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Senat
Rzeczypospolitej Polskiej
VII kadencja

S prawozdanie S tenograficzne
z 5. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
w dniach 6 i 7 lutego 2008 r.

Warszawa
2008 r.

Porz¹dek obrad
5. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
w dniach 6 i 7 lutego 2008 r.
1. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych
innych ustaw.
2. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o dokumentach paszportowych.
3. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza
i lekarza dentysty.
4. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o izbach aptekarskich.
5. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zawodzie lekarza
weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych oraz o zmianie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierz¹t.
6. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o uruchamianiu
œrodków pochodz¹cych z bud¿etu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej.
7. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych.
8. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o rachunkowoœci.
9. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o przenoszeniu praw emerytalnych
urzêdników Wspólnot Europejskich.
10. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w pañstwach cz³onkowskich Unii Europejskiej.
11. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o nadaniu nowej nazwy Akademii
Œwiêtokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach.
12. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o nadaniu nowej nazwy Akademii
Wychowania Fizycznego w Katowicach.
13. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o nadaniu Akademii Medycznej
w Warszawie nazwy „Warszawski Uniwersytet Medyczny”.
14. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o nadaniu Akademii Medycznej im.
prof. Feliksa Skubiszewskiego w Lublinie nazwy „Uniwersytet Medyczny
w Lublinie”.
15. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o nadaniu Akademii Medycznej
w Bia³ymstoku nazwy „Uniwersytet Medyczny w Bia³ymstoku”.
16. Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o zasadach przekazywania
zak³adowych budynków mieszkalnych przez przedsiêbiorstwa pañstwowe.
17. Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o zak³adowym funduszu œwiadczeñ socjalnych.
18. Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym
od osób fizycznych.
19. Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz
ustawy – Prawo o notariacie.
20. Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny.
21. Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych
innych ustaw.

22. Drugie czytanie projektu uchwa³y w sprawie zmiany Regulaminu Senatu.
23. Drugie czytanie projektu uchwa³y w sprawie og³oszenia roku 2008 Rokiem
Andrzeja i Olgi Ma³kowskich.
24. Wybór przewodnicz¹cego Komisji Praw Cz³owieka i Praworz¹dnoœci
25. Odwo³anie sekretarzy Senatu.
26. Wybór sekretarzy Senatu.
27. Zmiany w sk³adzie komisji senackich.
28. Trzecie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny.

Oœwiadczenia senatorów s¹ sk³adane na koñcu posiedzenia,
po wyczerpaniu porz¹dku obrad.
Obecni senatorowie: wed³ug za³¹czonej do protoko³u listy obecnoœci.
Obecni goœcie i przedstawiciele urzêdów:
Zwi¹zek Harcerstwa Polskiego
Zwi¹zek Harcerstwa Rzeczypospolitej
Urz¹d do spraw Repatriacji i Cudzoziemców
Ministerstwo Finansów
Ministerstwo Infrastruktury
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego
Ministerstwo Pracy i Polityki Spo³ecznej
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Ministerstwo Sprawiedliwoœci
Ministerstwo Spraw Wewnêtrznych i Administracji
Ministerstwo Zdrowia

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

wiceprzewodnicz¹cy Andrzej Starski
zastêpca naczelnika Krzysztof Budziñski
przewodnicz¹cy Marcin Jêdrzejewski
prezes Rafa³ Rogala
podsekretarz stanu El¿bieta Chojna-Duch
sekretarz stanu Tadeusz Jarmuziewicz
sekretarz stanu Piotr Styczeñ
podsekretarz stanu Gra¿yna Prawelska-Skrzypek
podsekretarz stanu Rados³aw Mleczko
podsekretarz stanu Artur £awniczak
podsekretarz stanu Zbigniew Wrona
podsekretarz stanu Piotr Stachañczyk
podsekretarz stanu Marek Twardowski

(Pocz¹tek posiedzenia o godzinie 11 minut 01)

(Posiedzeniu przewodnicz¹ marsza³ek Bogdan
Borusewicz oraz wicemarsza³kowie Zbigniew
Romaszewski i Krystyna Bochenek)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Proszê o zajmowanie miejsc.
Otwieram pi¹te posiedzenie Senatu Rzeczypospolitej Polskiej siódmej kadencji.
(Marsza³ek trzykrotnie uderza lask¹ marsza³kowsk¹)
Na sekretarzy posiedzenia wyznaczam senator
Ma³gorzatê Adamczak oraz senatora Przemys³awa B³aszczyka. Listê mówców prowadziæ bêdzie
senator Przemys³aw B³aszczyk.
Proszê senatorów sekretarzy o zajêcie miejsc
przy stole prezydialnym.
Panie i Panowie Senatorowie! Chcia³bym poinformowaæ, ¿e S¹d Najwy¿szy uchwa³¹ z dnia
17 stycznia 2008 r. stwierdzi³ wa¿noœæ wyborów
do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych
w dniu 21 paŸdziernika 2007 r.
Informujê, ¿e Sejm na siódmym posiedzeniu
w dniu 23 stycznia 2008 r. przyj¹³ wszystkie poprawki Senatu do ustawy bud¿etowej na rok
2008.
Informujê tak¿e, ¿e protokó³ trzeciego posiedzenia Senatu, zgodnie z art. 39 ust. 3 Regulaminu Senatu, jest przygotowany do udostêpnienia
senatorom. Je¿eli nikt z pañstwa senatorów nie
zg³osi do niego zastrze¿eñ, to zostanie on przyjêty
na kolejnym posiedzeniu.
Dorêczony pañstwu senatorom projekt porz¹dku obrad pi¹tego posiedzenia obejmuje:
1. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom
ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
oraz niektórych innych ustaw.
2. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o dokumentach paszportowych.
3. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza
dentysty.

4. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o izbach aptekarskich.
5. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o zawodzie lekarza weterynarii
i izbach lekarsko-weterynaryjnych oraz o zmianie
ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierz¹t.
6. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o uruchamianiu œrodków pochodz¹cych z bud¿etu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej.
7. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o drogach publicznych.
8. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o nadaniu nowej nazwy Akademii Œwiêtokrzyskiej im.
Jana Kochanowskiego w Kielcach.
9. Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie
ustawy o zasadach przekazywania zak³adowych
budynków mieszkalnych przez przedsiêbiorstwa
pañstwowe.
10. Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o zak³adowym funduszu œwiadczeñ
socjalnych.
11. Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie
ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
12. Drugie czytanie projektu uchwa³y w sprawie og³oszenia roku 2008 Rokiem Andrzeja i Olgi
Ma³kowskich.
13. Odwo³anie sekretarzy Senatu.
Informujê, ¿e punkt ósmy zosta³ uwzglêdniony
w projekcie porz¹dku obrad na wniosek senatora
Adama Massalskiego, zg³oszony zgodnie z art. 34
ust. 3 Regulaminu Senatu.
Proponujê rozpatrzenie punktu dziesi¹tego
projektu porz¹dku obrad, pomimo ¿e sprawozdanie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Rodziny
i Polityki Spo³ecznej o projekcie ustawy o zmianie ustawy o zak³adowym funduszu œwiadczeñ
socjalnych zosta³o dostarczone w terminie póŸniejszym ni¿ okreœlony w art. 34 ust. 2 Regulaminu Senatu.
Je¿eli nie us³yszê sprzeciwu, uznam, ¿e Wysoka Izba przyjê³a przedstawion¹ propozycjê.
Wobec braku g³osów sprzeciwu stwierdzam, ¿e
Senat przedstawion¹ propozycjê przyj¹³.
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Wnioski w sprawie porz¹dku obrad Senatu

(marsza³ek B. Borusewicz)
Wysoki Senacie! Zgodnie z ustaleniami podjêtymi w Konwencie Seniorów wnoszê o uzupe³nienie porz¹dku obrad o nastêpuj¹ce punkty:
— stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o rachunkowoœci, i proponujê
rozpatrzenie go jako punktu ósmego porz¹dku
obrad;
— stanowisko Senatu w sprawie ustawy o przenoszeniu praw emerytalnych urzêdników Wspólnot Europejskich, i proponujê rozpatrzenie go jako punktu dziewi¹tego porz¹dku obrad;
— stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w pañstwach cz³onkowskich Unii Europejskiej, i proponujê rozpatrzenie go jako punktu
dziesi¹tego porz¹dku obrad;
— stanowisko Senatu w sprawie ustawy o nadaniu nowej nazwy Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach, i proponujê rozpatrzenie go
jako punktu dwunastego porz¹dku obrad;
— stanowisko Senatu w sprawie ustawy o nadaniu Akademii Medycznej w Warszawie nazwy
„Warszawski Uniwersytet Medyczny”, i proponujê
rozpatrzenie go jako punktu trzynastego porz¹dku obrad;
— stanowisko Senatu w sprawie ustawy o nadaniu Akademii Medycznej im. prof. Feliksa Skubiszewskiego w Lublinie nazwy „Uniwersytet Medyczny w Lublinie”, i proponujê rozpatrzenie go
jako punktu czternastego porz¹dku obrad;
— stanowisko Senatu w sprawie ustawy o nadaniu Akademii Medycznej w Bia³ymstoku nazwy
„Uniwersytet Medyczny w Bia³ymstoku”, i proponujê rozpatrzenie go jako punktu piêtnastego porz¹dku obrad;
— drugie czytanie projektu ustawy o zmianie
ustawy – Kodeks cywilny oraz ustawy – Prawo
o notariacie, i proponujê rozpatrzenie go jako
punktu dziewiêtnastego porz¹dku obrad;
— drugie czytanie projektu ustawy o zmianie
ustawy – Kodeks karny, i proponujê rozpatrzenie
go jako punktu dwudziestego porz¹dku obrad;
— drugie czytanie projektu ustawy o zmianie
ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw,
i proponujê rozpatrzenie go jako punktu dwudziestego pierwszego porz¹dku obrad;
— drugie czytanie projektu uchwa³y w sprawie
zmiany Regulaminu Senatu, i proponujê rozpatrzenie go jako punktu dwudziestego drugiego porz¹dku obrad;
— wybór przewodnicz¹cego Komisji Praw Cz³owieka i Praworz¹dnoœci, i proponujê rozpatrzenie
go jako punktu dwudziestego czwartego porz¹dku obrad;
— wybór sekretarzy Senatu, i proponujê rozpatrzenie go jako punktu dwudziestego szóstego porz¹dku obrad;

— zmiany w sk³adzie komisji senackich, i proponujê rozpatrzenie go jako punktu dwudziestego siódmego porz¹dku obrad.
Je¿eli nie us³yszê sprzeciwu, uznam, ¿e Wysoka Izba przyjê³a przedstawione wnioski.
Wobec braku g³osów sprzeciwu stwierdzam, ¿e
Senat przedstawione propozycje przyj¹³.
Wysoki Senacie! Wnoszê o ³¹czne rozpatrzenie
punktu jedenastego i punktu dwunastego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o nadaniu nowej nazwy Akademii Œwiêtokrzyskiej
im. Jana Kochanowskiego w Kielcach; stanowisko
Senatu w sprawie ustawy o nadaniu nowej nazwy
Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach.
Jeœli nie us³yszê sprzeciwu, uznam, ¿e Wysoka
Izba przyjê³a przedstawiony wniosek.
Wobec braku g³osów sprzeciwu stwierdzam, ¿e
Senat przedstawion¹ propozycjê przyj¹³.
Ponadto wnoszê o ³¹czne rozpatrzenie punktu
trzynastego, punktu czternastego i punktu piêtnastego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o nadaniu Akademii Medycznej w Warszawie nazwy „Warszawski Uniwersytet Medyczny”; stanowisko Senatu w sprawie ustawy o nadaniu Akademii Medycznej im. prof. Feliksa Skubiszewskiego w Lublinie nazwy „Uniwersytet Medyczny w Lublinie”; stanowisko Senatu w sprawie ustawy o nadaniu Akademii Medycznej w Bia³ymstoku
nazwy „Uniwersytet Medyczny w Bia³ymstoku”.
Jeœli nie us³yszê sprzeciwu, uznam, ¿e Wysoka
Izba przyjê³a przedstawione wnioski.
Wobec braku g³osów sprzeciwu stwierdzam, ¿e
Senat przedstawion¹ propozycjê przyj¹³.
Czy ktoœ z pañstwa senatorów pragnie zabraæ
g³os w sprawie przedstawionego porz¹dku obrad?
Nie widzê chêtnych.
Stwierdzam, ¿e Senat zatwierdzi³ porz¹dek obrad pi¹tego posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej
Polskiej siódmej kadencji.
Informujê, ¿e g³osowania w sprawie przedstawionych punktów porz¹dku obrad zostan¹ przeprowadzone pod koniec posiedzenia Senatu.
Panie i Panowie Senatorowie! Informujê, ¿e
w zwi¹zku z dokonanymi dzisiaj uzupe³nieniami
porz¹dku obrad nie ma koniecznoœci zwo³ywania
kolejnego posiedzenia Senatu w planowanym terminie 20 i 21 lutego 2008 r. Wobec tego w porozumieniu z Konwentem Seniorów zdecydowa³em, ¿e
kolejne posiedzenie Senatu odbêdzie siê w dniach
5 i 6 marca 2008 r.
Proszê pañstwa, chcia³bym poinformowaæ, ¿e
z powodu awarii nie bêdzie dzia³aæ tablica œwietlna usytuowana po mojej lewej stronie.
(G³osy z sali: O, o, o.)
Za tê niedogodnoœæ bardzo przepraszam.
(G³os z sali: A po prawej?)
A po prawej dzia³a.
(Senator S³awomir Sadowski: Prawa zawsze
dzia³a.)
(Rozmowy na sali)

5. posiedzenie Senatu w dniu 6 lutego 2008 r.
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy
o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej…

(marsza³ek B. Borusewicz)
Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
pierwszego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o udzielaniu
cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw.
Przypominam, ¿e rozpatrywana ustawa zosta³a
uchwalona przez Sejm na szóstym posiedzeniu
w dniu 11 stycznia 2008 r. Do Senatu zosta³a
przekazana w dniu 14 stycznia 2008 r. Marsza³ek
Senatu w dniu 15 stycznia 2008 r., zgodnie
z art. 68 ust. 1 Regulaminu Senatu, skierowa³ j¹
do Komisji Praw Cz³owieka i Praworz¹dnoœci oraz
Komisji Samorz¹du Terytorialnego i Administracji Pañstwowej. Komisje po rozpatrzeniu ustawy
przygotowa³y swoje sprawozdania w tej sprawie.
(Rozmowy na sali)
Przypominam ponadto, ¿e tekst ustawy zawarty jest w druku nr 42, a sprawozdania komisji
w drukach nr 42A i 42B.
Proszê sprawozdawcê Komisji Praw Cz³owieka i Praworz¹dnoœci, pana senatora Stanis³awa
Piotrowicza, o zabranie g³osu i przedstawienie
sprawozdania komisji w sprawie rozpatrywanej
ustawy.

Senator Stanis³aw Piotrowicz:
Panie Marsza³ku! Panie Ministrze! Panie i Panowie Senatorowie!
W imieniu Komisji Praw Cz³owieka i Praworz¹dnoœci mam zaszczyt przedstawiæ Wysokiej Izbie sprawozdanie z pracy tej¿e komisji, na posiedzeniu w dniu 30 stycznia 2008 r., nad ustaw¹
o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom
ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
oraz niektórych innych ustaw, zawart¹ w druku
senackim nr 42.
Projekt ustawy o zmianie ustawy o udzielaniu
cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw zosta³ przygotowany i przedstawiony Sejmowi jeszcze przez rz¹d premiera Jaros³awa Kaczyñskiego.
Nie zosta³ on jednak rozpatrzony przez Sejm i po
wyborach zosta³ skierowany do laski marsza³kowskiej ponownie, przez rz¹d pana premiera
Tuska. W dniu 11 stycznia 2008 r. Sejm przyj¹³
przedmiotow¹ ustawê.
Nowelizowana ustawa ma na celu implementacjê do polskiego systemu prawnego dwóch dyrektyw Rady Europy, oznaczonych numerami 83
oraz 85. Pañstwa cz³onkowskie Unii Europejskiej
zobowi¹zane by³y wprowadziæ do prawa krajowego przepisy dyrektywy z dnia 20 kwietnia 2004 r.
do dnia 10 paŸdziernika 2006 r., a przepisy dyrektywy z dnia 1 grudnia 2005 r. do 1 grudnia 2007 r.
Podstawowym celem wdra¿anych dyrektyw
jest wprowadzenie wspólnych dla wszystkich
pañstw cz³onkowskich Unii Europejskiej kryte-
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riów identyfikacji osób rzeczywiœcie potrzebuj¹cych miêdzynarodowej ochrony, a tak¿e wspólnych minimalnych norm dotycz¹cych procedur
jej udzielania i pozbawiania. Intencj¹ tego jest
ograniczenie przep³ywu cudzoziemców ubiegaj¹cych siê o nadanie statusu uchodŸcy miêdzy
pañstwami cz³onkowskim Unii Europejskiej ze
wzglêdu na ró¿nice w przepisach dotycz¹cych
ochrony.
Najistotniejsz¹ zmian¹ tej nowelizacji jest
wprowadzenie nowego systemu ochrony cudzoziemców, czyli ochrony uzupe³niaj¹cej, która ma
byæ udzielana cudzoziemcowi przybywaj¹cemu
z terenu, gdzie istnieje zagro¿enie ¿ycia i zdrowia
z powodu stosowania przemocy na obszarach objêtych konfliktem zbrojnym.
W projekcie ustawy dookreœlono sytuacjê dzieci. Proponowane zapisy daj¹ mo¿liwoœæ jednolitego traktowania ca³ej rodziny wnioskodawcy
o udzielenie statusu uchodŸcy, a tak¿e mo¿liwoœæ
otrzymania pomocy socjalnej i medycznej do czasu uzyskania statusu uchodŸcy i po uzyskaniu
takiego statusu. Uregulowano równie¿ kwestie
zwi¹zane z pochówkiem cudzoziemców.
Przedstawiciel Biura Legislacyjnego
zaprezentowa³ uwagi do ustawy w formie zestawu
dziesiêciu poprawek. Na proœbê przewodnicz¹cego zosta³y one kolejno omówione.
Do tych propozycji w ramach dyskusji ustosunkowa³ siê pan Stachañczyk, podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnêtrznych i Administracji, a tak¿e pan Ernest Zienkiewicz z Biura
Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych
do spraw UchodŸców oraz pani Agata Foryœ i pan
Grzegorz Sikora z Helsiñskiej Fundacji Praw Cz³owieka.
Propozycje poprawek zg³osili równie¿ i omówili
przedstawiciele Helsiñskiej Fundacji Praw Cz³owieka.
Na liczne pytania senatorów zwi¹zane z nowelizacj¹ ustawy i przedstawionymi propozycjami
wprowadzenia zmian legislacyjnych odpowiada³
pan minister Stachañczyk.
Komisja przyjê³a dziewiêæ poprawek przedstawionych przez Biuro Legislacyjne oraz cztery poprawki zaproponowane przez przedstawicieli Helsiñskiej Fundacji Praw Cz³owieka, co zaakceptowali przedstawiciele rz¹du. Poprawki te zosta³y
przedstawione w druku nr 42A.
W zasadzie s¹ to poprawki o charakterze legislacyjnym, uzupe³niaj¹cym, porz¹dkuj¹cym
i uœciœlaj¹cym. Wszystkie zosta³y przyjête jednomyœlnie, z wyj¹tkiem poprawki trzeciej, w przypadku której 1 osoba wstrzyma³a siê od g³osu.
Poprawka ta w art. 19 ust. 2, analogicznie jak
w art. 19 ust. 1 pkt 3, wprowadza zapis, ¿e odmawia siê cudzoziemcowi nadania statusu uchodŸcy, je¿eli istniej¹ powa¿ne obawy, aby s¹dziæ, ¿e
pod¿ega³ do zbrodni albo w inny sposób bra³
udzia³ w jej pope³nieniu. Pewna w¹tpliwoœæ w tym
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Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy
o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej…

(senator S. Piotrowicz)
zakresie wi¹za³a siê z tym, kto decydowa³by o takowym uzasadnionym podejrzeniu. OdpowiedŸ
jest oczywista – urzêdnik rozpoznaj¹cy sprawê,
nie ma bowiem innej mo¿liwoœci. Je¿eli uchodŸca
przybywa z kraju, w którym by³ przeœladowany, to
trudno oczekiwaæ, aby urzêdnik kierowa³ siê orzeczeniem tamtejszego s¹du.
Ca³¹ ustawê komisja przyjê³a jednomyœlnie.
W imieniu Komisji Praw Cz³owieka i Praworz¹dnoœci wnoszê, aby pañstwo senatorowie
przyjêli ustawê wraz z zaproponowanymi poprawkami. Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê bardzo.
Proszê sprawozdawcê Komisji Samorz¹du Terytorialnego i Administracji Pañstwowej, pana senatora S³awomira Sadowskiego, o zabranie g³osu
i przedstawienie sprawozdania komisji w sprawie
rozpatrywanej ustawy.

Senator S³awomir Sadowski:
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie! Panie Ministrze! Szanowni Goœcie!
W imieniu Komisji Samorz¹du Terytorialnego
i Administracji Pañstwowej mam zaszczyt przedstawiæ proponowan¹ ustawê. Senator sprawozdawca, pan Stanis³aw Piotrowicz, bardzo szczegó³owo opisa³ przedmiot ustawy maj¹cej na celu
zaimplementowanie do polskiego systemu prawnego dwóch dyrektyw, o których wspomina³, nie
bêdê wiêc tego powtarza³.
Komisja Samorz¹du Terytorialnego i Administracji Pañstwowej zbiera³a siê dwukrotnie, aby obradowaæ nad proponowan¹ ustaw¹. Zawsze w posiedzeniu uczestniczyli minister spraw wewnêtrznych i administracji, pan Piotr Stachañczyk, legislator, pan Adam Niemczewski, i przedstawiciel Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych, pan
Ernest Zienkiewicz, i oczywiœcie senatorowie.
Ustawa nie budzi³a wiêkszych kontrowersji,
podobnie jak w Sejmie, gdzie – przypomnê – g³osowanie nad ni¹ zakoñczy³o siê wynikiem 431 g³osów za, 0 wstrzymuj¹cych siê i 0 przeciw. A wiêc
wynika z tego jednomyœlnoœæ. Na wszelkie pytania odpowiada³ pan minister Piotr Stachañczyk.
Mo¿e tylko jeden artyku³, art. 12, budzi³ pewne
w¹tpliwoœci. Nak³ada on na prezesa Urzêdu do
Spraw Repatriacji i Cudzoziemców obowi¹zek przedstawienia komisji sejmowej informacji o stosowaniu
ustawy. Ale w ka¿dej chwili mo¿na prosiæ o to prezesa, tak ¿e tutaj nie widzê ¿adnych problemów. Po
prostu ten obowi¹zek zosta³ jakby zlikwidowany.
Szanowni Pañstwo, mo¿e jeszcze kilka zdañ na
temat regulacji, które siê w nowelizacji znajduj¹.

Przede wszystkim, wspomina³ o tym równie¿ pan
senator Piotrowicz, wprowadzono ochronê uzupe³niaj¹c¹. Przyjêto koncepcjê, ¿e status uchodŸcy jest podstawow¹ form¹ ochrony i ka¿dy
wniosek o udzielenie ochrony bêdzie traktowany
jako wniosek o nadanie statusu uchodŸcy. Jeœli
w toku postêpowania oka¿e siê jednak, ¿e cudzoziemiec nie spe³nia przes³anek do nadania mu statusu uchodŸcy, otrzyma ochronê uzupe³niaj¹c¹. To
jest bardzo wa¿ne. A gdy bêdzie brakowa³o przes³anek do tego rodzaju ochrony – pobyt tolerowany.
Ponadto regulacja okreœlaj¹ca zakres danych
cudzoziemca, które mog¹ byæ przetwarzane w postêpowaniach i rejestrach prowadzonych na podstawie ustawy, zosta³a uzupe³niona o wizerunek
twarzy. Ma to istotne znaczenie dla w³aœciwej
identyfikacji cudzoziemców, której dokonuje siê
na podstawie wygl¹du, znaczenie, je¿eli chodzi
o wystawiane dokumenty.
Zagwarantowano tak¿e wiêksz¹ ochronê przed
niekorzystnymi dla cudzoziemca dzia³aniami ze
strony organów w³adzy publicznej kraju pochodzenia, ugrupowañ lub organizacji kontroluj¹cych
kraj pochodzenia. Wprowadzono zakaz przekazywania tym podmiotom danych cudzoziemców, wobec których toczy³o siê kiedykolwiek postêpowanie
w ramach ustawy. To tylko niektóre z wielu szczegó³owych rozwi¹zañ, jakie zosta³y przyjête.
Warto wspomnieæ te¿, ¿e administracja musi
siê przygotowaæ do wykonania zapisów ustawy,
a z drugiej strony przebywaj¹cy w Polsce cudzoziemcy musz¹ zapoznaæ siê z jej treœci¹, by móc
korzystaæ z jej dobrodziejstw i poddaæ siê zawartym w niej rygorom formalnoprawnym.
Wracam teraz do poprawek, które zosta³y przyjête na posiedzeniu Komisji Samorz¹du Terytorialnego i Administracji Pañstwowej. W sumie
przyjêliœmy szesnaœcie poprawek. Szeœæ pierwszych omówi³ dosyæ szczegó³owo pan Stanis³aw
Piotrowicz. Chcê powiedzieæ, ¿e ta ustawa, mimo
¿e w Sejmie zosta³a uchwalona jednog³oœnie, jest
ustaw¹ trudn¹ pod wzglêdem legislacyjnym. Widaæ to równie¿ w naszych poprawkach. Otó¿ a¿
dziesiêæ poprawek to poprawki Biura Legislacyjnego, konkretnie pana mecenasa Adama Niemczewskiego. S¹ to poprawki, jak ju¿ wspomnia³
pan senator Piotrowicz, które doprecyzowa³y i,
powiedzmy, uporz¹dkowa³y tê ustawê.
Macie pañstwo sprawozdanie Komisji Samorz¹du Terytorialnego i Administracji Pañstwowej,
w sumie szesnaœcie poprawek. Nie wiem, czy jest
tutaj potrzeba omawiania ka¿dej z nich – pañstwo
macie to sprawozdanie.
W imieniu Komisji Samorz¹du Terytorialnego
i Administracji Pañstwowej wnoszê o przyjêcie
tych poprawek przez Wysok¹ Izbê. Je¿eli s¹ jakieœ
pytania do nas, senatorów sprawozdawców, b¹dŸ
do pana ministra Stachañczyka, który, jak myœlê,
jest specjalist¹ w tej materii, to proszê o te pytania. Dziêkujê bardzo.

5. posiedzenie Senatu w dniu 6 lutego 2008 r.
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy
o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej…

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Zgodnie z art. 44 ust. 5 Regulaminu Senatu
przed przyst¹pieniem do dyskusji senatorowie
mog¹ zg³aszaæ z miejsca trwaj¹ce nie d³u¿ej
ni¿ minutê zapytania do senatorów sprawozdawców.
Czy ktoœ z pañstwa senatorów pragnie zadaæ
takie pytanie?
(Senator Ryszard Bender: Czy mo¿na, Panie
Marsza³ku?)
Tak. Ja bym od razu prosi³ o adresowanie, do
którego ze sprawozdawców, bo mamy ich dwóch.
Pan senator Andrzejewski.

Senator Piotr Andrzejewski:
Pytanie do sprawozdawcy Komisji Praw Cz³owieka i Praworz¹dnoœci. Jak ta poprawka, daj¹ca urzêdnikowi administracyjnemu, wobec
ograniczenia praw cz³owieka w stosunku do cudzoziemców, funkcjê sêdziego, ma siê do domniemania niewinnoœci i do gwarancji praw
cz³owieka, które na przyk³ad ka¿¹ traktowaæ ka¿dego uchodŸcê bez skazania jako przeœladowanego, mimo ¿e jest on uwa¿any za zbrodniarza?
Jest taki Komitet Polska – Czeczenia, przez niektóre rosyjskie organa prasowe uznany swego
czasu za organizacjê terrorystyczn¹. Chcia³bym
spytaæ, czy wobec tego ¿aden Czeczeniec nie dostanie tutaj ochrony z art. 19 i odmówi mu siê statusu uchodŸcy. Bo Rosja traktuje ich wszystkich
jako zbrodniarzy. I to urzêdnik bêdzie decydowa³
dyskrecjonalnie. W przed³o¿eniu sejmowym jest
powiedziane, ¿e mo¿na odmówiæ, je¿eli stwierdzi
siê w sposób przewidziany prawem, a nie dyskrecjonaln¹ decyzj¹ urzêdnika, któremu jeden mo¿e
siê podobaæ, drugi nie, i który jest poza jak¹kolwiek kontrol¹ w tym zakresie. Odmawia siê
w myœl ustawy temu, kto pod¿ega³ do zbrodni albo
w inny sposób bra³ udzia³ w pope³nieniu zbrodni
lub czynów sprzecznych z prawem w rozumieniu
prawa miêdzynarodowego czy nale¿a³ do organizacji wymienionych w art. 19. Tymczasem Senat
proponuje, ¿eby to urzêdnik decydowa³, ¿e jeœli
w jego mniemaniu istniej¹ powa¿ne podstawy,
aby s¹dziæ…
(Senator Krzysztof Piesiewicz: Ale jedna minuta…)
A wiêc podejrzenie. Jak to siê ma do gwarancji
praw cz³owieka w prawie miêdzynarodowym?
Dlaczego urzêdnik ministerstwa ma mieæ a¿ tak
wielkie uprawnienia? Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Proszê o odpowiedŸ.
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Senator Stanis³aw Piotrowicz:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Poprawka
wniesiona przez Biuro Legislacyjne na posiedzeniu komisji praw cz³owieka jest konsekwencj¹
wczeœniejszego zapisu ustawowego, który mówi
w ten sposób, ¿e cudzoziemcowi odmawia siê nadania statusu uchodŸcy, je¿eli istniej¹ powa¿ne
podstawy, aby s¹dziæ, ¿e pope³ni³ zbrodniê, jest
winny dzia³añ sprzecznych z celami i zasadami
Narodów Zjednoczonych, pope³ni³ zbrodniê o charakterze innym ni¿ polityczny poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej. Poprawka dotyczy
ust. 2, który stwierdza³ przedtem w ten sposób:
nadania statusu uchodŸcy odmawia siê tak¿e cudzoziemcowi, który pod¿ega³ albo w inny sposób
bra³ udzia³… Poprawka zmierza do analogicznego
uregulowania, je¿eli istniej¹ uzasadnione podstawy, ¿e pod¿ega³. To jest konsekwencja wczeœniejszego, niekwestionowanego zapisu dotycz¹cego
pope³nienia zbrodni. A kto o tym bêdzie decydowa³? Rzeczywiœcie w tym wypadku nie ma innej
mo¿liwoœci jak decyzja urzêdnika rozpoznaj¹cego
sprawê. Trudno bowiem, ¿ebyœmy kierowali siê
orzeczeniami s¹dów w pañstwach niedemokratycznych. A wiêc jakieœ zaufanie do urzêdnika polskiego musi byæ, tym bardziej ¿e przecie¿ jest ca³a
instytucjonalna kontrola poczynañ urzêdniczych
w Polsce.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Pan senator Bender, proszê bardzo.

Senator Ryszard Bender:
Panie Marsza³ku, pragnê zapytaæ panów sprawozdawców o art. 25. Mianowicie on jest dosyæ
trudny do zrozumienia, chodzi o nadanie statusu
uchodŸcy ma³¿onkowi pozostaj¹cemu na utrzymaniu. A jeœli nie pozostaje na utrzymaniu, co
zrobiæ? To samo dotyczy dzieci. Przewodnicz¹c
przed paru jeszcze miesi¹cami komisji polonijnej,
mia³em d³ug¹ korespondencjê z ambasad¹ amerykañsk¹ i z Departamentem Stanu USA, bo mia³y miejsce podobne komplikacje. Czy nie nale¿a³oby wyraŸnie powiedzieæ, co siê stanie z ma³¿onkiem, który nie pozostaje na utrzymaniu?

Senator Stanis³aw Piotrowicz:
Konsekwencja jest prosta. Ma³¿onek, który nie
pozostaje na utrzymaniu, korzysta z pe³ni praw
i mo¿e równie¿ sk³adaæ wniosek o nadanie mu takiego statusu. Taka by³a wyk³adnia zaprezentowana na posiedzeniu komisji praw cz³owieka, takie stanowisko prezentowa³o Ministerstwo Sprawiedliwoœci.
(Senator Ryszard Bender: A zapis? Czy mo¿e
byæ zapis?)

5. posiedzenie Senatu w dniu 6 lutego 2008 r.
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Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy
o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej…

(senator S. Piotrowicz)
Je¿eli zaœ chodzi o dzieci, ten zapis jest zapisem
szerszym ni¿ proponowa³o Biuro Legislacyjne Senatu. Biuro proponowa³o mianowicie, aby wprowadziæ poprawkê, która by zmierza³a do nadania
statusu dzieciom pozostaj¹cym na utrzymaniu
ma³¿onka. Tak wiêc, zdaniem rz¹du, by³a to poprawka zawê¿aj¹ca zakres podmiotów i z tych te¿
wzglêdów zosta³a przez komisjê odrzucona – 3 senatorów g³osowa³o przeciw, a 1 wstrzyma³ siê od
g³osu. Zdaniem rz¹du proponowana poprawka
pogarsza³aby sytuacjê dzieci.
(Senator Ryszard Bender: A czy mo¿e byæ wyraŸny zapis…?)
(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Panie Senatorze, to mo¿e by pan zaproponowa³ taki zapis?)
Wiêkszej dyskusji na ten temat nie by³o, ja relacjonujê tylko to, co by³o przedmiotem obrad komisji.
(Senator Ryszard Bender: To komisja podnosi
kwestiê u³omnoœci, bo od tego w koñcu jest.)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Tadeusz Gruszka:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Ja odniosê siê do tego samego tematu. Trudno
nie uwzglêdniæ sytuacji, kiedy ma³¿onek przyje¿d¿a w³aœnie jako ma³¿onek, ale nie jest uprawniony… To znaczy w œwietle art. 13 nie spe³nia wymogów, z ró¿nych przyczyn, i dochodzi do takiej sytuacji, ¿e nie jest na utrzymaniu i nie mo¿e ubiegaæ siê o status uchodŸcy, chocia¿ jest ma³¿onkiem.
(Senator Stanis³aw Piotrowicz: Inne przepisy…)

Do reprezentowania stanowiska rz¹du w toku
prac parlamentarnych zosta³ upowa¿niony minister spraw wewnêtrznych i administracji. Zgodnie z art. 50 Regulaminu Senatu g³os teraz mo¿e
zabraæ obecny na posiedzeniu przedstawiciel
rz¹du.
Czy pan minister Stachañczyk chce zabraæ
g³os? Proszê uprzejmie.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Spraw Wewnêtrznych
i Administracji
Piotr Stachañczyk:
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie! Ja bardzo
krótko bêdê mówi³. Chcia³bym powiedzieæ o jeszcze jednym aspekcie tej ustawy.
Otó¿ ma ona istotne znaczenie nie tylko dlatego, ¿e wdra¿a dyrektywy 2004/83 i 2005/85, ale
tak¿e dlatego, ¿e poprawia, zwiêksza mo¿liwoœæ
uzyskania pomocy socjalnej i mo¿liwoœæ uzyskania pomocy w integracji na terenie Polski nie tylko
osobom, które uzyskuj¹ status uchodŸcy, ale te¿
osobom, które uzyskuj¹ ochronê uzupe³niaj¹c¹.
To powinno rozwi¹zaæ sygnalizowany od pewnego
czasu problem osób narodowoœci czeczeñskiej
z Federacji Rosyjskiej, które nie uzyskuj¹ statusu
uchodŸcy – uzyskuj¹ najczêœciej zgodê na pobyt
tolerowany, a wed³ug nowej ustawy uzyskiwaæ
bêd¹ w wiêkszoœci ochronê uzupe³niaj¹c¹. Z punktu widzenia pomocy socjalnej, jak¹ bêd¹ otrzymywaæ, ta ustawa zrównuje ich mo¿liwoœci z mo¿liwoœciami osób, które uzyskaj¹ status uchodŸcy,
czyli zapewnia im roczny program integracyjny,
roczne œwiadczenia z bud¿etu pañstwa, pomoc
w znalezieniu pracy, mieszkania, kursów jêzykowych itd. I to jest trzecia bardzo wa¿na funkcja tej
ustawy, na któr¹ chcia³em tylko zwróciæ uwagê.
Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Pyta³ pan senator Gruszka.
Proszê bardzo.

