¹ obstrukcj¹ ze strony S¹du Rejonowego i S¹du Okrêgowego
w Czêstochowie, która polega na wielokrotnym ³amaniu przez s¹d podstawowych norm prawnych,
w tym z³amaniu zasady niezawis³oœci sêdziego przez prze³o¿onego, który wyda³ sêdziemu polecenie od-
rzucenia wniosku syna poszkodowanej o przes³anie wyroku z uzasadnieniem – dowód: karta 414 akt IC
280/03. Dziêki temu sprawca pobicia inwalidki mo¿e nadal domagaæ siê wysokiego odszkodowania od
jej spadkobierców w oparciu o niesprawiedliwy wyrok z dnia 20 czerwca 2005 r. w ramach tocz¹cego siê
procesu IC 1588/06.

Taka sytuacja jest wysoce krzywdz¹ca, zw³aszcza w œwietle opinii s¹dowo-lekarskiej sporz¹dzonej
przez bieg³ych profesorów z Uniwersytetu Medycznego w £odzi na zlecenie Prokuratury Rejonowej Ka-
towice Centrum-Zachód w ramach œledztwa o wydanie fa³szywej opinii przez bieg³ych z Zak³adu Medy-
cyny S¹dowej w Katowicach. W szczególnoœci biegli z Uniwersytetu Medycznego w £odzi w swej opinii
z 29 sierpnia 2006 r. stwierdzili, i¿ poszkodowana by³a osob¹ niepe³nosprawn¹ w zwi¹zku z pobiciem
w dniu 19 marca 1996 r., co jednoznacznie potwierdza, ¿e s³usznie otrzymywa³a rentê od sprawcy jej po-
bicia, a wyrok z 20 czerwca 2005 r. jest b³êdny. S³uszny by³ wyrok s¹du rejonowego z dnia 28 czerwca
1999 r., przyznaj¹cy poszkodowanej œwiadczenie rentowe w zwi¹zku z trwa³ym uszczerbkiem na zdro-
wiu na skutek pobicia w dniu 19 marca 1996 r.
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Panie Ministrze, opisywana przeze mnie sprawa ma charakter wyj¹tkowy, gdy¿ s¹d, którego zada-
niem jest stanie na stra¿y porz¹dku prawnego i sprawiedliwoœci, wykorzystuje swój potê¿ny aparat, by
udowodniæ obywatelowi, ¿e sêdzia zawsze ma racjê, nawet jeœli nie ma racji. Co wiêcej, w okresie od ma-
ja 2005 r. do kwietnia 2007 r. s¹d w Czêstochowie wielokrotnie i œwiadomie z³ama³ prawo, prowadz¹c
sprawê IC 280/03, posuwaj¹c siê nawet do wprowadzenia w b³¹d ministra sprawiedliwoœci w lipcu
2006 r. Œwiadczy o tym poni¿szy fragment skargi syna poszkodowanej z dnia 6 czerwca 2007 r., skiero-
wanej do pana ministra – kopia skargi w za³¹czeniu*: „Jednoczeœnie pismo ministra sprawiedliwoœci –
z 21 lipca 2006 r. – zawiera informacjê przekazan¹ przez s¹d w Czêstochowie jakoby wniosek o wy³¹cze-
nie sêdziego zosta³ z³o¿ony w dniu 17 czerwca 2005 r. Jest to informacja nieprawdziwa, poniewa¿ wnio-
sek ten zosta³ z³o¿ony 16 czerwca 2005 r., a 17 czerwca 2005 r. zapozna³ siê z tym wnioskiem prezes
S¹du Rejonowego w Czêstochowie – dowód: karta 389 akt IC 280/03. Zatem podanie przez s¹d w Czê-
stochowie dnia 21 czerwca 2005 r. jako daty wp³ywu do akt wniosku o wy³¹czenie sêdziego jest prób¹
ukrycia faktu, ¿e s¹d rejonowy wstrzyma³ bieg wniosku o wy³¹czenie sêdziego, co z kolei umo¿liwi³o sê-
dziemu wydanie wyroku w dniu 20 czerwca 2005 r. z pogwa³ceniem art. 50 §3 k.p.c.”.

Panie Ministrze, wiem, jak bardzo le¿y Panu na sercu uzdrowienie wymiaru sprawiedliwoœci w Pol-
sce, dlatego proszê Pana o wnikliwe przyjrzenie siê tej bulwersuj¹cej sprawie, poniewa¿ jej wyprostowa-
nie mo¿e wp³yn¹æ pozytywnie na tysi¹ce innych spraw s¹dowych.

Czes³aw Ryszka
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Jana Szafrañca

Oœwiadczenie skierowane do ministra nauki i szkolnictwa wy¿szego Micha³a Seweryñskiego

Szanowny Panie Ministrze!
W zwi¹zku ze skierowan¹ do Pana Ministra skarg¹ profesorów z Zak³adu Metafizyki KUL, dotycz¹c¹

zaleceñ Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej (4-06-06) pod adresem wydzia³u KUL, zwracam siê do
Pana Ministra o zapoznanie mnie z Pana stanowiskiem w wymienionej sprawie.

Profesorowie poszczególnych katedr zarzucaj¹ komisji próbê ideologicznej ingerencji w treœæ i sposób
uprawiania filozofii. Przedstawiona przez nich argumentacja w pe³ni uzasadnia z³o¿on¹ skargê. Zda-
niem profesorów komisja poprzez ingerencjê w treœæ wyk³adów, a tak¿e kompetencje katedr, przekro-
czy³a formalnoprawne uprawnienia. Podjêcie przez komisjê próby ideologizacji filozofii na KUL, próby
deprecjonowania filozofii na tej uczelni, jest zarzutem, który wymaga rzetelnego rozpoznania i rozwa¿e-
nia.

Jako by³y absolwent Wydzia³u Filozofii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim nie mogê zgodziæ siê
na wywieranie administracyjnego nacisku na Wydzia³ Filozofii KUL i poszczególne katedry.

W zwi¹zku z tym zwracam siê do Pana Ministra z gor¹c¹ proœb¹ o rozpatrzenie przez Pana Ministra
i komisjê rektorów dzia³añ komisji akredytacyjnej, aby filozofia, jak pisz¹ profesorowie, by³a przedmio-
tem troski i ochrony, a nie kolejnej ideologizacji.

Z powa¿aniem
Jan Szafraniec
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Jana Szafrañca

Oœwiadczenie skierowane do ministra zdrowia Zbigniewa Religi

Otrzyma³em pismo Dyrektor Bia³ostockiego Centrum Onkologii w sprawie stanowiska Ministerstwa
Zdrowia uniemo¿liwiaj¹cego pozyskanie funduszy przez Bia³ostockie Centrum Onkologii w ramach
Grupy Operacyjnej 13.2 „Inwestycje w infrastrukturê o znaczeniu ponadregionalnym” Programu Ope-
racyjnego „Infrastruktura i Œrodowisko”.

Jak wynika z za³¹czonego pisma Dyrektora Departamentu Funduszy Strukturalnych i Programów
Pomocowych w Ministerstwie Zdrowia z dnia 19 grudnia 2006 r., zgodnie z decyzj¹ kierownictwa Mini-
sterstwa Zdrowia z dnia 18 grudnia 2006 r., Regionalne Oœrodki Onkologii zosta³y wpisane jako benefi-
cjenci w powy¿szej grupie operacyjnej.

Tymczasem w piœmie z dnia 8 maja 2007 r. Ministerstwo Zdrowia stwierdza, i¿ Regionalne Oœrodki
Onkologii mog¹ aplikowaæ o œrodki z funduszy strukturalnych, przewidziane na tego typu zadania, je-
dynie w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych.

Powy¿sza decyzja postawi³a Bia³ostockie Centrum Onkologii w bardzo trudnej sytuacji. PóŸny termin
otrzymania pisma uniemo¿liwi³ zg³oszenie uwag przez BCO w ramach konsultacji spo³ecznych. Tak¿e
ponowne wybory samorz¹dowe i konstytuowanie siê zarz¹du województwa ograniczy³y w znacznym
stopniu mo¿liwoœæ dzia³ania Bia³ostockiego Centrum Onkologii.

Trudna sytuacja finansowa oraz ogromne potrzeby inwestycyjne i zbyt ma³e w stosunku do potrzeb
fundusze RPO sprawiaj¹, i¿ mo¿liwoœæ korzystania z dzia³ania 13.2 jest jedyn¹ szans¹ egzystencji, fun-
kcjonowania podlaskiej onkologii. Jak stwierdza Dyrektor BCO, ponadregionalny zasiêg dzia³ania Bia-
³ostockiego Centrum Onkologii wi¹¿e siê z wykonywanymi procedurami wysokospecjalistycznymi ra-
dioterapii i brachyterapii, a tak¿e z dzia³alnoœci¹ naukow¹ i dydaktyczn¹ funkcjonuj¹cej na bazie BCO
Kliniki Onkologii Akademii Medycznej w Bia³ymstoku.

W zwi¹zku z tym, identyfikuj¹c siê z proœb¹ Dyrektor Bia³ostockiego Centrum Onkologii, zwracam
siê do Pana Ministra o podjêcie w tej sprawie pozytywnej decyzji.

Z powa¿aniem
Jan Szafraniec
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Zbigniewa Trybu³ê

Oœwiadczenie skierowane do ministra transportu Jerzego Polaczka

Szanowny Panie Ministrze!
Zwracam siê do Pana Ministra z proœb¹ o uwzglêdnienie w planach bud¿etowych na rok 2008 obwo-

dnicy miasta Gostynia.
Sytuacja mieszkañców Gostynia, których domy po³o¿one s¹ przy drodze krajowej nr 12, uleg³a

w ci¹gu ostatnich kilku lat gwa³townemu pogorszeniu. Droga krajowa nr 12 jest arteri¹ o du¿ym natê¿e-
niu ruchu, tak miejscowego, jak i tranzytowego, w tym ciê¿kiego. Sporym mankamentem tej drogi jest
jej przebieg przez w¹skie ulice i rynek Gostynia, co powoduje przy nieustannym przejeŸdzie ciê¿kich ti-
rów niszczenie budynków poprzez pêkniêcia œcian, wzrost zagro¿enia bezpieczeñstwa dla uczestników
ruchu drogowego, wreszcie zwiêkszon¹ emisjê spalin i ha³asu, co odbija siê na zdrowiu mieszkañców.

Tymczasem samorz¹d województwa wielkopolskiego rozpocz¹³ prace nad modernizacj¹ drogi nr 434,
która przebiega od Poznania przez Kórnik, Œrem, Gostyñ i Krobiê do Rawicza, gdzie ³¹czy siê z drog¹ kra-
jow¹ nr 5 biegn¹c¹ dalej do Wroc³awia. Plany modernizacji zak³adaj¹ budowê obwodnic dla wymienio-
nych miast wielkopolskich, z wyj¹tkiem Gostynia. Powodem jest fakt krzy¿owania siê w Gostyniu dróg
nr 12 i 434, w zwi¹zku z czym plany budowy obwodnicy musz¹ powstaæ wspólnie dla obydwu wymienio-
nych dróg. Dopóki wiêc nie zostanie wyznaczony przebieg obwodnicy drogi krajowej nr 12, nie mo¿na
mówiæ o obwodnicy dla Gostynia na drodze wojewódzkiej nr 434.

Istnieje przeto koniecznoœæ zapewnienia œrodków finansowych na prace przygotowawcze i projekto-
we dotycz¹ce obwodnicy Gostynia na drodze krajowej nr 12. Chodzi o opracowanie szczegó³owej kon-
cepcji obwodnicy, w³¹cznie z dok³adnym wytyczeniem drogi, uzgodnienie wszelkich prac z administra-
torem drogi wojewódzkiej nr 434, po to, by umo¿liwiæ wprowadzenie korytarzy przebiegu obydwu obwo-
dnic do studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gostynia.

Zakoñczenie powy¿szych prac, wraz z decyzj¹ œrodowiskow¹, umo¿liwi przygotowanie i rozpoczêcie
wykupu gruntów pod budowê obwodnicy. Aby racjonalne sta³o siê rozpoczêcie prac koncepcyjnych
i projektowych nad obwodnic¹ Gostynia w pasie drogi krajowej nr 12, nale¿a³oby w bud¿ecie na rok
2008 zabezpieczyæ stosowne œrodki na pokrycie kosztów wymienionych prac. Je¿eli prace koncepcyjne
i projektowe – na razie w tej fazie nie chodzi o prace budowlano-drogowe, co mocno podkreœlam – nie zo-
stan¹ uruchomione, to dwudziestotysiêczny Gostyñ nie doczeka siê w najbli¿szych latach ¿adnej obwo-
dnicy – ani na drodze krajowej, ani na drodze wojewódzkiej.

Z powa¿aniem
Zbigniew Trybu³a
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Zbigniewa Trybu³ê

Oœwiadczenie skierowane do ministra kultury i dziedzictwa narodowego Kazimierza Ujazdowskiego

Wielce Szanowny Panie Ministrze!
Zwracam siê do Pana Ministra z proœb¹ o pozytywne rozpatrzenie wniosku z³o¿onego 4 kwietnia 2007 r.

przez proboszcza Bazyliki Najœwiêtszego Zbawiciela i Wszystkich Œwiêtych w Dobrym Mieœcie (wojewódz-
two warmiñsko-mazurskie), ksiêdza Stanis³awa Zienkiewicza o uzyskanie dotacji na konserwacjê i re-
stauracjê organów w Bazylice Najœwiêtszego Zbawiciela i Wszystkich Œwiêtych w Dobrym Mieœcie.

Wniosek ten, z³o¿ony w Departamencie Ochrony Zabytków w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa
Narodowego w ramach Programu Operacyjnego „Dziedzictwo Kulturowe”, priorytet 1 – Rewaloryzacja
zabytków nieruchomych i ruchomych, dotyczy sumy 135 tysiêcy z³. Ca³kowity przewidywany koszt rea-
lizacji prac oceniono na 271 tysiêcy 20 z³ 46 gr. Œrodki w³asne wnioskodawcy to 60 tysiêcy 200 z³ 46 gr.

Organy piszcza³kowe w Dobrym Mieœcie – jeden z najcenniejszych zabytków na Warmii z 1604 roku,
wpisany do rejestru zabytków ruchomych województwa warmiñsko-mazurskiego decyzj¹ WKZ
nr B-161 (1-105)/96 z dnia 1 kwietnia 1997 r. – wymagaj¹ pilnej konserwacji ze wzglêdu na bardzo z³y
stan zachowania zabytku i koniecznoœæ zatrzymania postêpuj¹cych nieodwracalnych zniszczeñ. Prace
konserwacyjne maj¹ na celu zatrzymanie procesów destrukcyjnych i przywrócenie zabytkowym orga-
nom w jak najwiêkszym stopniu pierwotnych walorów estetycznych i artystycznych.

Proszê wiêc raz jeszcze Pana Ministra o przychylne potraktowanie mojej proœby.

Z powa¿aniem
Zbigniew Trybu³a
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Uchwa³y Senatu RP
podjête

na 35. posiedzeniu Senatu





UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 20 czerwca 2007 r.

w sprawie stanowiska Senatu dotycz¹cego reformy traktatowej
Unii Europejskiej

Senat Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzaj¹c, ¿e system g³osów wa¿onych w Radzie Unii Europej-
skiej ustanowiony przez Traktat Nicejski z dnia 11 grudnia 2000 r. s³u¿y realizacji zasady solidarnoœci
wewn¹trz Unii Europejskiej, uznaje, ¿e jakiekolwiek zmiany w tym systemie powinny respektowaæ po-
stulat zachowania równowagi w procesie decyzyjnym pomiêdzy du¿ymi, œrednimi i ma³ymi pañstwami
cz³onkowskimi. Senat Rzeczypospolitej Polskiej oczekuje równie¿, ¿e ewentualne zmiany w obowi¹zu-
j¹cym systemie g³osowañ nie bêd¹ pozostawa³y w sprzecznoœci z d¹¿eniem do zapewnienia obywatelom
wszystkich pañstw cz³onkowskich równego wp³ywu na podejmowane decyzje. Od polskiej delegacji Se-
nat Rzeczypospolitej Polskiej oczekuje skutecznej obrony tych zasad w pracach nad mandatem dla
Konferencji Miêdzyrz¹dowej zwo³anej w sprawie reformy traktatowej.

Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.
MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



U C H W A £ A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 21 czerwca 2007 r.

w sprawie ustawy o zasadach pokrywania kosztów powsta³ych u wytwórców
w zwi¹zku z przedterminowym rozwi¹zaniem umów d³ugoterminowych sprzeda¿y mocy

i energii elektrycznej

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 24 maja 2007 r. ustawy o zasa-
dach pokrywania kosztów powsta³ych u wytwórców w zwi¹zku z przedterminowym rozwi¹zaniem
umów d³ugoterminowych sprzeda¿y mocy i energii elektrycznej, wprowadza do jej tekstu nastêpuj¹ce
poprawki:
1) w art. 2 w pkt 9 wyrazy „kosztów osieroconych i“ zastêpuje siê wyrazami „kosztów osieroconych, ko-

sztów, o których mowa w art. 43, oraz“;
2) w art. 3:

a) w ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) zgodê wytwórcy na otrzymanie œrodków na pokrycie kosztów osieroconych lub kosztów,

o których mowa w art. 43, zgodnie z przepisami ustawy albo rezygnacjê z otrzymania tych
œrodków; “,

b) skreœla siê ust. 5;
3) w art. 3 w ust. 4 w pkt 1 w lit. b wyrazy „nie spowoduje wezwania do wykonania umowy porêczenia

lub gwarancji“ zastêpuje siê wyrazami „nie bêdzie stanowiæ podstawy do wezwania do wykonania
umowy porêczenia lub gwarancji w stosunku do tych porêczycieli i gwarantów, którzy przedstawi¹
wierzycielom oœwiadczenia, ¿e zawarcie umowy rozwi¹zuj¹cej nie spowoduje utraty przez w³aœci-
cieli roszczeñ posiadanych przez wierzycieli zabezpieczeñ w postaci porêczenia lub gwarancji“;

4) w art. 3 po ust. 7 dodaje siê ust. 7a w brzmieniu:
„7a. Wyra¿enie przez wierzycieli zgód na zawarcie umów rozwi¹zuj¹cych z przyczyn okreœlonych

ustaw¹ nie bêdzie stanowiæ podstawy do zg³oszenia przez porêczycieli lub gwarantów sp³aty wie-
rzytelnoœci, o których mowa w ust. 4 pkt 1 lit b, zarzutu o utracie przez wierzycieli praw z posia-
danych gwarancji lub porêczeñ.“;

5) w art. 3 w ust. 8 po wyrazach „kosztów osieroconych“ dodaje siê wyrazy „lub kosztów, o których mo-
wa w art. 43”;

6) w art. 8 w pkt 2 wyrazy „wynikaj¹c¹ z kosztu ponoszonego przez tego p³atnika w zwi¹zku“ zastêpuje
siê wyrazami „za œwiadczenie us³ug przesy³ania lub dystrybucji, w sk³ad której wchodzi tak¿e op³a-
ta za œwiadczenie na rzecz tego odbiorcy oraz przedsiêbiorstwa us³ugi zwi¹zanej“;

7) w art. 9 w ust. 4 po wyrazie „op³atê“ dodaje siê wyrazy „z tytu³u œwiadczenia us³ugi dystrybucyjnej
zwi¹zanej z zakupem us³ugi udostêpniania krajowego systemu elektroenergetycznego“;

8) w art. 11 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Wspó³czynnik oznaczony symbolem “SRn„oblicza siê wed³ug wzoru:
gdzie poszczególne symbole oznaczaj¹:

KOmw – sumê kosztów osieroconych okreœlonych w za³¹czniku nr 2 do ustawy obliczon¹ dla wy-
twórców, którzy otrzymuj¹ œrodki na pokrycie kosztów osieroconych na zasadach okreœlo-
nych w ustawie,

KOm – sumê kosztów osieroconych okreœlonych w za³¹czniku nr 2 do ustawy.”;
9) w art. 12 w ust. 1:

a) w pkt 1:
– wzór otrzymuje brzmienie:

– definicje symboli „O0“ i „Oi-2“ przenosi siê po definicji symbolu „G0“,
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b) w pkt 2:
– wzór otrzymuje brzmienie:

– symbol „NRi-2“ zastêpuje siê symbolem „NR(i-2)“;
10) w art. 13:

a) wzór otrzymuje brzmienie:

b) symbol „ΣKOfi“ zastêpuje siê symbolem „ΣKOfi“;
11) w art. 14 w ust. 1 w zdaniu koñcowym wyrazy „do 20 dnia miesi¹ca“ zastêpuje siê wyrazami „do

6 dnia miesi¹ca“;
12) w art. 14 w ust. 2 w pkt 2 w zdaniu koñcowym wyraz „systemowe“ zastêpuje siê wyrazem „przesy³o-

we”;
13) w art. 15 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. P³atnik op³aty przejœciowej przekazuje operatorowi, w terminie okreœlonym w umowie zawartej
z tym operatorem, œrodki z tytu³u op³aty przejœciowej, obliczone w sposób, o którym mowa w art. 9
ust. 2 pkt 1 lit. a i b, za okres rozliczeniowy.“;

14) w art. 17 w ust. 2 i 3 wyrazy „w terminie 7 dni“ zastêpuje siê wyrazami „w terminie do 7 dni“;
15) w art. 18 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Pocz¹wszy od 2009 r. wysokoœæ zasobu p³ynnoœciowego, oznaczon¹ symbolem “Bi„, dla ka¿dego
roku “i”, oblicza siê wed³ug wzoru:

gdzie poszczególne symbole oznaczaj¹:
p – wytwórcê,
KOr(i-1) – kwotê kosztów osieroconych obliczon¹ dla wytwórcy, który:
1) do wniosku, o którym mowa w art. 24 ust. 1, do³¹czy³ oœwiadczenie o wyborze korekty, o któ-

rej mowa w art. 29 ust. 1, wed³ug wzoru:

gdzie poszczególne symbole oznaczaj¹:
KOZ3(i-1) – kwotê kosztów osieroconych okreœlon¹ w za³¹czniku nr 3 do ustawy, dla roku po-

przedzaj¹cego dany rok kalendarzowy „i“,
j – kolejne lata pomiêdzy rokiem 2007 a rokiem „i–1”,
si – stopê aktualizacji w wysokoœci równej stopie aktualizacji, oznaczonej symbolem „sj“, z ro-

ku poprzedniego,
sj – stopê aktualizacji równ¹ rentownoœci piêcioletnich obligacji skarbowych emitowanych na

najbli¿szy dzieñ poprzedzaj¹cy dzieñ 30 czerwca danego roku „j“, wed³ug danych opubliko-
wanych przez ministra w³aœciwego do spraw finansów publicznych oraz G³ówny Urz¹d Sta-
tystyczny, powiêkszonej o ró¿nicê pomiêdzy stop¹ kredytu redyskontowego a stop¹ depozy-
tow¹ Narodowego Banku Polskiego obowi¹zuj¹cymi w dniu 30 czerwca danego roku „j“;

2) do wniosku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 w roku „i-2”, do³¹czy³ oœwiadczenie o wyborze ko-
rekty, o której mowa w art. 29 ust. 2, w wysokoœci okreœlonej dla tego wytwórcy dla roku “i-1”
w za³¹czniku nr 4 do ustawy,
bi – wspó³czynnik koryguj¹cy, który wynosi:
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– 0,9 dla roku „i“ obejmuj¹cego 2009 r. i 2010 r.,
– 0,5 dla roku „i“ od roku 2011 do roku 2026,

KOWZ (i-1) – kwotê zaliczki na rok „i“, w wysokoœci okreœlonej we wniosku, o którym mowa w art.
24 ust. 1.”;

16) w art. 21 w ust. 4, w art. 31 w ust. 1 i w ust. 2 w pkt 1 i 2 oraz w art. 43 wyraz „Rzeczpospolitej“ zastê-
puje siê wyrazem „Rzeczypospolitej“;

17) w art. 22:
a) w ust. 4 po wyrazach „Pierwsz¹ ratê zaliczki“ dodaje siê wyrazy „w roku, w którym nast¹pi³o

przedterminowe rozwi¹zanie umów d³ugoterminowych na podstawie umów rozwi¹zuj¹cych,“
oraz wyrazy „90 dni“ zastêpuje siê wyrazami „120 dni“,

b) po ust. 4 dodaje siê ust. 4a w brzmieniu:
„4a. Kolejne raty zaliczki za rok, o którym mowa w ust. 4, wyp³aca siê w terminie do 5 dnia mie-

si¹ca nastêpuj¹cego po up³ywie miesi¹ca od zakoñczenia kwarta³u, za który maj¹ byæ wyp³a-
cone.“;

18) w art. 24 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Prezes URE, w drodze decyzji administracyjnej, ustala zaktualizowan¹ na dany rok “i” kwotê ko-

sztów osieroconych, o której mowa w za³¹czniku nr 3 do ustawy, oznaczon¹ symbolem „KOAZ3i“,
dla danego wytwórcy na rok nastêpny, wed³ug wzoru:

gdzie poszczególne symbole oznaczaj¹:
KOZ3i – kwotê kosztów osieroconych, o której mowa w za³¹czniku nr 3 do ustawy, dla danego

roku „i“,
j – kolejne lata miêdzy rokiem 2007 a rokiem „i“,
sj – stopê aktualizacji, o której mowa w art. 18 ust. 2.”;

19) w art. 27:
a) w ust. 1:

– w zdaniu wstêpnym symbol „KO“ zastêpuje siê symbolem „KO“,
– wzór otrzymuje brzmienie:

„KO = N – SD – R – P”,

– symbol „SD“ zastêpuje siê symbolem „SD“,
b) w ust. 3:

– w zdaniu wstêpnym symbol „SD“ zastêpuje siê symbolem „SD“,
– wzór otrzymuje brzmienie:

– symbol „Wdkj“ zastêpuje siê symbolem „Wdkj“,
c) w ust. 4:

– w zdaniu wstêpnym symbol „Wdkj“ zastêpuje siê symbolem „Wdkj“,
– wzór otrzymuje brzmienie:

d) w ust. 5:
– wzór otrzymuje brzmienie:

– symbol „Nk“ zastêpuje siê symbolem „Nk“;
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20) w art. 27 w ust. 4 skreœla siê wyrazy „fizycznie wytworzonej“ u¿yte w definicjach symboli „Dj“ i „Kj“
oraz dwukrotnie w definicji symbolu „Tj“;

21) w art. 28 ust. 1 w pkt 1 symbol „Wdkj“ zastêpuje siê symbolem „Wdkj“;
22) w art. 28 w ust. 2 po wyrazach „energii elektrycznej“ dodaje siê wyrazy „w jednostkach wytwórczych

wymienionych w za³¹czniku nr 7 do ustawy“;
23) w art. 28 po ust. 2 dodaje siê ust. 2a w brzmieniu:
„2a. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje siê do wytwórcy, który zrezygnowa³ z otrzymania œrodków na pokry-

cie kosztów osieroconych.“;
24) po art. 28 dodaje siê art. 28a w brzmieniu:

„Art. 28a.
1. Prezes URE opracowuje i przedstawia ministrowi w³aœciwemu do spraw gospodarki, corocz-

nie do dnia 30 kwietnia, sprawozdanie z wykonania zadañ wynikaj¹cych z ustawy.
2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, zawiera w szczególnoœci informacje dotycz¹ce:

1) kalkulacji kosztów osieroconych za rok poprzedni;
2) zmiany sytuacji na rynku energii elektrycznej, z uwzglêdnieniem cech rynku energii,

o których mowa w art. 49 ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne.
3. Minister w³aœciwy do spraw gospodarki na podstawie informacji, o których mowa w ust. 1

oraz w art. 56, opracowuje i przedstawia Prezesowi Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsu-
mentów, zwanemu dalej „Prezesem UOKiK“, corocznie do dnia 31 maja, raport z realizacji
ustawy.

4. Prezes UOKiK przekazuje Komisji Europejskiej, corocznie do dnia 30 czerwca, raport o któ-
rym mowa w ust. 3.”;

25) w art. 29:
a) ust. 1 i 2 otrzymuj¹ brzmienie:

„1. Prezes URE, do dnia 31 lipca ka¿dego roku kalendarzowego „i”, w drodze decyzji administracyj-
nej, ustala wysokoœæ korekty rocznej kosztów osieroconych, oznaczon¹ symbolem „KO(i-1)” dla
roku poprzedzaj¹cego dany rok kalendarzowy, dla wytwórcy, który w oœwiadczeniu, o którym
mowa w art. 24 ust. 3, wskaza³ ten sposób dokonywania korekty, wed³ug wzoru:

gdzie poszczególne symbole oznaczaj¹:

KOZ3(i-1) – kwotê kosztów osieroconych dla danego wytwórcy okreœlon¹ w za³¹czniku nr 3 do
ustawy, dla roku poprzedzaj¹cego dany rok kalendarzowy „i“,

i – rok, w którym jest obliczana korekta roczna kosztów osieroconych,
j – kolejne lata miêdzy rokiem 2007 a rokiem poprzedzaj¹cym dany rok kalendarzowy „i“,
sj – stopê aktualizacji, o której mowa w art. 18 ust. 2,
ΔWdk(i-1) – ró¿nicê miêdzy rzeczywist¹ wartoœci¹ wyniku finansowego netto z dzia³alnoœci ope-

racyjnej, skorygowanego o amortyzacjê, dostêpnego do obs³ugi zainwestowanego kapita-
³u w³asnego i obcego dla roku poprzedzaj¹cego dany rok kalendarzowy „i“, w którym jest
obliczana korekta roczna kosztów osieroconych, a prognozowan¹ wartoœci¹ tego wyniku
dla roku poprzedzaj¹cego dany rok kalendarzowy „i“, w którym jest obliczana ta korekta,
okreœlon¹ w za³¹czniku nr 5 do ustawy,