Senator Stanis³aw Piotrowicz:
Inne przepisy reguluj¹ takie sytuacje. Status
uchodŸcy nadaje siê równie¿ w zwi¹zku z koniecznoœci¹ ³¹czenia rodzin, je¿eli wnioskodawca uzyska³ status uchodŸcy, to tak¿e w odniesieniu do
ma³¿onka nie bêdzie przeszkód. O tym stanowi¹
inne przepisy tej¿e ustawy.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Czy s¹ jeszcze pytania? Nie widzê zg³oszeñ.
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Przypominam, ¿e rozpatrywana ustawa by³a
rz¹dowym projektem ustawy.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Ministrze. Prosi³bym o pozostanie przy mównicy, bo mo¿e bêd¹ 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.
Czy ktoœ z pañstwa senatorów chce zadaæ takie
pytanie?
Proszê bardzo, pani senator Fetliñska.

Senator Janina Fetliñska:
Dziêkujê bardzo.
Panie Ministrze, chcia³abym zapytaæ, jaki jest
roczny koszt utrzymania uchodŸców w naszym
kraju. Dziêkujê.

5. posiedzenie Senatu w dniu 6 lutego 2008 r.
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy
o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej…

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Spraw Wewnêtrznych
i Administracji
Piotr Stachañczyk:
Roczny koszt utrzymania uchodŸców w naszym kraju zale¿y oczywiœcie od ich liczby i wynosi, o ile dobrze pamiêtam… Przepraszam, pozwolê
sobie zapytaæ o to prezesa urzêdu, który odpowiada bezpoœrednio za ten bud¿et.
Ile w zesz³ym roku wynios³y te koszty?
(Prezes Urzêdu do spraw Repatriacji i Cudzoziemców Rafa³ Rogala: W zesz³ym roku koszty utrzymania wszystkich cudzoziemców wynios³y…}
(Senator Ryszard Bender: O jednego pani pyta³a.)
Nie, nie, o wszystkich.
(Prezes Urzêdu do spraw Repatriacji i Cudzoziemców Rafa³ Rogala: Koszty utrzymania wszystkich cudzoziemców, jeœli mo¿na, czyli dziesiêciu
tysiêcy osób – to siê zmienia w zale¿noœci od liczby
wniosków – wynios³y 54 miliony z³.)

Senator Bogdan Borusewicz:
Panie Ministrze, proszê mi powiedzieæ: czy liczba uchodŸców wzrasta, czy te¿ maleje w okresie
ostatnich kilku lat, i jak wygl¹da sprawa traktowania Polski jako kraju docelowego, czy wzrasta
liczba uchodŸców, którzy traktuj¹ Polskê jako
kraj docelowy?

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Spraw Wewnêtrznych
i Administracji
Piotr Stachañczyk:
Panie Marsza³ku! W latach 2005–2006 liczba
uchodŸców spada³a, mieliœmy pewien trend zni¿kowy, natomiast rok 2007 by³ rokiem zmiany.
Zmiany, która wynika³a z faktu, ¿e wœród cudzoziemców, przede wszystkim wœród Czeczenów, rozesz³a siê nieuzasadniona pog³oska, ¿e po wejœciu
Polski do strefy Schengen nast¹pi de facto zamkniêcie granicy polskiej równie¿ dla kandydatów na uchodŸców. To spowodowa³o gwa³towny
wzrost liczby osób ubiegaj¹cych siê o status
uchodŸcy w okresie od wrzeœnia do grudnia zesz³ego roku. By³y nawet takie dni, gdy o status
uchodŸcy na przejœciu granicznym w Terespolu
wystêpowa³o sto, sto piêædziesi¹t, a niekiedy a¿
dwieœcie osób. W zwi¹zku z tym w zesz³ym roku liczba z³o¿onych wniosków po raz pierwszy w historii przekroczy³a pu³ap dziesiêciu tysiêcy, wnioski
z³o¿y³o dok³adnie dziesiêæ tysiêcy czterdzieœci
osiem osób.
Monitorowanie sytuacji od 21 grudnia do dnia
dzisiejszego pokazuje znacz¹cy spadek, czyli po
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21 grudnia sytuacja wróci³a do normy, mamy od
kilku do kilkunastu wniosków dziennie, zdarzaj¹
siê te¿ dni, kiedy nie mamy ¿adnego wniosku.
Czy uchodŸcy traktuj¹ Polskê jako kraj docelowy? Jeœli chodzi o uchodŸców z Czeczenii, trzeba
powiedzieæ, ¿e generalnie nadal nie. Byæ mo¿e te
programy integracyjne, które tu proponujemy,
zmieni¹ to nastawienie, ale sytuacja, która zaistnia³a po 21 grudnia, czyli obserwowane wyjazdy
cudzoziemców czy próby wyjazdu cudzoziemców
do pañstw tak zwanej starej Unii, przede wszystkim do Austrii, pokazuj¹, ¿e dla istotnej czêœci
uchodŸców Polska krajem docelowym jak na razie
nie jest. To wynika przede wszystkim, nie ³udŸmy
siê, z ró¿nicy pomiêdzy wysokoœci¹ œwiadczeñ socjalnych, jakie uzyskuj¹ osoby bezrobotne czy
niemaj¹ce mo¿liwoœci samodzielnego uzyskania
pracy w krajach starej Unii, a wysokoœci¹ pomocy
socjalnej, jaka jest w Polsce. Dziêkujê.

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

Senator Edmund Wittbrodt:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, jakie s¹ szacunki resortu co
do wzrostu kosztów w zwi¹zku z objêciem œwiadczeniami nowej grupy?

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Spraw Wewnêtrznych
i Administracji
Piotr Stachañczyk:
Resort szacuje wzrost tych kosztów – to jest
kwestia do dyskusji – na mniej wiêcej kilka milionów z³otych. To jest trochê niedookreœlone, poniewa¿ szacunki na potrzeby ustawy by³y robione
na nieco innej grupie, bazowaliœmy na liczbie
uchodŸców wed³ug stanu na mniej wiêcej pocz¹tek zesz³ego roku, natomiast koniec zesz³ego
roku przyniós³ znaczny wzrost tej liczby. I pieni¹dze znajduj¹ siê w tej czêœci bud¿etu pañstwa,
która nale¿y do ministra pracy i polityki spo³ecznej i przeznaczona jest na œwiadczenia socjalne.
Dok³adnych danych tak naprawdê dostarczy
praktyka, bo trzeba jeszcze wspomnieæ, ¿e doœæ
czêsto mamy do czynienia z sytuacj¹, i¿ sami zainteresowani przerywaj¹ programy integracyjne.
Planujemy, ¿e pe³ny program dla rodziny bêdzie
nas kosztowaæ okreœlon¹ kwotê pieniêdzy, po
czym sami zainteresowani po miesi¹cu, dwóch,
trzech program ten przerywaj¹, co powoduje, ¿e
wydatki siê zmieniaj¹. Tak wiêc myœlê, ¿e dopiero
pierwszy rok funkcjonowania tego systemu pozwoli nam uzyskaæ pe³n¹ wiedzê, jakie s¹ koszty

5. posiedzenie Senatu w dniu 6 lutego 2008 r.
12

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy
o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej…

(podsekretarz stanu P. Stachañczyk)
tych programów. W tej chwili, tak jak mówiê, szacujemy je na kilka milionów z³otych, i te pieni¹dze
s¹ w bud¿ecie ministra pracy.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Pan senator Kieres, proszê bardzo.

Senator Leon Kieres:
Dziêkujê.
Panie Ministrze, gdy by³ pan na poprzednim
stanowisku, uchodzi³ pan za osobê realizuj¹c¹
w sposób twardy politykê, któr¹ ja wspieram,
oczywiœcie chodzi nie o to, ¿e wspieram w sensie
organizacyjnym, tylko o to, ¿e zgadzam siê z pana
pogl¹dem na kwestiê przyznawania cudzoziemcom w Polsce okreœlonych uprawnieñ. Przypomnê pañstwu, ¿e chodzi nie tylko o przyznawanie
statusu uchodŸcy, ale tak¿e o udzielanie ochrony
czasowej lub zgody na pobyt tolerowany. Moje pytanie odnosi siê do relacji miêdzy tymi niedyskutowanymi dzisiaj dwoma stanami: pobytem tolerowanym i ochron¹ czasow¹ a statusem cudzoziemca. Czy s¹ tutaj, powiem kolokwialnie, przep³ywy i jaka jest tego skala? Czy osoby, które uzyskuj¹ taki status, i w jakim zakresie, uzyskuj¹
zgodê na pobyt tolerowany czy ochronê czasow¹,
aplikuj¹ póŸniej o uznanie ich za osoby maj¹ce
status uchodŸcy? Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Spraw Wewnêtrznych
i Administracji
Piotr Stachañczyk:
Panie Senatorze, dzisiaj przepisy ustawy przewiduj¹ trzy rodzaje ochrony: status uchodŸcy, zgodê na pobyt tolerowany i ochronê czasow¹. Ten
trzeci element mo¿na pomin¹æ, poniewa¿ ochrona
czasowa przyznawana jest tylko w sytuacji masowego nap³ywu cudzoziemców z innego kraju. Jest
tu specjalna procedura, rozpoczynana decyzj¹ Rady Unii Europejskiej w przypadku masowego nap³ywu. Ani my, ani chyba ¿aden kraj Unii nie mia³
jeszcze okazji zastosowania przepisu tej dyrektywy
w praktyce. W zwi¹zku z tym mo¿na powiedzieæ, ¿e
mamy tylko status uchodŸcy i zgodê na pobyt tolerowany. Jeœli chodzi o decyzje pozytywne, to 3%
stanowi¹ decyzje o nadaniu statusu uchodŸcy, reszta pozytywnych decyzji dotyczy zgody na pobyt
tolerowany. Oczywiœcie istotna czêœæ osób, które
uzyskuj¹ zgodê na pobyt tolerowany, wystêpuje
ponownie z wnioskiem o uzyskanie statusu uchodŸcy. Przy czym trzeba wyraŸnie powiedzieæ, ¿e

czêœæ tych osób wystêpuje nie dlatego, ¿e uwa¿a, ¿e
ten status powinna dostaæ, tylko z tego powodu, ¿e
przebywanie w procedurze gwarantuje im prawo
do pobytu w oœrodku i utrzymania ze strony rz¹du
polskiego. W zwi¹zku z tym mamy rekordzistów,
którzy potrafili piêæ, szeœæ, siedem razy wystêpowaæ o status uchodŸcy, maj¹c zgodê na pobyt tolerowany, gdy¿ chcieli w gruncie rzeczy pozostaæ
w procedurze i pozostaæ w oœrodkach.
Sytuacja ta powinna siê zmieniæ po wprowadzeniu tej noweli, wprowadzamy bowiem czwarty
rodzaj ochrony – ochronê uzupe³niaj¹c¹. W praktyce ochrona uzupe³niaj¹ca niczym poza niewydawaniem zainteresowanemu tak zwanego genewskiego dokumentu podró¿y nie bêdzie siê ró¿niæ od statusu uchodŸcy nadawanego na podstawie konwencji genewskiej, poniewa¿ dokument
pobytu wydawany osobie z ochron¹ uzupe³niaj¹c¹ zgodnie z konwencj¹ Schengen równie¿ bêdzie pozwala³ na legalny wyjazd na trzy miesi¹ce
do innych krajów Unii Europejskiej. S¹dzê, ¿e liczba osób, które otrzymuj¹c jeden rodzaj ochrony, wystêpuj¹ ponownie o uznanie za uchodŸcê,
bêdzie dziêki ustawie, o której w tej chwili dyskutujemy, zdecydowanie mniejsza.
(Senator Leon Kieres: Mogê coœ powiedzieæ, Panie Marsza³ku? Ja wyra¿am najwy¿sze uznanie
w zwi¹zku z t¹ odpowiedzi¹ dla kompetencji pana
ministra.)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dobrze. Panie Senatorze, oczywiœcie mo¿e siê
pan zapisaæ do dyskusji.
Pan senator Gruszka.

Senator Tadeusz Gruszka:
Dziêkujê.
Panie Ministrze, ja mam takie pytanie. W którym momencie wnioskodawca zobowi¹zany jest
z³o¿yæ wniosek o nadanie statusu uchodŸcy? Czy
w momencie przekraczania granicy, czy ju¿ w czasie pobytu na terytorium naszego kraju?

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Spraw Wewnêtrznych
i Administracji
Piotr Stachañczyk:
Wnioskodawca mo¿e z³o¿yæ wniosek o nadanie
statusu uchodŸcy zarówno w momencie przekraczania granicy, jak i podczas pobytu na terenie
naszego kraju. Je¿eli sk³ada wniosek w momencie przekraczania granicy, to powinien go z³o¿yæ
na rêce komendanta placówki Stra¿y Granicznej
w miejscu, gdzie nastêpuje przekroczenie granicy. Je¿eli zaœ zamierza to zrobiæ w kraju, to musi
siê udaæ na ulicê Taborow¹ w Warszawie, gdzie
mieœci siê Urz¹d do spraw Repatriacji i Cudzo-
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ziemców, b¹dŸ do oddzia³u do spraw cudzoziemców Nadwiœlañskiego Oddzia³u Stra¿y Granicznej, gdzie równie¿ przyjmowane s¹ tego typu
wnioski.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê bardzo.
Czy s¹ jeszcze jakieœ pytania?
Proszê, pan senator Andrzejewski.

Senator Piotr Andrzejewski:
Panie Ministrze, chcia³bym spytaæ o sprawê,
która dotyczy samej techniki legislacji. Wymieniamy wiêcej ni¿ po³owê przepisów ustawy. Czy nie lepiej by³oby uchwaliæ tê ustawê od nowa ni¿ nowelizowaæ w tak ogromnym zakresie star¹ ustawê, która traci swój dotychczasowy charakter?

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Spraw Wewnêtrznych
i Administracji
Piotr Stachañczyk:
Panie Senatorze, by³a rozpatrywana taka opcja, ale sytuacja wygl¹da tak. Jest to ustawa niejako dwóch rz¹dów, bo ten projekt powsta³ za poprzedniego rz¹du i do Sejmu trafi³ jeszcze w czerwcu zesz³ego roku, ale nie zosta³ rozpatrzony ze
wzglêdu na dyskontynuacjê. Poniewa¿ rozwi¹zania dotycz¹ce przynajmniej dwóch zasadniczych
rodzajów ochrony, czyli ochrony czasowej i azylu,
siê nie zmieniaj¹, nie zmienia siê tak¿e w zasadniczej czêœci najwa¿niejszych postanowieñ dotycz¹cych zgody na pobyt tolerowany, a zasadnicza
zmiana dotyczy jednego podstawowego dzia³u tej
ustawy, mianowicie statusu uchodŸcy i dodania
tam ochrony uzupe³niaj¹cej, to Centrum Legislacyjne Rz¹du stanê³o na stanowisku, ¿e nowelizacja jest w³aœciwym sposobem rozwi¹zania tej
kwestii.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Czy s¹ jeszcze jakieœ pytania?
Dziêkujê, Panie Ministrze.
Pan senator zapisa³ siê do dyskusji. Dobrze.
Otwieram dyskusjê.
Przypominam o wymogach regulaminowych
dotycz¹cych czasu przemawiania senatorów
w dyskusji, o koniecznoœci zapisywania siê do g³osu u senatora prowadz¹cego listê mówców,
a przede wszystkim o obowi¹zku podpisania sk³adanych do marsza³ka Senatu wniosków o charak-
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terze legislacyjnym. Wnioski te mo¿na sk³adaæ do
czasu zamkniêcia dyskusji.
Proszê o zabranie g³osu pana senatora Piotra
£ukasza Andrzejewskiego.

Senator Piotr Andrzejewski:
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Powinniœmy byæ szczególnie uwra¿liwieni na
los ludzi przeœladowanych, zw³aszcza ze wzglêdów politycznych, i to nie tylko dlatego, ¿e na
œwiecie istnieje ogromna liczba nacji, ludzi nie
tylko przeœladowanych, ale dyskryminowanych,
¿e ci¹gle istnieje i ludobójstwo, i zbrodnie przeciwko ludzkoœci, które ogarniaj¹ kontynenty, ale
dlatego ¿e Polska te¿ doœwiadczy³a tego typu losu
i po II wojnie œwiatowej, i w okresie „Solidarnoœci”. Korzystaliœmy z ochrony tak na terytoriach
europejskich, jak i na terytoriach pozaeuropejskich i dzisiaj wypada przy³o¿yæ tê sam¹ miarê do
ludzi, którzy niejednokrotnie znajduj¹ siê w rozpaczliwej sytuacji w krajach, w których nie przestrzega siê praw cz³owieka. Te wzglêdy trzeba
mieæ na uwadze.
Jednoczeœnie jestem cz³onkiem komitetu, jak
wiêkszoœæ senatorów z kadencji 1993–1997 nale¿¹cych do ko³a „Solidarnoœci”, Komitetu Polska –
Czeczenia. Na moje rêce wp³ywa³a i wp³ywa
ogromna liczba próœb. To nie s¹ skargi, to s¹ wyrazy bezsilnoœci ludzi, którzy nie mog¹ siê uporaæ
z ca³¹ barier¹ administracyjn¹ i którzy niejednokrotnie s¹ odsy³ani albo grozi im odsy³anie. By³a
te¿ sprawa tej kobiety, która siê przedziera³a z terytorium Ukrainy. Skala trudnoœci jest taka, ¿e ci
ludzie, przechodz¹c przez Polskê, wol¹ ryzykowaæ
¿ycie ni¿ wst¹piæ na drogê nastêpnej katorgi, katorgi urzêdniczej, po której bardzo czêsto s¹ deportowani do swoich krajów. Wydaje mi siê, ¿e
z tych powodów nie mo¿na w tej ustawie przesadziæ z zakresem uznaniowoœci. Trzeba bardzo pilnie przyjrzeæ siê zapisom, które tych ludzi jeszcze
bardziej degraduj¹ i jeszcze bardziej uzale¿niaj¹
od swobody, uznaniowoœci – jakkolwiek by o tym
powiedzieæ – urzêdnika bez nale¿ytej kontroli.
Oczywiœcie, Polska broni siê przed cudzoziemcami, broni siê przed Czeczenami ze wzglêdu na
to, ¿e rodzi to pewne koszty i k³opoty dla pañstwa,
które jednak p³awi siê w demokracji i – w porównaniu z tamtymi krajami – w dobrobycie. Istnieje
jednak jakaœ solidarnoœæ miêdzynarodowa i odwo³uj¹c siê w³aœnie do niej, proponujê poprawki.
Przede wszystkim odmowa, tak¿e przyznania
statusu uchodŸcy, nie powinna byæ poparta tylko
widzimisiê urzêdnika w administracji, ale stwierdzeniem, jakimœ realnym stwierdzeniem przez
niego, ¿e cz³owiek ten pope³ni³ zbrodniê przeciwko pokojowi, zbrodniê wojenn¹ lub zbrodniê przeciwko ludzkoœci, w rozumieniu prawa miêdzynarodowego jest winny jakichœ dzia³añ sprzecznych
z celami okreœlonymi przez Narody Zjednoczone
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albo pope³ni³ inn¹ zbrodniê. Na ca³ym œwiecie
obowi¹zuje zasada domniemania niewinnoœci.
My uchylamy zasadê domniemania niewinnoœci,
degraduj¹c tych ludzi, odmawiaj¹c im podstawowych praw. Ma³o tego, Senat, co jest pewnym kuriozum, proponuje, ¿eby dotyczy³o to równie¿ samego podejrzenia, ¿e on w inny sposób bra³ udzia³
w pope³nieniu zbrodni lub czynu, bo mo¿e mia³
samochód, rower albo w gospodarstwie w Czeczenii taczkê, na której coœ przewieziono, bez dowodów, bêdzie tylko zaœwiadczenie w³adz w³aœciwych, czyli rosyjskich. A urzêdnik mo¿e to zastosowaæ, wykorzystaæ, jeœli uzna, ¿e jest to podstaw¹ do odmowy.
Wydaje mi siê, ¿e jest to zbyt daleko id¹ce upoœledzenie tych ludzi. Uwa¿am, ¿e trzeba napisaæ,
¿e tak, je¿eli jest winny udzia³u czy dzia³añ sprzecznych itd., ale nie przes¹dzaj¹c, jaki charakter
dowodów ma na to wskazywaæ, bo urzêdnik i tak
pos³u¿y siê jakimœ dowodem. Trzeba to oprzeæ nie
na samym mniemaniu i subiektywnej ocenie
urzêdnika, tylko na istnieniu faktu. Urzêdnik bierze wtedy odpowiedzialnoœæ za potwierdzenie tego
faktu, a nie tylko swoich uzasadnionych podstaw
do mniemania. To jest jedno.
Druga kwestia. Ustawa ta – jeœli pañstwo zadacie sobie trud, to siê przekonacie, ja przeczyta³em,
prawie ca³a w tym zakresie jest nowa – zmniejsza
moim zdaniem podstawowy zakres ochrony cudzoziemców i ich praw w pewnej mierze, w innych
sprawach rozszerza, ale tu akurat zmniejsza.
Art. 18 mówi o tym, ¿e mo¿emy odmówiæ ochrony,
je¿eli na czêœci terytorium kraju pochodzenia nie
zachodz¹ okolicznoœci uzasadniaj¹ce obawê –
i dalej – ¿e bêdzie móg³ w innej czêœci tego terytorium realizowaæ swoje prawa, ¿e w innej czêœci terytorium nie istnieje uzasadniona obawa przed
przeœladowaniem lub rzeczywiste ryzyko doznania powa¿nej krzywdy w kraju pochodzenia.
To jest nastêpny przepis, którego nie powinno
byæ. Je¿eli w Czeczenii jest czêœæ nieobjêta walkami, ale za chwilê bêd¹ tam prowadzone walki, to
na podstawie tego przepisu znowu subiektywnie
mo¿na to oceniæ. Na podstawie jakich dowodów?
Znowu jest tu pe³ne uznanie. Dokonanie oceny,
czy na czêœci terytorium… Przyk³ad Czadu. Tam
sytuacja ci¹gle siê zmienia, ludzie uciekaj¹, s¹
przeœladowani politycznie i w ka¿dej czêœci terytorium bêd¹ œcigani, je¿eli s¹ uchodŸcami politycznymi b¹dŸ cudzoziemcami. Znowu jest to pewien
wybieg uznaniowy. Myœlê, ¿e wobec istnienia innych stwierdzonych przes³anek merytorycznych
do odmowy, a jest to kilka ogromnych katalogów,
uznanie, ¿e w tej czêœci terytorium – nie jest powiedziane, jakiej, w jakiej proporcji, chodzi te¿
o jakieœ osobiste uwarunkowania cudzoziemca,
je¿eli istniej¹ – nie bêdzie przeœladowany, a bêdzie
w tamtej, jest zbyt daleko id¹cym ograniczeniem.

Bêdê prosi³ o rozwa¿enie skreœlenia tego przepisu, bo nie uszczupla to uznaniowoœci w zakresie
odmowy ochrony cudzoziemcom.
Wydaje mi siê, ¿e jest to mój podstawowy obowi¹zek. Czyniê mu zadoœæ i sk³adam poprawki na
rêce pana marsza³ka.

Senator Bogdan Borusewicz:
Ja chcia³bym wyraziæ zadowolenie z tego, ¿e mo¿emy pracowaæ nad t¹ nowelizacj¹. Na mocy poprzedniej ustawy decyzjê wydawa³ urzêdnik, choæ
oczywiœcie istnia³a droga odwo³awcza. Sytuacja jest
jednak nastêpuj¹ca. Jesteœmy krajem demokratycznym i zrozumia³e jest to, ¿e bêdziemy chroniæ, powinniœmy chroniæ osoby przeœladowane w innych
krajach ze wzglêdów politycznych czy jakichkolwiek innych. Jednoczeœnie w ostatnim okresie nam
siê powiod³o. Nie mog¹ tego powiedzieæ inni, nie
mog¹ tego powiedzieæ obywatele innych krajów.
W zwi¹zku z tym normalne jest to, ¿e nap³ywaj¹ do
nas tak zwani uchodŸcy ekonomiczni, którzy chc¹
otrzymaæ status uchodŸców politycznych.
Je¿eli odeszlibyœmy od oceny dokonywanej
przez naszych urzêdników, to musielibyœmy uznaæ za prawdziwe ka¿de oœwiadczenie z³o¿one
przez uchodŸcê albo wprowadziæ drogê s¹dow¹,
która w takiej sytuacji, zdaje siê, nie jest stosowana nie tylko u nas, ale tak¿e w wielu innych krajach Unii Europejskiej.
My na szczêœcie nie znajdujemy siê w takiej sytuacji, jak kraje po³udnia Unii Europejskiej, gdzie
dobijaj¹ ³odzie, statki, myœlê o wybrze¿u W³och,
Hiszpanii, i powstaje naprawdê powa¿ny problem, co z tymi ludŸmi zrobiæ. Na szczêœcie, i to
dobrze, jest praktyka nieodsy³ania uchodŸców,
szczególnie z Czeczenii, nawet je¿eli nie uzyskuj¹
statusu, zgody na pobyt tolerowany. Ja nie znam
przypadków odsy³ania uchodŸców z Czeczenii.
Dobrze, ¿e Polska jest miejscem, które zapewnia podstawowe bezpieczeñstwo ludziom przeœladowanym. W Polsce s¹ ró¿ne grupy narodowoœciowe, jest du¿a grupa Czeczenów, s¹ Wietnamczycy, jest doœæ du¿a grupa Ormian, którzy w zasadzie siê ju¿ zaaklimatyzowali. Problem, który
w tej chwili mamy, w³aœciwie nie jest jakimœ wielkim problemem, chocia¿ koszty ustawy, podejrzewam, bêd¹ wiêksze ni¿ kilka milionów. Je¿eli znaczna czêœæ osób maj¹cych zgodê na pobyt tolerowany, który w zasadzie nie nak³ada ¿adnych obowi¹zków na pañstwo polskie, przejdzie do innej
grupy, z któr¹ wi¹¿¹ siê obowi¹zki, to myœlê, ¿e te
koszty bêd¹ wiêksze, mo¿e to bêdzie kilkanaœcie,
dwadzieœcia, mo¿e trzydzieœci milionów, ale nie s¹
to koszty du¿e. Pañstwo polskie powinno ponieœæ
te koszty po to, ¿eby zapewniæ jakieœ minimum,
mo¿liwoœæ pobytu ludziom, którzy szukaj¹ u nas
schronienia.
Sprawa zmiany i wprowadzenia rozró¿nienia,
jeœli chodzi o przeœladowanie na czêœci teryto-
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rium, jest zwi¹zana w³aœnie zapewne z Czeczenami, poniewa¿ przyje¿d¿aj¹ uchodŸcy czeczeñscy,
a czêœæ z nich nie jest mieszkañcami Czeczenii,
ale na przyk³ad Moskwy. By³ powa¿ny problem
z tym, jak traktowaæ Czeczeñca, który mieszka
w Moskwie i przyje¿d¿a, aby schroniæ siê przed
dzia³aniami wojennymi w Czeczenii.
Uwa¿am, ¿e jesteœmy zobowi¹zani do pomocy
tak¿e ze wzglêdów historycznych. Powinniœmy
pamiêtaæ o tym, ¿e inni pomagali nam wtedy, kiedy walczyliœmy o demokracjê. Administracja powinna rozstrzygaæ sytuacje w¹tpliwe na korzyœæ
uchodŸcy. Jest te¿ taka zasada w prawie karnym,
¿e w¹tpliwoœci interpretuje siê na korzyœæ tego,
który jest w tej sytuacji oskar¿onym. Tutaj oczywiœcie tego nie ma, to tylko bardzo ogólna analogia. Nie zawsze do koñca mo¿na mieæ jasnoœæ, czy
zarzuty dotycz¹ce, za³ó¿my, dzia³añ przestêpczych, a nawet zabójstwa, w dzia³aniach zbrojnych – a takie dzia³ania by³y przecie¿ prowadzone
na terenie Czeczenii – mo¿na okreœliæ jako zarzuty
kryminalne.
Problem uchodŸców dla Polski w zasadzie jest
niewielki z finansowego punktu widzenia. Polska
nie ma problemu z uchodŸcami, tym bardziej ¿e
czêœæ uchodŸców – mówiê w³aœnie tak¿e o Czeczenach – kieruje siê dalej, do Europy Zachodniej. Powinniœmy jednak staraæ siê stwarzaæ im
warunki, nie tylko warunki materialne, ale tak¿e
pobytowe – poprzez oferowanie nauki jêzyka polskiego, nauki nowego zawodu, sta³ego pobytu
dla tych uchodŸców tak¿e ze wzglêdów ekonomicznych. Nam brakuje ludzi chêtnych do rzetelnej
pracy, nam brakuje r¹k do pracy. Bardzo mocno
to widaæ w niektórych zawodach, choæby w zawodach budowlanych. Tak ¿e myœlê, ¿e urz¹d powinien w tym kierunku wspó³dzia³aæ z ministerstwem i tworzyæ takie mo¿liwoœci, aby uchodŸcy,
którzy trafiaj¹ do Polski, nie tylko mieli zapewniony czasowy pobyt i wikt, ale tak¿e mogli normalnie funkcjonowaæ w naszym kraju i mogli te¿
wnosiæ jakiœ swój dobrowolny wk³ad w polsk¹ gospodarkê.
Jeszcze raz na koniec powiem: cieszê, ¿e ta nowelizacja ustawy wchodzi w ¿ycie. Mam nadziejê,
¿e ona poprawi sytuacjê i zmniejszy liczbê skarg.
One dochodz¹ nie tylko do pana senatora Andrzejewskiego. Tak¿e do mnie dochodz¹ skargi na
przewlek³oœæ procedury – nieraz to oczywiœcie jest
subiektywne – na bezdusznoœæ urzêdników i na
to, ¿e Polska czy w³adze polskie zachowuj¹ siê niezbyt dobrze w stosunku do tych, którzy szukaj¹
pomocy.
Inn¹ kwesti¹ jest oczywiœcie integracja tych
uchodŸców. I tutaj wed³ug mnie za ma³o robimy,
za ma³o wk³adamy wysi³ku, aby ci uchodŸcy
mogli zintegrowaæ siê z naszym spo³eczeñstwem, ¿eby mogli siê tutaj osiedlaæ. Bo oczywi-
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œcie, je¿eli bêdziemy patrzeæ tylko na wysokoœæ
zasi³ku, je¿eli przyjmiemy, ¿e ci ludzie chc¹ ¿yæ
tylko z zasi³ku, ¿e nie chc¹ prowadziæ normalnego ¿ycia, to taka sytuacja oczywiœcie mo¿e trwaæ.
I jest tak, ¿e uchodŸcy z Polski przemieszczaj¹ siê
gdzieœ indziej, i nie tylko dlatego, ¿e zasi³ki
w Niemczech s¹ wy¿sze. Wydaje mi siê, ¿e za ma³o tutaj ³o¿ymy na sprawê integracji uchodŸców
z naszym spo³eczeñstwem, w³¹czenia uchodŸców w nasz¹ gospodarkê. Na szczêœcie nie mamy takich sytuacji, ¿e okazywana jest jakaœ agresja, nie ma przypadków agresji rasistowskich. To
s¹ marginalne sytuacje. Bardzo dobrze to œwiadczy o spo³eczeñstwie polskim. Ale w tej kwestii
powinniœmy wspó³dzia³aæ, mówiæ, rozmawiaæ
z obywatelami, naszymi obywatelami, którzy
mog¹ mieæ ró¿ne opinie. Bo s³ysza³em i takie opinie, ¿e pomaga siê innym, obcym, a naszym obywatelom ta pomoc nie jest udzielana. Otó¿ naszym obywatelom pañstwo polskie udziela tej
pomocy, ale jesteœmy zobowi¹zani tak¿e do
udzielania jej innym, którzy tej pomocy pragn¹.
I tej pomocy nie powinniœmy im odmawiaæ. Dziêkujê bardzo. (Oklaski)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Pan senator Piesiewicz, proszê bardzo. Proszê
zabraæ g³os.

Senator Krzysztof Piesiewicz:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Poniewa¿ póŸniej, przy g³osowaniu, nie bêdzie
czasu dotkn¹æ pewnych problemów, które poruszy³ pan senator Andrzejewski, chcia³bym mimo
wszystko zrobiæ to tutaj, na forum plenarnym, bo
s¹ to dosyæ istotne kwestie.
Na wstêpie chcê powiedzieæ jeszcze jedno. To,
co omawialiœmy na posiedzeniu Komisji Praw
Cz³owieka i Praworz¹dnoœci, to, co omawiamy
w tym momencie, to, chcia³bym uprzejmie przypomnieæ, ustawa dotycz¹ca uchodŸców. Powtarzam, uchodŸców. My ¿yjemy w takim œwiecie,
w takiej przestrzeni, ¿yjemy w czasie, ¿e tak powiem, wêdrówki ludów. Nie jestem przygotowany
na to, ¿eby operowaæ cyframi, ale myœlê, ¿e ta wêdrówka ludów w wiêkszoœci przypadków spowodowana jest innymi przyczynami ni¿ przeœladowania, to s¹ te¿ problemy klimatyczne, ekonomiczne, etniczne, religijne. Ale dzisiaj rozpatrujemy
problem tych, którzy s¹ – podkreœlam – przeœladowani. Kropka.
By³oby niekonstytucyjne, gdybyœmy przyjêli
koncepcjê pana senatora Andrzejewskiego. Nie
mo¿e byæ tak, ¿e stwierdza siê winê bez postêpowania, które wystêpuje w ka¿dym cywilizowanym
kraju, a wiêc bez postêpowania s¹dowego, z mo¿liwoœci¹ odwo³ania i normalnego procedowania.
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To wspania³e, ¿e Polska jest w takiej sytuacji, i¿
mo¿e zapewniæ bezpieczeñstwo tym, którzy s¹
przeœladowani, z ró¿nych powodów. Polska mo¿e
równie¿, jak mówi³ pan marsza³ek Borusewicz,
daæ pracê tym, którzy gdzie indziej tej pracy nie
maj¹, daæ mo¿liwoœæ zapracowania na chleb, ale
to ju¿ bêd¹ zupe³nie inne ustawy, to bêdzie zupe³nie inne procedowanie. Dzisiaj chcemy zapewniæ t¹ ustaw¹ bezpieczeñstwo tym, którym odbiera siê prawa podmiotowe. Czy wolno nam przypisaæ sobie prawo do tego, ¿eby mówiæ o tym, ¿e
istniej¹ uzasadnione podstawy do s¹dzenia, i¿
ktoœ pope³ni³ czyn niegodny, przestêpczy, kryminalny? Tak, mo¿emy takie prawo sobie nadaæ,
jest to zgodne z konwencjami miêdzynarodowymi
i z dyrektywami. A w jaki inny sposób mo¿na to
stwierdziæ? Przecie¿ nie mo¿emy prowadziæ postêpowania zgodnego z kodeksem postêpowania
karnego. W zwi¹zku z tym musimy daæ takie uprawnienie urzêdnikowi. To dobrze, ¿e mamy mo¿liwoœci i przestrzeñ oraz mo¿emy zagwarantowaæ
bezpieczeñstwo ludziom przeœladowanym. To dobrze, ¿e zbli¿a siê czas, w którym bêdziemy mogli
daæ, ju¿ na podstawie innych ustaw, pracê tym
ludziom, którzy jej nie maj¹. Ale dajmy sobie równie¿ prawo do suwerennych decyzji w zakresie aktów humanitarnych. Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Informujê, ¿e lista mówców zosta³a wyczerpana.
Informujê, ¿e w dyskusji wnioski o charakterze
legislacyjnym na piœmie z³o¿yli pan senator Marek Trzciñski i pan senator Piotr £ukasz Andrzejewski.
Zgodnie z art. 52 ust. 2 Regulaminu Senatu zamykam dyskusjê.
W trakcie dyskusji zosta³y zg³oszone wnioski
o charakterze legislacyjnym, wiêc zgodnie z art. 92
ust. 2 Regulaminu Senatu proszê Komisjê Samorz¹du Terytorialnego i Administracji Pañstwowej
oraz Komisjê Praw Cz³owieka i Praworz¹dnoœci
o ustosunkowanie siê do przedstawionych w toku
debaty nad tym punktem wniosków i przygotowanie wspólnego sprawozdania w tej sprawie.
Informujê, ¿e g³osowanie w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom
ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
oraz niektórych innych ustaw zostanie przeprowadzone pod koniec posiedzenia Senatu.
Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu drugiego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o dokumentach paszportowych.
Przypominam, ¿e rozpatrywana ustawa zosta³a uchwalona przez Sejm na szóstym posiedze-

niu w dniu 11 stycznia 2008 r. Do Senatu zosta³a
przekazana w dniu 14 stycznia 2008 r. Marsza³ek Senatu w dniu 15 stycznia 2008 r., zgodnie
z art. 68 ust. 1 Regulaminu Senatu, skierowa³ j¹
do Komisji Praw Cz³owieka i Praworz¹dnoœci
oraz Komisji Samorz¹du Terytorialnego i Administracji Pañstwowej. Komisje po rozpatrzeniu
ustawy przygotowa³y swoje sprawozdania w tej
sprawie.
Przypominam ponadto, ¿e tekst ustawy zawarty jest w druku nr 43, a sprawozdania komisji
w drukach nr 43A i 43B.
Proszê sprawozdawcê Komisji Samorz¹du Terytorialnego i Administracji Pañstwowej, pana senatora Piotra Kaletê, o zabranie g³osu i przedstawienie sprawozdania komisji w sprawie rozpatrywanej ustawy.