KOZW(i-1) – wyp³acon¹ wytwórcy kwotê zaliczek na poczet kosztów osieroconych w roku po-
przedzaj¹cym dany rok kalendarzowy „i“,

r1 – stopê dyskonta, okreœlon¹ w za³¹czniku nr 6 do ustawy.
2. Prezes URE do dnia 31 lipca ka¿dego roku ustala, w drodze decyzji administracyjnej, wyso-

koœæ korekty rocznej kosztów osieroconych, oznaczon¹ symbolem „KO(i-1)“, dla roku poprze-
dzaj¹cego dany rok kalendarzowy, dla wytwórcy, który w oœwiadczeniu, o którym mowa w art.
24 ust. 3 wskaza³ ten sposób dokonywania korekty, wed³ug wzoru:

gdzie poszczególne symbole oznaczaj¹:

Ws – wskaŸnik wczeœniejszej sp³aty zad³u¿enia, równy:
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– 1,2 dla wytwórcy, który do wniosku, o którym mowa w art. 24 ust. 1, do³¹czy³ zobo-
wi¹zanie o przeznaczeniu co najmniej 20% kwoty wynikaj¹cej z raty sp³aty zad³u¿enia
i odsetek, o których mowa w symbolach R

k(i-1)
i O

k(i-1)
w roku którego dotyczy wniosek, na

przedterminow¹ sp³atê zad³u¿enia wynikaj¹cego z umów kredytowych i umów po¿y-
czek:
a) na finansowanie nak³adów na rzeczowe œrodki trwa³e i œrodki trwa³e w budowie,

oznaczone symbolem N, o którym mowa w art. 27 ust. 1, zawartych przed dniem 1
maja 2004 r., a dla wytwórców, którzy do dnia wejœcia w ¿ycie ustawy nie oddali je-
dnostki wytwórczej do u¿ytku, zawartych do dnia 1 stycznia 2007 r.,

b) na refinansowanie zobowi¹zañ, o których mowa w lit a,
– 1 dla pozosta³ych wytwórców,

Rk(i-1) – ratê sp³aty zad³u¿enia sp³aconego w roku „i-1”, wynikaj¹cego z umów kredytowych,
umów po¿yczek, umowy o emisjê obligacji i papierów d³u¿nych - zawartych przed dniem 1
maja 2004 r. - a dla wytwórców, którzy do dnia wejœcia w ¿ycie ustawy nie oddali jednostki
wytwórczej do u¿ytku, zawartych do dnia 1 stycznia 2007 r. - na finansowanie nak³adów
na rzeczowe œrodki trwa³e i œrodki trwa³e w budowie, oznaczone symbolem N, o którym
mowa w art. 27 ust. 1,

Ok(i-1) – kwotê odsetek zap³aconych w roku „i-1”, wynikaj¹cych z umów kredytowych, umów
po¿yczek, umowy o emisjê obligacji i papierów d³u¿nych - zawartych przed dniem 1 maja
2004 r. - a dla wytwórców, którzy do dnia wejœcia w ¿ycie ustawy nie oddali jednostki wy-
twórczej do u¿ytku, zawartych do dnia 1 stycznia 2007 r. - na finansowanie nak³adów na
rzeczowe œrodki trwa³e i œrodki trwa³e w budowie, oznaczone symbolem N, o którym mowa
w art. 27 ust. 1,

Wdk(i-1) – wartoœæ wyniku finansowego na dzia³alnoœci operacyjnej wytwórcy, skorygowanego
o amortyzacjê, o którym mowa w art. 27 ust. 3, w roku „i-1”,

KOZW(i-1) – kwotê zaliczek, o których mowa w ust. 1,
i – rok, w którym jest obliczana korekta roczna kosztów osieroconych.”,

b) w ust 3 i 5 symbol „Rki-1“ zastêpuje siê symbolem „Rk(i-1)“ oraz symbol „Oki-1“ zastêpuje siê sym-
bolem „Ok(i-1)“;

26) w art. 30:
a) w ust. 1:

– w zdaniu wstêpnym symbol „KKi-1“ zastêpuje siê symbolem „KK(i-1)“,
– wzór otrzymuje brzmienie:

– symbol „KOn“ zastêpuje siê symbolem „KOn“,
– symbol „KOwj“ zastêpuje siê symbolem „KOwj“,

b) w ust. 2:
– w zdaniu wstêpnym symbol „KOn“ zastêpuje siê symbolem „KOn“,
– wzór otrzymuje brzmienie:

– symbol „Wdkwj“ zastêpuje siê symbolem „Wdkwj“;
27) w art. 30 w ust. 2 definicja symbolu „Nw“ otrzymuje brzmienie:

„Nw – zaktualizowan¹ wartoœæ ksiêgow¹ netto rzeczowych œrodków trwa³ych i œrodków trwa³ych
w budowie oznaczon¹ symbolem “N”, o której mowa w art. 27, skorygowan¹ o ró¿nicê miêdzy
planowan¹ wartoœci¹ nak³adów inwestycyjnych rozpoczêtych przed dniem 1 maja 2004 r. i kon-
tynuowanych zgodnie z umow¹ d³ugoterminow¹ po tym dniu do dnia 31 grudnia 2007 r., a rze-
czywiœcie poniesion¹ wartoœci¹ tych nak³adów,”;

28) w art. 31:
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a) w ust. 1 symbol „SD“ zastêpuje siê symbolem „SD“,
b) w ust 2 w pkt 1 symbol „ΔWdki-1“ zastêpuje siê symbolem „ΔWdk(i-1)“;

29) w art. 34:
a) w ust. 1 wyrazy „kwotê równ¹“ zastêpuje siê wyrazami „kwotê odsetek, zgodnie z ust. 2, od“,
b) w ust. 4 skreœla siê wyrazy „wraz z odsetkami“;

30) w art. 41:
a) w ust. 1 po u¿ytych dwukrotnie wyrazach „œrodków trwa³ych“ dodaje siê wyrazy „oraz wartoœci

niematerialnych i prawnych“,
b) w ust. 2 w zdaniu pierwszym i drugim, w ust. 3 i w ust. 4 po wyrazach „œrodków trwa³ych“ dodaje

siê wyrazy „oraz wartoœci niematerialnych i prawnych“;
31) w art. 41:

a) w ust. 1 po wyrazach „zaliczek na pokrycie kosztów osieroconych“ dodaje siê wyrazy „oraz kwot
korekty rocznej i koñcowej zgodnie z art. 33 ust. 1”,

b) w ust. 2 w zdaniu drugim oraz w ust. 3 po wyrazie „zaliczek“ dodaje siê wyrazy „oraz kwot korekty
rocznej i koñcowej zgodnie z art. 33 ust. 1”;

32) w art. 41 dodaje siê ust. 5 i 6 w brzmieniu:
„5. Œrodki, o których mowa w ust. 1, nie stanowi¹ dotacji, subwencji i innych dop³at o podobnym

charakterze w rozumieniu art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów
i us³ug (Dz.U. Nr 54, poz. 535, z póŸn. zm.).

6. Œrodków, o których mowa w ust. 1, nie uznaje siê za dochody zwolnione lub niepodlegaj¹ce opo-
datkowaniu podatkiem dochodowym w rozumieniu art. 15 ust. 2 oraz ust. 2a ustawy z dnia 15
lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.”;

33) w art. 43 zdanie wstêpne otrzymuje brzmienie:
„Dla wytwórców wymienionych w za³¹czniku nr 8 do ustawy bêd¹cych stron¹ umowy rozwi¹zu-

j¹cej, którzy zawarli d³ugoterminowe umowy na dostawê gazu ziemnego przed dniem 1 maja
2004 r. ustala siê, w zwi¹zku z obowi¹zkiem odbioru gazu ziemnego na poziomie wynikaj¹cym
z zakontraktowanej iloœci tego paliwa, kwoty, oznaczone symbolem “KOgaz”, na pokrycie kosz-
tów zu¿ycia odebranego gazu ziemnego i kosztów nieodebranego gazu ziemnego, obliczane we-
d³ug wzoru: “;

34) w art. 43:
a) wzór otrzymuje brzmienie:

b) symbol „Jkg“ zastêpuje siê symbolem „Jkg“,
c) symbol „Jkw“ zastêpuje siê symbolem „Jkw“,
d) definicjê symbolu „Wg“ zastêpuje siê definicj¹ symbolu „Wg“ w brzmieniu:

„Wg – wspó³czynnik koryguj¹cy, którego wartoœæ wynosi:
– 1 dla wytwórców nabywaj¹cych gaz ziemny pochodz¹cy ze z³ó¿ krajowych,

Jkgk – œrednioroczny koszt gazu ziemnego dla wytwórców nabywaj¹cych gaz ziemny pocho-
dz¹cy ze z³ó¿ krajowych w danym roku obliczony z uwzglêdnieniem poniesionych kosztów
jego dostarczania, wyra¿ony w z³otych na MWh,

Jkgs – œrednioroczny koszt gazu ziemnego dla pozosta³ych wytwórców w danym roku obliczo-
ny z uwzglêdnieniem poniesionych kosztów jego dostarczania, wyra¿ony w z³otych na
MWh,”;

35) w art. 44 w ust. 4 wyrazy „art. 22” zastêpuje siê wyrazami „art. 22 ust. 1 i 2”;
36) w art. 44 dodaje siê ust. 5 w brzmieniu:

„5. Œrodki otrzymane przez wytwórcê na pokrycie kosztów, o których mowa w art. 43, nie stanowi¹
dotacji, subwencji i innych dop³at o podobnym charakterze w rozumieniu art. 29 ust. 1 ustawy
z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us³ug.“;

37) w art. 45:
a) w ust. 1:

– w zdaniu wstêpnym symbol „ΔKOgazi-1“ zastêpuje siê symbolem „ΔKOgaz(i-1)“,
– pierwszy wzór otrzymuje brzmienie:
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– symbol „KOgazi-1“ zastêpuje siê symbolem „KOgaz(i-1)“,
– drugi wzór otrzymuje brzmienie:

– symbol „Jkgi-1“ zastêpuje siê symbolem „Jkg(i-1)“,
– symbol „Jkwi-1“ zastêpuje siê symbolem „Jkw(i-1)“,
– symbol „Cgi-1“ zastêpuje siê symbolem „Cg(i-1)“,
– symbol „Cwi-1“ zastêpuje siê symbolem „Cw(i-1)“,
– definicjê symbolu „Wg“ zastêpuje siê definicj¹ symbolu „Wg“ w brzmieniu:

„Wg – wspó³czynnik koryguj¹cy, którego wartoœæ wynosi:
–

1 dla wytwórców nabywaj¹cych gaz ziemny pochodz¹cy ze z³ó¿ krajowych,

– dla pozosta³ych wytwórców, gdzie:

Jkgk(i-1) – œrednioroczny koszt gazu ziemnego dla wytwórców nabywaj¹cych gaz ziemny
pochodz¹cy ze z³ó¿ krajowych w roku „i-1” obliczony z uwzglêdnieniem poniesio-
nych kosztów jego dostarczania, wyra¿ony w z³otych na MWh,

Jkgs(i-1) – œrednioroczny koszt gazu ziemnego dla pozosta³ych wytwórców w roku „i-1”
obliczony z uwzglêdnieniem poniesionych kosztów jego dostarczania, wyra¿ony
w z³otych na MWh,“,

– symbol „KOgazfi-1“ zastêpuje siê symbolem „KOgazf(i-1)“,
b) w ust. 3:

– symbol „Cgi-1“ zastêpuje siê symbolem „Cg(i-1)“,
– symbol „Cwi-1“ zastêpuje siê symbolem „Cw(i-1)“;

38) w art. 45 w ust. 6 w pkt 2 wyrazy „ust. 2 i 5” zastêpuje siê wyrazami „ust. 6, art. 33”;
39) w art. 45 w ust. 7 wyrazy „Biuletynie Urzêdu Regulacji Energetyki“ zastêpuje siê wyrazami „Biulety-

nie URE“;
40) w art. 48 w ust. 1 w pkt 3, w art. 53 w ust. 2 oraz w art. 56 po wyrazach „kosztów osieroconych“ do-

daje siê wyrazy „oraz kosztów, o których mowa w art. 43”;
41) w art. 54 w ust. 1 w pkt 5 wyrazy „Prezesa Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów“ zastêpuje

siê wyrazami „Prezesa UOKiK“;
42) w art. 55 ust. 2 i 3 otrzymuj¹ brzmienie:

„2. Zarz¹dca Rozliczeñ S.A. mo¿e zostaæ rozwi¹zany uchwa³¹ Walnego Zgromadzenia, podjêt¹ nie
wczeœniej ni¿ po spe³nieniu w ca³oœci œwiadczeñ na rzecz wytwórców w postaci przekazania œrod-
ków na pokrycie kosztów osieroconych oraz kosztów, o których mowa w art. 43, lub wygaœniêciu
praw wytwórców do pokrycia kosztów osieroconych oraz kosztów, o których mowa w art. 43.

3. Po up³ywie okresu, o którym mowa w art. 21 ust. 1, ale nie wczeœniej ni¿ po spe³nieniu w ca³oœci
œwiadczeñ na rzecz wytwórców w postaci przekazania œrodków na pokrycie kosztów osieroco-
nych oraz kosztów, o których mowa w art. 43, lub wygaœniêciu praw wytwórców do pokrycia ko-
sztów osieroconych oraz kosztów, o których mowa w art. 43, Walne Zgromadzenie podejmuje
uchwa³ê o rozwi¹zaniu spó³ki Zarz¹dca Rozliczeñ S.A.”;

43) w art. 58 w pkt 2 w zdaniu wstêpnym wyrazy „pkt 5 i 6” zastêpuje siê wyrazami „pkt 5–8” oraz dodaje
siê pkt 7 i 8 w brzmieniu:
„7) œredniowa¿onym koszcie wêgla, zu¿ywanego przez jednostki wytwórcze centralnie dysponowa-

ne na wytworzenie jednej megawatogodziny energii elektrycznej w poprzedzaj¹cym roku kalen-
darzowym, z uwzglêdnieniem kosztów jego transportu wyra¿onym w z³otych na megawatogodzi-
nê, o którym mowa w ustawie wymienionej w art. 9a ust. 8e;

8) œredniej cenie wytwarzanej energii elektrycznej przez wytwórców eksploatuj¹cych jednostki
centralnie dysponowane opalane wêglem, o której mowa w ustawie wymienionej w art. 9a ust.
8e.”;

44) w art. 61 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Prezes URE uwzglêdnia w 2009 r., przy obliczaniu kwoty korekty, o której mowa w art. 29 ust. 1

i 2, ró¿nicê miêdzy prognozowan¹ wartoœci¹ nak³adów na œrodki trwa³e, które ma ponieœæ wy-
twórca zgodnie z umow¹ d³ugoterminow¹ w latach 2005-2007, zwi¹zanych z wytwarzaniem
energii elektrycznej, a rzeczywist¹ wartoœci¹ faktycznie poniesionych przez wytwórcê nak³adów
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na te œrodki trwa³e, zgodnie z umow¹ d³ugoterminow¹, zwi¹zanych z wytwarzaniem energii elek-
trycznej.“;

45) po art. 62 dodaje siê art. 62a w brzmieniu:
„Art. 62a. Pierwsze przekazanie sprawozdania, o którym mowa w art. 28a ust. 1, nast¹pi do dnia 30

kwietnia 2009 r.“.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ
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UZASADNIENIE

Senat, po rozpatrzeniu ustawy o zasadach pokrywania kosztów powsta³ych u wytwórców w zwi¹zku
z przedterminowym rozwi¹zaniem umów d³ugoterminowych sprzeda¿y mocy i energii elektrycznej, po-
stanowi³ wprowadziæ do jej treœci 45 poprawek.

Przyjmuj¹c poprawki nr 3 i 4 Senat stan¹³ na stanowisku, i¿ w celu umo¿liwienia bezkonfliktowego
rozwi¹zania kontraktów d³ugoterminowych, nale¿y lepiej zabezpieczyæ prawa wierzycieli z umów gwa-
rancji i porêczeñ.

Poprawki nr 6 i 7 przyjêto w celu jednoznacznego rozstrzygniêcia charakteru op³aty koñcowej stano-
wi¹cej wynagrodzenie z tytu³u us³ugi przesy³ania lub dystrybucji œwiadczonej przez p³atnika na rzecz
podmiotu op³acaj¹cego op³atê.

Poprawka nr 11 umo¿liwi, zdaniem Senatu, operatorowi prawid³owe zadeklarowanie wysokoœci
przychodów w miesi¹cu rozliczeniowym.

Przyjmuj¹c poprawkê nr 13, Senat uzna³ za zbêdne powtórzenie zasad obliczania op³aty przejœciowej
nale¿nej od p³atnika a jednoczeœnie za konieczne wskazanie sposobu okreœlenia terminu przekazania
op³aty.

Przyjmuj¹ poprawkê nr 14, Senat kierowa³ siê koniecznoœci¹ zapewnienia wiêkszej elastycznoœci
procedury przekazania œrodków zgromadzonych na rachunku operatora i w zwi¹zku z tym umo¿liwi³
skrócenie wskazanych w ustawie terminów.

Poprawka nr 17 wyd³u¿a termin p³atnoœci zaliczek w pierwszym roku po rozwi¹zaniu kontraktów
d³ugoterminowych, poniewa¿ œrodki, którymi bêdzie dysponowa³ Zarz¹dca Rozliczeñ bêd¹ pochodzi³y
dopiero z dwóch miesiêcy pobierania op³aty przejœciowej, a p³atnoœæ bêdzie za okres kwartalny.

Poniewa¿ nie ma potrzeby obci¹¿ania wytwórców, którzy zrezygnowali z otrzymywania œrodków na
pokrycie kosztów osieroconych, obowi¹zkami informacyjnymi, Senat przyj¹³ poprawkê nr 23, która
zwalnia wytwórców, z tych obowi¹zków.

Poprawki nr 24, 41 i 45 maj¹ na celu dookreœlenie zasad i terminów sporz¹dzania raportów dla Komi-
sji Europejskiej. Zgodnie z poprawk¹ 48 pierwszy raport zostanie sporz¹dzony w 2009 r.

Zdaniem Senatu, aby prawid³owo obliczyæ nale¿n¹ kwotê kosztów osieroconych, nale¿y uwzglêdniæ
w zaktualizowanej wartoœci ksiêgowej nak³ady inwestycyjne, nawet je¿eli ich rozliczenie nast¹pi w roku
2008 (poprawka nr 27).

Poprawka nr 30 pozwala na zaliczenie otrzymanych œrodków na poczet zwrotu wydatków ma nabycie
wartoœci niematerialnych i prawnych.

Poprawka nr 31 ma na celu usuniêcie w¹tpliwoœci w jaki sposób traktowaæ pod wzglêdem podatko-
wym zwrot tzw. dodatniej ró¿nicy kosztów osieroconych.

Niezbêdne s¹ tak¿e, zdaniem Senatu, poprawki nr 32 i 36, które maj¹ na celu dodanie przepisów jed-
noznacznie stwierdzaj¹cych charakter podatkowy œrodków otrzymanych na pokrycie kosztów osiero-
conych.

Poprawka nr 44, podobnie jak poprawka nr 27, pozwala uwzglêdniaæ w przy obliczaniu korekty na-
k³ady inwestycyjne, nawet je¿eli ich rozliczenie nast¹pi w roku 2008.

Pozosta³e 27 poprawek ma charakter porz¹dkowy, doprecyzowuj¹cy b¹dŸ redakcyjny, z czego 12 ma
na celu prawid³owe i jednolite zapisanie u¿ytych w ustawie wzorów oraz symboli.

35. posiedzenie Senatu w dniach 20 i 21 czerwca 2007 r.
Uchwa³a Senatu w sprawie ustawy o zasadach pokrywania kosztów powsta³ych u wytwórców
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U C H W A £ A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 21 czerwca 2007 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 15 czerwca 2007 r. ustawy
o zmianie ustawy - Prawo energetyczne, przyjmuje tê ustawê bez poprawek.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



U C H W A £ A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 21 czerwca 2007 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo w³asnoœci przemys³owej

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 24 maja 2007 r. ustawy o zmia-
nie ustawy – Prawo w³asnoœci przemys³owej, wprowadza do jej tekstu nastêpuj¹ce poprawki:
1) w art. 1 w pkt 36, w art. 148 wyrazy „art. 35 ust. 4-7” zastêpuje siê wyrazami „art. 35 ust. 4-6”;
2) w art. 1 w pkt 37, po art. 15213 dodaje siê art. 152... w brzmieniu:

„Art. 152.... Urz¹d Patentowy przekazuje do Biura Miêdzynarodowego notê o uniewa¿nieniu uzna-
nia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ochrony miêdzynarodowego znaku towarowego
w trybie, formie i jêzyku przewidzianych Porozumieniem lub Protoko³em.”;

3) w art. 1 w pkt 55, w art. 2411 w ust. 2 w pkt 1 wyrazy „art. 13 ust. 2-4” zastêpuje siê wyrazami „art. 13
ust. 3 i 4”;

4) w art. 5 wyrazy „niniejszej ustawy,” zastêpuje siê wyrazami „, w brzmieniu nadanym niniejsz¹ usta-
w¹”;

5) w art. 7 w ust. 2 po wyrazie „Przedstawicielom” dodaje siê wyrazy „organizacji spo³ecznych, do któ-
rych zakresu dzia³ania nale¿¹ sprawy popierania w³asnoœci przemys³owej,”;

6) w art. 9 po wyrazie „og³oszenia” dodaje siê wyrazy „, z wyj¹tkiem art. 1 pkt 66 i 67, które wchodz¹
w ¿ycie po up³ywie 30 dni od dnia og³oszenia”.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



UZASADNIENIE

Na posiedzeniu w dniu 21 czerwca 2007 r. Senat rozpatrzy³ ustawê o zmianie ustawy – Prawo w³asno-
œci przemys³owej i uchwali³ do niej 6 poprawek.

Poprawka nr 1 koryguje b³êdne odes³anie. W zmienianym art. 148 znalaz³o siê b³êdne odes³anie do
art. 35 ust. 4-7. Zgodnie z ustaw¹ nowelizuj¹c¹ (art. 1 pkt 7) art. 35 bêdzie mia³ szeœæ ustêpów.

Zarówno Porozumienie madryckie o miêdzynarodowej rejestracji znaków (art. 5 ust. 6 zdanie drugie),
jak i Protokó³ do tego Porozumienia (art. 5 ust. 6 zdanie drugie) stanowi¹, ¿e o uniewa¿nieniu na teryto-
rium Umawiaj¹cej siê Strony skutków rejestracji miêdzynarodowej zawiadamia siê Biuro Miêdzynaro-
dowe. Zdaniem Senatu, postanowienia te nie znalaz³y dostatecznego odzwierciedlenia w dodawanych
do ustawy przepisach. W œwietle ustawy, obowi¹zek notyfikacji w przypadku uniewa¿nienia uznania
dotyczy jedynie sytuacji, o której mowa w art. 15212ust. 2, tj. sytuacji uchylenia przez s¹d administracyj-
ny decyzji Urzêdu Patentowego o uniewa¿nieniu uznania na terytorium Polski ochrony miêdzynarodo-
wego znaku towarowego. Obowi¹zek notyfikacji nie obejmuje wiêc przypadków, w których uprawniony
nie wyst¹pi do s¹du administracyjnego ze skarg¹ na decyzjê Urzêdu. W zwi¹zku z powy¿szym, Senat
sformu³owa³ przepis, zgodnie z którym Urz¹d Patentowy ma obowi¹zek przekazywaæ do Biura Miêdzy-
narodowego notê o uniewa¿nieniu uznania, bez wzglêdu na to, czy uprawniony skorzysta z prawa skar-
gi do s¹du administracyjnego na decyzjê o uniewa¿nieniu uznania, czy te¿ nie (poprawka nr 2). Ponadto
poprawka ta zapewnienia konsekwencjê w zakresie zawartych w dodawanym rozdziale 41 – Postêpowa-
nie w sprawie ochrony miêdzynarodowych znaków towarowych przepisów dotycz¹cych notyfikowania
Miêdzynarodowemu Biuru W³asnoœci Intelektualnej decyzji zwi¹zanych z ochron¹ miêdzynarodowych
znaków towarowych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Poprawka nr 3 zmierza do zapewnienia spójnoœci w zakresie przepisów dotycz¹cych korespondencji
przes³anej za pomoc¹ telefaksu i korespondencji przes³anej w postaci elektronicznej. Zdaniem Senatu,
nie ma uzasadnienia, aby art. 13 ust. 2 ustawy – Prawo w³asnoœci przemys³owej znajdowa³ odpowiednie
zastosowanie do korespondencji przes³anej za pomoc¹ telefaksu. Art. 13 ust. 2 w nowym brzmieniu sta-
nowi, ¿e zg³oszenie uwa¿a siê za dokonane w dniu, w którym wp³ynê³o ono do Urzêdu Patentowego z za-
chowaniem formy pisemnej równie¿ za pomoc¹ telefaksu lub w postaci elektronicznej.

Wprowadzaj¹c poprawkê nr 4 Senat mia³ na uwadze zapewnienie jednoznacznoœci przepisu przejœ-
ciowego. Poprawka ta doprecyzowuje, ¿e art. 5 odnosi siê do art. 33 ust. 3 i 4 ustawy – Prawo w³asnoœci
przemys³owej w brzmieniu nadanym rozpatrzon¹ ustaw¹. Poprawkê uzasadnia równie¿ technika legis-
lacyjna zastosowana w innych przepisach przejœciowych tej ustawy.

Maj¹c na uwadze zapewnienie jednoznacznoœci przepisu przejœciowego Senat doprecyzowa³, ¿e prze-
pis art. 7 ust. 2 dotyczy przedstawicieli organizacji spo³ecznych, do których zakresu dzia³ania nale¿¹
sprawy popierania w³asnoœci przemys³owej, o których mowa w art. 9 ustawy – Prawo w³asnoœci prze-
mys³owej (poprawka nr 5).

Poprawka nr 6 zmierza do tego, aby nowelizacja przepisów karnych ustawy – Prawo w³asnoœci prze-
mys³owej wchodzi³a w ¿ycie wczeœniej ni¿ ca³a ustawa, tzn. nie po up³ywie 3 miesiêcy, ale 30-dni od dnia
og³oszenia. Senat zgodzi³ siê z partnerami spo³ecznymi, ¿e szybkie wejœcie w ¿ycie nowelizacji art. 305
i 306 pozwoli na skuteczne œciganie czynów polegaj¹cych na nieuprawnionym wprowadzaniu do obrotu
lub obrocie towarami oznaczonymi zarejestrowanym znakiem towarowym oraz u³atwi pracê organom
œcigania i s¹dom, likwiduj¹c rozbie¿noœci interpretacyjne dotycz¹ce nowelizowanych przepisów. Prze-
pisy gwarantuj¹ce kompleksow¹ ochronê zarejestrowanego znaku towarowego w p³aszczyŸnie prawa
karnego powinny, zdaniem Senatu, wejœæ w ¿ycie mo¿liwie szybko.

35. posiedzenie Senatu w dniach 20 i 21 czerwca 2007 r.
Uchwa³a Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo w³asnoœci przemys³owej 281
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SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 21 czerwca 2007 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o op³acie skarbowej

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 13 czerwca 2007 r. ustawy
o zmianie ustawy o op³acie skarbowej, przyjmuje tê ustawê bez poprawek.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



U C H W A £ A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 21 czerwca 2007 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o œwiadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze œrodków publicznych oraz ustawy o ubezpieczeniach obowi¹zkowych,

Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym
i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 24 maja 2007 r. ustawy o zmia-
nie ustawy o œwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze œrodków publicznych oraz ustawy
o ubezpieczeniach obowi¹zkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze
Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, wprowadza do jej tekstu nastêpuj¹ce poprawki:
1) w art. 1 w pkt 1, w art. 14a w ust. 1 dodaje siê zdanie drugie w brzmieniu:

„Roszczenie nie przys³uguje w przypadkach, o których mowa w art. 14b ust. 1.”;
2) w art. 1 w pkt 1, w art. 14b ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Fundusz pokrywa koszty œwiadczeñ opieki zdrowotnej ze œrodków, o których mowa w art. 116
ust. 1 pkt 7a, w przypadkach gdy:
1) koniecznoœæ ich udzielenia jest nastêpstwem zdarzeñ zaistnia³ych w zwi¹zku z ruchem pojaz-

du mechanicznego, a posiadacz tego pojazdu ma obowi¹zek zawarcia umowy obowi¹zkowego
ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, zgodnie
z przepisami o ubezpieczeniach obowi¹zkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyj-
nym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, oraz

2) posiadacz lub kieruj¹cy pojazdem mechanicznym s¹ obowi¹zani do odszkodowania na zasa-
dach okreœlonych w art. 34 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowi¹zkowych,
Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunika-
cyjnych (Dz. U. Nr 124, poz. 1152, z póŸn. zm.).”;

3) w art. 4:
a) w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„W okresie od dnia 1 paŸdziernika 2007 r. do dnia 31 grudnia 2008 r.: ”,
b) w ust. 2 wyrazy „na rok 2008” zastêpuje siê wyrazami „na rok 2009” oraz wyrazy „30 listopada

2007 r.” zastêpuje siê wyrazami „30 listopada 2008 r.”;
4) w art. 5 wyrazy „1 lipca 2007 r.” zastêpuje siê wyrazami „1 paŸdziernika 2007 r.”.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



UZASADNIENIE

Senat, po rozpatrzeniu ustawy o zmianie ustawy o œwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
ze œrodków publicznych oraz ustawy o ubezpieczeniach obowi¹zkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu
Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, postanowi³ wprowadziæ do niej 4
poprawki.

Poprawka nr 1 doprecyzowuje, ¿e roszczenie regresowe przys³uguj¹ce podmiotowi zobowi¹zanemu
do finansowania œwiadczeñ zdrowotnych w stosunku do sprawcy umyœlnego przestêpstwa, którego
skutkiem jest koniecznoœæ udzielenia takich œwiadczeñ, nie przys³uguje Narodowemu Funduszowi
Zdrowia, je¿eli koszty œwiadczeñ udzielonych poszkodowanemu zostan¹ pokryte ze œrodków pocho-
dz¹cych z op³aty rycza³towej. Senat uzna³, ¿e poprawka taka jest niezbêdna, poniewa¿ ustawa
w brzmieniu zaproponowanym przez Sejm nie dawa³a odpowiedzi na pytanie, czy sprawca umyœlnego
przestêpstwa przeciwko bezpieczeñstwu w komunikacji bêdzie zwolniony od odpowiedzialnoœci regre-
sowej na podstawie art. 14a, gdy¿ koszty œwiadczeñ zdrowotnych udzielonych poszkodowanemu zosta-
n¹ pokryte ze œrodków, o których mowa w art. 14b, czy te¿ Funduszowi bêdzie wobec sprawcy przys³ugi-
wa³o tak¿e roszczenie regresowe.