Senator Piotr Kaleta:
Dziêkujê bardzo.
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Mam zaszczyt przedstawiæ w imieniu Komisji Samorz¹du Terytorialnego i Administracji
Pañstwowej opiniê o ustawie o zmianie ustawy
o dokumentach paszportowych – druk senacki
nr 43.
Komisja Samorz¹du Terytorialnego i Administracji Pañstwowej na swoim posiedzeniu w dniu
23 stycznia 2008 r. rozpatrzy³a projekt niniejszej
ustawy. Celem uchwalonej przez Sejm ustawy
z dnia 11 stycznia 2008 r. o zmianie ustawy o dokumentach paszportowych, okreœlanej dalej jako
„ustawa”, jest zmiana terminu wejœcia w ¿ycie
w zakresie dotycz¹cym obywateli polskich przebywaj¹cych za granic¹. Jest art. 16 ustawy z dnia
13 lipca 2006 r. Jedyn¹ zmian¹ w tej ustawie jest,
jak ju¿ powiedzia³em, zmiana terminu wejœcia
w ¿ycie. Termin ten jest przesuwany z dnia 28 lutego 2008 r. na 29 czerwca 2009 r.
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie! Proponowany
projekt ustawy przesuwa termin zainstalowania
w oko³o stu czterdziestu placówkach konsularnych
sprzêtu oraz oprogramowania pozwalaj¹cego
sprawdziæ prawdziwoœæ zamieszczonych w dokumentach paszportowych danych biometrycznych
do czasu wprowadzenia drugiego identyfikatora
biometrycznego w postaci odcisków palców. Ta
zmiana jest podyktowana wzglêdami finansowymi.
Pozwoli unikn¹æ dwukrotnego instalowania w placówkach konsularnych sprzêtu i oprogramowania
niezbêdnego do sprawdzenia za pomoc¹ czytników
elektronicznych zamieszczonych w dokumentach
paszportowych danych biometrycznych.
Komisja Samorz¹du Terytorialnego i Administracji Pañstwowej wys³ucha³a opinii legislatorów
oraz przedstawicieli ministerstwa. Komisja nie
wnios³a uwag do proponowanych zmian oraz
w sposób jednomyœlny zaakceptowa³a propozycjê
zmiany ustawy.
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W imieniu Komisji Samorz¹du Terytorialnego
i Administracji Pañstwowej proszê Wysoki Senat
o przyjêcie tej¿e ustawy.

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

Senator Krzysztof Piesiewicz:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Komisja Praw Cz³owieka i Praworz¹dnoœci
omawia³a ustawê o zmianie ustawy o dokumentach paszportowych – druk nr 43B i druk nr 43.
Poprzedni referat, przedstawiciela komisji samorz¹du, by³ taki, ¿e, mo¿na powiedzieæ, z ust zosta³o mi to wszystko wyjête. W zwi¹zku z tym chcê
tylko stwierdziæ, ¿e Komisja Praw Cz³owieka i Praworz¹dnoœci nie wnosi³a ¿adnych zastrze¿eñ do
tej ustawy. Zmiana dotyczy tylko przesuniêcia
daty. Przyczyna przed³o¿enia rz¹dowego ma przes³anki wy³¹cznie o charakterze ekonomicznym,
organizacyjnym. Komisja nie wnosi³a ¿adnych zastrze¿eñ.
W zwi¹zku z tym komisja wnosi o przyjêcie
ustawy bez poprawek. Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê bardzo.
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 pragnie zadaæ takie pytanie?
Nie widzê zg³oszeñ.
Przypominam, ¿e rozpatrywana ustawa by³a
rz¹dowym projektem ustawy. Do reprezentowania stanowiska rz¹du w toku prac parlamentarnych zosta³ upowa¿niony minister spraw wewnêtrznych i administracji.
Zgodnie z art. 50 Regulaminu Senatu g³os mo¿e teraz zabraæ obecny na posiedzeniu przedstawiciel rz¹du.
Czy pan minister Stachañczyk chce zabraæ
g³os?
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw
Wewnêtrznych i Administracji Piotr Stachañczyk:
Nie, Panie Marsza³ku.)
Dziêkujê.
Zgodnie z art. 44 ust. 6 Regulaminu Senatu senatorowie mog¹ zg³aszaæ z miejsca trwaj¹ce nie
d³u¿ej ni¿ minutê zapytania do obecnego na po-
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siedzeniu przedstawiciela rz¹du, zwi¹zane z omawianym punktem porz¹dku obrad. Czy ktoœ
z pañstwa senatorów chce zadaæ takie pytanie?
(Senator Tadeusz Gruszka: Panie Marsza³ku, ja
mam pytanie.)
Proszê bardzo, senator Gruszka.
Panie Ministrze, w takim razie poproszê tutaj,
przepraszam.
Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Tadeusz Gruszka:
Mam pytanie zwi¹zane z zaawansowaniem
prac w wyposa¿anie naszych placówek w ten
sprzêt, o którym mowa. Czy data tej noweli nie
jest zagro¿ona? To pierwsze pytanie.
Drugie pytanie jest zwi¹zane z tymi biometrycznymi wyznacznikami, ¿e tak powiem, które maj¹ byæ badane. Jeden to odcisk palca, a drugi – wizerunek twarzy. Ten wizerunek twarzy mnie interesuje. Na czym to ma polegaæ? Czy chodzi o jakieœ szczególne punkty twarzy? Czy zmiana wizerunku, na przyk³ad poprzez zapuszczenie w³osów, w¹sów czy brody, powoduje, ¿e ten wizerunek ju¿ nie bêdzie tym samym, który by³ zapisany
elektronicznie? Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Proszê bardzo, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Spraw Wewnêtrznych
i Administracji
Piotr Stachañczyk:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Jeœli chodzi
o odpowiedŸ na pierwsze pytanie, to wed³ug informacji, które uzyska³em z Ministerstwa Spraw Zagranicznych, bo to ono wdra¿a ten system, jego
wdro¿enie, przy zapewnionych w tym roku w bud¿ecie œrodkach, nie jest zagro¿one i data przewidziana w proponowanej ustawie zostanie dotrzymana.
Jeœli natomiast chodzi o drugie pytanie, to ten
wizerunek po prostu oznacza elektroniczny zapis
zdjêcia, które dana osoba dostarczy³a. Chodzi
o mo¿liwoœæ sprawdzenia tego, na przyk³ad na granicy. Przy czym funkcjonariusze graniczni generalnie s¹ tak szkoleni, ¿e zmiany typu dodanie
w¹sów czy dodanie okularów nie utrudniaj¹ im
rozpoznania. Oni s¹ tak szkoleni, by byli wyczuleni
na inne elementy twarzy i to na nich maj¹ siê skupiaæ w trakcie dokonywania kontroli granicznej.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Czy s¹ inne pytania? Nie ma.
Dziêkujê, Panie Ministrze.
Otwieram dyskusjê.
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(marsza³ek B. Borusewicz)
Przypominam o wymogach regulaminowych
dotycz¹cych czasu przemawiania senatorów
w dyskusji, o koniecznoœci zapisywania siê do g³osu u senatora prowadz¹cego listê mówców,
a przede wszystkim o obowi¹zku podpisywania
sk³adanych do marsza³ka Senatu wniosków
o charakterze legislacyjnym. Wnioski te mo¿na
sk³adaæ do czasu zamkniêcia dyskusji.
Informujê, ¿e nikt z pañstwa senatorów nie zapisa³ siê do dyskusji.
Zgodnie z art. 52 ust. 2 Regulaminu Senatu zamykam dyskusjê.
Informujê, ¿e g³osowanie w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o dokumentach paszportowych
zostanie przeprowadzone pod koniec posiedzenia
Senatu.
Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
trzeciego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zawodach
lekarza i lekarza dentysty.
Przypominam, ¿e rozpatrywana ustawa zosta³a
uchwalona przez Sejm na szóstym posiedzeniu
w dniu 11 stycznia 2008 r. Do Senatu zosta³a przekazana w dniu 14 stycznia 2008 r. Marsza³ek Senatu w dniu 15 stycznia 2008 r., zgodnie z art. 68
ust. 1 Regulaminu Senatu, skierowa³ j¹ do Komisji
Zdrowia. Komisja po rozpatrzeniu ustawy przygotowa³a swoje sprawozdanie w tej sprawie.
Przypominam ponadto, ¿e tekst ustawy zawarty jest w druku nr 41, a sprawozdanie komisji
w druku nr 41A.
Proszê sprawozdawcê Komisji Zdrowia, pana
senatora Micha³a Ok³ê, o zabranie g³osu i przedstawienie sprawozdania komisji w sprawie rozpatrywanej ustawy.

Senator Micha³ Ok³a:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Nowelizacja, która jest przedmiotem naszej
dyskusji, wynika z dostosowania ustawy z dnia
5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza
dentysty do uregulowañ dyrektywy 2005/36/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 wrzeœnia 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych. Uwzglêdniono tutaj równie¿ kraje,
które wst¹pi³y do Unii Europejskiej, to jest Bu³gariê i Rumuniê.
Przedmiotem nowelizacji s¹ przepisy odnosz¹ce siê do procedury przyznawania prawa wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty
przez obywateli zarówno pañstw cz³onkowskich
Unii Europejskiej, jak i spoza Unii Europejskiej.
Umo¿liwia ona równie¿ z³o¿enie tym lekarzom lekarskiego oraz lekarsko-dentystycznego egzaminu pañstwowego w naszym kraju w jêzyku, w jakim odbyli studia na kierunku lekarskim i lekarsko-dentystycznym.

Wprowadza ona te¿ wiele zmian. Przeniesiono
do ustawy czêœæ uregulowañ dotycz¹cych zasad
odbywania specjalizacji, które do tej pory zawarte
by³y w rozporz¹dzeniu ministra zdrowia z dnia
20 paŸdziernika 2005 r., jak równie¿ wprowadzono zmiany dotycz¹ce zasadniczego wynagrodzenia miesiêcznego lekarzy odbywaj¹cych specjalizacjê. Dodano tak¿e zmiany zwi¹zane z prowadzeniem i udostêpnianiem oraz przechowywaniem
dokumentacji medycznej. Ponadto w stosunku
do lekarzy dentystów zniesiono zakaz indywidualnej praktyki i specjalistycznej praktyki wy³¹cznie w miejscu wezwania.
W toku prac legislacyjnych du¿e kontrowersje
wzbudzi³o uregulowanie dotycz¹ce art. 1 pktu 11
ustawy nowelizuj¹cej, mówi¹ce o wysokoœci zasadniczego wynagrodzenia lekarzy odbywaj¹cych
specjalizacjê w ramach rezydentur. Rz¹d zaproponowa³ stawkê: nie mniej ni¿ 70% œredniego
miesiêcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiêbiorstw bez wyp³at nagród z zysku za ubieg³y
rok. Wniosek mniejszoœci opiewa³ na 100%, jednak w toku prac komisji poparto stronê rz¹dow¹, pozostawiaj¹c 70%.
W czasie prac legislacyjnych zrezygnowano równie¿ z obowi¹zku przechowywania dokumentacji lekarza i lekarza dentysty, który zmar³, przez
odpowiednie izby lekarskie.
Wprowadzono dwie poprawki, które maj¹ charakter porz¹dkuj¹co-uœciœlaj¹cy, dotycz¹ce pañstwowej komisji egzaminacyjnej, jak równie¿ trybu jej powo³ywania i odwo³ywania.
Wnoszê, aby ustawa ³¹cznie z tymi dwoma poprawkami zosta³a przez Wysok¹ Izbê przeg³osowana. Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê bardzo.
Proszê sprawozdawcê mniejszoœci Komisji
Zdrowia, pana senatora Stanis³awa Karczewskiego, o zabranie g³osu i przedstawienie wniosku
mniejszoœci komisji.

Senator Stanis³aw Karczewski:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Pan senator Ok³a, sprawozdawca komisji, by³
ju¿ uprzejmy powiedzieæ o poprawce, któr¹ zg³osiliœmy, a która w g³osowaniu nie uzyska³a poparcia komisji. Ale liczymy na to, ¿e w wyniku przeprowadzonej póŸniej debaty koledzy z Platformy
Obywatelskiej popr¹ równie¿ tê poprawkê. W poprawce jest zmiana z 70% do 100% œredniego wynagrodzenia liczonego za ubieg³y rok dla lekarzy
odbywaj¹cych specjalizacjê w ramach rezydentury. Jest to powa¿ny problem, poniewa¿ sami wiemy, jak du¿o lekarzy wyje¿d¿a za granicê, a jednym z powodów jest w³aœnie utrudniony dostêp
do specjalizacji. W tej chwili lekarze ju¿ maj¹ za-
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gwarantowane 86%, w wyniku wzrostu wynagrodzenia ustalonego przez ministerstwo, tak ¿e niewiele brakuje do 100%.
Pan premier Donald Tusk podczas „bia³ego
szczytu” powiedzia³ do m³odych lekarzy, którzy
prosili o zwiêkszenie kwot na wynagrodzenie, tak:
nikt rozs¹dny i przyzwoity nie powie, ¿e pieni¹dze,
jakie dostajecie, to coœ, za co polski m³ody lekarz
powinien pracowaæ; i powiem rzecz, której mo¿e
szef rz¹du nie powinien mówiæ, ale my, znaj¹c wasz¹ sytuacjê, uznaliœmy, ¿e wszystkie pieni¹dze,
jakie s¹ w dyspozycji Ministerstwa Zdrowia, jesteœmy natychmiast, z dnia na dzieñ, gotowi przeznaczyæ – mówiê o tych œrodkach, które mo¿na
wygospodarowaæ, nie rani¹c innych obowi¹zków.
Jestem tego samego zdania i bardzo proszê
o poparcie poprawki. Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê bardzo.
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.
To ja siê zg³aszam. Mam do pana senatora pytanie.

Senator Bogdan Borusewicz:
Czy 70%, które proponuje rz¹d, jest podwy¿k¹,
czy obni¿k¹? Bo z tego, co pan mówi³, ja do koñca
nie wiem. Powiedzia³ pan o 86%, które ju¿ s¹ zagwarantowane. W zwi¹zku z tym prosi³bym o wyjaœnienie.

Senator Stanis³aw Karczewski:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Myœlê, ¿e pan
minister bêdzie móg³ dok³adnie odpowiedzieæ na
to pytanie. W ustawie, nad któr¹ procedujemy,
jest zapis mówi¹cy, ¿e to wynagrodzenie bêdzie
minimum 70%, czyli bêdzie powy¿ej 70%, a w tej
chwili w wyniku ju¿ przeprowadzonych regulacji
p³acowych to wynagrodzenie wynosi 86%.
Moja poprawka d¹¿y do tego, ¿eby w zapisie by³o 100%, ¿eby jeszcze podnieœæ wynagrodzenie rezydentom. A niezale¿nie od tego bêdzie to punkt
odniesienia w negocjacjach dla innych lekarzy, lekarzy ze specjalizacj¹ pierwszego i drugiego stopnia, jak równie¿ dla personelu pielêgniarskiego.
(Senator Bogdan Borusewicz: Rozumiem, ¿e
poprawka mówi o minimum 100%, tak?)
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Tak.
(Senator Bogdan Borusewicz: Minimum 100%.
Dobrze. O to mi chodzi³o. Dziêkujê bardzo.)
Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Rozumiem, ¿e wiêcej pytañ ju¿ nie ma.
Przypominam, ¿e rozpatrywana ustawa by³a
rz¹dowym oraz poselskim projektami ustaw. Do
reprezentowania stanowiska rz¹du w toku prac
parlamentarnych zosta³ upowa¿niony minister
zdrowia.
Zgodnie z art. 50 Regulaminu Senatu g³os mo¿e teraz zabraæ obecny na posiedzeniu przedstawiciel rz¹du. Czy przedstawiciel rz¹du chce zabraæ g³os w sprawie rozpatrywanej ustawy
i przedstawiæ stanowisko rz¹du?
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
Marek Twardowski: Tak.)
Tak?
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
Marek Twardowski: Tak, chcê zabraæ g³os.)
To proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Zdrowia
Marek Twardowski:
Marek Twardowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia.
Panie Przewodnicz¹cy! Szanowni Pañstwo Senatorowie! Odniosê siê do poprawki dotycz¹cej
100% dla rezydentów. Chcê jasno powiedzieæ, ¿e
nasz rz¹d dokona³ du¿ego wysi³ku i rezydentom
przyzna³ od 1 stycznia wynagrodzenie w wysokoœci 86,6% œredniego wynagrodzenia. Zapis „nie
mniej ni¿ 70%” oznacza, ¿e mo¿na daæ 70%, 80%,
100%, a nawet 150%. Intencj¹ naszego rz¹du jest
to, ¿eby przede wszystkim zatrzymaæ w Polsce
m³odych lekarzy i uzupe³niæ lukê pokoleniow¹,
która siê wytworzy³a. W zwi¹zku z tym, oczywiœcie, jako rz¹d mo¿emy siê zgodziæ na poprawki,
które nie przekraczaj¹ naszych mo¿liwoœci zapisanych w bud¿ecie. Niemniej jednak chcê dzisiaj
pañstwu powiedzieæ, ¿e najprawdopodobniej –
tak mogê siê wyraziæ – jeszcze w tym tygodniu kierownictwo Ministerstwa Zdrowia dokona pewnych posuniêæ, które umo¿liwi¹ podwy¿szenie
wynagrodzenia rezydentom w tym roku ponad
kwotê przyznan¹ dzisiaj, czyli 86,6%. Ta kwota
jest mi ju¿ znana. Jest ona nieco mniejsza ni¿
100%, ale nie chcê jej w tej chwili podawaæ, bo
musimy j¹ jeszcze przedyskutowaæ w kierownictwie.
Niemniej jednak ze wzglêdu na to, ¿e obowi¹zuje nas dyscyplina bud¿etowa, proszê o nieprzyjmowanie poprawki mówi¹cej o 100%. Jasno mówimy, ¿e je¿eli bêdziemy mieli œrodki, to damy
wiêcej. A naszym zamiarem jest poczyniæ napraw-
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dê wszystko, ¿eby m³odym lekarzom nie tylko
podwy¿szyæ wynagrodzenie, ale te¿ umo¿liwiæ
w sposób jasny i przejrzysty specjalizowanie siê.
Miêdzy innymi zwiêkszyliœmy liczbê rezydentur
z tysi¹ca piêciuset dwudziestu dziewiêciu do
dwóch i pó³ tysi¹ca. Takiego skoku nigdy nie by³o.
Jest skok liczby przyznanych rezydentur o tysi¹c.
To jest to, co w tej chwili mogliœmy zrobiæ dla m³odych lekarzy. Ale nie ustajemy w wysi³kach, ¿eby
w miarê mo¿liwoœci robiæ wiêcej. Jest mi przyjemnie powiedzieæ, ¿e najprawdopodobniej takie
dzia³anie podejmiemy jeszcze w tym tygodniu. Bêdziemy mogli pañstwu o tym powiedzieæ, jak omówimy to i przeg³osujemy w kierownictwie.
(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Jeszcze proszê chwileczkê pozostaæ przy mównicy, bo 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. Przypominam, jedna minuta. Bêdê usi³owa³ tego pilnowaæ.
Proszê bardzo, pan senator Piotrowicz.

Senator Stanis³aw Piotrowicz:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, jedn¹ z barier, która powoduje,
¿e m³odzi lekarze nie znajduj¹ miejsca w kraju
i wyje¿d¿aj¹ za granicê, jest lekarski egzamin pañstwowy. Jak pamiêtam, uchwalaniu takich przepisów towarzyszy³o przeœwiadczenie, ¿e jest to wymóg Unii Europejskiej. Tymczasem, jak ¿ycie pokazuje, takiego wymogu nie ma. Czy ministerstwo
w dalszym ci¹gu uwa¿a za zasadne utrzymywanie
lekarskiego egzaminu pañstwowego, który jest jednoczeœnie furtk¹ do specjalizacji? Dziêkujê.
I jeszcze jedno pytanie. Wielu m³odych lekarzy
wyje¿d¿a z kraju, bo, niestety, nie ma mo¿liwoœci
specjalizacji. Co prawda zwiêksza siê liczba rezydentur, ale z tego, co siê orientujê, nie wszystkie
mog³y byæ wykorzystane. W czym tkwi przyczyna?

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Zdrowia
Marek Twardowski:
Panie Marsza³ku! Panie Senatorze! Je¿eli chodzi o LEP, czyli lekarski egzamin pañstwowy, i le-

karsko-dentystyczny egzamin pañstwowy, ró¿nie
jest to w krajach unijnych. Przeœledziliœmy to bardzo dok³adnie.
Na dzieñ dzisiejszy ten egzamin jest utrzymany, ale bêdzie nieco zmodyfikowany. Przyjêliœmy
w kierownictwie Ministerstwa Zdrowia rozporz¹dzenie w tej sprawie. Jest ono w tej chwili w uzgodnieniach. Uwzglêdnia wiele uwag œrodowiska
m³odych lekarzy, którzy do tego egzaminu podchodzili, zapewnia te¿ wiêksz¹ przejrzystoœæ,
mo¿liwoœci odwo³awcze, nawet przez internet itd.
Zreszt¹ nied³ugo pójdzie ono do uzgodnieñ zewnêtrznych i pañstwo senatorowie bêdziecie
mogli siê z nim zapoznaæ. Tak ¿e tam ju¿ robimy
pewne u³atwienia.
Dlaczego na razie utrzymaliœmy ten egzamin?
Bo nie jest tak, ¿e we wszystkich krajach Unii on
nie obowi¹zuje. W wielu krajach jest wymagany.
Je¿eli mamy byæ krajem otwartym na Uniê, nie
mo¿emy naszym lekarzom stwarzaæ barier. W tej
chwili egzamin utrzymujemy, bo taka jest nasza
polityka. Ale mówiê: to jest sprawa w ogóle dyskusyjna. Tak jak powiedzia³em, w wielu krajach
unijnych egzamin jest wymagany i nie chcemy
naszych absolwentów pozbawiaæ takiej mo¿liwoœci. Je¿eli chcieliby siê przemieœciæ, to nie maj¹c
tego egzaminu, nie mogliby tam praktykowaæ.
Teraz drugie pytanie. Przyjêliœmy ju¿ w kierownictwie rozporz¹dzenie w sprawie specjalizacji
lekarskich. Te¿ pod¹¿amy w tym celu, bo wiemy,
¿e mo¿liwoœæ specjalizowania siê by³a zawê¿ona.
W ogóle modyfikujemy specjalizacje w Polsce, bo,
naszym zdaniem, by³y one zbyt d³ugie. Krótko
mogê powiedzieæ, ¿e bêdzie dwuetapowo. Na przyk³ad lekarz w¹skiej specjalnoœci w Polsce, w odró¿nieniu od Unii Europejskiej, kszta³ci³ siê dziewiêæ czy dziesiêæ lat. To jest stanowczo za d³ugo.
Takie umiejêtnoœci mo¿na posi¹œæ znacznie wczeœniej. W zwi¹zku z tym specjalizacja bêdzie robiona nieco inaczej, to jest sektorowo. Najpierw bêdzie dwu-, trzyletnia czêœæ ogólna i potem dwuletnia czêœæ wê¿sza. Tak ¿e po piêciu, szeœciu latach
bêdzie mo¿na byæ wysokiej klasy specjalist¹ nawet w w¹skiej dziedzinie, podobnie jak to jest
w krajach unijnych. A wiêc o tym równie¿ myœlimy. To rozporz¹dzenie nied³ugo równie¿ bêdzie
udostêpnione do konsultacji zewnêtrznych.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Pan senator Kraska, proszê bardzo.

Senator Waldemar Kraska:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, trzy pytania. Jakie skutki dla
bud¿etu mia³by wzrost podwy¿ek dla rezydentów
do kwoty 100% wynagrodzenia? Czy rzeczywiœcie
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by³aby to suma, która zrujnowa³aby nasz bud¿et?
To pierwsze pytanie.
Drugie pytanie. Czy ministerstwo posiada dane, ilu rocznie m³odych lekarzy wyje¿d¿a od nas
z kraju? Chodzi mi o m³odych lekarzy, czyli o tych,
którzy nie posiadaj¹ specjalizacji? I jaki jest obecnie koszt kszta³cenia lekarza w Polsce?
I trzecie pytanie. Wszyscy wiemy, ¿e lekarze nie
tylko dlatego wyje¿d¿aj¹ z kraju, ¿e za granic¹ zarabiaj¹ wiêcej, ale tak¿e dlatego, ¿e tam ³atwiej
uzyskuj¹ specjalizacjê. Czy ministerstwo planuje
zmianê kszta³cenia poprzez zmianê specjalizacji
z jednostopniowej na dwustopniow¹? Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Zdrowia
Marek Twardowski:
Panie Marsza³ku!
Panie Senatorze, na niektóre pytania uzyska³
ju¿ pan odpowiedŸ – mówiê o specjalizacji.
Nieprawd¹ jest, Panie Senatorze, ¿e lekarze
dlatego wyje¿d¿aj¹ z naszego kraju, ¿e poza nim
³atwiej siê wyspecjalizowaæ. Zapewniam pana, ¿e
tak nie jest. Ale rozumiej¹c, ¿e by³y bariery, robimy w tej chwili wszystko, ¿eby je zmniejszyæ, ¿eby
wprowadziæ u³atwienia i ¿eby zwiêkszyæ liczbê
miejsc specjalizacyjnych.
Je¿eli chodzi o koszty, to oczywiœcie koszty zaakceptowane przez rz¹d, w tym przypadku przez
ministra zdrowia, mog¹ byæ takie, jakie s¹ zapisane w jego bud¿ecie. W zwi¹zku z tym, ¿e mo¿emy
zrobiæ pewne ruchy w tym bud¿ecie, podwy¿szymy to do kwoty, o jakiej nied³ugo pañstwo us³yszycie. Ale poniewa¿ rezydentów mamy kilkanaœcie tysiêcy, to ka¿dy ruch finansowy w górê niesie za sob¹ skutki siêgaj¹ce co najmniej kilku milionów z³otych, je¿eli nie kilkunastu.
Nie odpowiem panu w tej chwili na pytanie, ile
kosztuje kszta³cenie lekarza w Polsce? Je¿eli pan
sobie tego ¿yczy, uzyska pan odpowiedŸ na piœmie.
I równie¿ nie odpowiem panu teraz konkretnie
na pytanie, ilu m³odych lekarzy w tej chwili wyje¿d¿a? Ale powiem panu z pamiêci – nie dawno przegl¹da³em tabelê, któr¹ przygotowa³a Naczelna Rada Lekarska, która ma tak¹ wiedzê, dlatego ¿e wydaje zaœwiadczenia, szczególnie o specjalizacji –
¿e, wed³ug mojej wiedzy, w ostatnich latach wyjecha³o z Polski oko³o szeœciu tysiêcy lekarzy, z tego
80% to s¹ lekarze specjaliœci. W zwi¹zku z tym
20% to s¹ lekarze bez specjalizacji. Tak zosta³o to
sklasyfikowane przez Naczeln¹ Radê Lekarsk¹.
Przy czym lekarze bez specjalizacji to g³ównie w³aœnie m³odzi lekarze. A wiêc jest to taka liczba.

21

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Pan senator Karczewski.

Senator Stanis³aw Karczewski:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Ja podpisa³bym siê jednak pod opini¹ pana senatora Kraski, Panie Ministrze. Nie dotyczy to
wprawdzie wszystkich specjalizacji, ale s¹ takie
specjalizacje, które mo¿na zrobiæ szybciej za granic¹. Ja to wiem, póŸniej, ju¿ po spotkaniu, powiem…
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
Marek Twardowski: Szybciej ni¿ dotychczas, ale
chcemy, ¿eby by³o inaczej.)
Ale to dopiero w przysz³oœci, a pytanie dotyczy³o tego, co jest w tej chwili. Ja mam dwa pytania.
Pierwsze o to, czy nowelizacja ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty otwiera jak¹œ
mo¿liwoœæ przyjazdu lekarzy zza wschodniej granicy.
I drugie, ju¿ bardziej konkretne. Pan minister
zapowiedzia³ wzrost wynagrodzenia sta¿ystów.
Czy gdybym dokona³ autopoprawki…
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
Marek Twardowski: Rezydentów.)
Rezydentów, przepraszam, specjalizuj¹cych
siê rezydentów.
Gdybym dokona³ poprawki i zmniejszy³ to ze
100 do 90%, bo w³aœciwie to ju¿ bêdzie skonsumowane 90%, to czy ministerstwo wyrazi na to
zgodê? Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Zdrowia
Marek Twardowski:
Odpowiem panu najpierw na pytanie drugie.
Strona rz¹dowa optuje za swoim stanowiskiem, aby to by³o nie mniej ni¿ 70%, bo to nam pozwala na elastycznoœæ w ka¿dym momencie. Na
pewno, jak pan wie, nie bêdzie to 70%, ju¿ jest
86,6%, a mo¿e bêdzie jeszcze inny procent. Tak
mogê powiedzieæ. Z ró¿nych wzglêdów, tak¿e dlatego ¿e w tej chwili taka decyzja nie jest jeszcze
podjêta, nie mogê siê, jako przedstawiciel Ministerstwa Zdrowia, na to zgodziæ. Dlatego prosimy
o utrzymanie tego zapisu, który nam pozwala
podwy¿szyæ wynagrodzenia lekarzy w okreœlonej
sytuacji finansowej o ka¿d¹ kwotê ponad 70%.
Nie mamy wtedy ¿adnych ograniczeñ i ¿adna
zmiana w tym zakresie nie jest potrzebna.
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Je¿eli chodzi o to, co pan senator powiedzia³
w sprawie specjalizowania siê, to ja siê z panem
zgadzam. Dlatego w³aœnie departament nauki
i szkolnictwa wy¿szego w naszym ministerstwie
przygotowa³ rozporz¹dzenie, które mówi o tej
dwuetapowej specjalizacji, i które znacznie j¹
u³atwi. To by³ problem zarówno ze wzglêdu na
d³ugi, wieloletni czas specjalizowania siê, jak
i zbyt ma³¹ liczbê miejsc do robienia specjalizacji.
Obydwa te uwarunkowania zmieniamy.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Pan marsza³ek Borusewicz.
Przepraszam jeszcze…
(Senator Bogdan Borusewicz: Nie, nie, ja muszê
wyjœæ.)

Senator Stanis³aw Karczewski:
Jeœli mo¿na jeszcze.
Panie Ministrze, nie odpowiedzia³ pan na pytanie dotycz¹ce u³atwienia przyjazdu lekarzy zza
wschodniej granicy.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Zdrowia
Marek Twardowski:
Ta ustawa przede wszystkim implementuje
prawo europejskie, równie¿ je¿eli chodzi o dwa
kraje, które wesz³y do Unii, czyli Rumuniê i Bu³gariê. Ona stwarza wyk³adniê i uznaje dyplomy lekarzy zarówno z Unii Europejskiej, jak i w okreœlonych sytuacjach spoza Unii Europejskiej. Ostateczne decyzje o tym, czy ktoœ mo¿e praktykowaæ
w Polsce, czy nie, podejmuje Naczelna Rada Lekarska, przyznaj¹c prawo wykonywania zawodu zgodnie z okreœlon¹ procedur¹, która w tej chwili obowi¹zuje. Jest mo¿liwe, ¿e niemieszkaj¹cy w Polsce
lekarze w okreœlonej sytuacji takie prawo wykonywania zawodu u nas uzyskaj¹.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Senator Grubski, proszê bardzo.

Senator Maciej Grubski:
Panie Marsza³ku, Panie Ministrze! Chcia³bym
spojrzeæ na sprawê wysokoœci wynagrodzeñ na
etatach rezydenckich z punktu widzenia ³ódzkiego rynku. Mówi siê w trakcie tego protestu le-

karskiego, ¿e rezydent to jest taki lekarz, który
nie jest w stanie funkcjonowaæ samodzielnie
w ramach okreœlonego oddzia³u szpitala, który
potrzebuje wsparcia. Ale jak siê s³ucha tych
m³odych ludzi, to widaæ, ¿e oni wskazuj¹ na to,
w £odzi przynajmniej tak to dzia³a, ¿e funkcjonuj¹ samodzielnie przez pewien czas, przez pewien okres funkcjonowania okreœlonego oddzia³u. Rezerwy, które mog³yby uzupe³niæ wysokoœæ podwy¿ki, i tu nie dyskutujmy, czy to ma
byæ 70% czy wiêcej procent, tu, moim zdaniem,
pañstwo musicie mieæ swobodê decydowania,
s¹ po stronie organu za³o¿ycielskiego czy szpitala. Czy pañstwo dostrzegaj¹ tê sprawê?
Ja pisa³em w ostatnim czasie jako senator do
marsza³ka, do prezydenta, do organów za³o¿ycielskich, zwracaj¹c siê o to, ¿eby jednak próbowaæ
przekonaæ dyrektorów szpitali, ¿e rezydent funkcjonuj¹cy samodzielnie przez kilka godzin wykonuje, realizuje na terenie szpitala okreœlon¹ procedurê, która jest wyceniona, za któr¹ id¹ pieni¹dze z Narodowego Funduszu Zdrowia. Tymczasem dyrektor szpitala tego nie dostrzega i traktuje rezydenta tak, ¿e p³aci za etat rezydencki
w takiej to a takiej wysokoœci. Czy pan minister
dostrzega tego typu problem?