W poprawce nr 2 Senat uœciœli³ katalog warunków, po spe³nieniu których Narodowy Fundusz Zdro-
wia bêdzie móg³ pokryæ koszty œwiadczeñ opieki zdrowotnej ze œrodków pochodz¹cych z op³aty rycza³to-
wej, wyraŸnie wskazuj¹c, ¿e nastêpuje to, je¿eli koniecznoœæ udzielenia œwiadczeñ zdrowotnych jest na-
stêpstwem zdarzeñ zaistnia³ych w zwi¹zku z ruchem pojazdów mechanicznych i jednoczeœnie zachodz¹
przes³anki do wyp³aty odszkodowania z ubezpieczenia OC posiadacza pojazdu mechanicznego (art. 34
ustawy o ubezpieczeniach obowi¹zkowych).

Poprawki nr 3 i 4 przed³u¿aj¹ do dnia 31 grudnia 2008 r. okres stosowania wskaŸnika, o którym mo-
wa w art. 4 noweli, s³u¿¹cego do okreœlenia op³aty rycza³towej przekazywanej przez zak³ady ubezpieczeñ
do Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia. Poprawki przesuwaj¹ tak¿e termin wejœcia w ¿ycie ustawy
- z dnia 1 lipca 2007 r. na dzieñ 1 paŸdziernika 2007 r. Uchwalaj¹c poprawki Senat wyszed³ z za³o¿enia,
¿e niezbêdnym warunkiem stanowienia prawa bêd¹cego Ÿród³em obci¹¿eñ finansowych dla obywateli
jest zapewnienie ustawie wprowadzaj¹cej takie obci¹¿enie odpowiedniego okresu vacatio legis (art. 2
Konstytucji). Podmioty obowi¹zane do ponoszenia dodatkowych ciê¿arów publicznoprawnych musz¹
mieæ bowiem zagwarantowany czas na dostosowanie prowadzonej dzia³alnoœci do zmieniaj¹cych siê
warunków.

35. posiedzenie Senatu w dniach 20 i 21 czerwca 2007 r.
Uchwa³a Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o œwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych

284 ze œrodków publicznych oraz ustawy o ubezpieczeniach obowi¹zkowych…



U C H W A £ A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 21 czerwca 2007 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeñ spo³ecznych
oraz niektórych innych ustaw

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 15 czerwca 2007 r. ustawy
o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeñ spo³ecznych oraz niektórych innych ustaw, przyjmuje tê
ustawê bez poprawek.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ
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SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 21 czerwca 2007 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju s¹dów powszechnych
oraz niektórych innych ustaw

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 24 maja 2007 r. ustawy o zmia-
nie ustawy – Prawo o ustroju s¹dów powszechnych oraz niektórych innych ustaw, wprowadza do jej
tekstu nastêpuj¹ce poprawki:
1) w art. 1 w pkt 6 w lit. b, w § 6 wyrazy „wyznaczony przez Ministra Sprawiedliwoœci, sêdzia” zastêpuje

siê wyrazami „wyznaczony przez Ministra Sprawiedliwoœci, na okres 6 miesiêcy, sêdzia”;
2) w art. 1 w pkt 14, w art. 32a w § 1 po pkt 4 dodaje siê pkt 4a w brzmieniu:

„4a) nie s¹ pozbawieni w³adzy rodzicielskiej z powodu jej nadu¿ywania lub ra¿¹cego zaniedbywania
swoich obowi¹zków wzglêdem dziecka,”;

3) art. 7 otrzymuje brzmienie:
„Art. 7. Przepis art. 26 § 2 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejsz¹ ustaw¹,

stosuje siê tak¿e do osób pe³ni¹cych funkcje prezesa oraz wiceprezesa s¹du rejonowego w dniu
wejœcia w ¿ycie ustawy.”;

4)w art. 9 wyrazy „1 stycznia 2008 r.” zastêpuje siê wyrazami „1 lipca 2008 r.”.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



UZASADNIENIE

Poprawka pierwsza ma na celu ograniczenie okresu (do 6 miesiêcy) wykonywania funkcji prezesa
przez sêdziego wyznaczonego przez Ministra Sprawiedliwoœci. Poprawka ta s³u¿y, zdaniem Senatu, za-
gwarantowaniu, i¿ wyznaczanie sêdziego jako tymczasowego prezesa nie bêdzie obchodzeniem przepi-
sów reguluj¹cych procedurê powo³ania prezesa s¹du. Termin 6 miesiêcy pozwoli na zaspokojenie bie-
¿¹cych potrzeb w zakresie kierowania s¹dem a jednoczeœnie zdyscyplinuje Ministra do podjêcia starañ
s³u¿¹cych wy³onienia prezesa s¹du w „normalnym“ trybie.

Przyjmuj¹c poprawkê drug¹, Senat uzna³ za konieczne uzupe³nienie katalogu wymagañ, jakie po-
winna spe³niaæ osoba, która kandyduje na stanowisko dyrektora s¹du lub kierownika finansowego.
Katalog ten poszerzono o przes³ankê zwi¹zan¹ z pozbawieniem w³adzy rodzicielskiej, ale wy³¹cznie z po-
wodu jej nadu¿ywania lub ra¿¹cego zaniedbywania obowi¹zków wzglêdem dziecka.

Przyjmuj¹c poprawkê trzeci¹, Senat stan¹³ na stanowisku, i¿ ograniczenie liczby kadencji powinno
dotyczyæ tak¿e prezesów pe³ni¹cych funkcje w dniu wejœcia ustawy w ¿ycie.

Poprawka czwarta wyd³u¿a vacatio legis dla przepisów powoduj¹cych zwiêkszenie wydatków bud¿e-
towych.

35. posiedzenie Senatu w dniach 20 i 21 czerwca 2007 r.
Uchwa³a Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju s¹dów powszechnych

oraz niektórych innych ustaw 287



U C H W A £ A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 21 czerwca 2007 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 24 maja 2007 r. ustawy o zmia-
nie ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym, wprowadza do jej tekstu nastêpuj¹ce poprawki:
1) w art. 1:

a) w pkt 2, w pkt 4 i 5,
b) w pkt 3, w pkt 12,
c) w pkt 4 w lit. a i b

– u¿yte w ró¿nej liczbie i przypadku wyrazy „Pañstwo Cz³onkowskie” zastêpuje siê u¿ytymi
w odpowiedniej liczbie i przypadku wyrazami „pañstwo cz³onkowskie”;

2) w art. 1 w pkt 2, w pkt 4 po wyrazach „do obywateli” dodaje siê wyraz „tych”;
3) w art. 1 w pkt 2, w pkt 4 dodaje siê przecinek przed wyrazem „podlegaj¹cych”;
4) w art. 1:

a) w pkt 3, w pkt 12 na koñcu dodaje siê wyrazy „, a w przypadku, gdy zapytanie zosta³o z³o¿one
w celu udzielenia przez te organy informacji osobie fizycznej na jej temat, w terminie nieprzekra-
czaj¹cym 20 dni roboczych od dnia otrzymania zapytania”,

b) w pkt 4 w lit. a, w ust. 1a skreœla siê zdanie drugie;
5) w art. 1 w pkt 4 w lit. a, w ust. 1a po wyrazach „Ka¿demu obywatelowi” dodaje siê wyrazy „lub rezy-

dentowi”.

MARSZA£EK SENATU
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UZASADNIENIE

Senat, po rozpatrzeniu ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym, postanowi³ wprowa-
dziæ do jej tekstu piêæ poprawek.

Wprowadzaj¹c poprawkê nr 2 Senat, opiera³ siê na brzmieniu Artyku³u 2 Decyzji Rady Unii Europej-
skiej 2005/876/WSiSW w sprawie wymiany informacji pochodz¹cych z rejestru karnego. Zgodnie
z tym przepisem Decyzji „Ka¿dy organ centralny bezzw³ocznie przekazuje informacje organom central-
nym innych Pañstw Cz³onkowskich na temat wyroków skazuj¹cych oraz póŸniejszych œrodków w od-
niesieniu do obywateli tych Pañstw Cz³onkowskich(...)“. Poprawka Senatu precyzuje, ¿e sformu³owany
w ustawie obowi¹zek przesy³ania do innego pañstwa cz³onkowskiego Unii Europejskiej informacji z re-
jestru karnego dotyczy jedynie obywateli danego pañstwa.

Senat stwierdzi³, ¿e w art. 1 w pkt 4 w lit. a w dodanym ust. 1a po³¹czone zosta³y dwie normy prawne.
Pierwsza z nich (zawarta w zdaniu pierwszym), jest skierowana do ka¿dego obywatela pañstwa cz³on-
kowskiego Unii Europejskiej i przyznaje mu uprawnienie do z³o¿enia zapytania o informacjê zawart¹
w rejestrze karnym pañstwa cz³onkowskiego Unii, którego jest lub by³ rezydentem lub obywatelem.
Druga z tych norm (zawarta w zdaniu drugim), jest adresowana do polskiego Biura Informacyjnego Kra-
jowego Rejestru Karnego i okreœla czas, w którym ma ono udzieliæ odpowiedzi na zapytanie organu cen-
tralnego innego pañstwa cz³onkowskiego, w sytuacji gdy pytanie o karalnoœæ z³o¿y³a w tym innym pañ-
stwie osoba fizyczna. Efektem po³¹czenia w jednym ustêpie dwóch ró¿nych norm, adresowanych do
dwóch ró¿nych podmiotów, sta³o siê takie brzmienie przepisu, które narzuca odbiorcy jego nieprawid³o-
w¹ interpretacjê. W zwi¹zku z tym Senat, w poprawce nr 4, proponuje przeniesienie zdania drugiego,
czyli przepisu okreœlaj¹cego termin na udzielenie informacji obowi¹zuj¹cy w kontaktach pomiêdzy or-
ganami centralnymi pañstw cz³onkowskich Unii Europejskiej, do w³aœciwej jednostki redakcyjnej; oz-
nacza to rozdzielenie go od przepisu zawieraj¹cego uprawnienie osoby fizycznej do z³o¿enia zapytania
do rejestru karnego jednego z pañstw cz³onkowskich Unii Europejskiej.

W ostatniej poprawce oznaczonej nr 5 Senat ponownie opar³ siê na brzmieniu przepisu Decyzji Rady
Unii Europejskiej 2005/876/WSiSW w sprawie wymiany informacji pochodz¹cych z rejestru karnego,
w tym przypadku na drugim akapicie Artyku³u 3. Przepis ten stanowi, ¿e uprawnienie do z³o¿enia zapy-
tania o informacjê z rejestru karnego przys³uguje ka¿dej osobie, która jest lub by³a obywatelem lub re-
zydentem pañstwa cz³onkowskiego Unii Europejskiej. W tej sytuacji Senat uzna³ za wskazane wprowa-
dzenie poprawki, która przyzna uprawnienie do wyst¹pienia z zapytaniem równie¿ rezydentowi, nie tyl-
ko obywatelowi pañstwa cz³onkowskiego Unii.

Pozosta³e poprawki maj¹ na celu doprecyzowanie zmienianych przepisów ustawy.
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U C H W A £ A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 21 czerwca 2007 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o jednostkach badawczo-rozwojowych

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 24 maja 2007 r. ustawy o zmia-
nie ustawy o jednostkach badawczo-rozwojowych, wprowadza do jej tekstu nastêpuj¹ce poprawki:
1) w art. 1 w pkt 1, w art. 2 w ust. 1 w zdaniu wstêpnym po wyrazach „badawczo-rozwojowych” dodaje

siê wyrazy „w szczególnoœci“;
2) w art. 1 w pkt 10, w art. 11b wyrazy „Sprawna aparatura badawcza” zastêpuje siê wyrazami „Apara-

tura badawcza”;
3) w art. 1 w pkt 10, w art. 11b wyrazy „z funduszy bud¿etowych” zastêpuje siê wyrazami „ze œrodków

bud¿etowych”;
4) w art. 1 w pkt 10, w art. 11b wyrazy „i przekazana” zastêpuje siê wyrazami „i podlega przekazaniu”;
5) w art. 1 w pkt 10, w art. 11b wyrazy „organ sprawuj¹cy nadzór” zastêpuje siê wyrazami „ministra

sprawuj¹cego nadzór”;
6) w art. 1 w pkt 15 w lit. b, w ust. 4a wyraz „Niezaspokojone” zastêpuje siê wyrazem „Niewykonane”;
7) w art. 1 w pkt 17, w art. 21 w ust. 3 w pkt 3 wyrazy „oraz przedsiêwziêciami” zastêpuje siê wyrazami

„lub przedsiêwziêciami”;
8) w art. 1 w pkt 17, w art. 21 w ust. 3 w pkt 4 wyrazy „lub przestêpstwo skarbowe” zastêpuje siê wyra-

zami „lub umyœlne przestêpstwo skarbowe”;
9) w art. 1 w pkt 17, w art. 21:

a) dodaje siê ust. 3a w brzmieniu:
„3a. W sk³ad komisji konkursowej wchodz¹ trzy osoby zatrudnione w jednostce badawczo-ro-

zwojowej w pe³nym wymiarze czasu pracy wskazane przez jej radê naukow¹ oraz po dwie oso-
by wskazane przez ministra w³aœciwego do spraw nauki i przez ministra sprawuj¹cego nad-
zór nad jednostk¹ badawczo-rozwojow¹.”,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Minister w³aœciwy do spraw nauki okreœli, w drodze rozporz¹dzenia, szczegó³owe zasady po-

stêpowania konkursowego, uwzglêdniaj¹c w szczególnoœci sposób og³aszania konkursu, za-
dania komisji konkursowej, tryb postêpowania tej komisji i sposób wy³aniania przez ni¹ kan-
dydatów na funkcjê dyrektora.”;

10) w art. 1 w pkt 23, w art. 25 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) pracownicy badawczo-techniczni lub naukowi bez stopnia lub tytu³u naukowego, zatrudnieni

w jednostce badawczo-rozwojowej w pe³nym wymiarze czasu pracy, w liczbie stanowi¹cej nie
wiêcej ni¿ 30% sk³adu rady naukowej,”;

11) w art. 1 w pkt 23, w art. 25 w ust. 2 dodaje siê zdanie drugie w brzmieniu:
„Dyrektor jednostki badawczo-rozwojowej, jego zastêpca lub g³ówny ksiêgowy, o ile posiadaj¹ sto-

pieñ naukowy doktora habilitowanego lub tytu³ naukowy, zostaj¹ w³¹czeni do sk³adu rady nau-
kowej, gdy rozpatruje ona sprawy nadawania stopni naukowych lub tytu³u naukowego.”;

12) w art. 3 wyraz „Niezaspokojone” zastêpuje siê wyrazem „Niewykonane”.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



UZASADNIENIE

Senat, po rozpatrzeniu ustawy o zmianie ustawy o jednostkach badawczo-rozwojowych, postanowi³
wprowadziæ do jej tekstu 12 poprawek.