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Proszê bardzo, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Zdrowia
Marek Twardowski:
Dziêkujê za to pytanie, to jest rzecz, nad któr¹
ju¿ siê pochyliliœmy. Oczywiœcie to jest prawda,
to co pan senator powiedzia³. Rezydent mimo ¿e
otrzymuje wynagrodzenie z bud¿etu pañstwa,
czyli z Ministerstwa Zdrowia, pracuje na rzecz
szpitala, który wykonuj¹c kontrakt, ma z tego tytu³u okreœlone przychody, czyli rezydent dok³ada siê do firmy, dok³ada siê do wykonania tego
kontraktu. Czêsto bez rezydentów trudno by³oby
ten kontrakt wykonaæ. Ministerstwo nie ma takiego narzêdzia, nie mo¿e niczego poleciæ dyrektorom szpitali. Ale oczywiœcie czêsto spotykamy
siê z dyrektorami szpitali, pozyskujemy od nich
ró¿nego rodzaju informacje. Przy okazji spotkañ
z dyrektorami szpitali naszym celem jest równie¿
nak³onienie ich do tego, ¿eby w miarê mo¿liwoœci
finansowych dopomagali Ministerstwu Zdrowia
w takim sensie, ¿eby wynagradzaj¹c rezydentów
za pracê, zachêcaæ ich do specjalizowania siê
i pozostawania w naszym kraju. Tak wiêc jak najbardziej ten problem dostrzegamy i jesteœmy za
tym, ¿eby tak by³o.
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Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Pani senator Fetliñska.

Senator Janina Fetliñska:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, ja zajmowa³am siê przez kilka
lat organizowaniem lekarskiego egzaminu pañstwowego i wiem, ¿e by³y trudnoœci tego rodzaju,
¿e czêœæ lekarzy z powodów losowych nie mog³a
podejœæ do egzaminu, który odbywa³ siê raz w roku, a póŸniej, by³a taka mo¿liwoœæ, dwa razy w roku. Czy w rozporz¹dzeniu, które jest przygotowywane, przewiduje siê, ¿e w przypadkach losowych
egzamin bêdzie móg³ byæ dla jakiejœ okreœlonej
grupy dodatkowo wprowadzony? Chodzi³oby o to,
¿eby umo¿liwiæ lekarzom przyst¹pienie do specjalizacji bez tego pó³rocznego lub rocznego oczekiwania na przyk³ad z powodów losowych. Takie by³oby moje pierwsze pytanie.
A teraz drugie. Z mojej oceny sytuacji, a by³am
kiedyœ dyrektorem Mazowieckiego Centrum
Zdrowia Publicznego, wynika, ¿e takim w¹skim
gard³em dla specjalizacji jest brak odpowiednich
warunków, tak wysokie kryteria s¹ za³o¿one,
w oddzia³ach szpitalnych, które mog³yby te specjalizacje prowadziæ. Czy ministerstwo prowadzi
jak¹œ okresow¹ weryfikacjê kryteriów akredytacyjnych? A mo¿e nale¿a³oby je trochê obni¿yæ po
to, aby tak¿e w s³abiej jakoœciowo i merytorycznie
postawionych szpitalach, które spe³nia³yby podstawowe wymagania, stworzyæ warunki do prowadzenia specjalizacji przynajmniej w szerokim
podstawowym zakresie. Dziêkujê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Zdrowia
Marek Twardowski:
Dziêkujê bardzo i cieszê siê, ¿e w³aœciwie pani
pytania wyra¿aj¹ to, co robimy w Ministerstwie
Zdrowia. Cieszê siê, ¿e pod¹¿amy w dobrym kierunku.
Odpowiem pani tak, ¿e kiedy przyszed³em do
Ministerstwa Zdrowia, na pocz¹tku wraz z ca³ym
kierownictwem wziêliœmy siê, czego œwiadkami
s¹ panie z departamentu nauki i szkolnictwa wy¿szego, za rozporz¹dzenia i za wszystkie akty prawne dotycz¹ce m³odych lekarzy. I je¿eli chodzi o rezydentów, to mamy ju¿ przygotowane, koñczymy
w tej chwili, tak¿e inne rozporz¹dzenie. Zmiana
bêdzie polega³a na tym, ¿e m³ody lekarz bêdzie
móg³ zdawaæ lekarski egzamin pañstwowy trzykrotnie w czasie sta¿u. Skoñczy sta¿…
Czy mogê, Panie Marsza³ku, zaj¹æ chwilê? Myœlê, ¿e to mo¿e byæ interesuj¹ca informacja dla
pañstwa senatorów.
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(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski: Proszê bardzo.)
Lekarz teoretycznie koñczy studia 30 czerwca.
Pierwsze podejœcie do LEP bêdzie mia³ 15 wrzeœnia. To znaczy je¿eli, jak ja to mówiê, bêdzie ambitny, to bêdzie móg³ zdaæ ten LEP przed rozpoczêciem sta¿u, który zaczyna 1 paŸdziernika. To jest
pierwsze podejœcie. Drugie, w czasie sta¿u na
prze³omie lutego i marca. I trzeci LEP w czasie sta¿u – 15 wrzeœnia. Trzykrotne podejœcie z mo¿liwoœci¹ odwo³añ, równie¿ drog¹ elektroniczn¹, z ca³ym procesem odwo³awczym, którego dot¹d nie
by³o.
Zmodyfikowana jest równie¿ iloœæ i jakoœæ pytañ z poszczególnych dzia³ów medycyny. Szczególny nacisk po³o¿yliœmy na to, co jest istotne
w tej chwili, co jest problemem dla spo³eczeñstwa
– onkologia itd., itd. – czyli pod¹¿amy ku nowoczesnoœci.
Robimy jeszcze nastêpn¹ rzecz. By³o czymœ
niegodnym to, ¿e m³odemu lekarzowi, który
31 paŸdziernika koñczy³ sta¿, nasze pañstwo zapewnia³o cztery miesi¹ce bezrobocia. Musia³ siê
rejestrowaæ w powiatowym urzêdzie pracy jako
bezrobotny, ¿eby byæ ubezpieczonym, musia³ ¿yæ
na garnuszku rodziców jako w pe³ni doros³y cz³owiek. Dlatego ca³e postêpowanie zmierzaj¹ce do
uzyskania rezydentury, czyli mo¿liwoœci specjalizacji, odbêdzie siê nie po zakoñczeniu sta¿u, ale
w czasie sta¿u. Tak to doprecyzujemy, ¿eby nie
by³o rozmów kwalifikacyjnych, które by³y ró¿nie
oceniane. Bêd¹ tylko tak zwane kryteria obiektywne: wynik LEP, czy wynik LEP ju¿ ukierunkowany na specjalizowanie siê w danym kierunku.
W tym momencie stworzymy tak¹ mo¿liwoœæ, ¿e
lekarz, który otrzyma od izby lekarskiej prawo wykonywania zawodu, teoretycznie rzecz bior¹c ju¿
2 listopada bêdzie móg³ rozpocz¹æ rezydenturê –
nie bêdzie tych czterech miesiêcy przerwy. Chcia³em, ¿eby to by³o mo¿liwe ju¿ od 2 listopada, ale
wyt³umaczono mi, ¿e nie mo¿na oœmiuset rezydentów postawiæ w ODKAM w kolejce jednego
dnia, ¿eby 2 listopada mogli siê specjalizowaæ.
Stworzymy zatem zapis, ¿e mo¿e to byæ okres od
dziesiêciu do piêtnastu dni, aby nikt nie mówi³, ¿e
minister zdrowia tych m³odych ludzi w jeden
dzieñ postawi³ w kolejce, ¿eby ju¿ 2 listopada
mogli siê specjalizowaæ. Stworzymy tak¹ mo¿liwoœæ, przy czym maksymalny termin pozostawania bez pracy, tak jak ja to oceniam, to bêdzie
dziesiêæ, czternaœcie dni. To w³aœnie robimy i tak
to bêdzie.
I drugie pani pytanie?
(Senator Janina Fetliñska: Drugie pytanie dotyczy³o w¹skiego gard³a w postaci oddzia³ów szpitalnych, które akredytowane s¹ na bardzo chyba
wyœrubowanych zasadach.)
Ju¿ sobie przypominam, chodzi o akredytacjê.
Oczywiœcie tak: te kryteria by³y zbyt wyœrubowane i to by³o te¿ jedno z w¹skich garde³, które

5. posiedzenie Senatu w dniu 6 lutego 2008 r.
24

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty

(podsekretarz stanu M. Twardowski)
uniemo¿liwia³y specjalizowanie siê lekarza. One
równie¿ bêd¹ tak zmienione, ¿eby oœrodków akredytacyjnych by³o znacznie wiêcej.

Senator Janina Fetliñska:
Mam jeszcze jedno pytanie, Panie Marsza³ku,
jeœli pan pozwoli.
A co bêdzie z lekarzami, którzy nie zdadz¹ LEP
nawet w trzykrotnej próbie, chocia¿ skoñczyli szeœcioletnie studia medyczne i ukoñczyli sta¿? Jaki
bêdzie los tych lekarzy?

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Zdrowia
Marek Twardowski:
To im nie zamyka drogi. Bêd¹ mogli jeszcze
zdawaæ, gdyby im siê nie powiod³o. Tak w tej chwili jest postanowione na wzór wielu krajów unijnych: w niektórych tak jest, w niektórych nie. Ale
przypadki, kiedy lekarze nie zdaj¹ egzaminu, s¹
coraz rzadsze. Na ogó³ w którymœ podejœciu to siê
udaje.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Pan senator Paw³owicz, proszê bardzo.

Senator Zbigniew Paw³owicz:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, z pana wypowiedzi wynika, ¿e
ministerstwo pracuje nad wzrostem uposa¿eñ rezydentów, ¿e dziœ to ju¿ jest znacznie wiêcej ni¿
70%, mówi³ pan o 86%. Chcia³bym nawi¹zaæ do
wypowiedzi pani minister na dzisiejszej sesji plenarnej Sejmu, gdzie pani minister zapowiedzia³a
dwudziestoprocentowy wzrost wynagrodzeñ rezydentów, i prosiæ pana o zdefiniowanie, czy
w zwi¹zku z tym nale¿y siê spodziewaæ, ¿e
w I kwartale tego roku pensja rezydentów osi¹gnie 3 tysi¹ce 100 z³, czyli œredni¹ krajow¹ w przemyœle. Czy to bêdzie obowi¹zywa³o od 1 stycznia?
To jest istotne, bo chodzi o wyrównanie.
I druga czêœæ mojego pytania. Czy pañstwo opracujecie w najbli¿szym czasie wytyczne do ró¿nicowania wynagrodzeñ rezydentów w zale¿noœci
od odbytego sta¿u, bo to trwa przecie¿ œrednio
oko³o piêciu lat. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Proszê bardzo, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Zdrowia
Marek Twardowski:
Pani minister powiedzia³a ogólnie o dwudziestoprocentowej podwy¿ce, ja natomiast nie mogê
panu senatorowi w tej chwili odpowiedzieæ, ¿e to
bêdzie ju¿ powy¿ej 100%, bo nie mam jeszcze takiego upowa¿nienia. Jak mówiê, nad szczegó³ami
bêdziemy dyskutowaæ w tym tygodniu, byæ mo¿e
w pi¹tek. I wtedy ju¿ oficjalnie, razem z podsekretarzem stanu odpowiedzialnym za finanse w naszym ministerstwie, bêdziemy mogli to og³osiæ.
Jest jeszcze jedna rzecz, o której nie powiedzia³em. My chcemy, ¿eby rezydenci w ci¹gu piêciu lat
rezydentury, na ogó³ jest to piêæ lat, co roku otrzymywali wy¿sze wynagrodzenie. Dlatego pani minister na pewno ujê³a w tych 20% równie¿ tê kwotê. Chcemy, ¿eby to by³o postêpuj¹ce, to znaczy,
rezydent w pierwszym roku otrzymywa³by 86,6%,
tak jak jest teraz, a bêdzie, jak ju¿ wiemy, nieco
wiêcej, ile, to wkrótce oznajmimy, i ¿eby to by³a
kwota wzrastaj¹ca w ka¿dym kolejnym roku rezydentury, tak ¿eby by³a zachêta pokazuj¹ca, ¿e jak
siê tê specjalizacjê uzyska, to ju¿ – miejmy nadziejê, ¿e tak bêdzie, bo to bêdzie piêæ lat – wszyscy
polscy lekarze bêd¹ godnie zarabiaæ. O to nam
chodzi.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Pan senator Krajczy.

Senator Norbert Krajczy:
Panie Ministrze, ja chcia³bym zapytaæ, poniewa¿ to jest bran¿a pana ministra – to nie jest z³oœliwoœæ z mojej strony – ilu lekarzy, jeœli ma pan minister takie rozeznanie, robi specjalizacjê z medycyny rodzinnej. Ja rozumiem, ¿e rozmawiamy
o podwy¿kach dla rezydentów, ale to jest zupe³nie
coœ innego, je¿eli rezydent robi specjalizacjê na
przyk³ad z kardiochirurgii i musi byæ w du¿ym oœrodku praktycznie przez ca³y czas rezydentury,
czy ewentualnie robi specjalizacjê z chirurgii onkologicznej, zupe³nie coœ innego ni¿ w wypadku
medycyny rodzinnej, z której specjalizacjê de facto mo¿na robiæ w swoim miejscu zamieszkania.
I jeszcze jedno. Czy pañstwo macie rozeznanie, ilu
kolegów rezydentów robi specjalizacjê, i tu uk³on
w kierunku moich kolegów sportowców, zw³aszcza pana senatora Piechniczka, z medycyny sportowej. Jest z tym obecnie du¿y problem. Ja ju¿ nie
mówiê medycynie przemys³owej.
W drugim pytaniu, je¿eli mogê, Panie Ministrze, chcia³bym zapytaæ o ubezpieczenie rezydentów. Jak rozumiem, rezydenci maj¹ rozwi¹zaæ
problem tego w¹skiego gard³a i ewentualnie, je¿eli
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ordynator siê zgodzi, a jeszcze nie spotka³em takiego, który by siê nie zgodzi³, chocia¿ sam jestem
ordynatorem, na samodzieln¹ pracê rezydenta
i za tê pracê on sam bêdzie odpowiada³. Proszê mi
powiedzieæ, czy pañstwo macie rozeznanie, jak
i kto bêdzie ubezpiecza³ rezydenta od jego dzia³añ. Ja myœlê o ubezpieczaniu przez firmê ubezpieczeniow¹, bo tu ju¿ nie chodzi o odpowiedzialnoœæ ordynatora za rezydenta. O ile wiem, ju¿ od
marca w ogóle bêdzie problem nie tylko z opt-out,
ale tak¿e z ubezpieczeniami lekarzy, bo firmy
ubezpieczeniowe, które to robi³y, powoli siê z tego wycofuj¹.
I trzecia sprawa, która mnie gnêbi, poniewa¿
spod mojej rêki wyszli koledzy ze specjalizacj¹,
a jest ich ju¿ kilkudziesiêciu. Nasz system specjalizowania jest chyba z³y, bo przecie¿ je¿eli ja specjalizujê kogoœ w dziedzinie zabiegowej przez piêæ
lat, to ja ponoszê za to odpowiedzialnoœæ. S¹ takie
kraje, w których nie egzamin pañstwowy… Szeœciu bardzo m¹drych profesorów zadaje bardzo
m¹dre pytania o to, co ewentualnie obowi¹zuje
w ich klinikach, i to ma decydowaæ o tym, czy dany lekarz ma tak¹ czy inn¹ specjalizacjê? O egzaminach testowych i innych jeszcze pu³apkach nawet nie mówiê. Skoro ja siê pod tym podpisujê,
a jest tak w niektórych pañstwach Unii Europejskiej, to ja za niego odpowiadam. W zwi¹zku z tym
on jest specjalist¹, mo¿e nosiæ ten tytu³ i dalej
pracowaæ. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Zdrowia
Marek Twardowski:
Panie Marsza³ku, Panie Senatorze, ja widzê, ¿e
debatê z sali sejmowej przenieœliœmy do Senatu –
tam pani minister Kopacz odpowiada, a tu ja. Dzisiaj rozmawiamy tutaj o ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty, a ja mam wra¿enie, ¿e poruszamy problemy dotycz¹ce ca³ej ochrony zdrowia. Odpowiem panu jeszcze, Panie Senatorze,
ale bardzo bym prosi³, ¿ebyœmy to zawê¿ali do
w³aœciwego tematu, bo inaczej to siê przeradza
w debatê o ca³ej ochronie zdrowia.
Je¿eli chodzi o specjalizowanie siê w medycynie rodzinnej, to w pewnym okresie, a by³o to
w koñcu lat dziewiêædziesi¹tych, sta³o siê tak, ¿e
by³a to specjalizacja doœæ atrakcyjna. W ci¹gu
ostatnich kilku lat natomiast liczba rezydentur
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systematycznie jest niewykorzystywana i te rezydentury zwracane s¹ do Ministerstwa Zdrowia.
Wbrew temu, co siê medialnie nag³aœnia³o przez
wiele ostatnich lat, ¿e p³aca jest tam tak bardzo
atrakcyjna i praca jest tak bardzo atrakcyjna,
praca ta, je¿eli ktoœ kiedyœ w tym pracowa³, to wie,
jak ona wygl¹da, nie nale¿y do ³atwych. W pewnym momencie p³aca by³a doœæ atrakcyjna, ale
tak ju¿ nie jest, w zwi¹zku z tym liczba lekarzy
chêtnych do specjalizowania siê w medycynie rodzinnej zdecydowanie siê zmniejszy³a w ci¹gu
ostatnich trzech lat. S¹ du¿e k³opoty zwi¹zane
z tym, ¿e w niektórych województwach, jak wiem,
po kilku lub kilkunastu lekarzy odesz³o na emerytury i liczba NZOZ czy indywidualnych praktyk
uleg³a zmniejszeniu, bo nie by³o zastêpców. Pacjenci musieli siê rozproszyæ po innych placówkach. To s¹ fakty.
Je¿eli chodzi o specjalizacjê z medycyny sportowej, Panie Senatorze, nie odpowiem panu, ilu
w tej chwili lekarzy siê specjalizuje. Ale dowiemy
siê i udzielimy panu senatorowi odpowiedzi na
piœmie. Jest tych specjalistów rzeczywiœcie za
ma³o. W niektórych województwach, jeœli potrzebne s¹ poradnie sportowo-lekarskie dla
m³odzie¿y do dwudziestego pierwszego roku ¿ycia, zgodnie z rozporz¹dzeniem, które mówi
o objêciu jej tak¹ opiek¹ w ramach Narodowego
Funduszu Zdrowia, to ci m³odzi ludzie musz¹
siê przemieszczaæ z jednej miejscowoœci do drugiej, bo lekarzy ze specjalizacj¹ z medycyny
sportowej jest w ogóle bardzo niewielu. Nieco
wiêcej jest tych, którzy posiadaj¹ certyfikat
i mog¹ te œwiadczenia wykonywaæ jako lekarze
sportowi, choæ takiej specjalizacji sensu stricte
nie posiadaj¹. Tyle bym panu senatorowi odpowiedzia³ w tej materii.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Jeszcze pan senator.

Senator Norbert Krajczy:
Jeszcze dwa pytania zada³em, Panie Ministrze.
Dwa pytania jeszcze…
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
Marek Twardowski: Proszê mi przypomnieæ po
kolei. Króciutko.)
… o ubezpieczenia rezydentów, którzy…
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
Marek Twardowski: Sprawdzimy równie¿ ten temat, tak.)
I o specjalizacjê tych lekarzy, którzy po rezydenturze specjalizacjê rozpoczynaj¹. Czy taki system, który obowi¹zuje w naszym kraju nie jest systemem archaicznym?
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Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Zdrowia
Marek Twardowski:
Panie Senatorze, co do ubezpieczenia, to
sprawdzimy jak ten temat wygl¹da, bo w ogóle
wszystko siê zmieni³o, je¿eli chodzi o ustawê
o ubezpieczeniu. Do tej pory Narodowy Fundusz
Zdrowia wymaga³ ubezpieczenia. W tej chwili mówi o ubezpieczeniu ustawa i w zwi¹zku z tym sta³o
siê ono obligatoryjne. Nie wiem, czy to by³ akurat
dobry pomys³, ¿e zosta³o to rozstrzygniête ustawowo, bo firmy ubezpieczeniowe natychmiast to
wykorzysta³y, ¿eby podnieœæ stawki. Dopóki by³o
to wymagane tylko przez NFZ, wszyscy i tak musieli siê ubezpieczyæ, a mia³o to nieco inny charakter. Ale nie mnie komentowaæ wolê ustawodawców.
Proszê pana, je¿eli chodzi o tych, którzy siê specjalizuj¹, to zobaczymy, jak to bêdzie. Po prostu
w tych rozporz¹dzeniach, które bêd¹ o tym mówi³y,
równie¿ bêdzie to wszystko doprecyzowane. Ta regulacja musi obejmowaæ zarówno tych, którzy rozpoczn¹ specjalizacjê wed³ug nowego trybu, jak
i tych, którzy ju¿ siê specjalizuj¹. Zawsze bowiem
jest pewien okres przejœciowy, tak wiêc oczywiœcie
to wszystko bêdzie w tym rozporz¹dzeniu ujête.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Proszê, pan senator Piotrowicz.

Senator Stanis³aw Piotrowicz:
Dziêkujê Panie Marsza³ku.
W odpowiedzi na moje wczeœniejsze pytanie
pan minister wspomnia³, ¿e w niektórych pañstwach Unii Europejskiej funkcjonuje egzamin
bêd¹cy odpowiednikiem polskiego lekarskiego
egzaminu pañstwowego. Nie oczekujê w tej chwili
odpowiedzi, bo zdajê sobie sprawê z tego, ¿e wymaga to rozeznania, by³bym jednak wdziêczny,
gdyby pan minister zechcia³ odpowiedzieæ mi na
piœmie, w których krajach Unii Europejskiej taki
egzamin obowi¹zuje.
Dodam tylko tyle, ¿e wiem, i¿ polscy lekarze po
studiach uzyskali prawo wykonywania zawodu
w starych pañstwach Unii Europejskiej, paradoks zaœ polega na tym, ¿e oni nie maj¹ prawa wykonywania zawodu w Polsce.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Zdrowia
Marek Twardowski:
Rozumiem. Odpowiemy panu senatorowi.
(Senator Stanis³aw Piotrowicz: Dziêkujê.)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Jeszcze zg³aszali siê pani senator Fetliñska
i pan senator Kraska.
Proszê bardzo.

Senator Janina Fetliñska:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze! Nasi lekarze maj¹ dobre wykszta³cenie, reprezentuj¹ dobr¹ jakoœæ
kszta³cenia i s¹ doceniani za granic¹. Chcia³abym zapytaæ, czy je¿eli nasz polski lekarz
ukoñczy³ specjalizacjê jako rezydent czy te¿
w innej formie – a podczas praktyki zrobi³ wiele
specjalistycznych kursów – to czy gdyby
chcia³by zdobyæ pokrewn¹ specjalizacjê w nowym systemie, jego dotychczasowy dorobek zostanie uznany? To pozwoli³oby skróciæ okres
specjalizacji. W ten sposób mo¿na by³oby pomóc lekarzom z wieloletnim doœwiadczeniem,
którzy ukoñczyli wiele kursów, zdobyli umiejêtnoœci w nowej specjalizacji i pragn¹ to sformalizowaæ. Czy to swoiste „portfolio”, ten ¿yciorys zawodowy móg³by byæ uwzglêdniany przy
przyjmowaniu na specjalizacjê i przy rozpatrywaniu ewentualnego skrócenia jej czasu? Takie podejœcie wydaje mi siê zasadne. Dziêkujê
bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Zdrowia
Marek Twardowski:
W tej chwili jest taka mo¿liwoœæ, ¿e je¿eli ktoœ
jest wybitnym specjalist¹ w w¹skiej dziedzinie,
mo¿e byæ zwolniony z ca³ej procedury odbywania
tych wszystkich sta¿ów specjalizacyjnych, niemniej jednak egzamin wymagany do specjalizacji
musi zdaæ. Tak wiêc, Pani Senator, w tej chwili
jest taka mo¿liwoœæ, Ministerstwo Zdrowia wyra¿a na to zgodê.
Je¿eli w bardzo w¹skiej dziedzinie, na przyk³ad
w transplantologii, bo to jest dziedzina wybitnie
specjalistyczna, ktoœ jest autorytetem, naucza,
posiada dorobek naukowy, co jest udokumentowane, ministerstwo wyra¿a zgodê na zwolnienie
z ca³ej tej procedury. Oczywiœcie taka osoba musi
zdaæ egzamin, bo tak jest postanowione w polskim prawie.
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Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Proszê bardzo, pan senator Kraska.

Senator Waldemar Kraska:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze!
Ja jeszcze raz o liczbach. Mówimy o lekarzach
rezydentach, a ja chcia³bym zapytaæ, czy posiadacie pañstwo dane, ilu w tej chwili jest lekarzy rezydentów w Polsce?
I drugie pytanie. W mediach pojawi³a siê skarga przedstawicieli lekarzy rezydentów, ¿e rz¹d
z nimi nie rozmawia i siê z nimi nie spotyka. Czy
dosz³o ju¿ do takiego spotkania, a jeœli tak, to czy
rz¹d ewentualnie wyci¹gn¹³ jakieœ z niego wnioski? Dziêkujê.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Zdrowia
Marek Twardowski:
W Polsce w tej chwili jest oko³o piêtnastu tysiêcy lekarzy rezydentów.
Tak, Pani Dyrektor? Czy mo¿e pani to nam
przybli¿yæ, bo nie chcê siê pomyliæ?
(Zastêpca Dyrektora Departamentu Nauki
i Szkolnictwa Wy¿szego w Ministerstwie Zdrowia
Katarzyna Chmielewska: W tej chwili ju¿ troszeczkê mniej, Panie Ministrze, bo oko³o dziewiêciu
tysiêcy.)
W tej chwili?
(Zastêpca Dyrektora Departamentu Nauki
i Szkolnictwa Wy¿szego w Ministerstwie Zdrowia
Katarzyna Chmielewska: Tak.)
Dlatego prosi³em o sprostowanie. Tak wiêc
w tej chwili jest oko³o dziewiêciu tysiêcy lekarzy
rezydentów, bo czêœæ z nich ju¿ skoñczy³a specjalizacjê.
Je¿eli chodzi o… Zaraz, bo wylecia³o mi to z g³owy…
(Senator Waldemar Kraska: O spotkanie
z przedstawicielami rz¹du.)
Troszkê siê rozproszy³em przez tê ró¿nicê zdañ
miêdzy nami.
Co do spotkania z lekarzami rezydentami, to ci
lekarze spotkali siê w Poznaniu i by³ tam jeden
z pos³ów, który odebra³ ich wszystkie ¿yczenia.
Poniewa¿ zgadzamy siê z tym, ¿e jeœli chodzi
o ¿¹dania – mo¿e lepiej: artyku³owane ¿yczenia
m³odych lekarzy, sta¿ystów, rezydentów i nie tylko – to w wielu punktach s¹ zasadne. Wszyscy
zgadzamy siê z tym, ¿e w Polsce w wielu przypadkach, nie mówiê, ¿e we wszystkich, lekarze zbyt
ma³o zarabiaj¹.
W zwi¹zku z tym mamy ogromn¹ lukê pokoleniow¹, bo œrednia wieku lekarzy wynosi czterdzieœci dziewiêæ lat, a specjalistów w niektórych dziedzinach – piêædziesi¹t trzy lata czy piêædziesi¹t
siedem lat. Te wszystkie dane mamy u siebie
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i wiemy, ¿e musimy zrobiæ wszystko, ¿eby m³odych lekarzy zatrzymaæ. Dlatego te¿ nasze dzia³ania naprawdê s¹ ustawione tak, jak o tym mówimy, czyli aby uwzglêdniaæ sytuacjê m³odych lekarzy. Ich postulaty zosta³y nam dostarczone, my je
znamy i w miarê mo¿liwoœci bêdziemy starali siê
je realizowaæ. Chodzi tu tylko o takie mo¿liwoœci
finansowe, aby móc im sprostaæ. Wiadomo, ¿e nie
nast¹pi to natychmiast, ale bêdziemy starali siê to
zrobiæ jak najszybciej.

Senator Waldemar Kraska:
Czyli takiego spotkania nie by³o?

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Zdrowia
Marek Twardowski:
Panie Senatorze, spotkanie z m³odymi lekarzami rezydentami minister W³odarczyk prowadzi³
w Ministerstwie Zdrowia, ono odby³o siê chyba
dwa czy trzy tygodnie temu. Tak wiêc nie tylko nasi pos³owie pojechali do Poznania, ale równie¿ takie spotkanie odby³o siê na terenie Ministerstwa
Zdrowia.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Pan senator Piechniczek.
Proszê bardzo.

Senator Antoni Piechniczek:
Panie Marsza³ku! Panie Ministrze!
Chcia³bym zadaæ pytanie mo¿e troszeczkê odbiegaj¹ce od tematu, ale interesuje mnie nastêpuj¹cy przypadek. Oto lekarz skoñczy³ w naszym
kraju studia medyczne, wyjecha³ do Kanady,
a potem do USA. Tam, czyli w tych dwóch krajach, nostryfikowa³ dyplom i przez wiele lat – maj¹c wszelkie uprawnienia i maksymalne, ¿e tak
powiem, osi¹gniêcia zawodowe – pracowa³ na
tamtejszych rynkach. Jak wygl¹da sprawa uznania jego kwalifikacji zawodowych nabytych
w tamtych krajach w przypadku, gdyby wróci³ do
Polski?

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Zdrowia
Marek Twardowski:
W³aœnie temu s³u¿y miêdzy innymi nowelizacja
ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty,
która mówi, ¿e w takich przypadkach mo¿na uznaæ te kwalifikacje. Miêdzy innymi jest to imple-
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mentacja prawa europejskiego, chodzi tu o uznawanie dyplomów i kwalifikacji nie tylko lekarzy
unijnych, ale i spoza Unii. Wiadomo, ¿e Kanada
i Stany Zjednoczone s¹ poza Uni¹, ale je¿eli lekarze posiadaj¹ potrzebne tam kwalifikacje, to – mogê siê tak wyraziæ nie znaj¹c ca³ej sprawy – najprawdopodobniej po przedstawieniu stosownych
dokumentów równie¿ w Polsce te specjalizacje zostan¹ uznane.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Jeszcze senator Cichosz chce zabraæ g³os.
Proszê bardzo.

wa mocno dyskusyjna. Mianowicie tak naprawdê
dotyczy to tego jednego zawodu w Polsce, bowiem
wszyscy inni absolwenci, którzy skoñcz¹ studia,
z mocy prawa nabywaj¹ odpowiednie kwalifikacje
i nikt nie ka¿e im zdawaæ drugi raz egzaminów
z tych samych przedmiotów. Argumenty s¹ tu ró¿ne, równie¿ w poszczególnych krajach unijnych.
Przyjmujê pañski g³os jako g³os do dyskusji
w ministerstwie. Oczywiœcie od razu jasno mówiê,
¿e zdania s¹ tu zró¿nicowane: s¹ zwolennicy, s¹
przeciwnicy, s¹ te¿ tacy, którzy mówi¹, ¿e skoro
ju¿ jest ten egzamin, to trzeba to przyj¹æ jako fakt
obowi¹zuj¹cy. Ja te¿ mam na ten temat swój pogl¹d, tak jak i pan ma na ten temat swój pogl¹d.
Tak wiêc przyjmujê pañski g³os do dyskusji w ministerstwie, nie mogê jednak wyrokowaæ o tym,
jaka bêdzie decyzja, bo na pewno jest to sprawa
kontrowersyjna.

Senator Lucjan Cichosz:
Panie Marsza³ku! Panie Ministrze!
Ja jeszcze w sprawie tego egzaminu pañstwowego pod nazw¹ LEP. Uwa¿am, ¿e jego obligatoryjnoœæ jest krzywdz¹ca dla lekarzy, którzy przecie¿
podczas studiów zdaj¹ wszystkie egzaminy. Czy
w tym momencie nie by³oby zasadne wprowadzenie obowi¹zku zdawania tego egzaminu tylko przez
tych lekarzy, którzy chc¹ wyjechaæ za granicê?
Bior¹c pod uwagê wszystkie inne uczelnie, taki
wymóg jest tylko w stosunku do lekarzy medycyny. Czy¿by podwa¿ano w ten sposób zasadnoœæ
wszelkich egzaminów, które by³y podczas studiów? I czy w tym kontekœcie lekarze, którzy nie
zdawali LEP, bo by³y inne przepisy, nie s¹ niejako
na równi z tymi, ktorzy zdaj¹ ten egzamin?
Jest to krzywdz¹ce. I jest to g³os œrodowiska
studenckiego, które uwa¿a, ¿e naprawdê jest to
krzywdz¹ce dla tej uczelni, dla tego kierunku studiów. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Proszê bardzo, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Zdrowia
Marek Twardowski:
Panie Senatorze, niew¹tpliwie jest to sprawa
dyskusyjna. Jestem lekarzem, który praktykowa³
przez trzydzieœci trzy lata, do czasu objêcia posady w ministerstwie. I oczywiœcie takiego egzaminu
jak LEP w przesz³oœci nie zdawa³em – tak, jak wielu moich kolegów koñcz¹cych studia wczeœniej
i póŸniej ode mnie – mimo to brak LEP nie przeszkodzi³ mi specjalizowaæ siê w dwóch dziedzinach.
Myœlê, ¿e jesteœmy otwarci na wszelkie s³owa
w dyskusji, a w tej chwili sytuacja jest taka, ¿e
LEP istnieje, natomiast jest to rzeczywiœcie spra-

Senator Lucjan Cichosz:
Moje drugie pytanie jest tej samej natury. Chodzi o zatrudnienie na sta¿u lekarzy, którzy koñcz¹
uczelniê, a nie zawsze mog¹ znaleŸæ miejsce swojej praktyki sta¿owej: czy bêdzie w tej kwestii jakieœ u³atwienie?

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Zdrowia
Marek Twardowski:
Ju¿ odpowiada³em tutaj na to pytanie. Mianowicie w ogóle chcemy utworzyæ wiêcej oœrodków
akredytacyjnych. I w zwi¹zku z tym, ¿e takich oœrodków bêdzie wiêcej ni¿ obecnie, bêdzie mo¿na
³atwiej dostaæ siê na sta¿. Rozumiemy, ¿e m³ody
lekarz po studiach nie powinien mieæ takich k³opotów z odbyciem sta¿u, jakie mia³ dotychczas.
Przyjmujê pañsk¹ uwagê jako zg³oszenie problemu do rozwi¹zania. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Widzê, ¿e wiêcej pytañ nie ma i w zwi¹zku z tym
otwieram dyskusjê.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
Marek Twardowski: Dziêkujê bardzo.)
Dziêkujê bardzo.
Do dyskusji nikt siê nie zapisa³. W zwi¹zku
z tym…
(Senator Stanis³aw Karczewski: Nie, nie, ja siê
zapiszê.)
Tak? Proszê bardzo.
(Senator Stanis³aw Karczewski: Myœla³em, ¿e
bêdzie du¿o pytañ.)
W ka¿dym razie przypominam o wymogach regulaminowych dotycz¹cych czasu przemawiania
senatorów w dyskusji, o koniecznoœci zapisywa-
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nia siê do g³osu u senatora prowadz¹cego listê
mówców, a przede wszystkim o obowi¹zku podpisania sk³adanych do marsza³ka Senatu wniosków o charakterze legislacyjnym.
Wnioski te mo¿na sk³adaæ do czasu zamkniêcia
dyskusji. Czyli jeszcze mo¿na je sk³adaæ.
Proszê bardzo.

Senator Stanis³aw Karczewski:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Marsza³ku! Panie Ministrze! Szanowni
Pañstwo!
Dzisiaj mamy szczególny dzieñ, poniewa¿ w Sejmie odbywa siê debata, której nie mo¿emy œledziæ,
nie wiemy wiêc, co powiedzia³a pani minister. Jednak dziêki temu, ¿e wielokrotnie na posiedzeniach Komisji Zdrowia mieliœmy okazjê s³uchaæ
przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia, z grubsza
znamy zamierzenia ministerstwa dotycz¹ce problemu reformowania i naprawy systemu zdrowia.
Jednak tylko na przyk³adzie obszaru, nad którym dyskutowaliœmy przy okazji zadawania pytañ, mo¿emy zobaczyæ, jak ta materia jest bardzo
wra¿liwa, dra¿liwa i bardzo trudna. W tej chwili
w³aœnie dowiedzia³em siê tutaj, ¿e lekarz, który
nie zda³ LEP i po sta¿u wyjecha³ za granicê, gdzie
uzyska³ prawo wykonywania zawodu, po powrocie do Polski nie mo¿e rozpocz¹æ, Panie Ministrze,
praktyki. I tylko dlatego, ¿e nie zda³ LEP, ten
œwietnie wykszta³cony specjalista nie mo¿e uzyskaæ prawa wykonywania zawodu.
Do³¹czam do tych, którzy s¹ przeciwnikami
Lekarskiego Egzaminu Pañstwowego. Dwadzieœcia piêæ lat temu skoñczy³em akademiê medyczn¹ i nie zdawa³em takiego egzaminu. Uwa¿am, ¿e wrêcz jest on swoistym zakwestionowaniem cyklu kszta³cenia. Mianowicie przez szeœæ
lat m³ody cz³owiek siê uczy, a póŸniej zadajemy
pytanie, stawiamy swoisty znak zapytania, czy
on te egzaminy, które przez szeœæ lat zdawa³,
zda³, czy mo¿e ich nie zda³; czy jest ju¿ wykszta³conym lekarzem, czy jeszcze nie. Zdecydowanie jestem przeciwny temu egzaminowi.
Zreszt¹ pani minister Kopacz – przynajmniej
przed objêciem urzêdu ministra zdrowia – równie¿ by³a mu przeciwna.
Obserwujemy, co przez ostatnie dwa lata dzieje
siê w s³u¿bie zdrowia. Œledziliœmy poczynania ministra pana profesora Zbigniewa Religi i pamiêtamy, co mówi³a wtedy opozycja z pani¹ minister
Ew¹ Kopacz na czele – w³aœciwie wszystko, pocz¹wszy od decyzji rz¹du Kazimierza Marcinkiewicza, a potem Jaros³awa Kaczyñskiego, by³o
poddawane totalnej krytyce. S³yszeliœmy, ¿e minister Religa nie ma ani wizji, ani programu,
a rz¹d nie prowadzi ¿adnej polityki zdrowotnej.
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Tymczasem rz¹d PiS naprawdê zrobi³ du¿o, kilka ustaw zosta³o zatwierdzonych równie¿ przez
nasz¹ Izbê, a wiele ustaw zosta³o opracowanych,
z niektórych – i s³usznie – czerpie obecne ministerstwo. W³aœciwie czeka³em na to, co bêdzie, jak
przyjdzie rz¹d Platformy, zastanawia³em siê, co
zaproponuje. Panie Ministrze, trzymam kciuki za
ministerstwo, bo wszystkim nam, i organizatorom systemu, i pacjentom, zale¿y na tym, ¿eby
w s³u¿bie zdrowia by³o lepiej.
I ju¿ wiem, ¿e my, opozycja, ró¿nimy siê od Platformy Obywatelskiej, bo uwa¿amy, ¿e do systemu
nale¿y do³o¿yæ pieniêdzy, zwiêkszyæ w nim œrodki,
bo jest ich zdecydowanie za ma³o. I tu bêdziemy
mocno naciskaæ na ministerstwo, na pañstwa
rz¹d, na pañstwa partiê, ¿eby jednak zwiêkszyæ
nak³ady na s³u¿bê zdrowia. Odpowiednie ustawy
Klub Parlamentarny Prawa i Sprawiedliwoœci z³o¿y³ do laski marsza³kowskiej.
Jak mówi³em, w³aœciwie wszystko, co pisowskie, by³o poddawane bezpardonowemu negowaniu. I jak mantra by³o powtarzane twierdzenie, ¿e
kiedy przyjdzie rz¹d PiS… to znaczy rz¹d Platformy, to wszystko rozwi¹¿e i wszystko bêdzie dobrze
– to przejêzyczenie chyba nie by³o przejêzyczeniem. A¿ tutaj przyszed³ nowy rz¹d i w³aœciwie
niewiele macie pañstwo do zaproponowania.
Oczywiœcie, te wszystkie elementy, o których tutaj, przynajmniej w zakresie tej debaty, mówi³ pan
minister, s¹ s³uszne, bo jeœli u³atwimy specjalizacjê, to wiêcej lekarzy zostanie. Naprawdê, w tych
szufladach ministerstwa a¿ tak bardzo wielu
ustaw nie by³o, rzucono takie ko³o ratunkowe,
przyszed³ pan minister Boni, a nastêpnie zosta³
wykonany telefon do przyjaciela, pana profesora
Safjana. Nie widzia³em jeszcze pana profesora Safjana i nie wiem, czy on w³¹czy siê, czy nie – a jeœli
tak, to w jakim zakresie – w „bia³y szczyt”. Na
szczêœcie zostawiono du¿¹ porcjê ustaw przygotowanych przez rz¹d i, tak jak ju¿ mówi³em, mo¿na
j¹ traktowaæ jako tratwê ratunkow¹ czy szalupê –
dobrze, jeœli pañstwo bêdziecie czerpaæ z tych naszych propozycji.
I nie bêdê ju¿ mo¿e d³u¿ej debatowa³ na temat
ogólnej sytuacji, wrócê tylko jeszcze do poprawki,
o której poparcie zabiega³em u pañstwa wczeœniej. Mianowicie bêdê w stanie zmniejszyæ te
100% do 90% i jeœli pañstwo poprzecie tê poprawkê, to na pewno ca³e œrodowisko, nie tylko rezydentów, ale ca³e œrodowisko lekarskie i pracowników s³u¿by zdrowia, bêdzie bardzo wdziêczne.
Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Do g³osu zapisa³ siê jeszcze pan senator Sidorowicz.
Proszê bardzo.
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Senator W³adys³aw Sidorowicz:
Panie Marsza³ku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo!
Zosta³em niejako wywo³any do g³osu wyst¹pieniem pana wiceprzewodnicz¹cego senackiej Komisji Zdrowia Stanis³awa Karczewskiego.
W gruncie rzeczy mówi³ on o rzeczach, które, ¿e
tak powiem, luŸno wi¹¿¹ siê z tematem rozwa¿anej dzisiaj ustawy.
Chcê tylko powiedzieæ, ¿e sytuacja w ochronie
zdrowia, w s³u¿bie zdrowia powstawa³a przez wiele lat i nie chcia³bym tu dyskredytowaæ osi¹gniêæ
gabinetów tych ministrów, którzy rz¹dzili wczeœniej. Zreszt¹ sam te¿ przez jakiœ czas by³em odpowiedzialny za ten resort i dlatego chcê powiedzieæ,
¿e ta logika rewolucyjnej zmiany nie jest czymœ, co
rozwi¹¿e problemy s³u¿by zdrowia.
Chcia³bym te¿ powiedzieæ, ¿e w oczekiwaniu na
dzia³ania w ochronie zdrowia trzeba dostrzec, i¿
jest ona czêœci¹ polityki spo³ecznej i ¿e w gruncie
rzeczy to, co siê w tej chwili dzieje, a co jest postrzegane jako pewien konflikt w ochronie zdrowia, jest niczym innym jak tylko pewn¹ walk¹
o pozycjê tej sfery w strukturze polityki spo³ecznej
pañstwa. I ona nie jest jeszcze rozstrzygniêta, bo
toczy siê dialog, który zosta³ nazwany „bia³ym
szczytem”. Jednak¿e jest to zaledwie czêœæ tego,
co dzisiejsza opozycja skwapliwie i chêtnie nazywa oczekiwaniem cudu – nawi¹zuj¹c do cudu irlandzkiego. A przecie¿ ten cud irlandzki to by³
proces spo³eczny, to by³ proces zgody, to by³a wieloletnia ciê¿ka praca Irlandczyków nad przebudow¹ swojego pañstwa i dlatego efekt jest cudem.
Tutaj natomiast opozycja próbuje nam powiedzieæ, ¿e termin „cud” oznacza³, ¿e po naszym dojœciu do w³adzy wszystkie problemy zostan¹ natychmiast rozwi¹zane. Tego z pewnoœci¹ nie obiecywaliœmy. I z pewnoœci¹ rozumiemy te¿, czym
jest proces budowania porozumienia.
Byæ mo¿e jest to pierwszy krok w kierunku
szerszego otwarcia siê na wspólne zastanowienie
siê nad napraw¹ Rzeczypospolitej, jednak do tego
potrzebna jest oczywiœcie pewna wola, dobra wola
wszystkich stron. I dlatego dzisiaj, gdy patrzê na
przyk³ad na kwestiê tej poprawki, o której mówi³
pan senator: 70, 90 czy 100%… Jest to znowu
kwestia – wrócê do pewnego terminu – zaufania.
Je¿eli rz¹d, koryguj¹c to, co mia³o byæ dorobkiem
poprzedniej formacji, wprowadza pewne dolne
klauzule zabezpieczaj¹ce na miarê ryzyka i pewnego liczenia, mówi: nie mniej ni¿ 70%, ale daje
86%, a ju¿ wiemy, ¿e bêdzie chcia³ daæ wiêcej, to
jest to ju¿ kwestia tylko i wy³¹cznie przepychania
siê jak w Mickiewiczowskiej bajce: strzy¿ono, golono, bo przecie¿ czyny s¹ wa¿niejsze ni¿ zapisane
deklaracje.
Dlatego twierdzê, ¿e dzisiaj naprawdê potrzebne jest nam popatrzenie na sferê s³u¿by zdrowia,
sferê ochrony zdrowia jako na pierwszy fragment
puzzli, które musimy u³o¿yæ w pañstwie, puzzli,

którymi jest pewne porozumienie bêd¹ce niezbêdnym warunkiem stworzenia kilkuletniego okresu stabilnego rozwoju. To dopiero mo¿e doprowadziæ nas do czegoœ, o czym chyba wszyscy marzymy: do tego, ¿eby powtórzy³a siê sytuacja,
w której Polska korzysta z tej wyj¹tkowej koniunktury, jak¹ niesie dla nas przyst¹pienie do Unii
i otwarcie, które zawsze by³o jednak przedmiotem i dyskursu, i pewnych ostrych sporów politycznych.
St¹d proœba o to, ¿eby troszeczkê zrozumieæ
kontekst tej sprawy, o której dzisiaj rozmawiamy.
Dziêkujê za uwagê. (Oklaski)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Informujê, ¿e lista mówców zosta³a wyczerpana.
Na piœmie poprawkê z³o¿y³ pan senator Trzciñski.
W tej sytuacji zamykam dyskusjê.
Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
czwartego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o izbach aptekarskich.
Przypominam, ¿e rozpatrywana ustawa zosta³a
uchwalona przez Sejm na szóstym posiedzeniu
10 stycznia. Do Senatu zosta³a przekazana
w dniu 11 stycznia. Marsza³ek Senatu w dniu
15 stycznia, zgodnie z art. 68 ust. 1 Regulaminu
Senatu, skierowa³ j¹ do Komisji Zdrowia. Komisja
po rozpatrzeniu ustawy przygotowa³a swoje sprawozdanie w tej sprawie.
Przypominam ponadto, ¿e tekst ustawy zawarty jest w druku nr 39, a sprawozdanie komisji
w druku nr 39A.
Proszê sprawozdawcê Komisji Zdrowia, senatora Waldemara Kraskê, o zabranie g³osu i przedstawienie sprawozdania komisji w sprawie rozpatrywanej ustawy.

Senator Waldemar Kraska:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
W imieniu senackiej Komisji Zdrowia pragnê
przedstawiæ Wysokiej Izbie projekt ustawy
o zmianie ustawy o izbach aptekarskich. Podstawowe zmiany wprowadzone przez tê ustawê dotycz¹ dwóch zagadnieñ.
Pierwszym jest wdro¿enie dyrektywy 2005/36
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 wrzeœnia 2005 r. Dyrektywa ta dotyczy uznania kwalifikacji zawodowych obywateli pañstw Unii Europejskiej, w tym tak¿e Rumunii i Bu³garii, a tak¿e
Konfederacji Szwajcarskiej oraz pañstw cz³onkowskich EFTA. Ustawa reguluje procedurê i tryb
uznania tych kwalifikacji oraz okreœla podmioty
odpowiedzialne za uznanie kwalifikacji zawodowych farmaceutów, reguluje tak¿e kwestie szczegó³owe dotycz¹ce takich zagadnieñ jak na przyk³ad prowadzenie rejestru farmaceutów.
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Drugim istotnym zagadnieniem jest uregulowanie kwestii œwiadczenia us³ug farmaceutycznych
w sposób tymczasowy i okazjonalny w ramach zawodu farmaceuty. Przepisy te maj¹ na celu u³atwienie przep³ywu pracowników oraz liberalizacjê
œwiadczenia us³ug na rynku wewnêtrznym. Zatem, zgodnie z g³ównym za³o¿eniem, je¿eli wnioskodawca chce tymczasowo wykonywaæ swój zawód lub dzia³alnoœæ uregulowan¹ w innym pañstwie cz³onkowskim, nie zmieniaj¹c przy tym swojej siedziby, to zbêdne jest stosowanie w stosunku
do niego tych samych procedur sprawdzaj¹cych,
jakie s¹ stosowane wobec osób przyje¿d¿aj¹cych
do pañstwa z zamiarem trwa³ego osiedlania siê.
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie! Ustawa
o zmianie ustawy o izbach aptekarskich po raz
pierwszy wprowadza definicjê opieki farmaceutycznej. W czasie prac komisji pojawi³y siê w¹tpliwoœci, czy farmaceuta w ramach opieki farmaceutycznej nie wchodzi w kompetencje lekarza. Jednak
po obszernych wyjaœnieniach przedstawicieli Naczelnej Izby Aptekarskiej komisja uzna³a, ¿e taki
zapis nie wprowadza konkurencji miêdzy lekarzem a farmaceut¹, ale wrêcz pomaga lekarzowi
w uzyskaniu zamierzonych efektów farmakoterapii. Liczne dane, w tym tak¿e polskie, wyraŸnie
wskazuj¹, ¿e oko³o 50% pacjentów nie stosuje
przepisanych im leków zgodnie z zaleceniami, bo
tych zaleceñ nie rozumie lub ich nie pamiêta. Niew³aœciwe stosowanie leków mo¿e byæ przyczyn¹
nieskutecznoœci terapii przepisanej przez lekarza,
prowadziæ do postêpu choroby, zbêdnych hospitalizacji i niczym nieuzasadnionego wzrostu kosztów
leczenia. W nowoczesnym systemie prawnym pacjent powinien korzystaæ z dobrej wspó³pracy
miêdzy lekarzem a farmaceut¹.
Podsumowuj¹c, nale¿y podkreœliæ, i¿ projekt ustawy o zmianie ustawy o izbach aptekarskich ograniczy³ siê g³ównie do kwestii zwi¹zanych z implementacj¹ dyrektywy unijnej, dlatego prace komisji przebieg³y sprawnie i Komisja Zdrowia wnosi o uchwalenie tej
ustawy bez poprawek. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Zgodnie z art. 44 ust. 5 Regulaminu Senatu
przed przyst¹pieniem do dyskusji senatorowie
mog¹ zg³aszaæ z miejsca trwaj¹ce nie d³u¿ej ni¿
minutê zapytania do senatora sprawozdawcy.
Czy ktoœ z pañstwa senatorów pragnie zadaæ
takie pytanie? Nie widzê chêtnych.
W zwi¹zku z tym przypominam, ¿e rozpatrywana ustawa by³a rz¹dowym projektem ustawy. Do
reprezentowania stanowiska rz¹du w toku prac
parlamentarnych zosta³ upowa¿niony minister
zdrowia.
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Zgodnie z art. 50 Regulaminu Senatu g³os mo¿e teraz zabraæ obecny na posiedzeniu przedstawiciel rz¹du.
Czy przedstawiciel rz¹du chce zabraæ g³os
w sprawie rozpatrywanej ustawy?
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
Marek Twardowski: Senator sprawozdawca powiedzia³ wszystko w tej materii, tak ¿e dziêkujê
bardzo.)
Dziêkujê bardzo.
Czy s¹ jakieœ pytania do pana ministra?
Proszê bardzo.
Panie Ministrze, wobec tego zapraszam do nas.
Proszê bardzo, pan senator Karczewski.

Senator Stanis³aw Karczewski:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, ja mam dwa krótkie pytania.
Pierwsze pytanie trochê wykracza poza zakres
omawianej ustawy, ale dotyczy problemu podobnego do tego, który omawialiœmy, czy zbli¿onego
do poprzedniego. Mianowicie chodzi mi o sta¿e
dla farmaceutów, którzy koñcz¹ studia i odbywaj¹ te sta¿e bez pensji. Czy Ministerstwo Zdrowia
zamierza coœ w tym zakresie zmieniæ, poprawiæ?
Bo farmaceuci po ukoñczeniu studiów odbywaj¹
pó³roczny sta¿, ale nie dostaj¹ ¿adnego wynagrodzenia. Czy jest mo¿liwoœæ zmiany tego?
I drugie pytanie. W niektórych krajach Unii Europejskiej istnieje ustawowy zapis nakazuj¹cy lekarzom podstawowej opieki zdrowotnej nawi¹zywanie œciœlejszych kontaktów z farmaceutami
w celu wymiany opinii dotycz¹cych powik³añ, niepo¿¹danych dzia³añ leków, nowych preparatów,
które siê pojawiaj¹. Czy Ministerstwo Zdrowia
planuje coœ zrobiæ równie¿ w tym zakresie? By³a
bowiem, jak pan minister wie, propozycja – nie
wiem, czy kolega senator sprawozdawca na ten
temat mówi³, gdy¿ musia³em wyjœæ na chwileczkê
– pewnej poprawki, co do której mieliœmy pocz¹tkowo przychylnoœæ, a póŸniej j¹ straciliœmy, i chyba s³usznie, gdy¿ uwa¿aliœmy, ¿e jednak ten kontakt lekarz – farmaceuta jest u nas za s³aby, wrêcz
zupe³nie nie istnieje. Ja pamiêtam, jak dwadzieœcia piêæ lat temu, kiedy rozpoczyna³em pracê
w szpitalu, mieliœmy cykliczne spotkania z kierownikiem apteki, który informowa³ nas. Bez ¿adnego ustawowego obowi¹zku mieliœmy taki kontakt. W tej chwili jedyne kontakty, jakie lekarze
maj¹ z farmaceutami, to kontakty z tymi, którzy
s¹ zatrudnieni w firmach farmaceutycznych
i przychodz¹ z torebkami gad¿etów i swoimi preparatami, zachwalaj¹c je, na pewno w sposób nie
do koñca obiektywny.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Proszê bardzo, Panie Ministrze.
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Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Zdrowia
Marek Twardowski:
Panie Marsza³ku! Panie Senatorze!
Ju¿ w czasie prac w komisji senackiej rozmawialiœmy na ten temat, ale chêtnie udzielê panu
odpowiedzi. Oczywiœcie jest pewien problem, dlatego ¿e farmaceuta, który koñczy studia, nie uzyskuje jeszcze dyplomu, warunkiem uzyskania
dyplomu jest odbycie tego sta¿u, czego kiedyœ nie
by³o. W zwi¹zku z tym z punktu widzenia prawa
jest to cz³owiek, który jeszcze nie uzyska³ dyplomu wy¿szej uczelni. Je¿eli chodzi o lekarza, to lekarz uzyskuje dyplom, potem odbywa sta¿, po
sta¿u zaœ uzyskuje prawo wykonywania zawodu.
Je¿eli chodzi o farmaceutê, to nie uzyskuje on
dyplomu, odbywa tê praktykê i dopiero wtedy
uzyskuje dyplom. Ja rozumiem problem, dlatego
¿e tak naprawdê wykonuj¹ oni pracê farmaceuty,
ale nie jest to w ¿aden sposób gratyfikowane. Jest
to problem, który musi byæ rozwi¹zany, jak s¹dzê,
po myœli tych m³odych ludzi na linii minister nauki i szkolnictwa wy¿szego – minister zdrowia.
W zwi¹zku z tym nasz departament przyjmuje ten
problem jako problem do rozwi¹zania.
Je¿eli chodzi o to, o czym dyskutowaliœmy, czyli drugi problem, opiekê farmaceutyczn¹, to
w wielu krajach Unii to funkcjonuje. Jesteœmy jako rz¹d za tym, ¿eby to pojêcie u nas wprowadziæ,
nie w interesie lekarza, nie w interesie farmaceuty,
ale przede wszystkim – chcê to jasno powiedzieæ –
w interesie pacjenta. Zreszt¹ przed wojn¹ lekarze
i farmaceuci wspó³pracowali du¿o bardziej przyjaŸnie i wtedy ten model wszystkim siê podoba³;
wprawdzie ja jestem cz³owiekiem, który tych czasów nie pamiêta, ale tak mi to przedstawiano. To
siê sprawdzi³o w wielu krajach i w zwi¹zku z tym
jako kraj unijny te¿ pod¹¿amy tym tropem, szczególnie ¿e studentów w czasie studiów farmaceutycznych tej opieki farmaceutycznej ju¿ siê naucza.
Dlatego by³aby niespójnoœæ, gdyby takiego zapisu
nie wprowadzono, bo w programie studiów farmaceutycznych jest przedmiot, który siê nazywa:
opieka farmaceutyczna. W zwi¹zku z tym ja, bêd¹c specjalist¹ medycyny wewnêtrznej, ale rodzinnej, jestem jak najbardziej za tym, ¿eby te
dwie strony wspó³pracowa³y. Jak mówiê, bêdzie
to tylko z korzyœci¹ dla pacjenta.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Pan senator Kraska.

Senator Waldemar Kraska:
Panie Ministrze, jak wiemy, coraz wiêksza grupa leków dostêpnych to s¹ leki z tak zwanej grupy
OTC. Stanowi¹ one praktycznie ju¿ 30% ogólnego

rynku leków w Polsce. Pacjenci coraz czêœciej po
nie siêgaj¹, czêsto bez konsultacji z lekarzami,
i u¿ywaj¹ ich w sposób bardzo niepokoj¹cy dla lekarzy, którzy póŸniej lecz¹ skutki tych leków.
Z drugiej strony najbardziej popularnym Ÿród³em
informacji o tych lekach jest reklama telewizyjna.
Nikogo nie trzeba przekonywaæ, ¿e stwarza to powa¿ne zagro¿enie dla zdrowia obywateli. Czy pan,
Panie Ministrze, nie uwa¿a, ¿e nale¿a³oby z jednej
strony zaostrzyæ kryteria, je¿eli chodzi o beztroskie reklamy telewizyjne, a z drugiej strony spowodowaæ, ¿eby farmaceuci mieli obowi¹zek informowania pacjenta o ewentualnych skutkach? Oczywiœcie odrêbn¹ kwesti¹ jest to, co zrobimy z lekami ogólnie dostêpnymi czy na stacjach benzynowych, czy w kioskach, gdzie takiej informacji potencjalny pacjent nie uzyska.
I drugie pytanie. W niektórych krajach Unii Europejskiej, na przyk³ad w Holandii, jest zaproponowany taki model, ¿e lekarz podstawowej opieki
spotyka siê z farmaceut¹, z aptekarzem, konsultuje poszczególne przypadki lekarskie i po prostu
nawzajem wymieni¹ siê doœwiadczeniami i wiedz¹. Czy ministerstwo nie planuje wprowadzenia
takiego modelu w Polsce? Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Proszê bardzo, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Zdrowia
Marek Twardowski:
Panie Marsza³ku! Panie Senatorze!
Je¿eli chodzi o problem opieki farmaceutycznej, którego tutaj pan dotkn¹³, bo zacznê od drugiego pytania, to w tej chwili nie jest mo¿liwe, ¿eby
Ministerstwo Zdrowia narzuci³o taki model, ¿e
farmaceuta musi siê spotykaæ z lekarzem. Ale
w wielu miejscach praktycznie ju¿ tak jest, ¿e lekarz wspó³pracuje z farmaceut¹, szczególnie
w mniejszych miejscowoœciach, gdzie jest jedna
lub s¹ dwie apteki i taka znajomoœæ pomiêdzy lekarzem a farmaceut¹, czêsto nieformalna, niepolegaj¹ca na tym, ¿e ktoœ im ka¿e w jakimœ miejscu
siê spotkaæ… Jak siê spotykaj¹ lekarze i farmaceuci, którzy maj¹ tak zwane skrzywienie zawodowe, czyli nie umiej¹ o niczym innym rozmawiaæ, to rozmawiaj¹ o swoim zawodzie, bo go lubi¹, bo tym ¿yj¹. Na pewno wymiana pogl¹dów na
ten temat sprzyja temu, ¿eby pacjent mia³ lepsz¹
opiekê, i na pewno lekarze podstawowej opieki
zdrowotnej, którzy przyjmuj¹ po piêædziesi¹t, siedemdziesi¹t osób dziennie, wdziêczni bêd¹ farmaceutom za to, ¿e bêd¹ mogli pope³niæ jakiœ drobne uchybienie w nawale pracy i to zostanie…Nie
mamy przecie¿ takiego komfortu, ¿e jest wyznaczonych piêtnaœcie czy trzydzieœci minut na wizy-
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tê lekarsk¹, jak na przyk³ad w Szwecji, gdzie jest
trzydzieœci minut, wiêc trudno mówiæ, ¿e wszystko da siê w czasie bardzo krótkiej, kilkuminutowej wizyty pacjentowi powiedzieæ. I bardzo czêsto
dobrym uzupe³nieniem tego, tym, dziêki któremu
pacjent mo¿e uzyskaæ tak¹ wiedzê, jest na pewno
przyjazny farmaceuta.
Je¿eli chodzi o OTC, to oczywiœcie jest to problem, dlatego ¿e nasze spo³eczeñstwo, które
przez wiele poprzednich dziesiêcioleci by³o pozbawione reklam, jest na te reklamy szczególnie
wra¿liwe. Sam o tym dok³adnie wiem jako lekarz, bo wielokrotnie spotyka³em siê ze skutkami nadu¿ywania reklamowanych leków dostêpnych w odrêcznej sprzeda¿y w aptekach. Jest to
problem szczególnie… Nie chcê tu wymieniaæ
z ró¿nych wzglêdów nazw tych leków, ale ogólnie
powiem, ¿e jak widzê jako lekarz, jeszcze niedawno praktykuj¹cy, jak siê reklamuje niesterydowe leki przeciwzapalne, które powoduj¹ mnóstwo powik³añ, bo to one s¹ najbardziej nadu¿ywane, to rzeczywiœcie mogê powiedzieæ, ¿e jest
to problem do rozwi¹zania. Równie¿ problem reklamy. Zosta³em obarczony odpowiedzialnoœci¹, bo mnie podlega Departament Polityki Lekowej i Farmacji w Ministerstwie Zdrowia, za
tworzenie list leków refundowanych itd. Mamy
w planie, bo praca musi byæ wielomiesiêczna,
jeœli nie dwu-, trzyletnia, uporz¹dkowanie równie¿ tego problemu. Bo mnie osobiœcie, mogê to
powiedzieæ, te¿ nie podoba siê taka mo¿liwoœæ
reklamowania leków, które mog¹ szkodziæ. Nie
mówiê o lekach, które s¹ nieraz paralekami,
i nawet jak ktoœ je przedawkuje, nic mu siê nie
stanie. Ale je¿eli ktoœ reklamuje leki, o których
powiedzia³em, i jeszcze inne, i pacjent mo¿e to
jeœæ kilogramami, to on czyni szkodê, a my potem, jako ten p³atnik publiczny, nie doœæ, ¿e
musimy to naprawiæ, to jeszcze z tego tytu³u ponosimy zbêdne koszty, nie mówi¹c o tym, ¿e pacjent sam sobie szkodzi. Jest to oczywiœcie problem do rozwi¹zania, jak najbardziej pal¹cy,
i bêdziemy chcieli go rozwi¹zaæ.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Norbert Krajczy:
Panie Ministrze, mam pytanie zwi¹zane z tematem. Mianowicie ukaza³o siê rozporz¹dzenie ministra zdrowia dotycz¹ce tego, ¿e kierownik laboratorium diagnostycznego w publicznym zak³adzie,
SP ZOZ do koñca roku 2009 nie musi mieæ specjalizacji. Chcia³bym zapytaæ – bo te¿ trudno pozys-
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kaæ do tak zwanej apteki szpitalnej, je¿eli one dobrze funkcjonuj¹, kierownika, który bêdzie mia³
tê specjalizacjê, magistra farmacji – czy ewentualnie takiej legislacji pañstwo nie przewidujecie?
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
Marek Twardowski: Mogê?)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Zdrowia
Marek Twardowski:
Podjêliœmy nowelê rozporz¹dzenia, dlatego ¿e
po prostu termin, który by³ do tej pory przewidziany, jest terminem nierealnym. Ze wzglêdu na proces specjalizowania siê farmaceutów nie by³o
mo¿liwe, ¿eby w tym terminie, który by³ do tej pory
zaparafowany rozporz¹dzeniem, ci farmaceuci
mogli to uzyskaæ, mimo ¿e s¹ na przyk³ad kierownikami aptek. W zwi¹zku z tym w uzgodnieniu
z tym œrodowiskiem, patrz¹c na to, jakie s¹ jeszcze potrzeby, ile osób musi siê wyspecjalizowaæ
i ile trwa specjalizacja, przed³u¿yliœmy ten termin
do koñca 2009 r. Taka jest koniecznoœæ, bo oni po
prostu, nawet maj¹c chêci, nie s¹ w stanie szybciej siê wyspecjalizowaæ. W zwi¹zku z tym, skoro
w tej chwili te obowi¹zki pe³ni¹, nie chcieliœmy
z dnia na dzieñ ich tego pozbawiaæ, zw³aszcza ¿e
nie mielibyœmy kadr nastêpczych. Byliœmy przymuszeni sytuacj¹, ale myœlimy, ¿e ten termin jest
terminem ostatecznym.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Czy s¹ jeszcze jakieœ pytania?
Skoro nie ma pytañ, dziêkujê panu ministrowi.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
Marek Twardowski: Dziêkujê bardzo.)
Otwieram dyskusjê.
Pani senator Fetliñska, proszê bardzo.

Senator Janina Fetliñska:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Ustawa o zmianie ustawy o izbach aptekarskich nale¿y do ustaw harmonizuj¹cych nasz porz¹dek prawny z porz¹dkiem prawnym pañstw europejskich. Koniecznoœæ jak najszybszego przyjêcia ustawy – wszak termin ju¿ up³yn¹³, 20 paŸdziernika ubieg³ego roku – powoduje, ¿e chyba nie
do koñca przeanalizowano szczegó³y, które mog¹
w przysz³oœci utrudniaæ ¿ycie tak przedstawicielom zawodu aptekarza, jak i innym pracownikom
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medycznym. To siê zreszt¹ objawi³o w serii pytañ
do pana ministra i do sprawozdawcy.
Chcia³abym w swoim wyst¹pieniu poruszyæ
trzy zagadnienia: po pierwsze, sta¿u podyplomowego, odbywanego w formie jedenastu semestrów
studiów; po drugie, potrzeby wspó³pracy lekarza
i farmaceuty w zakresie terapii farmakologicznej –
mówimy o tak zwanej opiece farmaceutycznej –
i po trzecie, leków dostêpnych bez recepty i roli
aptekarza w tej sprawie.
Sprawdzi³am standard kszta³cenia farmaceuty,
nowy, obowi¹zuj¹cy od lipca ubieg³ego roku na jednolitych studiach magisterskich na kierunku:
farmacja. Studia trwaj¹ nie krócej ni¿ jedenaœcie
semestrów – to s¹ wymogi unijne – w tym nie mniej
ni¿ piêæ tysiêcy trzysta godzin i trzysta trzydzieœci
punktów ECTS. Trzy tysi¹ce trzysta czterdzieœci
piêæ godzin to kszta³cenie teoretyczne. Po trzecim
roku student odbywa jednomiesiêczn¹ praktykê
w aptece ogólnodostêpnej – sto szeœædziesi¹t godzin, czyli cztery tygodnie po czterdzieœci godzin.
Po czwartym roku odbywa jednomiesiêczn¹ praktykê w aptece szpitalnej, równie¿ sto szeœædziesi¹t
godzin. Mo¿e to byæ tak¿e laboratorium leków albo
kontroli leków, albo stacja sanepidu. Po otrzymaniu dyplomu student – czy w³aœciwie absolwent,
bo otrzymuje on dyplom – ma odbyæ dziewiêæset
szeœædziesi¹t godzin, czyli szeœæ miesiêcy, praktyki
w aptece ogólnodostêpnej. I w tym dokumencie, jakim jest standard kszta³cenia na tym kierunku,
jest w nawiasie napisane „sta¿”. Czy wiêc to jest
praktyka, czy sta¿? Mam pytanie: ta praktyka czy
ten – w nawiasie – sta¿ powinny umo¿liwiæ nabycie
umiejêtnoœci w zakresie organizacji pracy w aptece, przechowywania i wydawania produktów leczniczych, udzielania informacji o lekach zgodnie
z zasadami dobrej praktyki aptekarskiej, rozumienia zasad opieki farmaceutycznej i stosowania zasad etyki zawodowej i obowi¹zuj¹cego prawa… Zasady i formê odbywania praktyki ustala jednostka
prowadz¹ca kszta³cenie, czyli akademia medyczna, wydzia³ farmacji. I tutaj u mnie jako nauczyciela akademickiego budzi siê jednak w¹tpliwoœæ. Bowiem – jak ju¿ wspomnia³am wczeœniej i pañstwo
tak¿e, podczas zadawania pytañ – ta praktyka nosi
i cechy sta¿u podyplomowego, bo siê odbywa po
obronie pracy magisterskiej i w³aœciwie po otrzymaniu dyplomu, i cechy praktyki. I teraz, je¿eli to
jest praktyka, to ona powinna siê odbywaæ przed
obron¹ pracy magisterskiej. Czyli mo¿e nale¿a³oby tak zbudowaæ standard kszta³cenia, ¿eby po
prostu pisanie pracy odbywa³o siê jeszcze równolegle ze sta¿em czy te¿ z t¹ praktyk¹ w aptece, i dopiero po praktyce powinna siê odbyæ obrona pracy magisterskiej. Wydaje mi siê, ¿e to powinno
podlegaæ ponownemu rozwa¿eniu i odpowiedniej
korekcie w standardach kszta³cenia. W przeciwnym wypadku to bêdzie budzi³o w¹tpliwoœci. Sta¿

i praktyka to s¹ dwie ró¿ne rzeczy. One powinny
byæ jednoznacznie okreœlone w obydwu aktach
prawnych: i w dotycz¹cym standardów kszta³cenia, i w ustawie o samorz¹dzie aptekarskim czy
te¿ o zawodzie aptekarza.
W sprawie wspó³pracy lekarz – farmaceuta, to
jest w tej drugiej sprawie, któr¹ chcia³am poruszyæ… Ja bym to nawet rozszerzy³a: wspó³praca
miedzy lekarzem, farmaceut¹ i pielêgniark¹.
Chcia³abym podkreœliæ, ¿e w moim przekonaniu
ta sprawa nie nabra³a odpowiedniej wagi ani
w praktyce medycznej, ani w prawie medycznym.
W Polsce prawie nie istnieje model wzajemnej wymiany wiedzy, doœwiadczeñ w zakresie nowych leków wprowadzonych do lecznictwa, omawiania
problemów zwi¹zanych z przeciwwskazaniami,
farmakokinetyk¹, dzia³aniami niepo¿¹danymi
obserwowanymi u pacjentów po stosowaniu leków, a tak¿e polipragmazj¹. Jak na razie to g³ównie przedstawiciele handlowi firm farmaceutycznych, oprócz oczywiœcie literatury czy kursów
medycznych, stanowi¹ wa¿ne Ÿród³o wiedzy dla
lekarzy. A przecie¿ bie¿¹ca, sta³a wspó³praca lekarzy i farmaceutów by³aby bardzo cenna. Jeœli
o to chodzi, obserwuje siê dobre przyk³ady w niektórych krajach europejskich. Myœlê, ¿e to tak¿e
w Polsce wymaga okreœlenia ram prawnych, jeœli
nie jako rozporz¹dzenie do tej ustawy, co by³o
rozwa¿ane i do czego równie¿ siê sk³ania³am, to
w najbli¿szej przysz³oœci w ramach ustaw o zawodzie lekarza, o zawodzie farmaceuty, a tak¿e
o zawodzie pielêgniarki. I tutaj chcia³abym podkreœliæ, ¿e bardzo czêsto na zlecenie lekarza leki
podaje pielêgniarka, czêsto domiêœniowo, a czasem do¿ylnie. I pielêgniarki te¿ czêsto maj¹ obiekcje co do ³¹czenia niektórych leków. Wydaje siê
wiêc konieczne prawne umo¿liwienie im takiej
konsultacji. Na przyk³ad pielêgniarka œrodowiskowa, która otrzymuje zlecenia od lekarza specjalisty, nie zawsze ma do tego lekarza specjalisty dostêp przez telefon, ¿eby siê upewniæ co do
sposobu podawania dwóch czy trzech leków, czy
mo¿e je ³¹czyæ, czy nie mo¿e, czy te¿ gdy ma jakieœ w¹tpliwoœci, czy istniej¹ przeciwwskazania. Dlatego tutaj pomoc aptekarza powinna
byæ formalnie zapewniona. Oczywiœcie ona mo¿e zadzwoniæ na takiej zasadzie, ¿e dzwoni do
kolegi, do znajomego aptekarza, do najbli¿szej
apteki, ale wydaje siê, ¿e uregulowanie tego prawnie jest konieczne. Tak¿e dlatego, ¿e w wypadku powik³añ, jakie mog¹ wyst¹piæ, pacjent mo¿e
dochodziæ swoich praw i wówczas pielêgniarka
w³aœciwie nie bêdzie mog³a nawet udowodniæ, ¿e
czyni³a starania, ¿eby tê sprawê dok³adnie rozpatrzyæ i przed podaniem leku upewniæ siê co do
sposobu podania. To te¿ jest bardzo wa¿ne i te¿
powinien tu byæ obowi¹zek zapisywania tej sytuacji w dokumentacji medycznej. To jednak wymaga odpowiednich zapisów w ustawach, które
wymieni³am, o tych zawodach.