Pierwsza z uchwalonych przez Senat zmian powoduje, ¿e lista zadañ jednostek badawczo-rozwojo-
wych zawarta w art. 2 ust. 1 ma charakter otwarty. Senat stwierdzi³, ¿e jej zamkniêcie mog³oby powodo-
waæ nadmierne ograniczenia w funkcjonowaniu tych jednostek.

Wprowadzenie poprawki nr 2 by³o spowodowane przekonaniem, ¿e w przypadku likwidacji lub upad-
³oœci jednostki badawczo-rozwojowej przes³anka „sprawnoœci“ aparatury badawczej, nie powinna prze-
s¹dzaæ o mo¿liwoœci przekazania tej aparatury innej jednostce badawczo-rozwojowej. Przepis w obec-
nym brzmieniu móg³by powodowaæ, ¿e wysokiej wartoœci sprzêt nie by³by przekazany innej jednostce
z powodu drobnego uszkodzenia.

Warunek wskazany w art. 21 ust. 3 pkt 3 ustawy o jednostkach badawczo-rozwojowych, w brzmieniu
dotychczasowym, zdaniem Senatu, nadmiernie ogranicza kr¹g osób zdolnych do kandydowania na
funkcjê dyrektora jednostki badawczo-rozwojowej. Dlatego Senat, w poprawce nr 7, proponuje by kan-
dydat na dyrektora jednostki badawczo-rozwojowej posiada³ 5-letnie doœwiadczenie w zarz¹dzaniu ba-
daniami naukowymi lub przedsiêwziêciami gospodarczymi, a nie w obu tych dziedzinach ³¹cznie.

Po analizie przepisów dotycz¹cych nowych zasad wyboru dyrektorów jednostek badawczo-rozwojo-
wych Senat stwierdzi³, ¿e gwarantem wiêkszej przejrzystoœci i obiektywnoœci procedury konkursowej
mo¿e byæ okreœlenie sk³adu komisji konkursowej wy³aniaj¹cej dyrektora jednostki badawczo-rozwojo-
wej w ustawie. Rozporz¹dzenie ministra do spraw nauki bêdzie zawieraæ szczegó³owe zasady postêpo-
wania konkursowego.

W poprawce nr 10 Senat proponuje, by do sk³adu rady naukowej, obok pracowników badawczo-tech-
nicznych mogli byæ wybierani pracownicy naukowi nie posiadaj¹cy jeszcze stopnia lub tytu³u naukowe-
go. Rozwi¹zanie takie umo¿liwi, zdaniem Senatu, zaprezentowanie w radzie naukowej stanowiska
m³odszych pracowników naukowych.

W poprawce nr 11 Senat uprawnia dyrektora jednostki badawczo-rozwojowej, jego zastêpcê i g³ówne-
go ksiêgowego, którzy posiadaj¹ stopieñ naukowy doktora habilitowanego lub tytu³ naukowy, do ucze-
stniczenia w pracach rady naukowej, gdy rada rozpatruje sprawy nadawania stopni naukowych. Prze-
pis taki umo¿liwi pe³ne uczestniczenie tych osób w wype³nianiu przez jednostkê badawczo-rozwojow¹
jej zadañ zwi¹zanych z prowadzeniem badañ naukowych i prac rozwojowych.

Pozosta³e poprawki maj¹ na celu doprecyzowanie zmienianych przepisów ustawy.
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U C H W A £ A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 21 czerwca 2007 r.

w sprawie ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierz¹t gospodarskich

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 24 maja 2007 r. ustawy o orga-
nizacji hodowli i rozrodzie zwierz¹t gospodarskich, wprowadza do jej tekstu nastêpuj¹ce poprawki:
1) w art. 2 w pkt 16 wyrazy „stado hodowlanych zwierz¹t futerkowych” zastêpuje siê wyrazami „stado

zwierz¹t futerkowych”;
2) w art. 26 dodaje siê ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Œwiadectwo, o którym mowa w ust. 1 i 2, jest wydawane przez zwi¹zek hodowców lub inny pod-
miot prowadz¹cy dan¹ ksiêgê lub rejestr, a œwiadectwo, w które zaopatruje siê materia³ biologi-
czny - równie¿ przez podmioty, o których mowa w ust. 7.”;

3) w art. 29:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W rozrodzie naturalnym zwierz¹t hodowlanych, z wy³¹czeniem koniowatych, wykorzystuje
siê reproduktory wpisane do ksi¹g albo rejestrów, a w przypadku byd³a – buhaje, których po-
chodzenie zosta³o potwierdzone wynikiem badania grup krwi lub markerów DNA.”,

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Reproduktory koniowatych lub nasienie od nich pochodz¹ce wykorzystuje siê w rozrodzie,

je¿eli s¹ wpisane do ksi¹g lub rejestrów i spe³niaj¹ wymagania okreœlone w krajowym progra-
mie hodowlanym danej rasy lub odmiany w obrêbie rasy.”;

4) w art. 29 w ust. 2:
a) w pkt 1 skreœla siê wyraz „czystorasowe”,
b) w pkt 3 w lit. a skreœla siê wyraz „czystorasowych”;

5) w art. 30 w ust. 1 w pkt 1 po wyrazach „art. 29 ust. 1” dodaje siê wyrazy „, a w przypadku koniowa-
tych – spe³niaj¹ce wymagania okreœlone w art. 29 ust. 5”;

6) w art. 47 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) w rozrodzie naturalnym lub prowadz¹c punkt kopulacyjny wykorzystuje reproduktory nie-

spe³niaj¹ce wymagañ okreœlonych w:
a) art. 29 ust. 1 – w przypadku zwierz¹t hodowlanych innych ni¿ koniowate,
b) art. 29 ust. 5 – w przypadku koniowatych,”;

7) w art. 47 w ust. 1 w pkt 5 w lit. a wyraz „rozp³odników” zastêpuje siê wyrazem „reproduktorów”;
8) w art. 54 w ust. 2 po wyrazie „kalendarzowego” dodaje siê wyrazy „do dnia 31 marca roku nastêpne-

go”.

MARSZA£EK SENATU
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UZASADNIENIE

Senat proponuje wprowadzenie 8 poprawek do ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierz¹t go-
spodarskich.

Poprawka nr 1 zmierza do zachowania konsekwencji terminologicznej - dostosowuje pojêcie definio-
wane (stado hodowlanych zwierz¹t futerkowych) do okreœlenia stosowanego w ustawie (stado zwierz¹t
futerkowych).

Poprawka nr 2 odnosi siê do regulacji zawartej w art. 26 ust. 4. Przepis ten uprawnia do pobierania
op³aty za wydanie œwiadectwa potwierdzaj¹cego pochodzenie zwierz¹t hodowlanych z gatunków byd³o,
owce, kozy i œwinie oraz ich materia³u biologicznego przez podmiot uprawniony do jego wydania, usta-
wa nie zawiera jednak normy umo¿liwiaj¹cej identyfikacjê tego podmiotu. Poprawka Senatu ma na celu
wskazanie podmiotów zobowi¹zanych do wydawania œwiadectw potwierdzaj¹cych pochodzenie zwie-
rz¹t hodowlanych oraz ich materia³u biologicznego, a tym samym uprawnionych do pobierania op³aty,
o której mowa w przywo³anym przepisie.

Przyjmuj¹c poprawki nr 3, 5 i 6 Izba opowiedzia³a siê za rozwi¹zaniem, zgodnie z którym w rozrodzie
koniowatych bêd¹ mog³y byæ wykorzystywane wy³¹cznie reproduktory wpisane do ksi¹g lub rejestrów
i spe³niaj¹ce wymagania okreœlone w krajowym programie hodowlanym danej rasy lub odmiany w obrê-
bie rasy. Zdaniem Senatu, konieczne jest wyeliminowanie z rozrodu koniowatych reproduktorów, któ-
rych pochodzenie nie zosta³o udokumentowane w ksiêgach lub rejestrach, w celu poprawy wartoœci ge-
netycznej tych zwierz¹t.

Poprawka nr 4 zmierza do tego, aby w hodowli mog³y byæ wykorzystywane samice gatunków byd³o
i œwinie nie tylko czystorasowe, jak dotychczas przewidywa³a ustawa, oraz zarodki i komórki jajowe po-
chodz¹ce od tych zwierz¹t.

Poprawka nr 7 zmierza do precyzyjnego okreœlenia czynu podlegaj¹cego sankcji karnej, natomiast
poprawka nr 8 okreœla termin przekazania ministrowi w³aœciwemu do spraw rolnictwa pierwszej infor-
macji o zawodach konnych, które odby³y siê w roku poprzednim, przyjmuj¹c i¿ przepis przejœciowy po-
winien okreœlaæ nie tylko okres, za który zostanie sporz¹dzona pierwsza informacja, ale równie¿ termin
przekazania tej informacji ministrowi, analogicznie do zakresu regulacji zawartej w art. 54 ust. 1.
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U C H W A £ A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 21 czerwca 2007 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierz¹t
oraz zwalczaniu chorób zakaŸnych zwierz¹t

oraz ustawy o weterynaryjnej kontroli granicznej

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 24 maja 2007 r. ustawy o zmia-
nie ustawy o ochronie zdrowia zwierz¹t oraz zwalczaniu chorób zakaŸnych zwierz¹t oraz ustawy o wete-
rynaryjnej kontroli granicznej, wprowadza do jej tekstu nastêpuj¹ce poprawki:
1) w art. 1 w pkt 15, w art. 46b w ust. 3 w zdaniu koñcowym skreœla siê wyrazy „, a tak¿e przepisy Unii

Europejskiej wydane w tym zakresie”;
2) w art. 1 w pkt 18:

a) w lit. b, ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Wartoœæ rynkow¹ zwierzêcia okreœla siê na podstawie œredniej z 3 kwot oszacowania przyjê-

tych przez:
1) powiatowego lekarza weterynarii;
2) rzeczoznawcê wyznaczonego przez powiatowego lekarza weterynarii z prowadzonej przez

niego listy rzeczoznawców powo³anych przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) zgod-
nie z ust. 12 pkt 1;

3) rzeczoznawcê wyznaczonego przez powiatowego lekarza weterynarii z prowadzonej przez
niego listy rzeczoznawców powo³anych przez zarz¹d izby rolniczej zgodnie z ust. 12
pkt 2.”,

b) w lit. c, ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Odszkodowanie, o którym mowa w ust. 5, przys³uguje w wysokoœci wartoœci rynkowej znisz-

czonych produktów pochodzenia zwierzêcego w rozumieniu przepisów o produktach pocho-
dzenia zwierzêcego, jaj wylêgowych, pasz oraz sprzêtu, okreœlonej na podstawie œredniej
z 3 kwot oszacowania przyjêtych przez:
1) powiatowego lekarza weterynarii;
2) rzeczoznawcê wyznaczonego przez powiatowego lekarza weterynarii z prowadzonej przez

niego listy rzeczoznawców powo³anych przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) zgod-
nie z ust. 12 pkt 1;

3) rzeczoznawcê wyznaczonego przez powiatowego lekarza weterynarii z prowadzonej przez
niego listy rzeczoznawców powo³anych przez zarz¹d izby rolniczej zgodnie z ust. 12 pkt
2.”,

c) w lit. e, ust. 12 otrzymuje brzmienie;
„12. Rzeczoznawców, o których mowa w ust. 3 i 6, powo³uj¹ i odwo³uj¹:
1) wójt (burmistrz, prezydent miasta);
2) zarz¹d w³aœciwej terytorialnie izby rolniczej, na wniosek rady powiatowej izby rolniczej

– oraz informuj¹ o tym fakcie powiatowego lekarza weterynarii.”;
3) w art. 1 w pkt 24, w art. 61 w ust. 1 w pkt 2 wyrazy „obowi¹zuj¹ce w tym zakresie przepisy Unii Euro-

pejskiej“ zastêpuje siê wyrazami „zapewnienie sprawnoœci postêpowania w tym zakresie”;
4) w art. 1 w pkt 26 w lit. b, pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) nie stosuje siê do zakazu, wydanego na podstawie art. 48 ust. 3”;
5) w art. 1 w pkt 27 lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) w pkt 9 uchyla siê lit. a; ”.
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UZASADNIENIE

W wyniku rozpatrzenia uchwalonej przez Sejm w dniu 24 maja 2007 r. ustawy o zmianie ustawy
o ochronie zdrowia zwierz¹t oraz zwalczaniu chorób zakaŸnych zwierz¹t oraz ustawy o weterynaryjnej
kontroli granicznej Senat uzna³ za stosowne wprowadzenie do jej tekstu 5 poprawek.

Wytyczne dotycz¹ce treœci rozporz¹dzenia s¹ wskazówkami wyznaczaj¹cymi treœæ rozporz¹dzenia
lub sposób ukszta³towania jego treœci. B³êdem jest zatem takie ich konstruowanie, które polega na ode-
s³aniu do aktów, norm czy postanowieñ, które prawodawca musia³by braæ pod uwagê, niezale¿nie od
tego, czy takie odes³anie zosta³o sformu³owane. W zwi¹zku z tym za pozbawion¹ treœci normatywnej Se-
nat uzna³ wytyczn¹ sformu³owan¹ w art. 46b ust. 3 ustawy o ochronie zdrowia zwierz¹t oraz zwalczaniu
chorób zakaŸnych zwierz¹t, w brzmieniu nadanym przez art. 1 pkt 15 ustawy, wedle którego minister
w³aœciwy do spraw rolnictwa wydaj¹c rozporz¹dzenie na podstawie tego przepisu bêdzie mia³ na wzglê-
dzie przepisy Unii Europejskiej. Nale¿y podkreœliæ, i¿ organ wydaj¹cy rozporz¹dzenie zawsze – niezale¿-
nie od regulowanej materii – obowi¹zany jest dochowaæ jego zgodnoœci z prawem wspólnotowym. Analo-
giczna uwaga dotyczy art. 61 ust. 1 pkt 2 ustawy o ochronie zdrowia zwierz¹t oraz zwalczaniu chorób
zakaŸnych zwierz¹t, w brzmieniu nadanym przez art. 1 pkt 24 ustawy. W zwi¹zku z tym Senat uchwali³
poprawki nr 1 i 3.

Poprawka nr 2 zmierza do zapewnienia izbom rolniczym wp³ywu na powo³ywanie jednego rzeczo-
znawcy okreœlaj¹cego wysokoœæ wartoœci rynkowej zwierz¹t zabitych lub podlegaj¹cych ubojowi z na-
kazu organów Inspekcji Weterynaryjnej, zwierz¹t pad³ych w wyniku zastosowania zabiegów nakaza-
nych przez te organy oraz zniszczonych z nakazu tych organów produktów pochodzenia zwierzêcego, jaj
wylêgowych, pasz i sprzêtu – w celu ustalenia odszkodowania z tego tytu³u.