5. posiedzenie Senatu w dniu 6 lutego 2008 r.
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy
o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych…

(senator J. Fetliñska)
I jeszcze trzecia sprawa – leki wydawane bez recepty i rola w tym aptekarza. Jest zapis w ustawie
o zawodzie aptekarza, to znaczy w nowelizowanej
ustawie, w art. 2a ust. 1: „Wykonywanie zawodu
farmaceuty ma na celu ochronê zdrowia publicznego i obejmuje udzielenie us³ug farmaceutycznych polegaj¹cych w szczególnoœci na…”, i tu przytoczê pkt. 6: „udzielaniu informacji i porad dotycz¹cych dzia³ania i stosowania produktów leczniczych i wyrobów medycznych bêd¹cych przedmiotem obrotu w aptekach i w hurtowniach farmaceutycznych.” Poniewa¿ jak gdyby trochê przegapi³am
ten moment podczas dyskusji w Komisji Zdrowia… Wydaje mi siê, ¿e ten zapis powinien byæ rozszerzony o promocjê zdrowia przez farmaceutów.
Farmaceuta to tak¿e jest zawód medyczny, a ka¿dy
zawód medyczny ma obowi¹zek promocji zdrowia
nie tylko… Oczywiœcie najlepiej w swoim zakresie,
co odzwierciedla ten zapis, ale wydaje mi siê, ¿e
tak¿e w szerszym… Ma obowi¹zek ogólnej promocji zdrowia, zdrowego stylu ¿ycia.
I dalej. Bardzo wiele osób, korzystaj¹c z telewizji,
z radia, z ró¿nych Ÿróde³, prowadzi samoleczenie.
Czy nie nale¿a³oby rozwa¿yæ, czy pielêgniarka, tak
jak w Stanach Zjednoczonych nurse practitioner,
czy w Anglii, czy te¿ w Kanadzie, nie mog³aby przepisywaæ tych leków, które s¹ dostêpne ogólnie, bez
recepty lekarza, w³aœnie na receptê pielêgniarsk¹,
po to, ¿eby to samoleczenie by³o jednak bardziej
kontrolowane przez medyka? Obecnie pielêgniarka to jest osoba po studiach wy¿szych, po kursach
kwalifikacyjnych, ma specjalizacjê, na przyk³ad
pielêgniarki œrodowiskowej, rodzinnej. I wydaje mi
siê, ¿e tutaj jest pewna mo¿liwoœæ, któr¹ nale¿a³oby wykorzystaæ, ¿eby z wiêkszym po¿ytkiem dla
zdrowia mieszkañców Polski mo¿na by³o wykorzystaæ nasz personel pielêgniarski. W tym momencie
te¿ rysowa³aby siê jeszcze wiêksza wspó³praca
i wiêksza rola farmaceuty, a¿eby po prostu odpowiednio wzajemnie sobie radziæ, jak prowadziæ to
jak najlepiej. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Czy jeszcze ktoœ z pañstwa chcia³by zabraæ g³os?
Nie mamy ju¿ nikogo chêtnego do zabrania g³osu.
W zwi¹zku z tym informujê, ¿e lista mówców
zosta³a wyczerpana.
Zamykam dyskusjê.
Nie zosta³y zg³oszone ¿adne poprawki. G³osowanie zostanie przeprowadzone pod koniec posiedzenia.
Przypominam jednoczeœnie, ¿e poprzednia
ustawa, czyli nowelizacja ustawy o zawodzie lekarza i dentysty… Tam zosta³a z³o¿ona poprawka,
w zwi¹zku z tym Komisja Zdrowia bêdzie siê mu-
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sia³a zebraæ i j¹ rozpatrzyæ. G³osowanie równie¿
zostanie przeprowadzone po zakoñczeniu posiedzenia.
W zwi¹zku z tym przystêpujemy do rozpatrzenia punktu pi¹tego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy
o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych oraz o zmianie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierz¹t.
Przypominam, ¿e rozpatrywana ustawa zosta³a
uchwalona przez Sejm na szóstym posiedzeniu
w dniu 10 stycznia 2008 r. Do Senatu zosta³a
przekazana w dniu 11 stycznia 2008 r. Marsza³ek
Senatu w dniu 15 stycznia 2008 r., zgodnie
z art. 68 ust. 1 Regulaminu Senatu, skierowa³ j¹
do Komisji Rolnictwa i Ochrony Œrodowiska. Komisja po rozpatrzeniu ustawy przygotowa³a sprawozdanie w tej sprawie.
Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 38,
a sprawozdanie komisji w druku nr 38A.
Proszê sprawozdawcê Komisji Rolnictwa
i Ochrony Œrodowiska, senatora Jerzego Chróœcikowskiego, o zabranie g³osu i przedstawienie
sprawozdania komisji w sprawie rozpatrywanej
ustawy.
Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Jerzy Chróœcikowski:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
W imieniu Komisji Rolnictwa i Ochrony Œrodowiska mam zaszczyt z³o¿yæ sprawozdanie w sprawie ustawy, która zosta³a rozpatrzona w dniu
23 stycznia 2008 r. na posiedzeniu naszej komisji. Komisja po g³êbokiej dyskusji uzna³a, ¿e nale¿y przyj¹æ ustawê bez poprawek.
W trakcie trwania dyskusji na posiedzeniu komisji zwrócono uwagê na opiniê do ustawy zawartej w druku nr 38. Pani legislator wykaza³a, ¿e zapis budzi pewne w¹tpliwoœci, ale w zwi¹zku z tym,
¿e rz¹d zaproponowa³, aby przyj¹æ ustawê jak najszybciej, przyjêto j¹ bez poprawek. Rz¹d zobowi¹za³ siê, ¿e… Chodzi o to, ¿e s³owa, a dok³adnie
mówi¹c: „lub”, „albo”, których czêsto u¿ywamy,
s¹ Ÿle zastosowane, wiêc zapis bêdzie wymaga³
szybkiej nowelizacji. St¹d proœba do rz¹du, aby
zobowi¹zanie, które pad³o na posiedzeniu komisji, zosta³o w miarê szybko wykonane. Zale¿y nam
na tym, aby ta ustawa szybko wesz³a w ¿ycie, bo
dotyczy ona nie tylko lekarzy weterynarii, ale
wi¹¿e siê równie¿ z przepisami dotycz¹cymi znakowania zwierz¹t. Dlatego te¿ sprawa jest bardzo
pilna. To tyle. Dziêkujê i proszê o poparcie ustawy
bez poprawek.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Zgodnie z art. 44 ust. 5 Regulaminu Senatu
przed przyst¹pieniem do dyskusji senatorowie
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Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy
o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych…

(wicemarsza³ek Z. Romaszewski)
mog¹ zg³aszaæ z miejsca trwaj¹ce nie d³u¿ej ni¿
minutê zapytania do senatora sprawozdawcy.
Senator Wojciechowski, proszê bardzo.

toty problemu. Jeszcze raz wnoszê ten temat pod
rozwagê Wysokiej Izby. Chodzi o to, ¿eby œrodowisko lekarskie – a dok³adniej mówi¹c, izba lekarska –
prowadzi³o sprawy zwi¹zane z przyznawaniem tytu³u specjalisty lekarzom weterynarii; nale¿y oddaæ to samorz¹dom zawodowym.

Senator Grzegorz Wojciechowski:
Panie Marsza³ku, Wysoka Izbo, tu jest dosyæ
szerokie spektrum zmian, mam na myœli ustawê
o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych oraz ustawê o systemie identyfikacji i rejestracji zwierz¹t. Chodzi mi przede
wszystkim o tê ostatni¹. W jaki sposób znalaz³a
siê ona w tej zmianie?

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Proszê bardzo.

Senator Jerzy Chróœcikowski:
Czy mo¿na?
Panie Marsza³ku, prosi³bym o dok³adne wyt³umaczenie, jak wygl¹da³y prace w parlamencie. To
zosta³o zg³oszone w parlamencie w drugim czytaniu, w zwi¹zku z tym…
(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski: No
w³aœnie.)
Jest problem legislacyjny, który wykaza³a pani
legislator, ale rz¹d przyj¹³ ten zapis, uwa¿a go za
zgodny z realizowanymi zadaniami, wiêc jest proœba, aby przyj¹æ ustawê bez poprawek. Ze szczegó³owymi pytaniami odsy³am do pana ministra, który jest obecny na sali i mo¿e udzieliæ odpowiedzi.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Czy s¹ jeszcze jakieœ pytania do sprawozdawcy?
Proszê bardzo, pan senator Cichosz.

Senator Lucjan Cichosz:
Panie Marsza³ku, Wysoki Senacie, sprawa specjalizacji w zawodzie lekarza weterynarii jest dla
mnie oczywista. W moim odczuciu… Obecnie zajmuje siê tym Pañstwowy Instytut Weterynarii
w Pu³awach, instytucja, która w zasadzie nie powinna z tego prawa korzystaæ. Jest du¿y nacisk
œrodowiska lekarskiego, ¿eby prawo do decydowania w zakresie specjalizacji lekarzy weterynarii nale¿a³o do samorz¹du lekarskiego, czyli izby lekarsko-weterynaryjnej. Nie wiem, dlaczego strona
rz¹dowa upiera siê przy swoim stanowisku i wci¹¿
pozostawia tê sprawê w gestii Pañstwowego Instytutu Weterynarii w Pu³awach. To zagadnienie by³o
analizowane na posiedzeniu sejmowej komisji rolnictwa, w którym mia³em przyjemnoœæ uczestniczyæ. Jako lekarz weterynarii jestem œwiadomy is-

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Jerzy Chróœcikowski:
Jeœli chodzi o to, to ja rozumiem, ¿e jest to pytanie g³ównie do pana ministra, bo nasza komisja
nie wnios³a ¿adnej propozycji. Jeœli pan senator
ma propozycje konkretnych poprawek i chcia³by
je wnieœæ, to, jak rozumiem, po wys³uchaniu opinii przez pana ministra ewentualnie je zg³osi. Nad
wszystkimi poprawkami bêdziemy póŸniej g³osowaæ, najpierw na posiedzeniu komisji, a póŸniej
na posiedzeniu plenarnym.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Czy s¹ jeszcze jakieœ pytania? Nie widzê chêtnych.
Wobec tego przypominam, ¿e rozpatrywana
ustawa by³a rz¹dowym projektem ustawy. Do reprezentowania stanowiska rz¹du w toku prac
parlamentarnych zosta³ upowa¿niony minister
rolnictwa i rozwoju wsi.
Zgodnie z art. 50 Regulaminu Senatu g³os mo¿e teraz zabraæ obecny na posiedzeniu przedstawiciel rz¹du.
Proszê bardzo, Panie Ministrze, czy ¿yczy pan
sobie zabraæ g³os?

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Artur £awniczak:
Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
Odpowiadaj¹c na te dwa pytania, pozwolê sobie
od razu…
(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski: A nie,
jeœli pan minister chce odpowiedzieæ na pytania,
to proszê z mównicy. Pan bêdzie uprzejmy tu podejœæ, proszê bardzo.)
Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
Odpowiadaj¹c na te dwa pytania, chcia³bym
siê odnieœæ najpierw do ostatniego. Jeœli chodzi
o zasady uzyskania tytu³u specjalisty przez lekarza weterynarii, to rozporz¹dzenie w tej sprawie
w ostatnich dniach zosta³o podpisane przez pana
ministra rolnictwa. Obejmuje ono prawem do
przyznawania tych tytu³ów wydzia³y medycyny

5. posiedzenie Senatu w dniu 6 lutego 2008 r.
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy
o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych…

(podsekretarz stanu A. £awniczak)
weterynaryjnej na uczelniach publicznych oraz
Pañstwowy Instytut Weterynarii w Pu³awach, to
jest rozszerzenie. W tej chwili rozporz¹dzenie jest
uzgadniane, czeka na podpis ministra nauki
i szkolnictwa wy¿szego. Czyli zgodnie z wnioskiem panów pos³ów i senatorów nadawanie uprawnieñ zosta³o rozszerzone.
Jeœli chodzi o zmianê w ustawie, to pierwsze
propozycje pad³y w trakcie prac Sejmu. W pierwszym czytaniu zosta³a wniesiona poprawka dotycz¹ca terminu, o którym mówi³ pan senator
Wojciechowski. To by³o podczas pierwszego czytania w Sejmie. Mam nadziejê, ¿e wyjaœni³em w¹tpliwoœci.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Pan senator Wojciechowski, proszê bardzo.

Senator Grzegorz Wojciechowski:
Panie Marsza³ku, Wysoka Izbo! Chodzi mi o podejœcie Trybuna³u Konstytucyjnego do tego typu
zmian. Gdyby ktoœ zaskar¿y³ ten zapis, to czy Trybuna³ Konstytucyjny po prostu go nie odrzuci i nie
zostaniemy bez poprawki? To jest jedna sprawa.
A teraz druga. Dlaczego rz¹d nie skorzysta³
w tym przypadku z szybkiej œcie¿ki legislacyjnej,
ale wybra³ taki karko³omny sposób wprowadzania poprawki? To przypomina ³¹czenie ustawy
o piernikach z ustaw¹ o wiatrakach, tak mi siê to
kojarzy. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Proszê bardzo, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Artur £awniczak:
Panie Marsza³ku, do zmiany ustawy o zawodzie
lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych oraz ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierz¹t zostaliœmy zobligowani przez
Komisjê Europejsk¹. To przyspieszenie wynika
z tego, i¿ tak naprawdê pod koniec 2007 r. zmiany
powinny ju¿ zostaæ wprowadzone w ¿ycie. St¹d taki mo¿e karko³omny i szybki sposób wprowadzenia zmian, ale myœlê, ¿e skuteczny. W trakcie roku bêdziemy wnosili o znowelizowanie zapisów,
aby to wszystko usprawniæ. Dzisiaj jednak ta potrzeba wynika z wymagañ Komisji Europejskiej.
Tyle mogê przekazaæ. Dziêkujê bardzo.
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Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.

Senator Grzegorz Wojciechowski:
Jest jeszcze kwestia Trybuna³u Konstytucyjnego
i tego, czy nie móg³by tego odrzuciæ. Bo wczeœniejsze
orzeczenia s¹ co do tego tematu jednoznaczne.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Artur £awniczak:
Z informacji, które posiadamy od naszych legislatorów, wynika, ¿e nie ma takiego zagro¿enia.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Czy ktoœ z pañstwa jeszcze chcia³by…
Proszê bardzo, pani senator Fetliñska.

Senator Janina Fetliñska:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, ja przy okazji omawiania tej
ustawy chcia³abym zapytaæ, czy nadal w Polsce
prowadzone jest kszta³cenie techników weterynarii. To jest pierwsze pytanie.
I drugie pytanie. Czy rozwa¿ano mo¿liwoœæ
dwustopniowego kszta³cenia w zawodzie lekarza
weterynarii, to znaczy, by by³ na przyk³ad licencjat czy te¿ stopieñ in¿yniera weterynarii i lekarza
weterynarii? Czy by³y takie próby? Wiem, ¿e
w niektórych krajach Unii Europejskiej s¹ takie
dwustopniowe systemy kszta³cenia. Jak to wygl¹da dzisiaj u nas, w Polsce? Dziêkujê.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Artur £awniczak:
Jeœli chodzi o technika weterynarii, to odpowiedŸ brzmi: tak.
Jeœli zaœ chodzi o dwustopniowy system
kszta³cenia, to na dzisiaj nie ma takiego systemu.
Ale mogê, po uzgodnieniu tego z Ministerstwem
Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego, odpowiedzieæ na
piœmie na to pytanie. Dzisiaj nie potrafiê do koñca
przekazaæ tej informacji.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Czy s¹ jeszcze jakieœ pytania?
Proszê bardzo, Panie Senatorze.
Pan senator Skorupa.
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Senator Tadeusz Skorupa:
Panie Ministrze, ja mam takie pytanie: w jakim
terminie ta przejœciowa ustawa mo¿e zacz¹æ obowi¹zywaæ i od kiedy rolnicy w tym systemie mog¹
znakowaæ owce i kozy?

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Artur £awniczak:
Znakowanie kóz i owiec bêdzie obowi¹zywa³o
od 1 stycznia 2010 r. Czyli jeszcze nie ma tego wymogu formalnego, przesunêliœmy to, aby by³ czas
na przygotowanie siê.

Senator Tadeusz Skorupa:
Ale z tego wynika pewien konflikt. Pan mówi, ¿e
mo¿na bêdzie… Ustawa bêdzie obowi¹zywaæ. Dobrze, ale kiedy fizycznie bêd¹ mogli z tej ustawy
korzystaæ rolnicy? Poza tym wiadomo, ¿e jagniêta
trzeba kolczykowaæ, znakowaæ ju¿ teraz, gdy¿ na
pocz¹tku marca zaczyna siê okres sprzeda¿y na
eksport. A ustawa nie obowi¹zuje i to kolczykowanie fizycznie nie jest realizowane. Jakie koszta ponios¹ rolnicy, je¿eli bêd¹ kolczykowaæ w nowym
systemie, z wykorzystaniem tak zwanych chipów,
w systemie przejœciowym, skoro czyniæ tego nie
mog¹? Przecie¿ na ka¿dym zwierzêciu trac¹ oko³o
6–7 z³ z racji tego kolczykowania. Co rz¹d myœli
zrobiæ w tej sprawie, czy bêdzie jakaœ refundacja
dla tych rolników, którzy ponios¹ dodatkowe koszty, czy te¿ pozostanie to bez jakiegokolwiek odzewu? Dziêkujê.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Artur £awniczak:
Mo¿na?
To znaczy na wniosek zainteresowanych rolników przesuniêty jest ten wymóg kolczykowania.
Wi¹¿e siê to równie¿ z tym, ¿e Komisja Europejska
pozwoli³a na to, aby od 1 stycznia 2010 r. móc kolczykowaæ zwierzêta.
Jeœli zaœ chodzi o koszty, to na dzisiaj rolnik
musi ponosiæ je samodzielnie, ale wynosz¹ one
oko³o 3 z³ za zakolczykowanie owcy b¹dŸ kozy.

Senator Tadeusz Skorupa:
Rozumiem, ¿e w tej chwili rolnik nie mo¿e kolczykowaæ zwierz¹t. Bêdzie móg³ dopiero wtedy, gdy
bêdzie obowi¹zywaæ ustawa przejœciowa. Tak?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa
i Rozwoju Wsi Artur £awniczak: To znaczy mo¿e
kolczykowaæ, ale jeœli chodzi o obowi¹zek ustawowy…)
A je¿eli ta ustawa nie wejdzie w ¿ycie, tylko zostanie odrzucona przez Trybuna³, to kolczykowanie bêdzie nielegalne i nie bêdzie skutkowa³o prawnie? Jak mam to rozumieæ?

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Artur £awniczak:
Myœlê, ¿e bêdzie to regulowa³o rozporz¹dzenie
ministra rolnictwa…
(Senator Janina Fetliñska: A na czyj koszt?)

Senator Tadeusz Skorupa:
W³aœnie, na czyj koszt? Czy to rolnik poniesie te
koszty?
(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dziêkujê bardzo.
Proszê, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Artur £awniczak:
Dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Na koszt rolnika.
(Senator Tadeusz Skorupa: W³aœnie. Dziêkujê.)
Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Czy s¹ jeszcze jakieœ pytania? Czy panie i panowie senatorowie chc¹ zadaæ pytanie panu ministrowi?
Bardzo proszê, Panie Senatorze.

Senator Lucjan Cichosz:
Pani Marsza³ek! Panie Ministrze!
Ustawa o zawodzie lekarza weterynarii jednoznacznie okreœla zakres kompetencji lekarza weterynarii. Czy w tej sytuacji zasadne jest kszta³cenie u nas w kraju technika weterynarii, zw³aszcza
¿e kompetencje tego zawodu s¹ znikome? Czy nie
kszta³cimy ludzi od razu bezrobotnych, skazanych na bezrobocie? Takie dzia³anie jest, moim
zdaniem, niezasadne, a znam ustawê i przepisy,
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(senator L. Cichosz
je¿eli chodzi o zawód lekarza weterynarii. Technik
weterynarii nie ma w ogóle ¿adnych uprawnieñ,
nie mo¿e prowadziæ dzia³alnoœci gospodarczej
w ramach wolnego zawodu. Prowadzimy wiêc
w tej kwestii kszta³cenie ludzi z góry skazanych
na bezrobocie. Czy nie nale¿a³oby rozwa¿yæ tego
tematu i zmieniæ te rozwi¹zania? Zw³aszcza ¿e
mamy równie¿ problem z zatrudnieniem wykszta³conych lekarzy, którzy w tej dziedzinie mogliby funkcjonowaæ. A my kszta³cimy techników
bez ¿adnych uprawnieñ w zawodzie. Dziêkujê
bardzo.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
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S¹ œcis³e zapisy, co technik weterynarii mo¿e robiæ w ramach tego zawodu. A wiêc dziwiê siê, ¿e
gdzieœ jest na nich zapotrzebowanie. nie wiem,
kto i w jakiej instytucji ich potrzebuje. Ja jestem
z bran¿y i wiem, jak ta sprawa – lekarza i technika
– wygl¹da. Sam osobiœcie zatrudnia³em techników, ale wtedy jeszcze, gdy by³ to zawód pañstwowy, a z chwil¹, kiedy technik weterynarii siê sta³
wolnym zawodem, jakby wypad³ z bran¿y. I dlatego moje spostrze¿enie jest na ten temat zasadne.
Nie ma powodu kszta³ciæ ludzi skazanych od razu
na bezrobocie.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Panie Ministrze?

Dziêkujê.
Proszê, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Artur £awniczak:
Dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Chcê zapewniæ pana senatora, ¿e jest odczuwany ogromny brak wykwalifikowanej kadry obs³uguj¹cej, wspomagaj¹cej producentów rolnych,
tych, którzy zajmuj¹ siê produkcj¹ zwierzêc¹.
I myœlê, ¿e takie przygotowanie technika weterynarii pozwala, aby te osoby znalaz³y dobre zatrudnienie. Proszê mi wierzyæ, ¿e takie osoby s¹ poszukiwane przez du¿e gospodarstwa i przez prowadz¹ce hodowle pod kontrol¹ u¿ytkowoœci. Byæ
mo¿e w ujêciu regionalnym nie ma zapotrzebowania na takie osoby, niemniej jednak trudno nam
jest zabroniæ zdobywania kwalifikacji osobom,
które chc¹ siê kszta³ciæ na tych kierunkach. To
same szko³y decyduj¹, czy robi¹ nabór na dany
kierunek, czy nie. Tak ¿e ja nie widzê mo¿liwoœci
ingerowania w to, czy dane starostwo powiatowe
prowadzi nabór na taki kierunek, czy nie.
(Senator Lucjan Cichosz: Mo¿na jeszcze?)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dziêkujê bardzo.
Proszê.

Senator Lucjan Cichosz:
Panie Ministrze, s¹ kwestie, które s¹ przypisane w ramach zawodu funkcji lekarza, z kolei jeœli
chodzi o funkcjê technika, to w odniesieniu do zawodu wykonywanego nie ma w ogóle zapisów…

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Artur £awniczak:
Myœlê, ¿e jest to ciekawy punkt na obrady senackiej komisji rolnictwa, godny rozpatrzenia.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Kolejne pytanie zadaje pani senator Fetliñska.
Proszê.

Senator Janina Fetliñska:
Dziêkujê bardzo, Pani Marsza³ek.
Panie Ministrze, ja wracam do pytania, które
pog³êbia³ pan senator Cichosz, przy czym ja te¿
zada³am pytania o techników. Wydaje siê, ¿e
podobnie jak znikn¹³ zawód felczera medycyny, tak samo potrzebne by³oby znikniêcie zawodu technika weterynarii. Ja równie¿ s³ysza³am, ¿e ci ludzie, mimo ¿e maj¹ dobre wykszta³cenie i przygotowanie, maj¹ trudnoœci ze
znalezieniem zatrudnienia. I dlatego wydaje mi
siê, ¿e jeœli ministerstwo pog³êbi³oby problemy
tego zawodu, to… Mo¿e w³aœnie nale¿a³oby siê
jakby bardziej skupiæ na podzieleniu kszta³cenia na zawodowe, licencjackie b¹dŸ in¿ynierskie i lekarskie i w ten sposób stworzyæ œcie¿kê
do wolnego zawodu, ewentualnie poprzestaæ
na zawodzie jakby mniej samodzielnym, ale
zdobywanym w systemie studiów wy¿szych. Bo
jest to jednak trudna medycyna i wydaje siê, ¿e
skoro ludzie ju¿ siê do tego zawodu deklaruj¹,
to powinni mieæ szansê na rozwój. Dziêkujê
bardzo.
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Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Proszê, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Artur £awniczak:
Pani Marsza³ek, Panie i Panowie Senatorowie!
Zobowi¹zujê siê do podjêcia prac w tym kierunku,
zgodnie z sugestiami pañstwa senatorów.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dziêkujê bardzo.
Czy s¹ jeszcze pytania? Dziêkujê…
(G³os z sali: Jest, zg³asza sie pan senator Wojciechowski.)
Bardzo przepraszam.
Pan senator Wojciechowski. Proszê.

Senator Grzegorz Wojciechowski:
Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo! Jeszcze jedno
krótkie pytanie co do techników weterynarii.
Pan minister wspomnia³, ¿e jest pewne zapotrzebowanie na tych specjalistów. Ja siê obawiam, ¿e to zapotrzebowanie mo¿e wynikaæ z tego,
co by³o wczoraj dyskutowane na posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Ochrony Œrodowiska, to znaczy,
¿e du¿e fermy maj¹ pewne zapotrzebowanie na
tych specjalistów umiej¹cych operowaæ strzykawk¹, aby w sposób nielegalny i niedopuszczalny stosowaæ leki w iloœciach wprost zabronionych
przez przepisy i zdrowy rozs¹dek. Czy pan minister podziela moje obawy, czy te¿ nie?

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Proszê.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Artur £awniczak:
Pani Marsza³ek! Panie i Panowie Senatorowie!
Jeœli chodzi o zapotrzebowanie na osoby, które
znaj¹ siê na dobrostanie zwierz¹t, to myœla³em tu
g³ównie o wymogach wzajemnej zgodnoœci, wymogach cross-compliance, które od 1 stycznia
2009 r. bêd¹ nas obowi¹zywa³y. W pierwszym roku bêdzie siê z tym wi¹za³a du¿a praca, jeœli chodzi o identyfikacjê zwierz¹t – bêdzie du¿o pracy
dla rolników, dla Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, dla wszystkich s³u¿b dorad-

czych, równie¿ dla zwi¹zków zawodowych. A od
1 stycznia 2011 r. bêd¹ ju¿ wymogi co do dobrostanu zwierz¹t. I proszê uwierzyæ, ¿e bêdzie ogrom
prac zwi¹zanych z przygotowaniem naszych gospodarstw do spe³nienia tych wymogów. Komisja
bêdzie uzale¿nia³a wysokoœæ dop³at bezpoœrednich czy ewentualnych kar za niespe³nianie wymogów dobrostanu od tego, czy spe³niono te wymogi, czy nie. Myœla³em wiêc tu g³ównie o kwestii
cross-compliance. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Czy jeszcze pañstwo maj¹ pytania do pana ministra?
Proszê bardzo, pan senator Cichosz.

Senator Lucjan Cichosz:
Panie Ministrze, czyli jeœli chodzi o dobrostan
zwierz¹t, to s³u¿ba zootechniczna nie jest w stanie
zapewniæ w tym obszarze wiedzy ani swoich umiejêtnoœci? Dlatego s¹dzê, ¿e nie ma uzasadnienia
to, by taki stan, jeœli chodzi o œredni personel weterynaryjny, nadal funkcjonowa³. Bo gdy chodzi
o dobrostan zwierz¹t, to jest przecie¿ s³u¿ba zootechniczna, przygotowani fachowcy, magistrowie, którzy najlepiej znaj¹ ten temat.
Wracaj¹c zaœ do pytania pana senatora Wojciechowskiego, to ja jestem œwiadom równie¿ tego,
¿e co niektórzy przedsiêbiorcy wykorzystuj¹ techników weterynarii do swoich zacnych celów.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dziêkujê bardzo.
Rozumiem, ¿e by³o to pytanie, czy…
(Senator Lucjan Cichosz: Swoich.)
To by³o stwierdzenie, ¿e…
(Senator Lucjan Cichosz: W cudzys³owie, w cudzys³owie: „zacnych”.)
Proszê, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Artur £awniczak:
Ja tylko potwierdzam, ¿e z przyjemnoœci¹ powrócimy do dyskusji nad t¹ spraw¹ w ramach
grupy roboczej, w ramach prac senackiej Komisji
Rolnictwa i Ochrony Œrodowiska, gdzie bêdziemy
mogli szczegó³owo to rozwin¹æ i przedstawiæ pomys³y na rozwi¹zanie.
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Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dziêkujê paniom i panom senatorom. Dziêkujê, Panie Ministrze.
Otwieram dyskusjê.
Przypominam o wymogach regulaminowych
dotycz¹cych czasu przemawiania senatorów
w dyskusji, o koniecznoœci zapisywania siê do g³osu u senatora prowadz¹cego listê mówców,
a przede wszystkim o obowi¹zku podpisania sk³adanych wniosków o charakterze legislacyjnym do
marsza³ka Senatu.
I jeszcze dla porz¹dku przypominam, ¿e
wnioski te mo¿na sk³adaæ do czasu zamkniêcia
dyskusji.
Jak widzê, nikt z pañstwa nie zapisa³ siê do
dyskusji. Równie¿ nikt nie z³o¿y³ przemówienia
w dyskusji do protoko³u, ponadto nikt nie z³o¿y³
wniosków o charakterze legislacyjnym.
Zgodnie z art. 52 ust. 2 Regulaminu Senatu zamykam dyskusjê.
Informujê pañstwa, ¿e g³osowanie w sprawie
ustawy o zmianie ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych oraz
o zmianie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierz¹t zostanie przeprowadzone, jak
zwykle, pod koniec posiedzenia Senatu.
Panie i Panowie Senatorowie, przystêpujemy
do rozpatrzenia punktu szóstego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o uruchamianiu œrodków pochodz¹cych z bud¿etu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej.
Przypominam pañstwu, ¿e rozpatrywana ustawa zosta³a uchwalona przez Sejm na szóstym posiedzeniu 11 stycznia tego roku, a do Senatu zosta³a przekazana 14 stycznia. Marsza³ek Senatu
15 stycznia, zgodnie z art. 68 ust. 1 Regulaminu
Senatu, skierowa³ j¹ do Komisji Rolnictwa
i Ochrony Œrodowiska. Komisja po rozpatrzeniu
ustawy przygotowa³a swoje sprawozdanie w tej
sprawie.
Przypominam ponadto, ¿e tekst ustawy zawarty jest w druku nr 40, a sprawozdanie komisji
w druku nr 40A.
Proszê sprawozdawcê Komisji Rolnictwa
i Ochrony Œrodowiska, pana senatora Andrzeja
Grzyba, o zabranie g³osu i przedstawienie sprawozdania komisji w sprawie rozpatrywanej ustawy.
Bardzo proszê, Panie Senatorze.