Jedn¹ z fundamentalnych wartoœci demokratycznego pañstwa prawnego jest niedopuszczalnoœæ
formu³owania przepisów karnych z tytu³u naruszenia przepisów o charakterze podustawowym. Z tego
te¿ wzglêdu zasadniczy sprzeciw Senatu budz¹ regulacje zawarte w art. 78 pkt 4 i art. 85 ust. 1 pkt 9 lit.
a ustawy o ochronie zdrowia zwierz¹t oraz zwalczaniu chorób zakaŸnych zwierz¹t, w brzmieniu nada-
nym odpowiednio przez art. 1 pkt 26 lit. b i pkt 27 lit. b ustawy. Przewiduj¹ one sankcje karne z tytu³u
niestosowania siê do nakazów, zakazów lub ograniczeñ, wydanych w rozporz¹dzeniu na podstawie art.
48a ust. 3 pkt 1, a tak¿e z tytu³u uchylania siê od obowi¹zków okreœlonych w rozporz¹dzeniach ustana-
wiaj¹cych program zwalczania chorób zakaŸnych zwierz¹t lub program maj¹cy na celu wykrycie wystê-
powania zaka¿eñ czynnikami wywo³uj¹cymi choroby zakaŸne zwierz¹t lub poszerzenie wiedzy o ryzyku
wyst¹pienia takich chorób, wprowadzonych na podstawie art. 57 ust. 3 lub 7 ustawy o ochronie zdro-
wia zwierz¹t oraz zwalczaniu chorób zakaŸnych zwierz¹t. Przepisy te nale¿y uznaæ za niezgodne z art. 42
ust. 1 zdanie pierwsze Konstytucji RP, zgodnie z którym odpowiedzialnoœci karnej podlega ten tylko, kto
dopuœci³ siê czynu zabronionego pod groŸb¹ kary przez ustawê obowi¹zuj¹c¹ w czasie jego pope³nienia.
Jak wyraŸnie podkreœli³ Trybuna³ Konstytucyjny w wyroku z 20 lutego 2001 r., P. 2/00, „ustawodawca
sam musi okreœliæ znamiona czynu zabronionego, zaœ ich sprecyzowanie mo¿e byæ przekazane w³adzy
wykonawczej (...). Trybuna³ Konstytucyjny, akceptuj¹c przedstawiony kierunek wyk³adni konstytucyj-
nej zasady wy³¹cznoœci ustawy, przeciwstawia siê jednoczeœnie takiej interpretacji art. 42 ust. 1 Kon-
stytucji, która pojêcie ustawy rozszerza na wszystkie rozporz¹dzenia wydane zgodnie z art. 92 Konsty-
tucji.“ (OTK ZU nr 2/2001, poz. 32). W tym stanie rzeczy Senat zaproponowa³ rezygnacjê z powo³anych
unormowañ (poprawki nr 4 i 5).
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SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 21 czerwca 2007 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka
i przetworów mlecznych oraz niektórych innych ustaw

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 15 czerwca 2007 r. ustawy
o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych oraz niektórych innych ustaw,
przyjmuje tê ustawê bez poprawek.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ
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SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 21 czerwca 2007 r.

w sprawie ustawy o miêdzynarodowym przemieszczaniu odpadów

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 15 czerwca 2007 r. ustawy
o miêdzynarodowym przemieszczaniu odpadów, wprowadza do jej tekstu nastêpuj¹c¹ poprawkê:

– w art. 34 wyrazy „art. 31 i 32” zastêpuje siê wyrazami „art. 32 i 33”.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



UZASADNIENIE

Senat, po rozpatrzeniu ustawy o miêdzynarodowym przemieszczaniu odpadów, postanowi³ wprowa-
dziæ do niej jedn¹ poprawkê.

Poprawka koryguje b³êdne odes³anie w zakresie przepisu zawieraj¹cego wytyczne, które Wojewódzki
Inspektor Ochrony Œrodowiska winien braæ pod uwagê przy ustalaniu wysokoœci kar pieniê¿nych.
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SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 21 czerwca 2007 r.

o koniecznoœci przyjêcia i wdro¿enia strategii gospodarki wodnej w Polsce

Senat Rzeczypospolitej Polskiej uwa¿a za niezbêdne zagwarantowanie Polakom i polskiej gospodarce
trwa³ego dostêpu do wody w³aœciwej jakoœci, dlatego stwierdza koniecznoœæ przyjêcia strategii gospo-
darki wodnej. Woda jest integraln¹ czêœci¹ œrodowiska, podstaw¹ ¿ycia, a prawid³owa gospodarka wod-
na jest nieod³¹cznym elementem obecnego i przysz³ego zrównowa¿onego rozwoju pañstwa.

Strategia powinna zatem zawieraæ rozwi¹zania s³u¿¹ce: poprawie ochrony wód pod wzglêdem iloœcio-
wym i jakoœciowym, ochronie ekosystemów wodnych oraz bezpoœrednio od nich zale¿nych terenów
podmok³ych i ekosystemów l¹dowych, a tak¿e wspieraniu w³aœciwego wykorzystywania zasobów wod-
nych i rozwojowi nowych sposobów korzystania z nich. Regulacja taka powinna jednoczeœnie sprzyjaæ
rozwi¹zywaniu problemów zwi¹zanych z wodami transgranicznymi oraz zmierzaæ do obni¿enia stopnia
zagro¿enia powodziami i suszami. Przewidziane rozwi¹zania powinny umo¿liwiaæ osi¹gniêcie pozytyw-
nych skutków gospodarczych i spo³ecznych, przede wszystkim w sferze zatrudnienia – narzêdzia wdra-
¿ane w ramach strategii gospodarki wodnej mog¹ bowiem przys³u¿yæ siê zmniejszaniu poziomu bezro-
bocia.

Konieczne jest okreœlenie przewidywanej ³¹cznej kwoty niezbêdnych nak³adów – rzeczowych i finan-
sowych – oraz Ÿróde³ ich finansowania, a tak¿e zaplanowanie rozdzia³u wydatków na poszczególne lata
wdra¿ania strategii. Po¿¹dane jest równie¿, by w ramach gospodarki wodnej wprowadzone zosta³y nowe
mechanizmy finansowe z uwzglêdnieniem systemu handlu zanieczyszczeniami zorganizowanego w uk-
³adzie zlewni hydrologicznych.

Problemy gospodarki wodnej musz¹ byæ ujmowane kompleksowo. Szczególnie sprawy zwi¹zane z za-
pobieganiem powodziom i walk¹ z nimi powinny byæ œciœle powi¹zane z planowaniem przestrzennym.
Niezbêdne staje siê równie¿ zbudowanie jednolitych systemów informacyjnych i informatycznych doty-
cz¹cych gospodarki wodnej.

Senat Rzeczypospolitej Polskiej zwraca siê z apelem do rz¹du, instytucji oraz stowarzyszeñ i organi-
zacji zwi¹zanych z gospodark¹ wodn¹, w tym do pozarz¹dowych organizacji proekologicznych, o kon-
struktywn¹ wspó³pracê i pilne przygotowanie strategii gospodarki wodnej. Tylko wspólne dzia³anie mo-
¿e zapewniæ przysz³ym pokoleniom trwa³y dostêp do odpowiednich zasobów wodnych.

Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

MARSZA£EK SENATU
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SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 21 czerwca 2007 r.

w sprawie wyboru cz³onka Kolegium Instytutu Pamiêci Narodowej
– Komisji Œcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Art. 1.

Senat Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie art. 15 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r.
o Instytucie Pamiêci Narodowej - Komisji Œcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. U.
z 2007 r. Nr 63, poz. 424, Nr 64, poz. 432, Nr 83, poz. 561 i nr 85, poz. 571), wybiera:

Teofila Wojciechowskiego
do sk³adu Kolegium Instytutu Pamiêci Narodowej – Komisji Œcigania Zbrodni przeciwko Narodowi

Polskiemu.

Art. 2.

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ
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Krzysztof Szczerski . . . . . . . . . . 63
senator Andrzej Mazurkiewicz . . . . . 64

Wznowienie obrad
Punkt ósmy porz¹dku obrad (cd.)
G³osowanie nr 2 . . . . . . . . . . . . . . 64
G³osowanie nr 3 . . . . . . . . . . . . . . 65
G³osowanie nr 4 . . . . . . . . . . . . . . 65
Podjêcie uchwa³y w sprawie stanowiska

Senatu dotycz¹cego reformy traktatowej
Unii Europejskiej

Punkt dziewi¹ty porz¹dku obrad: stano-
wisko Senatu w sprawie ustawy o zmia-
nie ustawy o Krajowym Rejestrze Kar-
nym

Sprawozdanie Komisji Praw Cz³owieka
i Praworz¹dnoœci

senator sprawozdawca
Kosma Z³otowski . . . . . . . . . . . 65
zastêpca prokuratora generalnego
Przemys³aw Pi¹tek . . . . . . . . . . 66

Otwarcie dyskusji
Zamkniêcie dyskusji
Punkt dziesi¹ty porz¹dku obrad: stano-

wisko Senatu w sprawie ustawy o zmia-
nie ustawy o muzeach
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Sprawozdanie Komisji Kultury i Œrodków
Przekazu

senator sprawozdawca
Micha³ Wojtczak . . . . . . . . . . . 66

Zapytania i odpowiedzi
senator Ludwik Zalewski . . . . . . . 66
podsekretarz stanu
w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa
Narodowego
Tomasz Merta . . . . . . . . . . . . 67
senator
Przemys³aw Alexandrowicz . . . . . . 67
podsekretarz stanu
Tomasz Merta . . . . . . . . . . . . 67
senator
Przemys³aw Alexandrowicz . . . . . . 68
podsekretarz stanu
Tomasz Merta . . . . . . . . . . . . 68
senator
Przemys³aw Alexandrowicz . . . . . . 68
podsekretarz stanu
Tomasz Merta . . . . . . . . . . . . 69
senator
Przemys³aw Alexandrowicz . . . . . . 69
podsekretarz stanu
Tomasz Merta . . . . . . . . . . . . 69
senator
Przemys³aw Alexandrowicz . . . . . . 70
podsekretarz stanu
Tomasz Merta . . . . . . . . . . . . 70
senator Piotr Andrzejewski . . . . . . 71
podsekretarz stanu
Tomasz Merta . . . . . . . . . . . . 72
senator
Marek Zió³kowski . . . . . . . . . . . 73
podsekretarz stanu
Tomasz Merta . . . . . . . . . . . . 73
senator
Przemys³aw Alexandrowicz . . . . . . 73

podsekretarz stanu
Tomasz Merta . . . . . . . . . . . . 73

Otwarcie dyskusji
senator Pawe³ Michalak . . . . . . . . 74
senator Adam Massalski . . . . . . . 74
senator El¿bieta Rafalska . . . . . . . 75
senator
Przemys³aw Alexandrowicz . . . . . . 76
senator Ewa Tomaszewska . . . . . . 76
senator Anna Kurska . . . . . . . . . 77

Zamkniêcie dyskusji
Wyst¹pienie podsekretarza stanu w Mini-

sterstwie Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego

podsekretarz stanu
Tomasz Merta . . . . . . . . . . . . 77

Punkt jedenasty porz¹dku obrad: stano-
wisko Senatu w sprawie ustawy o zmia-
nie ustawy o jednostkach badawczo-roz-
wojowych

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Naro-
dowej

senator sprawozdawca
W³adys³aw Mañkut . . . . . . . . . . 79

Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji
i Sportu

senator sprawozdawca
Kazimierz Wiatr. . . . . . . . . . . . 79

Otwarcie dyskusji
senator Ewa Tomaszewska . . . . . . 81
senator Piotr Wach . . . . . . . . . . 81
senator Zbigniew Trybu³a . . . . . . . 82
senator Marian Mi³ek . . . . . . . . . 83
senator Edmund Wittbrodt . . . . . . 84
senator Kazimierz Wiatr . . . . . . . . 85
senator Marian Mi³ek . . . . . . . . . 86
senator Andrzej Go³aœ . . . . . . . . . 86

Zamkniêcie dyskusji
Komunikaty

(Obrady w dniu 21 czerwca)

Wznowienie posiedzenia
Punkt szósty porz¹dku obrad: stanowisko

Senatu w sprawie ustawy o zmianie usta-
wy o systemie ubezpieczeñ spo³ecznych
oraz niektórych innych ustaw

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodo-
wej

senator sprawozdawca
Jerzy Szmit . . . . . . . . . . . . . . 89

Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki
Spo³ecznej

senator sprawozdawca
Ewa Tomaszewska . . . . . . . . . . 90

Wyst¹pienie minister finansów

minister Zyta Gilowska . . . . . . . . 92
Zapytania i odpowiedzi

senator Antoni Szymañski. . . . . . . 95
minister Zyta Gilowska . . . . . . . . 95
senator Antoni Szymañski. . . . . . . 95
minister Zyta Gilowska . . . . . . . . 95
senator Marek Zió³kowski . . . . . . . 96
minister Zyta Gilowska . . . . . . . . 96
senator Marek Zió³kowski . . . . . . . 97
minister Zyta Gilowska . . . . . . . . 97
senator Ewa Tomaszewska . . . . . . 98
minister Zyta Gilowska . . . . . . . . 98
senator Andrzej Go³aœ . . . . . . . . . 99
minister Zyta Gilowska. . . . . . . . 100
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senator Jerzy Szymura. . . . . . . . 102
minister Zyta Gilowska. . . . . . . . 102
senator Mieczys³aw Augustyn . . . . 103
minister Zyta Gilowska. . . . . . . . 103
senator Adam Biela . . . . . . . . . 104
minister Zyta Gilowska. . . . . . . . 105
senator Zbigniew Rau . . . . . . . . 106
minister Zyta Gilowska. . . . . . . . 106
senator Pawe³ Michalak . . . . . . . 107
minister Zyta Gilowska. . . . . . . . 108
senator El¿bieta Rafalska . . . . . . 108
minister Zyta Gilowska. . . . . . . . 108
senator Jerzy Chróœcikowski . . . . . 109
senator Antoni Szymañski . . . . . . 109
minister Zyta Gilowska. . . . . . . . 110
senator Janina Fetliñska. . . . . . . 110
minister Zyta Gilowska. . . . . . . . 110

Otwarcie dyskusji
senator Tomasz Misiak. . . . . . . . 111
senator Ewa Tomaszewska. . . . . . 112
senator Mieczys³aw Augustyn . . . . 114
senator Tomasz Misiak. . . . . . . . 116
senator El¿bieta Rafalska . . . . . . 117
senator Ewa Tomaszewska. . . . . . 117
senator El¿bieta Rafalska . . . . . . 118

Zamkniêcie dyskusji
Wniosek formalny o og³oszenie przerwy

senator W³adys³aw Sidorowicz . . . . 118
Przyjêcie wniosku formalnego
Punkt dwunasty porz¹dku obrad: stano-

wisko Senatu w sprawie ustawy o organi-
zacji hodowli i rozrodzie zwierz¹t gospo-
darskich

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Ochrony
Œrodowiska

senator sprawozdawca
Henryk Górski. . . . . . . . . . . . 118

Otwarcie dyskusji
senator Les³aw Podkañski . . . . . . 119

Zamkniêcie dyskusji
Punkt trzynasty porz¹dku obrad: stano-

wisko Senatu w sprawie ustawy o zmia-
nie ustawy o ochronie zdrowia zwierz¹t
oraz zwalczaniu chorób zakaŸnych zwie-
rz¹t oraz ustawy o weterynaryjnej kon-
troli granicznej