Senator Andrzej Grzyb:
Dziêkujê bardzo.
Pani Marsza³ek! Panie i Panowie Senatorowie!
Z upowa¿nienia Komisji Rolnictwa i Ochrony
Œrodowiska przedstawiam sprawozdanie z prac
komisji nad ustaw¹ o zmianie ustawy o uruchamianiu œrodków pochodz¹cych z bud¿etu Unii
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Europejskiej przeznaczonych na finansowanie
wspólnej polityki rolnej.
Komisja rozpatrzy³a ustawê na posiedzeniu
w dniu 23 stycznia 2008 r. Celem tej regulacji jest
dostosowanie przepisów wymienionej w tytule
ustawy do ustawy o finansach publicznych, a tak¿e okreœlenie zasad uruchamiania œrodków na
wyprzedzaj¹ce finansowanie kosztów kwalifikowanych niektórych dzia³añ objêtych Programem
Rozwoju Obszarów Wiejskich. Trzeba zwróciæ
uwagê, ¿e zmiany te pozwol¹ na to, aby œrodki
z bud¿etu pañstwa mog³y byæ wyprzedzaj¹co
przeznaczane na pokrycie kosztów kwalifikowanych w formie dotacji celowej.
Komisja Rolnictwa i Ochrony Œrodowiska rekomenduje przyjêcie ustawy wraz z siedmioma poprawkami. Poprawki te zmierzaj¹ do wyeliminowania w¹tpliwoœci interpretacyjnych, zapewnienia spójnoœci przepisów oraz prawid³owego zastosowania zasad techniki prawodawczej. Po uwzglêdnieniu zastrze¿eñ legislatora, za zgod¹
przedstawiciela rz¹du, komisja jednomyœlnie
przyjê³a te poprawki. Zatem wnoszê w imieniu komisji o przyjêcie ustawy wraz z poprawkami w takiej wersji, w jakiej zosta³y one przedstawione
w druku nr 40A.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Bardzo dziêkujê, Panie Senatorze. Dziêkujemy.
Czy maj¹ pañstwo pytania do senatora sprawozdawcy?
Przypomnê, ¿e zgodnie z art. 44 ust. 5 Regulaminu Senatu przed przyst¹pieniem do dyskusji mog¹
pañstwo zadawaæ pytania senatorowi sprawozdawcy, ale nie mog¹ one trwaæ d³u¿ej ni¿ minutê.
Czy ktoœ z pañstwa chce zadaæ pytanie panu
senatorowi Grzybowi? Pytañ nie ma. Dziêkujê
bardzo.
Przypominam, ¿e rozpatrywana ustawa by³a
rz¹dowym projektem ustawy. Do reprezentowania stanowiska rz¹du w toku prac parlamentarnych zosta³ upowa¿niony, podobnie jak w poprzednim punkcie obrad, pan Artur £awniczak z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, podsekretarz
stanu.
Zgodnie z art. 50 Regulaminu Senatu g³os mo¿e teraz zabraæ obecny na posiedzeniu przedstawiciel rz¹du b¹dŸ mog¹ zabraæ obecni na posiedzeniu przedstawiciele rz¹du.
Czy chc¹ pañstwo zabraæ g³os w sprawie rozpatrywanej ustawy i przedstawiæ stanowisko rz¹du?
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa
i Rozwoju Wsi Artur £awniczak: Dziêkujemy, Pani
Marsza³ek. Myœlê, ¿e ta informacja by³a wyczerpuj¹ca.)
Dziêkujê bardzo.
Zgodnie z art. 44 ust. 6 Regulaminu Senatu senatorowie mog¹ zg³aszaæ z miejsca – przypomi-
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nam to dla porz¹dku – trwaj¹ce nie d³u¿ej ni¿ minutê zapytanie do pana ministra, zwi¹zane oczywiœcie z omawianym punktem obrad. Mimo ¿e
pan minister nie skorzysta³ z mo¿liwoœci wyst¹pienia w omawianej sprawie, zachêcam pañstwa do zadawania pytañ.
Czy ktoœ z pañstwa chce takie pytanie zadaæ?
Nie widzê zg³oszeñ.
Otwieram wiêc dyskusjê.
Czy jest ktoœ zapisany do dyskusji?
(G³os z sali: Nie ma nikogo.)
Poniewa¿ nikt nie zapisa³ siê do dyskusji, przechodzimy do mo¿liwego teraz sk³adania wniosków o charakterze legislacyjnym. Nie mamy równie¿ ¿adnych wniosków.
W zwi¹zku z tym, zgodnie z art. 52 ust. 2 Regulaminu Senatu, zamykam dyskusjê.
Informujê dla porz¹dku, ¿e g³osowanie w sprawie ustawy o zmianie ustawy o uruchamianiu
œrodków pochodz¹cych z bud¿etu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej
polityki rolnej zostanie przeprowadzone pod koniec posiedzenia Senatu.
Panie, Panowie Senatorowie, przystêpujemy
do rozpatrzenia punktu siódmego porz¹dku
obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o drogach publicznych.
Przypominam, ¿e rozpatrywana ustawa zosta³a
uchwalona przez Sejm na szóstym posiedzeniu
10 stycznia 2008 r., a do Senatu przekazano j¹
dzieñ póŸniej. Marsza³ek Senatu 15 stycznia, zgodnie z art. 68 ust. 1 Regulaminu Senatu, skierowa³ j¹ do dwu komisji, Komisji Gospodarki Narodowej i Komisji Samorz¹du Terytorialnego i Administracji Pañstwowej. Komisje po rozpatrzeniu
ustawy przygotowa³y swoje sprawozdania w tej
sprawie.
Tekst ustawy znajd¹ pañstwo w druku nr 37, a
druki nr 37A i 37B zawieraj¹ sprawozdania komisji.
Proszê zatem sprawozdawcê Komisji Samorz¹du Terytorialnego i Administracji Pañstwowej,
pana senatora Zbigniewa Meresa, o zabranie g³osu i przedstawienie sprawozdania komisji w sprawie rozpatrywanej ustawy.
Bardzo proszê, Panie Senatorze.
Potem poproszê pana senatora Owczarka jako
sprawozdawcê Komisji Gospodarki Narodowej,
ale najpierw pan senator Meres.

Senator Zbigniew Meres:
Dziêkujê.
Pani Marsza³ek! Panie i Panowie Senatorowie!
Z inicjatywy ustawodawczej rz¹du wniesiony
zosta³ do laski marsza³kowskiej projekt ustawy
o zmianie ustawy o drogach publicznych, którego
g³ównym celem jest implementacja do polskiego

systemu prawnego postanowieñ dyrektywy
2004/54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie minimalnych wymagañ bezpieczeñstwa dla tuneli
w transeuropejskiej sieci drogowej.
Proponowane zmiany przepisów ustawy z dnia
21 marca 1985 r. o drogach publicznych maj¹ na
celu zapewnienie minimalnego poziomu bezpieczeñstwa u¿ytkowników dróg w tunelach transeuropejskiej sieci drogowej przez zapobieganie
krytycznym zdarzeniom, które mog¹ zagra¿aæ ludzkiemu ¿yciu, œrodowisku i instalacjom tunelowym, jak równie¿ zapewnienie ochrony w razie
wypadku. Dotyczyæ to bêdzie wszystkich tuneli
w ramach transeuropejskiej sieci drogowej posiadaj¹cych d³ugoœæ ponad 500 m znajduj¹cych siê
w u¿ytkowaniu, bêd¹cych w trakcie budowy lub
na etapie projektowania. Obecnie w Polsce
w transeuropejskiej sieci drogowej nie znajduje
siê ¿aden tunel o d³ugoœci ponad 500 m. Przepisy
bêd¹ obejmowaæ nowo projektowane tunele i bêd¹ obowi¹zywa³y ju¿ od etapu projektowania. Na
dzieñ dzisiejszy planuje siê budowê co najmniej
dwóch tuneli, które bêd¹ siê znajdowaæ w transeuropejskiej sieci drogowej. Jeden to tunel bêd¹cy w ci¹gu drogi ekspresowej S69 ¯ywiec –
Zwardoñ; lokalizacja tunelu – Laliki; obecnie trwa
postêpowanie odwo³awcze od rozstrzygniêæ przetargu. Drugi tunel, który jest w fazie projektowania, ma byæ w ci¹gu drogi ekspresowej S7 Lubieñ
– Zabornia. Kieruj¹c siê generaln¹ przes³ank¹ zak³adaj¹c¹ ujednolicenie systemu bezpieczeñstwa, komfortu i sta³ego poziomu obs³ugi, izba
poselska uchwali³a projekt ustawy z przed³o¿enia
rz¹dowego.
Panie i Panowie Senatorowie! Kieruj¹c siê racjami poprawnej legislacji oraz zwa¿ywszy na rangê
problemu i pilnoœæ regulacji ustawowych, jako senator sprawozdawca reprezentuj¹cy komisjê pozwolê sobie pokrótce omówiæ procedowane kwestie. Uczyniê to w oparciu o druk senacki nr 37,
skierowany do Wysokiego Senatu przez marsza³ka
Sejmu w dniu 11 stycznia bie¿¹cego roku, oraz
druk nr 37A, zawieraj¹cy sprawozdanie Komisji
Samorz¹du Terytorialnego i Administracji Pañstwowej o uchwalonej przez Sejm w dniu 10 stycznia 2008 r. ustawie o zmianie ustawy o drogach
publicznych z dnia 23 stycznia 2008 r.
Komisja wnosi tutaj o wprowadzenie nastêpuj¹cych poprawek, których celem jest wyeliminowanie w¹tpliwoœci interpretacyjnych oraz zapewnienie konsekwencji terminologicznej.
Po pierwsze, w art. 1 pkcie 4, w art. 24a ust. 3
pkt 3 otrzymuje brzmienie: „organizowanie szkoleñ i æwiczeñ, o których mowa w art. 24c ust. 1 i 2,
dla pracowników zarz¹dzaj¹cego tunelem, s³u¿b
ratowniczych i Policji we wspó³pracy z urzêdnikiem zabezpieczenia oraz Policj¹”.
Po drugie, w art. 1 pkcie 4, w art. 24c ust. 3
pkt 4 skreœla siê wyraz „okresowych” oraz po wy-
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razie „æwiczeñ” dodaje siê wyrazy: „o których mowa w art. 24c ust. 1 i 2”.
Po trzecie, w art. 1 pkcie 4, w art. 24c ust. 3
pkt 5 po wyrazach „ocena æwiczeñ” dodaje siê wyrazy: „o których mowa w art. 24e ust. 1 i 2”.
Po czwarte, w art. 1 pkcie 4, w art. 24e ust. 1
otrzymuje brzmienie: „æwiczenia czêœciowe dla
pracowników zarz¹dzaj¹cego tunelem, s³u¿b ratowniczych i Policji organizuje siê raz w roku”.
I po pi¹te, w art. 1 pkcie 4, w art. 24g ust. 2 po
wyrazie „wrzeœnia” dodaje siê wyrazy „roku nastêpnego”.
Wysoki Senacie! Zaprezentowane w imieniu
i z upowa¿nienia Wysokiej Komisji poprawki do
ustawy, nad któr¹ dzisiaj pracowaliœmy, zosta³y
jednog³oœnie przyjête na posiedzeniu w dniu
23 stycznia 2008 r.
Panie i Panowie Senatorowie! Zwa¿ywszy na
pilnoœæ oraz zasadnoœæ procesu legislacyjnego
tocz¹cego siê w omawianej kwestii, mam zaszczyt rekomendowaæ Wysokiemu Senatowi zaprezentowane poprawki z g³êbokim przekonaniem, i¿ ich uchwalenie s³u¿yæ bêdzie celom zaprezentowanym na wstêpie wyst¹pienia. Dziêkujê za uwagê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Teraz proszê sprawozdawcê Komisji Gospodarki Narodowej, pana senatora Andrzeja Owczarka,
o zabranie g³osu i przedstawienie sprawozdania
komisji w sprawie omawianej ustawy.
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Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Bardzo dziêkujê, Panie Senatorze.
Przypomnê, ¿e zgodnie z art. 44 ust. 5 Regulaminu Senatu pañstwo mog¹ kierowaæ pytania do
senatorów sprawozdawców, które nie mog¹ trwaæ
d³u¿ej ni¿ jedn¹ minutê.
Czy ktoœ z pañstwa senatorów ma ochotê zadaæ
pytanie?
Bardzo proszê, Panie Senatorze.
Zaraz bêdziemy zapisywaæ nazwiska w kolejnoœci zg³oszeñ, ale mo¿e najpierw poproszê o podejœcie dwóch panów senatorów sprawozdawców.
Wtedy ewentualnie bêd¹ uzupe³niaæ…
Teraz pan senator Bisztyga zadaje pytanie,
a my uwa¿nie s³uchamy.

Senator Stanis³aw Bisztyga:
Generalnie bardzo piêkne s¹ te za³o¿enia,
które pan senator Meres przedstawi³, ale czy da
siê tak bezkrytycznie przenieœæ te unijne dyrektywy do naszej rzeczywistoœci? Czy poprawki, o
których tutaj us³yszeliœmy, s¹ wystarczaj¹ce?
Wprawdzie mamy jeszcze czas, bo dwa tunele
dopiero bêd¹ budowane i pewno nie wiemy, kiedy, ale wydaje mi siê, ¿e rodzi siê tutaj taki niepokój, ¿e za chwilê bêdziemy wprowadzaæ kolejne poprawki. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Który z panów senatorów sprawozdawców odpowiada?
Pan senator Meres by³ wywo³any do tablicy.
Proszê.

Senator Andrzej Owczarek:
Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo!
W dniu 31 stycznia bie¿¹cego roku Komisja Gospodarki Narodowej omawia³a ustawê o zmianie
ustawy o drogach publicznych. Za³o¿enia tej
ustawy tak szczegó³owo i tak dok³adnie przedstawi³ mój poprzednik, ¿e zwalnia mnie to z obowi¹zku ich omówienia.
Chcia³bym tylko powiedzieæ, ¿e komisja jednog³oœnie popar³a wszystkie poprawki zg³oszone
przez Komisjê Samorz¹du Terytorialnego i Administracji Pañstwowej oraz zg³osi³a dodatkow¹ poprawkê. Poprawka ta uœciœla okres sprawozdania, które Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych
i Autostrad ma z³o¿yæ do Unii Europejskiej, dodaj¹c art. 2a, ¿e okres sprawozdawczy rozpoczyna
siê w dniu, w którym rozpoczêto u¿ytkowanie
pierwszego tunelu po³o¿onego w transeuropejskiej sieci drogowej Rzeczypospolitej Polskiej.
Tak¿e ta poprawka zosta³a przyjêta jednog³oœnie
i w zasadzie bez dyskusji.
Dziêkujê bardzo, Pani Marsza³ek.

Senator Zbigniew Meres:
Pani Marsza³ek, Panie Senatorze, mnie taka
obawa nie nurtuje, poniewa¿ myœlê, ¿e poprawki
s¹ przeniesieniem dyrektywy do naszego prawa
w doœæ œcis³y i konkretny sposób. Chcê podkreœliæ,
¿e mimo i¿ nie funkcjonuj¹ na terenie naszego kraju tunele w sieci transeuropejskiej, to jednak posiadamy pewne doœwiadczenia w tym zakresie.
Przyk³adem jest tutaj zarówno Warszawa, jak
i przejazd drogowy na terenie miasta Katowice.
Tak wiêc myœlê, ¿e to zosta³o dok³adnie przemyœlane – by³y te¿ zreszt¹ konsultacje spo³eczne – i poprawki implementowane dyrektyw¹ unijn¹ do tej
ustawy, moim zdaniem, wyczerpuj¹ zagadnienie.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Pan senator jest zadowolony z odpowiedzi.
Dziêkujê bardzo.
Pan senator Grubski, proszê.
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Senator Maciej Grubski:
Pani Marsza³ek, kierujê zapytanie do pana senatora Meresa jako osoby chyba najbardziej zorientowanej, je¿eli chodzi o sprawy bezpieczeñstwa. W koñcu to najwy¿szy stopniem stra¿ak
w naszym granie.
Panie Senatorze, czy macie informacje, je¿eli
chodzi o wypadki w tunelach na terenie Europy
i czy analizowaliœcie je pañstwo w trakcie prac komisji? Chodzi o najgroŸniejsze przypadki, je¿eli
chodzi o wydarzenia tego typu, jakie mia³y miejsce na terenie Europy.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Proszê o odpowiedŸ.

Senator Zbigniew Meres:
Pani Marsza³ek! Panie Senatorze! Nie analizowaliœmy tych przypadków w sposób szczegó³owy,
mo¿e tylko wspominaliœmy o tym, ¿e takie tragiczne zdarzenia, zwi¹zane z wypadkami w tunelach,
mia³y miejsce. Mam tutaj takie informacje z ostatniego dziesiêciolecia. Takich tragicznych zdarzeñ
by³o kilka.
Pierwsze mia³o miejsce bodaj¿e w roku 1994
w Danii. Chodzi o tunel kolejowy o d³ugoœci 8 km
w Great Belt. Po¿ar, który tam wybuch³, trwa³ siedem godzin. Nie by³o tam ofiar œmiertelnych, na
szczêœcie; na minimalnej d³ugoœci zosta³a uszkodzona obudowa tunelu. Nastêpny przypadek zdarzy³ siê w roku 1996 w tunelu Channel miêdzy
Wielk¹ Brytani¹ a Francj¹; ten tunel kolejowy ma
ponad 50 km d³ugoœci. W czasie po¿aru zniszczeniu uleg³o 500 m konstrukcji oraz by³y odnotowane uszkodzenia taboru kolejowego; po¿ar trwa³
oko³o dziewiêciu godzin. Kolejny wypadek to tragiczny w skutkach po¿ar tunelu Mont Blanc
– myœlê, ¿e pañstwo senatorowie go odnotowali
– w 1999 r. To tunel drogowy o d³ugoœci ponad
11 km. Po¿ar trwa³ blisko piêædziesi¹t godzin, by³o trzydzieœci dziewiêæ ofiar œmiertelnych, spaleniu uleg³o dziesiêæ samochodów osobowych
i dwadzieœcia trzy ciê¿arówki. W miejscowoœci
Traun w Austrii – tam równie¿ chodzi³o o tunel
drogowy o ponad 6 km d³ugoœci – by³o dwanaœcie
ofiar œmiertelnych; zniszczeniu uleg³o szesnaœcie
ciê¿arówek i dwadzieœcia cztery samochody. Bardzo tragiczny w skutkach by³ te¿ po¿ar tunelu górskiego o nachyleniu czterdziestu trzech stopni
i d³ugoœci 3300 m w miejscowoœci Kaprun – sto
piêædziesi¹t dziewiêæ ofiar œmiertelnych. Z kolei
w 2001 r. w po¿arze w tunelu drogowym Gotharda
w Szwajcarii zginê³o jedenaœcie osób, uszkodzeniu uleg³a te¿ obudowa tunelu.
A wiêc, jak widzimy, s¹ to bardzo powa¿ne tematy, maj¹ce bardzo tragiczny wydŸwiêk. I st¹d

ten przepis mówi¹cy zarówno o geometrii, o zabezpieczeniu technicznym tunelu drogowego, jak
i o zabezpieczeniu organizacyjnym. Chodzi o to,
¿eby w odpowiednim czasie i co okreœlony odstêp
czasu sprawdzaæ, jak te tunele s¹ przygotowane
i ¿eby, gdy zdarzy siê tam jakiœ wypadek, przywróciæ stan bezpiecznego funkcjonowania.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dziêkujê bardzo.
Pan senator Szewiñski.

Senator Andrzej Szewiñski:
Pani Marsza³ek, ja mam pytanie odnoœnie do
tej ustawy skierowane do senatora Meresa jako
sprawozdawcy.
Komu, jakim podmiotom zosta³ przekazany
projekt tej ustawy do konsultacji spo³ecznych, je¿eli by³a taka sytuacja?

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Zbigniew Meres:
Pani Marsza³ek! Panie Senatorze! Tych podmiotów by³o sporo, kilkanaœcie, miêdzy innymi
Polski Kongres Drogowy, Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa, Polskie Towarzystwo
Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych, Polska
Izba In¿ynierów Budownictwa, Zwi¹zek Zawodowy Pracowników Drogownictwa, Zrzeszenie Miêdzynarodowych PrzewoŸników Drogowych w Polsce, Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji, Ogólnopolski Zwi¹zek Pracodawców Transportu Samochodowego, Europejskie Stowarzyszenie Drogowców ADR… To
ostatnie to organizacja zajmuj¹ca siê bezpieczeñstwem. Pewnie nie wszystkie wymieni³em. Te wymogi by³y konsultowane równie¿ z urzêdnikami
w urzêdach marsza³kowskich, a tak¿e, bo chyba
je pomin¹³em, ze Stowarzyszeniem In¿ynierów
i Techników Komunikacji Rzeczypospolitej Polskiej. I ka¿da z tych instytucji, ka¿dy z tych podmiotów z wielk¹ aprobat¹ reagowa³ na projekt tej
ustawy.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dziêkujê.
Pan senator Misio³ek chce zadaæ pytanie.
Proszê.
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Senator Andrzej Misio³ek:
Pani Marsza³ek! Panie Senatorze! Jedn¹ z podstawowych instytucji w tej ustawie jest „zarz¹dzaj¹cy tunelem”. Wojewoda sprawuje nadzór nad
zapewnieniem bezpieczeñstwa tunelu, ale chyba
nie doczyta³em siê tutaj, kto powo³uje tego zarz¹dzaj¹cego tunelem. I czy ten zarz¹dzaj¹cy tunelem to jakaœ osoba fizyczna, któr¹ siê powo³uje,
czy to jest w ramach jakiejœ instytucji? Kto to jest
i kto powo³uje zarz¹dzaj¹cego tunelem?

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Czy panowie senatorowie potrafi¹ odpowiedzieæ na to pytanie?

Senator Zbigniew Meres:
Je¿eli chodzi o to, Pani Marsza³ek, Panie Senatorze, to podmiotem, na który przede wszystkim oddzia³uje ta ustawa, jest Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad jako podmiot zarz¹dzaj¹cy
tunelami oraz minister w³aœciwy do spraw transportu, a tak¿e podmioty, które inwestuj¹ w zakresie
drogownictwa. Je¿eli chodzi zaœ o urzêdnika zabezpieczenia, to tym zajmuje siê podmiot przeze mnie
wymieniony jako pierwszy, czyli Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Jest to niezale¿na
funkcja, która reaguje wy³¹cznie na sferê bezpieczeñstwa i skupia siê na wykluczeniu wszelkich zagro¿eñ, które mog¹ wyst¹piæ w fazie projektowania,
a póŸniej eksploatacji obiektu.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dziêkujê bardzo.
Czy jeszcze s¹ pytania do senatorów sprawozdawców? Nie ma.
A nie, jeszcze pan senator Grubski.
Bardzo proszê,

Senator Maciej Grubski:
Mo¿e to ju¿ pytanie retoryczne… Do pana senatora Meresa. Jeœli na etapie planowania pojawia
siê osoba, która ma byæ póŸniej t¹ osob¹ kontroluj¹c¹, pilnuj¹c¹, ale ten etap planowania nie
przechodzi w fazê wykonania, to co siê dzieje z tym
urzêdnikiem?

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Do odpowiedzi pan senator Meres.

Senator Zbigniew Meres:
Pani Marsza³ek! Panie Senatorze! Jest mi trudno powiedzieæ, co postanowi podmiot, który bêdzie zatrudnia³ tego urzêdnika. Myœlê jednak, ¿e
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etap projektowania jest tym etapem, który okreœla wszystkie techniczne aspekty zabezpieczeñ,
jest wiêc niezwykle wa¿ny. PóŸniej wymaga siê pewnego doœwiadczenia i wiedzy od tego, który siê
tym zajmuje, w jakiœ sposób to konsultuje czy te¿
nadzoruje, ze strony podmiotu odpowiadaj¹cego
za eksploatacjê tego obiektu. Tak wiêc przypuszczalnie taka osoba bêdzie funkcjonowa³a póŸniej
w tym samym zakresie.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Pan senator Gruszczyñski chcia³ zadaæ pytanie.
Proszê.

Senator Piotr Gruszczyñski:
Z materia³u wynika, ¿e mówimy o tunelach dotycz¹cych sieci drogowych. Czy to oznacza, ¿e nie
dotyczy to tuneli kolejowych? Zadajê to pytanie
z tego wzglêdu, ¿e pan przewodnicz¹cy podawa³
takie przypadki, w których dosz³o do wypadków
w³aœnie w tunelach kolejowych.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Pan senator Owczarek panu odpowie.

Senator Andrzej Owczarek:
Bojê siê, ¿e mogê odpowiedzieæ nie ca³kiem…
Wydaje mi siê, ¿e chodzi tu o tunele znajduj¹ce siê
w transeuropejskiej sieci drogowej, wiec… Widzê,
¿e pan minister wyraŸnie ma chêæ udzieliæ odpowiedzi. Mnie wydaje siê, ¿e powinno dotyczyæ to
tak¿e tuneli kolejowych, ale nie jestem pewny
swojej odpowiedzi.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Pan minister uzupe³ni.
Dziêkujê bardzo panom senatorom sprawozdawcom.
Przypominam, ¿e rozpatrywana ustawa by³a
rz¹dowym projektem ustawy. Do reprezentowania
stanowiska rz¹du w toku prac parlamentarnych
zosta³ upowa¿niony minister infrastruktury.
Witamy bardzo serdecznie pana Tadeusza Jarmuziewicza, sekretarza stanu.
Zapraszam pana ministra do mównicy i proszê
o zabranie g³osu.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Infrastruktury
Tadeusz Jarmuziewicz:
Dziêkujê bardzo, Pani Marsza³ek.
Wysoka Izbo! Co do pytania, które pad³o przed
chwileczk¹ – my mówimy o wdro¿eniu dyrektywy,
a dyrektywa mówi wyraŸnie o drogach. W zwi¹zku
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z tym ta ca³a tematyka nie dotyczy tuneli kolejowych. Jest to rzeczywiœcie problem, ale w tej chwili zajmujemy siê wdro¿eniem dyrektywy mówi¹cej
o tunelach drogowych o d³ugoœci powy¿ej 500 m.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
To by³a odpowiedŸ na pytanie, a czy pan minister chce zabraæ g³os w sprawie rozpatrywanej
ustawy i przedstawiæ stanowisko rz¹du?
(G³os z sali: Czy mo¿na…)
Za chwileczkê, Panie Senatorze.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Infrastruktury
Tadeusz Jarmuziewicz:
Pani Marsza³ek, rzeczywiœcie jest to ustawa
o charakterze wybitnie dostosowawczym do prawa europejskiego, ustawa, która tak naprawdê
dzisiaj nie dotyczy ¿ycia gospodarczo-drogowego,
infrastrukturalnego w Polsce, dlatego ¿e teraz
w Polsce nie ma takich tuneli. Mówimy o tym, ¿e
od 2009 r. takie tunele mog¹ siê pojawiæ, w zwi¹zku z tym powinniœmy mieæ prawodawstwo. To
prawodawstwo obowi¹zuje ju¿ w momencie rozpoczêcia projektowania tuneli. W tej chwili mo¿e
siê to zdarzyæ w trzech miejscach w Polsce, mam
na myœli przypadki tuneli o takiej d³ugoœci. Nie
mam pod rêk¹ materia³ów, móg³bym to przedstawiæ, ale na posiedzeniach komisji wielokrotnie
powtarza³em, w którym miejscu taki kazus mo¿e
zaistnieæ.
W zwi¹zku z tym, ¿e zabieramy siê do projektowania takich tuneli, dobrze by³oby mieæ ju¿ takie
prawo, które dawa³oby nam pewnoœæ zgodnoœci
z przepisami unijnymi. I tak naprawdê to jest podstawowa idea wdro¿enia tego prawodawstwa. Poza tym troszkê przespaliœmy termin, jesteœmy ju¿
troszkê spóŸnieni, je¿eli chodzi o wdro¿enie tej dyrektywy, tak ¿e chodzi te¿ o terminowoœæ.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Z tego, co rozumiem, to tyle tytu³em omówienia
stanowiska rz¹du.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Tadeusz Jarmuziewicz: Tak, tak.)
Teraz jest czas na zadawanie panu ministrowi
krótkich, trwaj¹cych najwy¿ej minutê, pytañ.
Bardzo proszê, senator Rulewski.

Senator Jan Rulewski:
Dziêkujê bardzo.
Panie Ministrze, jest dyrektywa, trochê spóŸniona, tak jak mówimy, jeœli chodzi o realizacjê.

Czy ministerstwo nie pokusi³oby siê o to, ¿eby te
wymogi i standardy wprowadziæ tak¿e w odniesieniu do nieco krótszych tuneli albo w ogóle krótkich? Przecie¿ nigdzie nie ma zakazu. To jest przecie¿ bezpieczeñstwo, które sobie nie wybiera, którego nie mierzy siê metrami, ono nie wybiera sobie
tunelu, mierz¹c metry i sekundy. Mo¿e mo¿na by
przyj¹æ to, co ju¿ obowi¹zuje tam, gdzie musi,
w odniesieniu do ni¿szych kategorii?

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Infrastruktury
Tadeusz Jarmuziewicz:
Ja obiecujê pani marsza³ek i panu senatorowi,
¿e na pañstwa rêce zostanie z³o¿ona pisemna informacja o tym, na jakim etapie w ministerstwie
s¹ prace dotycz¹ce tych spraw. Rzeczywiœcie, by³o
kilka dyskusji poœwiêconych tej tematyce. W Polsce mamy przepisy, które dotycz¹ tego typu zjawisk budowlanych, jednak przepisy, o których
dzisiaj mówimy, wynikaj¹ z potrzeby chwili, z potrzeby wdro¿enia tej dyrektywy. Panie Senatorze,
obiecujê, ¿e bêd¹ pisemne materia³y na ten temat
i one wp³yn¹ do Wysokiej Izby. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dziêkujê bardzo.
Czy s¹ jeszcze pytania?
Bardzo proszê, pan senator Wach.

Senator Piotr Wach:
Panie Ministrze, ustawa nak³ada pewne obowi¹zki na wojewodê, a mianowicie sprawowanie
nadzoru nad zapewnieniem bezpieczeñstwa
w tunelu.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Tadeusz Jarmuziewicz: Tak.)
Czy wprowadzenie tej ustawy nie wymaga nowelizacji jakichœ innych ustaw, na przyk³ad o administracji pañstwowej? Krótko mówi¹c, czy ten
obowi¹zek formalnie nie musi byæ przypisany wojewodzie równie¿ gdzieœ indziej?

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Infrastruktury
Tadeusz Jarmuziewicz:
Ja myœlê, ¿e ranga ustawy, bo mówimy o ustawie, wystarczy do tego, ¿eby na³o¿yæ na wojewodê
obowi¹zek. Mo¿na by siê pokusiæ o wpisanie
w ustawie o dzia³ach tego, ¿e wojewoda ma rozszerzone obowi¹zki, ale by³oby to dublowanie zapisów, poniewa¿ ta ustawa w zupe³noœci do tego wystarczy. Ja rozumiem pytanie i intencje pana senatora, ale proszê mi wierzyæ, ¿e to wystarczy.
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Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dziêkujê.
Czy s¹ jeszcze jakieœ pytania? Nie ma.
Dziêkujê bardzo.
Otwieram dyskusjê.
Nikt nie zg³osi³ siê do dyskusji.
Dziêkujê panu ministrowi.
Informujê pañstwa, ¿e nikt nie zapisa³ siê do
zabrania g³osu, ale jednoczeœnie w dyskusji
wnioski o charakterze legislacyjnym na piœmie
z³o¿y³ pan senator Marek Trzciñski.
Zgodnie z art. 52 ust. 2 Regulaminu Senatu zamykam dyskusjê.
Poniewa¿ zosta³y zg³oszone wnioski o charakterze legislacyjnym, zgodnie z art. 52 ust. 2 Regulaminu Senatu proszê Komisjê Gospodarki Narodowej oraz Komisjê Samorz¹du Terytorialnego
i Administracji Pañstwowej o ustosunkowanie siê
do przedstawionych w toku debaty nad tym punktem wniosków i przygotowanie wspólnego sprawozdania w tej sprawie.
Informujê, ¿e g³osowanie w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o drogach publicznych zostanie
przeprowadzone pod koniec posiedzenia Senatu.
Panie i Panowie Senatorowie, przystêpujemy
do rozpatrzenia punktu ósmego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o rachunkowoœci.
Przypominam, ¿e rozpatrywana ustawa zosta³a
uchwalona przez Sejm na siódmym posiedzeniu
23 stycznia 2008 r., a do Senatu przekazano j¹
24 stycznia tego roku. Marsza³ek Senatu 29 stycznia, zgodnie z art. 68 ust. 1 Regulaminu Senatu, skierowa³ j¹ do Komisji Gospodarki Narodowej, a ta po jej rozpatrzeniu przygotowa³a swoje
sprawozdanie.
Tekst ustawy jest zawarty w druku nr 49,
a sprawozdanie komisji w druku nr 49A.
Proszê pana senatora Stanis³awa Jurcewicza,
sprawozdawcê Komisji Gospodarki Narodowej,
o zabranie g³osu i przedstawienie sprawozdania
komisji w sprawie rozpatrywanej ustawy.

Senator Stanis³aw Jurcewicz:
Pani Marsza³ek! Wysoki Senacie!
W imieniu Komisji Gospodarki Narodowej
mam zaszczyt przedstawiæ sprawozdanie z pracy
komisji w sprawie projektu ustawy o zmianie
ustawy o rachunkowoœci.
Celem nowelizacji ustawy z dnia 29 wrzeœnia
1994 r. o rachunkowoœci jest wdro¿enie do polskiego porz¹dku prawnego postanowieñ dyrektywy 2006/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r., zmieniaj¹cej dyrektywê Rady 78/660/EWG w sprawie rocznych
sprawozdañ finansowych niektórych rodzajów
spó³ek, w sprawie skonsolidowanych sprawo-
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zdañ finansowych, w sprawie rocznych i skonsolidowanych sprawozdañ finansowych banków i innych instytucji finansowych, w sprawie rocznych
i skonsolidowanych sprawozdañ finansowych zak³adów ubezpieczeñ. Ponadto nowelizacja zmierza do uwzglêdnienia w przepisach ustawy nowelizowanej aktualnych realiów gospodarczych
i synchronizuje przepisy ustawy nowelizowanej
z innymi ustawami. Celem tej ustawy jest tak¿e
zwiêkszenie efektywnoœci dotychczas obowi¹zuj¹cych przepisów oraz u³atwienie ich stosowania.
W trakcie posiedzenia komisji stronê rz¹dow¹
reprezentowa³a pani minister El¿bieta Chojna-Duch. Podczas prac Biuro Legislacyjne przedstawi³o propozycje czternastu poprawek, jedn¹ z poprawek w trakcie pracy wycofa³o. Znaczna czêœæ
poprawek dotyczy³a koniecznoœci wyeliminowania mo¿liwych w¹tpliwoœci interpretacyjnych, jednoznacznego wskazania przepisów, do których
siê odsy³a, a tak¿e techniki prawodawczej. W czasie dyskusji przedstawione poprawki uzyska³y
akceptacjê strony rz¹dowej. W zwi¹zku z tym proponujê, aby panie i panowie senatorowie przyjêli
tê ustawê w takim kszta³cie, poniewa¿ podczas
prac komisji poprawki oraz ustawa wraz z poprawkami zawartymi w druku, który pañstwo
otrzymali, zosta³y przyjête przez komisjê jednog³oœnie. Dla informacji podam, ¿e Sejm w g³osowaniu równie¿ jednog³oœnie przyj¹³ projekt niniejszej ustawy.
W imieniu komisji wnoszê, aby Wysoki Senat
raczy³ uchwaliæ projekt ustawy wraz z poprawkami. Dziêkujê za uwagê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Bardzo dziêkujê, Panie Senatorze.
Czy ktoœ z pañstwa chce zadaæ pytanie senatorowi Jurcewiczowi? Przypomnê, ¿e pytanie nie
mo¿e trwaæ d³u¿ej ni¿ jedn¹ minutê. Nie widzê
chêtnych do zadania pytañ.
Przepraszam, nie ma jeszcze pani minister?
Ze wzglêdu na to, ¿e pani minister jest jeszcze
w drodze, zarz¹dzam siedmiominutow¹ przerwê,
do godziny 14.55.
(Przerwa w obradach od godziny 14 minut 48
do godziny 14 minut 57)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Wznawiam obrady.
Przypominam, ¿e zgodnie z art. 44 ust. 5…
A nie, nie, przepraszam bardzo.
Przypominam, ¿e rozpatrywana ustawa by³a
rz¹dowym projektem ustawy. Do reprezentowania stanowiska rz¹du w toku prac parlamentarnych zosta³ upowa¿niony minister finansów. Zgodnie z art. 50 Regulaminu Senatu g³os mo¿e za-
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braæ teraz obecna na naszym posiedzeniu pani
podsekretarz stanu, któr¹ witam serdecznie, pani
minister El¿bieta Chojna-Duch. Witam pani¹ serdecznie.
Czy zechce pani zabraæ g³os w sprawie rozpatrywanej ustawy i przedstawiæ stanowisku rz¹du?
Proszê uprzejmie w³¹czyæ mikrofon, bo Ÿle s³ychaæ.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów
El¿bieta Chojna-Duch: Dziêkujê bardzo.)
Jeszcze raz. Ju¿ jest chyba w³¹czony, tak?
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów
El¿bieta Chojna-Duch: Dziêkujê bardzo, Pani Senator. Panie i Panowie Senatorowie, je¿eli taka
bêdzie wola cz³onków Senatu, to oczywiœcie to
uczyniê.)
Dziêkujê, Pani Minister.
A zatem, czy jest taka wola i czy pañstwo senatorowie chc¹ zadaæ pani minister trwaj¹ce nie
d³u¿ej ni¿ minutê pytania? Nie widzê zg³oszeñ.
Czy ktoœ zapisa³ siê do dyskusji? Do dyskusji
nikt siê nie zapisa³.
W zwi¹zku z tym informujê, ¿e z³o¿ono dwa
wnioski o charakterze legislacyjnym, zosta³y z³o¿one na piœmie do protoko³u. S¹ to wnioski pana
senatora Marka Trzciñskiego i pana senatora Kazimierza Kleiny.
W zwi¹zku z tym, zgodnie z art. 52 ust. 2 Regulaminu Senatu, proszê Komisjê Gospodarki Narodowej o ustosunkowanie siê do przedstawionych
w toku debaty nad tym punktem wniosków i przygotowanie sprawozdania w tej sprawie.
Pani minister bardzo serdecznie dziêkujê.
Zamykam dyskusjê.
Pañstwa senatorów informujê, ¿e g³osowanie
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o rachunkowoœci zostanie przeprowadzone pod koniec posiedzenia Senatu.
Dziêkujê bardzo przedstawicielom rz¹du.
Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
dziewi¹tego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o przenoszeniu praw emerytalnych urzêdników Wspólnot Europejskich.
Przypominam, ¿e rozpatrywana ustawa zosta³a
uchwalona przez Sejm na siódmym posiedzeniu
23 stycznia, a do Senatu przekazano j¹ 24 stycznia 2008 r. Marsza³ek Senatu 29 stycznia 2008 r.,
zgodnie z art. 68 ust. 1 Regulaminu Senatu, skierowa³ j¹ do Komisji Rodziny i Polityki Spo³ecznej,
a ta po rozpatrzeniu ustawy przygotowa³a swoje
sprawozdanie w tej sprawie.
Przypominam ponadto, ¿e tekst ustawy jest
w druku nr 51, a sprawozdanie komisji w druku
nr 51A.
Proszê pana senatora Mieczys³awa Augustyna,
sprawozdawcê Komisji Rodziny i Polityki Spo³ecznej, o zabranie g³osu i przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Mieczys³aw Augustyn:
Pani Marsza³ek! Panie i Panowie Senatorowie!
Po wejœciu Polski do Wspólnoty Europejskiej
nast¹pi³ dosyæ du¿y przep³yw pracowników,
przede wszystkim z Polski, do ró¿nych instytucji
Wspólnot Europejskich. Kilkaset osób ju¿ tam
pracuje, a wkrótce, o ile postaramy siê wykorzystaæ nasz potencja³ intelektualny, mo¿e tam pracowaæ blisko pó³tora tysi¹ca osób.
Powsta³ nowy problem, problem przenoszenia
praw emerytalnych urzêdników Wspólnot Europejskich zarówno z systemu krajowego na poziom
Unii Europejskiej, jak i odwrotnie: z poziomu
Wspólnot Europejskich do krajowych systemów
emerytalnych. Kwestie te s¹ w Unii uregulowane
od 1968 r. w regulaminie, który dotyczy pracowników urzêdów i warunków zatrudnienia we
Wspólnotach Europejskich. To jest w³aœnie wdro¿enie tego rozporz¹dzenia, które zawiera ów regulamin i dotyczy, tak jak powiedzia³em, przenoszenia praw emerytalnych pracowników Wspólnot
Europejskich do polskiego systemu emerytalnego, ZUS i KRUS, i w odwrotnym kierunku.
Komisja nie wnios³a ¿adnych poprawek do tego
przed³o¿enia rz¹dowego. Polecamy Wysokiej Izbie
uchwalenie tej ustawy bez poprawek. Myœlê, ¿e
tak¿e u pañstwa nie budzi ona ¿adnych w¹tpliwoœci. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Bardzo dziêkujê, Panie Senatorze.
Proszê jeszcze zostaæ. Zobaczymy, czy ktoœ
z pañstwa senatorów nie ma pytañ do pana senatora sprawozdawcy. Nie widzê chêtnych.
(Senator Mieczys³aw Augustyn: Ja mo¿e, Pani
Marsza³ek, jeszcze tytu³em sprostowania.)
Tak?