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Ochrony
Œrodowiska

senator sprawozdawca
Józef £yczak. . . . . . . . . . . . . 120

Wyst¹pienie podsekretarza stanu w Mini-
sterstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi

podsekretarz stanu
Marek Chrapek . . . . . . . . . . . 122

Otwarcie dyskusji
Zamkniêcie dyskusji
Punkt czternasty porz¹dku obrad: stano-

wisko Senatu w sprawie ustawy o zmia-
nie ustawy o organizacji rynku mleka

i przetworów mlecznych oraz niektórych
innych ustaw

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Ochrony
Œrodowiska

senator sprawozdawca
Jerzy Chróœcikowski. . . . . . . . . 122

Otwarcie dyskusji
Zamkniêcie dyskusji
Punkt piêtnasty porz¹dku obrad: stano-

wisko Senatu w sprawie ustawy o miê-
dzynarodowym przemieszczaniu odpa-
dów

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Ochro-
ny Œrodowiska

senator sprawozdawca
Pawe³ Michalak . . . . . . . . . . . 123

Otwarcie dyskusji
Zamkniêcie dyskusji
Komunikaty
Wznowienie obrad
Punkt szesnasty porz¹dku obrad: drugie

czytanie projektu uchwa³y o konieczno-
œci przyjêcia i wdro¿enia strategii gospo-
darki wodnej w Polsce

Sprawozdanie po³¹czonych komisji: Komi-
sji Ustawodawczej oraz Komisji Rolni-
ctwa i Ochrony Œrodowiska

senator sprawozdawca
Roman Wierzbicki . . . . . . . . . . 125

Wyst¹pienie prezesa Krajowego Zarz¹du
Gospodarki Wodnej

prezes Mariusz Gajda . . . . . . . . 126
Zapytania i odpowiedzi

senator Andrzej Person . . . . . . . 126
prezes Mariusz Gajda . . . . . . . . 127
senator Miros³aw Adamczak . . . . . 127
prezes Mariusz Gajda . . . . . . . . 127
senator Marek Zió³kowski . . . . . . 127
prezes Mariusz Gajda . . . . . . . . 128
senator Aleksander Bentkowski . . . 128
prezes Mariusz Gajda . . . . . . . . 128
senator Jerzy Chróœcikowski . . . . . 128
prezes Mariusz Gajda . . . . . . . . 129
senator Roman Wierzbicki . . . . . . 129
prezes Mariusz Gajda . . . . . . . . 129
senator Jaros³aw Chmielewski . . . . 129
prezes Mariusz Gajda . . . . . . . . 130
senator Jaros³aw Chmielewski . . . . 130
prezes Mariusz Gajda . . . . . . . . 130
senator Jaros³aw Chmielewski . . . . 130
prezes Mariusz Gajda . . . . . . . . 131
senator Jaros³aw Chmielewski . . . . 131
senator Maciej P³a¿yñski . . . . . . . 131
prezes Mariusz Gajda . . . . . . . . 131
senator W³adys³aw Mañkut . . . . . 131
prezes Mariusz Gajda . . . . . . . . 132
senator Dariusz Górecki . . . . . . . 132
prezes Mariusz Gajda . . . . . . . . 132

Otwarcie dyskusji
senator Andrzej Person . . . . . . . 132
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Zamkniêcie dyskusji
Punkt siedemnasty porz¹dku obrad: wy-

bór cz³onka Kolegium Instytutu Pamiê-
ci Narodowej – Komisji Œcigania Zbro-
dni przeciwko Narodowi Polskiemu

Sprawozdanie Komisji Praw Cz³owieka
i Praworz¹dnoœci

senator sprawozdawca
Anna Kurska . . . . . . . . . . . . 133

Wyjaœnienia i pytania
senator Piotr Andrzejewski . . . . . . 134
kandydat na cz³onka Kolegium Instytutu
Pamiêci Narodowej – Komisji Œcigania Zbro-
dni przeciwko Narodowi Polskiemu
Andrzej Friszke . . . . . . . . . . . 134
senator Zbigniew Rau . . . . . . . . 135
kandydat Andrzej Friszke . . . . . . 135
senator Czes³aw Ryszka . . . . . . . 136
kandydat Andrzej Friszke . . . . . . 137
senator Czes³aw Ryszka . . . . . . . 137
kandydat Andrzej Friszke . . . . . . 137
senator Stefan Niesio³owski . . . . . 138
kandydat Andrzej Friszke . . . . . . 138
senator Anna Kurska . . . . . . . . 139
kandydat Andrzej Friszke . . . . . . 139
senator Anna Kurska . . . . . . . . 140
kandydat Andrzej Friszke . . . . . . 141
senator Ryszard Bender . . . . . . . 141
kandydat Andrzej Friszke . . . . . . 142
senator Mariusz Witczak . . . . . . . 142
kandydat na cz³onka Kolegium
Instytutu Pamiêci Narodowej
– Komisji Œcigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu
Piotr Gach. . . . . . . . . . . . . . 143
senator Jan Szafraniec. . . . . . . . 143
kandydat Piotr Gach . . . . . . . . . 143
senator Janusz Kubiak . . . . . . . 144
kandydat Piotr Gach . . . . . . . . . 144
senator Ryszard Bender . . . . . . . 144
kandydat Piotr Gach . . . . . . . . . 144
senator Czes³aw Ryszka . . . . . . . 145
kandydat Piotr Gach . . . . . . . . . 145
senator Adam Biela . . . . . . . . . 145
kandydat Piotr Gach . . . . . . . . . 146
senator Piotr Boroñ . . . . . . . . . 146
kandydat Piotr Gach . . . . . . . . . 146
senator Krystyna Bochenek . . . . . 147
kandydat Piotr Gach . . . . . . . . . 147
senator Krystyna Bochenek . . . . . 147
kandydat Piotr Gach . . . . . . . . . 148
senator Jerzy Szymura. . . . . . . . 148
kandydat Piotr Gach . . . . . . . . . 148
senator Anna Kurska . . . . . . . . 148
kandydat Piotr Gach . . . . . . . . . 149
senator Anna Kurska . . . . . . . . 149
kandydat Piotr Gach . . . . . . . . . 149
senator Kosma Z³otowski . . . . . . 149
kandydat na Cz³onka Kolegium Instytutu
Pamiêci Narodowej

– Komisji Œcigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu
Teofil Wojciechowski . . . . . . . . . 150
senator Piotr Boroñ . . . . . . . . . 151
kandydat Teofil Wojciechowski . . . . 151
senator Kosma Z³otowski . . . . . . 151
kandydat Teofil Wojciechowski . . . . 151

Punkt osiemnasty porz¹dku obrad: infor-
macja Trybuna³u Konstytucyjnego o is-
totnych problemach wynikaj¹cych
z dzia³alnoœci i orzecznictwa Trybuna³u
w 2006 r.

prezes Jerzy Stêpieñ . . . . . . . . . 152
Zapytania i odpowiedzi

senator Dariusz Górecki . . . . . . . 158
prezes Jerzy Stêpieñ . . . . . . . . . 158
senator Jerzy Szymura. . . . . . . . 161
prezes Jerzy Stêpieñ . . . . . . . . . 162
senator Ryszard Bender . . . . . . . 163
prezes Jerzy Stêpieñ . . . . . . . . . 163
senator El¿bieta Rafalska . . . . . . 164
prezes Jerzy Stêpieñ . . . . . . . . . 164
senator Anna Kurska . . . . . . . . 165
prezes Jerzy Stêpieñ . . . . . . . . . 165
senator Ewa Tomaszewska. . . . . . 166
prezes Jerzy Stêpieñ . . . . . . . . . 166
senator Zbigniew Rau . . . . . . . . 166
prezes Jerzy Stêpieñ . . . . . . . . . 167
senator Zbigniew Rau . . . . . . . . 167
prezes Jerzy Stêpieñ . . . . . . . . . 167
senator Piotr Andrzejewski . . . . . . 167
prezes Jerzy Stêpieñ . . . . . . . . . 168
senator Zbigniew Szaleniec. . . . . . 168
prezes Jerzy Stêpieñ . . . . . . . . . 169
senator Jerzy Szymura. . . . . . . . 169
prezes Jerzy Stêpieñ . . . . . . . . . 169

Otwarcie dyskusji
senator Piotr Andrzejewski . . . . . . 169

Zamkniêcie dyskusji
Wznowienie obrad
Punkt pierwszy porz¹dku obrad (cd.)
Sprawozdanie Komisji Gospodarki Naro-

dowej
senator sprawozdawca
Marian Mi³ek . . . . . . . . . . . . 170
senator Marian Mi³ek . . . . . . . . 171

G³osowanie nr 5. . . . . . . . . . . . . . 171
G³osowanie nr 6. . . . . . . . . . . . . . 171
G³osowanie nr 7. . . . . . . . . . . . . . 171
G³osowanie nr 8. . . . . . . . . . . . . . 172
G³osowanie nr 9. . . . . . . . . . . . . . 172
G³osowanie nr 10 . . . . . . . . . . . . . 172
G³osowanie nr 11 . . . . . . . . . . . . . 172
G³osowanie nr 12 . . . . . . . . . . . . . 172
G³osowanie nr 13 . . . . . . . . . . . . . 172
G³osowanie nr 14 . . . . . . . . . . . . . 173
G³osowanie nr 15 . . . . . . . . . . . . . 173
G³osowanie nr 16 . . . . . . . . . . . . . 173
G³osowanie nr 17 . . . . . . . . . . . . . 173
G³osowanie nr 18 . . . . . . . . . . . . . 173

35. posiedzenie Senatu w dniach 20 i 21 czerwca 2007 r.
306 Spis treœci



G³osowanie nr 19 . . . . . . . . . . . . . 173
Podjêcie uchwa³y w sprawie ustawy o za-

sadach pokrywania kosztów powsta³ych
u wytwórców w zwi¹zku z przedtermino-
wym rozwi¹zaniem umów d³ugotermi-
nowych sprzeda¿y mocy i energii elek-
trycznej

Punkt drugi porz¹dku obrad (cd.)
G³osowanie nr 20 . . . . . . . . . . . . . 173
Podjêcie uchwa³y w sprawie ustawy o zmia-

nie ustawy – Prawo energetyczne
Punkt trzeci porz¹dku obrad (cd.)
Sprawozdanie po³¹czonych komisji: Komi-

sji Gospodarki Narodowej oraz Komisji
Nauki, Edukacji i Sportu

senator sprawozdawca
Jerzy Szmit . . . . . . . . . . . . . 174

G³osowanie nr 21 . . . . . . . . . . . . . 174
G³osowanie nr 22 . . . . . . . . . . . . . 174
G³osowanie nr 23 . . . . . . . . . . . . . 174
G³osowanie nr 24 . . . . . . . . . . . . . 174
G³osowanie nr 25 . . . . . . . . . . . . . 174
G³osowanie nr 26 . . . . . . . . . . . . . 175
G³osowanie nr 27 . . . . . . . . . . . . . 175
G³osowanie nr 28 . . . . . . . . . . . . . 175
Podjêcie uchwa³y w sprawie ustawy o zmianie

ustawy – Prawo w³asnoœci przemys³owej
Punkt czwarty porz¹dku obrad (cd.)
G³osowanie nr 29 . . . . . . . . . . . . . 175
Podjêcie uchwa³y w sprawie ustawy o zmia-

nie ustawy o op³acie skarbowej
Punkt pi¹ty porz¹dku obrad (cd.)
Sprawozdanie po³¹czonych komisji: Komi-

sji Gospodarki Narodowej oraz Komisji
Zdrowia

senator sprawozdawca
Janina Fetliñska . . . . . . . . . . 175

G³osowanie nr 30 . . . . . . . . . . . . . 176
G³osowanie nr 31 . . . . . . . . . . . . . 176
G³osowanie nr 32 . . . . . . . . . . . . . 176
G³osowanie nr 33 . . . . . . . . . . . . . 176
G³osowanie nr 34 . . . . . . . . . . . . . 177
Podjêcie uchwa³y w sprawie ustawy o zmia-

nie ustawy o œwiadczeniach opieki zdro-
wotnej finansowanych ze œrodków publi-
cznych oraz ustawy o ubezpieczeniach
obowi¹zkowych, Ubezpieczeniowym
Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biu-
rze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych

Punkt szósty porz¹dku obrad (cd.)
Sprawozdanie po³¹czonych komisji: Komi-

sji Rodziny i Polityki Spo³ecznej oraz Ko-
misji Gospodarki Narodowej

senator sprawozdawca
Jerzy Szmit . . . . . . . . . . . . . 177

G³osowanie nr 35 . . . . . . . . . . . . . 177
G³osowanie nr 36 . . . . . . . . . . . . . 178
Podjêcie uchwa³y w sprawie ustawy o zmia-

nie ustawy o systemie ubezpieczeñ spo³e-
cznych oraz niektórych innych ustaw

Punkt siódmy porz¹dku obrad (cd.)
Sprawozdanie Komisji Praw Cz³owieka

i Praworz¹dnoœci
senator sprawozdawca
Janusz Kubiak . . . . . . . . . . . 178

G³osowanie nr 37 . . . . . . . . . . . . . 178
G³osowanie nr 38 . . . . . . . . . . . . . 179
G³osowanie nr 39 . . . . . . . . . . . . . 179
G³osowanie nr 40 . . . . . . . . . . . . . 179
G³osowanie nr 41 . . . . . . . . . . . . . 179
G³osowanie nr 42 . . . . . . . . . . . . . 179
G³osowanie nr 43 . . . . . . . . . . . . . 179
G³osowanie nr 44 . . . . . . . . . . . . . 179
G³osowanie nr 45 . . . . . . . . . . . . . 179
G³osowanie nr 46 . . . . . . . . . . . . . 179
G³osowanie nr 47 . . . . . . . . . . . . . 180
G³osowanie nr 48 . . . . . . . . . . . . . 180
G³osowanie nr 49 . . . . . . . . . . . . . 180
G³osowanie nr 50 . . . . . . . . . . . . . 180
G³osowanie nr 51 . . . . . . . . . . . . . 180
G³osowanie nr 52 . . . . . . . . . . . . . 180
G³osowanie nr 53 . . . . . . . . . . . . . 180
G³osowanie nr 54 . . . . . . . . . . . . . 180
G³osowanie nr 55 . . . . . . . . . . . . . 180
G³osowanie nr 56 . . . . . . . . . . . . . 181
Podjêcie uchwa³y w sprawie ustawy o zmia-

nie ustawy – Prawo o ustroju s¹dów po-
wszechnych oraz niektórych innych
ustaw

Punkt dziewi¹ty porz¹dku obrad (cd.)
G³osowanie nr 57 . . . . . . . . . . . . . 181
G³osowanie nr 58 . . . . . . . . . . . . . 181
G³osowanie nr 59 . . . . . . . . . . . . . 181
G³osowanie nr 60 . . . . . . . . . . . . . 181
G³osowanie nr 61 . . . . . . . . . . . . . 181
G³osowanie nr 62 . . . . . . . . . . . . . 182
Podjêcie uchwa³y w sprawie ustawy o zmia-

nie ustawy o Krajowym Rejestrze Kar-
nym

Punkt dziesi¹ty porz¹dku obrad (cd.)
Sprawozdanie Komisji Kultury i Œrodków

Przekazu
senator sprawozdawca
Micha³ Wojtczak . . . . . . . . . . . 182

G³osowanie nr 63 . . . . . . . . . . . . . 182
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