Senator Mieczys³aw Augustyn:
Oczywiœcie mówi³em nie tylko o stanowisku
swojej komisji, Komisji Rodziny i Polityki Spo³ecznej, ale o stanowisku po³¹czonych komisji, a wiêc
tak¿e stanowisku Komisji Ustawodawczej.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Bardzo dziêkujê, Panie Senatorze, za przybli¿enie nam tematu.
Przypominam, ¿e rozpatrywana ustawa by³a
rz¹dowym projektem ustawy. Do reprezentowania stanowiska rz¹du w toku prac parlamentarnych zosta³ upowa¿niony minister pracy i polityki
spo³ecznej.
Zgodnie z art. 50 Regulaminu Senatu pragnê
zapytaæ obecn¹ – witam pañstwa – podsekretarz
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stanu, pani¹ minister Agnieszkê Ch³oñ-Domiñczak, czy chce zabraæ g³os w sprawie rozpatrywanej ustawy i przedstawiæ stanowisko rz¹du.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Spo³ecznej Agnieszka Ch³oñ-Domiñczak:
Nie, dziêkujê.)
Dziêkujê bardzo.
Nie znaczy to, ¿e pañstwo senatorowie nie bêd¹
mieli pytañ do pani minister.
W zwi¹zku z tym zadajê pañstwu pytanie: czy
pañstwo nie maj¹ kolejnych pytañ do pani minister? Nie. Dziêkujê bardzo.
Do dyskusji, któr¹ otwieram, równie¿ nikt siê
nie zapisa³.
Poniewa¿ nikt siê nie zapisa³ do dyskusji, zamykam dyskusjê.
Pañstwu z rz¹du dziêkujê za obecnoœæ podczas
naszej debaty.
Poniewa¿ nikt siê nie zapisa³ do g³osu, przypomnê jeszcze… Czy s¹ jakieœ wnioski o charakterze…
(G³os z sali: Nie ma.)
Nie ma te¿ wniosków o charakterze legislacyjnym.
W zwi¹zku z tym raz jeszcze podkreœlam, ¿e
zgodnie z art. 52 ust. 2 Regulaminu Senatu dyskusja zosta³a zamkniêta.
Informujê pañstwa senatorów, ¿e g³osowanie
w sprawie ustawy o przenoszeniu praw emerytalnych urzêdników Wspólnot Europejskich zostanie przeprowadzone pod koniec posiedzenia Senatu.
Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
dziesi¹tego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w pañstwach cz³onkowskich Unii Europejskiej.
Przypominam, ¿e rozpatrywana ustawa zosta³a
uchwalona przez Sejm na siódmym posiedzeniu
23 stycznia 2008 r. Do Senatu zosta³a przekazana
24 stycznia tego roku. Marsza³ek Senatu 29 stycznia, zgodnie z art. 68 ust. 1 Regulaminu Senatu, skierowa³ j¹ do Komisji Nauki, Edukacji
i Sportu, a ta po jej rozpatrzeniu przygotowa³a
swoje sprawozdanie w tej sprawie.
Przypominam, ¿e tekst ustawy znajduje siê
w druku nr 50, a sprawozdanie komisji w druku
nr 50A.
Proszê zatem sprawozdawcê Komisji Nauki,
Edukacji i Sportu, pana senatora Piotra Wacha,
o zabranie g³osu i przedstawienie nam sprawozdania komisji.

Senator Piotr Wach:
Pani Marsza³ek! Pani Minister! Wysoka Izbo!
Ustawa o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w pañstwach cz³onkowskich
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Unii Europejskiej zosta³a przez Komisjê Nauki,
Edukacji i Sportu rozpatrzona w dniu wczorajszym. I sk³adam pañstwu sprawozdanie w tej
sprawie.
Ale najpierw króciutko scharakteryzujê ustawê. Mianowicie jest to ustawa, która dostosowuje
prawo krajowe do czêœci przepisów dyrektywy
nr 36 z roku 2005 Wspólnot Europejskich. Dotyczy ona z grubsza nastêpuj¹cych kwestii: uznawania kwalifikacji w zakresie zawodów regulowanych, a tak¿e prawa wykonywania zawodu
w wypadku tych zawodów, przy czym ustawa ma
charakter ogólny, nie wymienia bezpoœrednio zawodów, których dotyczy, ale odsy³a do przepisów,
do za³¹czników prawa unijnego. Chodzi wiêc o uznawanie kwalifikacji, prawo wykonywania zawodu. Ponadto ustawa definiuje jakby now¹ kategoriê pracy osób, które s¹ zza granicy, a mianowicie
wprowadza tak zwane us³ugi transgraniczne jako
osobn¹ kategoriê. Te us³ugi transgraniczne s¹ zdefiniowane. W ogóle pocz¹tek ustawy zawiera s³ownik, jak to czêsto bywa, bardzo istotny w tym przypadku, s³ownik, który wyjaœnia pojêcia. I w tym
s³owniku w pkcie 25 s¹ zdefiniowane us³ugi transgraniczne jako wykonywane – znowu mówiê skrótowo – tymczasowo i okazjonalnie w zakresie zawodu regulowanego. W odniesieniu do us³ug tego
typu wymagania s¹ znacznie mniejsze.
Teraz przechodzê do tego, jak komisja ustosunkowa³a siê do ustawy. Otó¿ dyskusja na posiedzeniu komisji by³a d³uga i stosunkowo ¿ywa.
Dotyczy³a ona wielu kwestii. Bo w tej ustawie wystêpuj¹ równie¿ … Kwalifikacje zdobyte w wyniku
wykszta³cenia s¹ podzielone na cztery kategorie
i s¹ pewne odpowiedniki tego, co my widzimy
w prawie krajowym, je¿eli chodzi o wykszta³cenie.
Zdefiniowane jest to g³ównie poprzez liczbê lat
studiów, liczbê lat nauki, przy czym dotyczy to równie¿ tego, czy ta nauka by³a po maturze, czy
uczelnia wymaga uzyskania œwiadectwa dojrza³oœci, mówi¹c po naszemu, aby w niej mo¿na by³o
prowadziæ tê naukê. Tak ¿e ze wzglêdu na ogólny
charakter ustawy mo¿e powstaæ wiele pytañ i takie pytania na posiedzeniu komisji by³y.
W wyniku obrad komisja uchwali³a siedem poprawek i proponuje ich przyjêcie. S¹ to poprawki
stosunkowo drobne, przy czym czêœæ z nich ma
charakter jêzykowy, powiedzia³bym, redakcyjny,
a kilka z nich ma charakter merytoryczny. Jednak nawet te merytoryczne nie s¹, powiedzia³bym, pierwszorzêdnej wagi. Poprawki pierwsza, druga i trzecia w sprawozdaniu komisji maj¹ charakter merytoryczny, a czwarta, pi¹ta i siódma maj¹ charakter zdecydowanie redakcyjny.
Merytoryczny charakter ma równie¿ poprawka
szósta. Komisja… Ja nie bêdê pañstwu charakteryzowa³ tych poprawek. One w³aœciwie w ¿aden
sposób nie burz¹ porz¹dku ustawy ani nie dokonuj¹ ¿adnych zasadniczych zmian. One pewne
sprawy wyjaœniaj¹. Na przyk³ad jedna z poprawek
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merytorycznych, szósta, mówi o tym, ¿e minister
w³aœciwy do spraw szkolnictwa wy¿szego, który
jest w³aœciwie odpowiedzialny za ten ca³y proces
i jest koordynatorem w stosunku do innych resortów, mo¿e wyznaczyæ pracownika z obs³uguj¹cego go urzêdu do pe³nienia funkcji koordynatora.
Tego typu poprawki s¹ zawarte w sprawozdaniu.
Muszê powiedzieæ, ¿e mimo burzliwej dyskusji
i pewnych w¹tpliwoœci g³osowania w komisji, zarówno nad poprawkami, jak i nad przyjêciem tej
ustawy ³¹cznie z poprawkami, by³y jednog³oœne.
Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Bardzo dziêkujê, Panie Senatorze. Proszê zostaæ z nami.
Czy s¹ pytania, przypomnê: trwaj¹ce nie d³u¿ej
ni¿ minutê, do pana senatora sprawozdawcy?
Rozgl¹dam siê po sali, ale nie widzê chêtnych do
zadania takich pytañ. Dziêkujê bardzo.
Przypominam pañstwu, ¿e rozpatrywana ustawa by³a rz¹dowym projektem ustawy. Do reprezentowania stanowiska rz¹du w toku prac parlamentarnych zosta³ upowa¿niony minister nauki
i szkolnictwa wy¿szego.
Zgodnie z art. 50 Regulaminu Senatu g³os mo¿e teraz zabraæ obecny na posiedzeniu przedstawiciel rz¹du.
Mamy przyjemnoœæ powitaæ pani¹ minister Gra¿ynê Prawelsk¹-Skrzypek, podsekretarz stanu.
Czy pani minister chce zabraæ g³os w omawianej sprawie?
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki
i Szkolnictwa Wy¿szego Gra¿yna Prawelska-Skrzypek: Dziêkujê bardzo.)
Skoro pani rezygnuje z zabrania g³osu, pytam
panie i panów senatorów, czy maj¹ pañstwo krótkie pytania do pani minister obecnej dziœ na sali?
Nie. Dziêkujê bardzo.
Otwieram dyskusjê.
Do dyskusji, jak dot¹d, zapisa³ siê jeden senator, a jest nim pan senator Kazimierz Wiatr.
Przypomnê jeszcze, ¿e wnioski o charakterze
legislacyjnym mo¿na sk³adaæ do czasu zamkniêcia dyskusji.
Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Kazimierz Wiatr:
Pani Marsza³ek! Pani Minister! Panie i Panowie
Senatorowie!
Otó¿ omawiana ustawa jest niezwykle wa¿nym
ustaleniem legislacyjnym. Jest to jeden z tych
nielicznych przypadków, kiedy mamy do czynienia z ca³kowicie nowym bytem prawnym. Ustawa
ta zastêpuje bowiem dotychczasowe dwie ustawy

i mamy ca³kowicie nowe brzmienie, a zatem jako
Senat nie mamy ograniczeñ konstytucyjnych
w zakresie odnoszenia siê do poszczególnych zapisów, mamy du¿¹ swobodê.
Muszê powiedzieæ, ¿e dyskusja, jaka by³a na
posiedzeniu Komisji Nauki, Edukacji i Sportu,
dyskusja, któr¹ pan przewodnicz¹cy Wach doœæ
dobrze zaprezentowa³, mia³a jeszcze jeden element, o którym chcia³bym krótko powiedzieæ.
Otó¿ mo¿na by nawet powiedzieæ, ¿e ten tytu³
ustawy jest nieprecyzyjny, aczkolwiek uprecyzyjnienie go spowodowa³oby, ¿e by³by on znacznie
d³u¿szy. Mianowicie ustawa ta w zasadzie odnosi
siê do tych kwalifikacji zawodowych, które s¹ potwierdzone dyplomami, g³ównie dyplomami szkó³
wy¿szych czy innych szkó³. Jednak coraz czêœciej
– mo¿e wbrew porz¹dkowaniu œwiata w naszej cywilizacji, w którym w zasadzie wszystko tak siê
porz¹dkuje, tak¿e edukacja koñcz¹ca siê uzyskaniem kwalifikacji zawodowych – okazuje siê, ¿e
jest wiele takich kwalifikacji, które s¹ zdobywane
poza tym systemem kszta³cenia, poza systemem
otrzymywania dyplomów. W szczególnoœci mo¿na
tu mówiæ o takim przypadku – nie wiem, na ile to
siê bêdzie w naszym kraju rozwija³o, ale w niektórych krajach to jest doœæ istotnie zauwa¿alne – ¿e
m³odzi ludzie koñcz¹ na przyk³ad studia humanistyczne, nie wiem, nawet muzyczne, po czym koñcz¹ kursy czy studia podyplomowe, czy jakieœ specjalistyczne kursy z innej dziedziny i w tych dziedzinach prowadz¹ swoj¹ dalsz¹ dzia³alnoœæ zawodow¹. I te przypadki nie s¹ ujête w tej ustawie.
Muszê powiedzieæ, ¿e na posiedzeniu komisji
zaproponowa³em nawet dopisanie, korzystaj¹c
z tej swobody prawnej, o której mówi³em na pocz¹tku, z tego, ¿e mamy tak¹ mo¿liwoœæ, kolejnego artyku³u w tej ustawie, który to artyku³ upowa¿nia³by na przyk³ad ministra w³aœciwego do
spraw szkolnictwa wy¿szego do wydania rozporz¹dzenia tê sytuacjê jakoœ porz¹dkuj¹cego. Niemniej jednak muszê powiedzieæ – i tutaj z tego
miejsca przy okazji dziêkujê pani minister Prawelskiej, która na posiedzeniu komisji poinformowa³a nas o tym – ¿e prace zwi¹zane z uporz¹dkowaniem tego obszaru ju¿ trwaj¹, a sama, ¿e tak
powiem, istota tego zagadnienia jest doœæ z³o¿ona. To oczywiœcie spowodowa³o, ¿e takiej poprawki ani nie zg³osi³em w czasie trwania posiedzenia
komisji, ani nie zg³aszam w czasie tej debaty. Pozwalam sobie jednak na tym forum podzieliæ siê
tym z pañstwem, gdy¿ wydaje siê, ¿e waga tych
ustaleñ, które na posiedzeniu komisji pani minister nam obieca³a, bêdzie szczególnie podkreœlona. Bo jest to jakiœ istotny fragment. Oczywiœcie
on by bardziej nas interesowa³ w sytuacji, kiedy
nasi specjaliœci wyje¿d¿aj¹ za granicê, ale to jest
poza nasz¹ jurysdykcj¹. My raczej zajmujemy siê
tymi, którzy do nas ewentualnie przyje¿d¿aj¹,
i tym, jak to ewentualnie uregulowaæ. Ale rozumiem, ¿e w jakiejœ nieodleg³ej przysz³oœci taki do-
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kument do nas wp³ynie i wtedy bêdziemy siê nim
zajmowaæ.
Tak ¿e jeszcze raz dziêkujê pani minister za tê
obietnicê, za tê informacjê, a pañstwu dziêkujê za
uwagê. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Bardzo serdecznie dziêkujê, Panie Senatorze.
Informujê, ¿e lista mówców zosta³a wyczerpana. Wiêcej osób spoœród pañstwa senatorów nie
zapisa³o siê do dyskusji.
Informujê równie¿, ¿e nie otrzymaliœmy wniosków, ¿e nie z³o¿ono wniosków o charakterze legislacyjnym.
Zgodnie z art. 52 ust. 2 Regulaminu Senatu zamykam dyskusjê.
Informujê, ¿e g³osowanie w sprawie ustawy
o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych
nabytych w pañstwach cz³onkowskich Unii Europejskiej zostanie przeprowadzone pod koniec posiedzenia Senatu.
Panie i Panowie Senatorowie, przystêpujemy
do ³¹cznego rozpatrzenia punktu jedenastego
oraz punktu dwunastego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o nadaniu nowej nazwy Akademii Œwiêtokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach – tutaj uk³on w stronê
pana senatora Massalskiego – oraz stanowisko
Senatu w sprawie ustawy o nadaniu nowej nazwy
Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach
– widzê senatora Piechniczka.
Przypominam, ¿e rozpatrywane ustawy zosta³y
uchwalone przez Sejm na siódmym posiedzeniu
23 stycznia. Do Senatu zosta³y przekazane dzieñ
póŸniej. Marsza³ek Senatu 29 stycznia 2008 r.,
zgodnie z art. 68 ust. 1 Regulaminu Senatu, skierowa³ je do Komisji Nauki, Edukacji i Sportu. Komisja po rozpatrzeniu ustaw przygotowa³a swoje
sprawozdania w tych sprawach.
Przypominam ponadto, ¿e teksty ustaw zawarte s¹ w drukach nr 52 oraz 53, a sprawozdania komisji w drukach nr 52A i 53A.
Proszê wywo³anego ju¿ pana senatora Massalskiego, aby zabra³ g³os i w imieniu Komisji Nauki,
Edukacji i Sportu przedstawi³ nam sprawozdanie
w sprawie ustawy o nadaniu nowej nazwy Akademii Œwiêtokrzyskiej imienia Jana Kochanowskiego w Kielcach.
Zapraszam, Panie Senatorze.

Senator Adam Massalski:
Pani Marsza³ek! Pani Minister! Szanowni Pañstwo!
Z ogromn¹ satysfakcj¹ stajê tutaj jako sprawozdawca Komisji Nauki, Edukacji i Sportu Senatu,
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aby przedstawiæ wniosek w sprawie nadania nowej nazwy Akademii Œwiêtokrzyskiej, która to nazwa ma brzmieæ: Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach.
Spraw¹ t¹, tak jak pani marsza³ek by³a uprzejma powiedzieæ, komisja zajmowa³a siê na swoim
posiedzeniu, tych spraw dotycz¹ druki nr 53 i 53A
oraz nr 52 i 52A.
Zawarty w ustawie – Prawo o szkolnictwie wy¿szym z 27 lipca 2005 r. art. 3 ust. 3 g³osi, ¿e wyraz
„uniwersytet” uzupe³niony przymiotnikiem lub
przymiotnikami w celu okreœlenia profilu uczelni
mo¿e byæ u¿ywany w nazwie uczelni, której jednostki organizacyjne posiadaj¹ co najmniej szeœæ
uprawnieñ do nadawania stopnia naukowego doktora, w tym co najmniej cztery w zakresie nauk
objêtych profilem uczelni. Akademia Œwiêtokrzyska w Kielcach posiada aktualnie siedem takich uprawnieñ: w zakresie historii – uzyskane
w 1989 r., jêzykoznawstwa – uzyskane dziewiêæ
lat póŸniej, fizyki – uzyskane w styczniu 2005 r.,
biologii – uzyskane w marcu 2007 r., geografii
– uzyskane w czerwcu 2007 r., sztuk piêknych –
uzyskane we wrzeœniu 2007 r. oraz pedagogiki
– uzyskane ju¿ po skierowaniu tej sprawy do
rz¹du, po uchwale Senatu Akademii Œwiêtokrzyskiej, czyli w trakcie procedowania zmiany nazwy,
29 paŸdziernika 2007 r. Tak wiêc jest siedem uprawnieñ, czyli o jedno wiêcej, ni¿ jest wymagane.
Warto nadmieniæ, ¿e w 2002 r. uczelnia uzyska³a uprawnienia do nadawania stopnia doktora
habilitowanego w zakresie historii.
Obecnie w Akademii Œwiêtokrzyskiej uczy siê
dwadzieœcia szeœæ tysiêcy studentów oraz dwa tysi¹ce studentów podyplomowych, a wiêc nale¿y
ona do bardzo du¿ych uczelni polskich. Zatrudnia oko³o tysi¹ca nauczycieli akademickich,
w tym ponad dwustu trzydziestu profesorów, czyli doktorów habilitowanych i profesorów tytularnych. W sumie jest tam siedem wydzia³ów, w tym
piêæ w Kielcach i dwa w filii w Piotrkowie Trybunalskim, dwadzieœcia cztery kierunki studiów,
w tym dwadzieœcia dwa kierunki studiów magisterskich. Akademia kszta³ci studentów w ponad
siedemdziesiêciu specjalizacjach.
W zwi¹zku ze spe³nieniem cytowanych wymagañ ustawy Senat Akademii Œwiêtokrzyskiej
4 paŸdziernika 2007 r. podj¹³ uchwa³ê w sprawie
zmiany nazwy uczelni. Rz¹d Rzeczypospolitej
Polskiej 22 paŸdziernika 2007 r. przes³a³ projekt
ustawy do Sejmu. 7 listopada, po zmianie rz¹du,
rz¹d ponownie przes³a³ do Sejmu ten wniosek czy
te¿ raczej potwierdzi³, ¿e jest zgoda na jego procedowanie. Sejmowa komisja edukacji jednomyœlnie, 9 stycznia 2008 r., zaakceptowa³a treœæ projektu bez poprawek. 23 stycznia 2008 r. Sejm
w g³osowaniu przyj¹³ rz¹dowy projekt ustawy.
Wynik g³osowania by³ jednoznaczny – 435 pos³ów za, 1 wstrzyma³ siê od g³osu, nikt nie by³
przeciw.
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W czasie posiedzenia Komisji Nauki, Edukacji
i Sportu, wobec takiego przebiegu sprawy, równie¿ nie by³o ¿adnych krytycznych uwag, nie zg³oszono ¿adnych poprawek. I dlatego komisja wnosi
o zmianê nazwy Akademii Œwiêtokrzyskiej na
Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy imienia Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Bardzo dziêkujê, Panie Senatorze.
Teraz proszê, aby zmieni³ pana na trybunie senackiej pan senator Antoni Piechniczek, który
w imieniu Komisji Nauki, Edukacji i Sportu
przedstawi sprawozdanie komisji w sprawie ustawy o nadaniu nowej nazwy Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach.
Bardzo proszê pana senatora Piechniczka.

Senator Antoni Piechniczek:
Pani Marsza³ek! Pani Minister! Szanowni Senatorzy!
W imieniu Komisji Nauki, Edukacji i Sportu
chcia³bym rekomendowaæ przyjêcie przez Akademiê Wychowania Fizycznego w Katowicach nazwy
Akademii Wychowania Fizycznego imienia Jerzego Kukuczki.
Chcia³bym zwróciæ uwagê na to, ¿e Akademia
Wychowania Fizycznego w Katowicach jest jedn¹
z najlepszych tego typu uczelni w naszym kraju.
Dzia³a na terenie, na którym by³o szczególnie du¿o osi¹gniêæ sportowych. Jest to ziemia, która wyda³a mnóstwo z³otych medalistów olimpijskich,
wspania³ych sportowców, rekordzistów œwiata,
wielkie osobowoœci sportu. Senat tej uczelni s³usznie zauwa¿y³, i¿ na szczególnie wyró¿nienie patronowania tej uczelni zas³u¿y³ Jerzy Kukuczka,
himalaista, zdobywca wszystkich oœmiotysiêczników œwiata, swego rodzaju fenomen fizjologiczny z têtnem czterdzieœci uderzeñ na minutê, cz³owiek, który wchodzi³ na oœmiotysiêczniki bez butli tlenowej, podczas gdy inni i z tlenem nie potrafili
siê tam dostaæ. Tak ¿e rekomendujê tego nowego
patrona tej uczelni. To, co mówiê, spotka³o siê
z uznaniem Komisji Nauki, Edukacji i Sportu.
Bardzo proszê o zatwierdzenie przyjêcia przez
Akademiê Wychowania Fizycznego w Katowicach
imienia Jerzego Kukuczki. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Bardzo dziêkujê, Panie Senatorze, za sprawozdanie.
Zgodnie z art. 44 ust. 5 Regulaminu Senatu pañstwo senatorowie mog¹ zg³aszaæ z miejsca trwaj¹ce
nie d³u¿ej ni¿ minutê pytania do sprawozdawców.

Czy s¹ takie pytania? Czy ktoœ pragnie zadaæ…
Bardzo proszê, Panie Senatorze.
Pan senator Kieres.

Senator Leon Kieres:
Mam pytania do pana senatora Massalskiego,
z pe³n¹ ¿yczliwoœci¹ dla tej inicjatywy.
Tak sobie myœlê, Panie Senatorze, ¿e zmiana tej
nazwy, wed³ug inicjatorów i pos³ów, którzy g³osowali tak gremialnie za t¹ zmian¹, ma pewnie nobilitowaæ tê uczelniê, bo w nazwie bêdzie „uniwersytet”. Powiem panu szczerze, i to jest czêœæ pytania,
mimo stwierdzeñ zawartych w moim wyst¹pieniu, dotychczasowa nazwa by³a piêkna: Akademia Œwiêtokrzyska imienia Jana Kochanowskiego w Kielcach.
Pytanie pierwsze: dlaczego chcecie pañstwo jednak tego uniwersytetu w nazwie? Czy ta nazwa
ma nobilitowaæ? Dzisiaj w³aœnie coraz powszechniej zmienia siê utrwalone tradycj¹ nazwy akademii rolniczych, akademii medycznych na uniwersytety.
Druga sprawa. Chcia³bym pana zapytaæ, czy
w przysz³oœci ta uczelnia nie bêdzie chcia³a poszerzyæ przedmiotu swoich zainteresowañ badawczych i dydaktycznych tak¿e poza kierunki humanistyczne i przyrodnicze. No i wtedy znowu
trzeba bêdzie zmieniæ nazwê, na uniwersytet humanistyczny, przyrodniczy i, nie wiem, matematyczny czy techniczny…
Moje trzecie pytanie. Co najmniej dwie osoby
z mojego wydzia³u prawa Uniwersytetu Wroc³awskiego s¹ zatrudnione w Kielcach, w Akademii
Œwiêtokrzyskiej póki co. Podawa³ pan tutaj liczby
dotycz¹ce zatrudnionej w akademii profesury.
Trzeba by jednak pamiêtaæ, ¿e te osoby s¹ zatrudnione i na pierwszym, i na drugim etacie. Jak
w zwi¹zku z tym wygl¹da, wed³ug pana, to zatrudnienie w akademii przy tej klasyfikacji?
Proszê nie odbieraæ tego jako próby utr¹cenia
tej inicjatywy, bo ja popieram wszystkie dzia³ania, które prowadz¹ do rozwoju œrodowiska
akademickiego, rozszerzenia korporacji polskiej profesury, tak¿e na ma³e oœrodki akademickie. Nie mówiê, ¿e Kielce s¹ ma³ym oœrodkiem. Pan tu przedstawi³ liczby, które wskazuj¹,
¿e to jest prê¿ny i na pewno nie najmniejszy oœrodek akademicki. Nie wy³¹cznie dla zarobku,
ale zwykle te¿ trochê z altruizmu prowadzê zajêcia w ma³ych oœrodkach, nie tylko na uniwersytecie, bo widzê na przyk³ad biedê m³odzie¿y,
która nigdy by nie podjê³a studiów, gdyby nie
by³o kierunków w Wa³brzychu, tam, gdzie ja wyk³adam, gdzieœ tam w G³ogowie, w moim rodzinnym Koszalinie, a nawet w jeszcze mniejszych
oœrodkach. To tak¿e jest rola prywatnych uczelni. Wiêc raczej z ¿yczliwoœci i chêci wspierania
w³aœnie takich inicjatyw pozwalam sobie zadaæ
te pytania.
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Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Bardzo dziêkujê panu senatorowi Leonowi Kieresowi.
Proszê uprzejmie, pan senator Massalski.

Senator Adam Massalski:
Dziêkujê bardzo panu senatorowi, profesorowi, który nie wprawi³ mnie absolutnie w ¿adne zak³opotanie.
Przez szeœæ lat kierowa³em t¹ uczelni¹, st¹d j¹
doskonale znam i potrafiê na te pytania odpowiedzieæ. I myœlê, ¿e usatysfakcjonujê pana profesora, pana senatora tymi odpowiedziami.
Dlaczego nastêpuje zmiana nazwy „akademia”
na „uniwersytet” i czy taka myœl powsta³a… Otó¿
to jest spowodowane aktualnym stanem…
(Sygna³ telefonu komórkowego)
Przepraszam najmocniej, ale coœ mi tutaj
dzwoni…
(Senator Leon Kieres: To nie ja.)
(Senator Grzegorz Banaœ: Pani rektor akademii.)
Nie, nie. To w³aœnie do mnie dzwoni¹, czy to…
Pani rektor jedzie w³aœnie w tej chwili… Aktualna
pani rektor Akademii Œwiêtokrzyskiej jedzie do
Warszawy i w³aœnie mówi³em, ¿e pewnie nie
zd¹¿y.
Otó¿, proszê pañstwa, ta zmiana jest spowodowana brzmieniem poszczególnych artyku³ów
ustawy – Prawo o szkolnictwie wy¿szym z 2005 r.,
które mówi¹, ¿e nazwa „akademia” mo¿e byæ u¿ywana w stosunku do uczelni posiadaj¹cych dwa
prawa doktoryzowania. Je¿eli zaœ uzyskaj¹ one
szeœæ praw, mog¹ staæ siê uniwersytetami. I st¹d
jest taka hierarchia, w której uniwersytet jest wy¿ej ni¿ akademia, chocia¿ jako absolwent Uniwersytetu Jagielloñskiego bardzo jestem przywi¹zany do nazwy „Akademia Krakowska”, która powsta³a w 1364 r.
Poza tym Akademia Œwiêtokrzyska – ja nie
chcia³bym ju¿ pañstwa nudziæ zbyt d³ugim wywodem – dopiero w 2000 r. zosta³a przemianowana
z Wy¿szej Szko³y Pedagogicznej w Kielcach na
Akademiê Œwiêtokrzysk¹. Wtedy, to by³o chyba
w³aœnie za czasów, kiedy ministrem by³ siedz¹cy
tu pan profesor Wittbrodt, czyniliœmy takie starania. Zosta³y one uwieñczone sukcesem, bo mieliœmy ju¿ wtedy odpowiednie uprawnienia.
W konsekwencji, to siê ju¿ wi¹¿e z drugim pytaniem pana profesora, poszerzono profil kszta³cenia na uczelni. Otó¿, jeszcze o tym nie mówi³em,
zosta³y z³o¿one dwa kolejne wnioski o prawo do
doktoryzowania na naszej uczelni, które ju¿ uzyska³y pozytywn¹ opiniê Rady G³ównej Szkolnictwa
Wy¿szego i wysz³y poza ni¹. S¹ to wnioski ósmy
i dziewi¹ty, w sprawie doktoryzowania w dziedzinie medycyny i chemii. Na naszym Wydziale Nauk

53

o Zdrowiu jest dwudziestu czterech profesorów,
wiêc wniosek nie budzi³ zastrze¿eñ pod wzglêdem
formalnym ani merytorycznym. Nie ma u nas
wprawdzie kierunku medycyna ani wydzia³u lekarskiego, ale kszta³cimy pielêgniarki, po³o¿ne,
fizjoterapeutów, edukujemy studentów w zakresie opieki paliatywnej. Chcemy rozszerzaæ zakres
dzia³añ. W perspektywie mamy utworzenie kolejnych kierunków uniwersyteckich. Jak wiadomo,
klasyczny uniwersytet œredniowieczny to cztery
wydzia³y: sztuki wyzwolone, medycyna, prawo
i teologia. Otó¿ chcemy uruchomiæ – podjêliœmy
ju¿ kroki w tej sprawie – administracjê, prawo administracyjne, to bêdzie nastêpny kierunek. A potem jeszcze filozofiê i socjologiê. Profesorowie s¹
ju¿ zatrudnieni.
Myœlimy równie¿ o tym, ¿e uprawnienia w zakresie doktoryzowania uzyska tak¿e politologia.
Osi¹gniêta zosta³a ju¿ wymagana liczba profesorów, czyli spe³nione s¹ warunki formalne, oprócz
jednego. Musi jeszcze up³yn¹æ czas, bo jest taka
sytuacja, ¿e profesor do minimum kadrowego liczy siê dopiero wtedy, kiedy jest zatrudniony na
uczelni przez co najmniej rok. My zatrudniliœmy
niektórych profesorów w tym roku akademickim,
w paŸdzierniku, bêd¹ siê wiêc liczyæ od 1 paŸdziernika przysz³ego roku, dopiero po tym terminie bêdzie mo¿na sk³adaæ wnioski.
Zastanawiamy siê te¿ nad tym, ¿eby z³o¿yæ
wnioski w sprawie politologii i ekonomii, jak równie¿ teorii i historii literatury. Wtedy bêdziemy
mieli dwanaœcie kierunków studiów, czyli bêdziemy spe³niaæ wymagania zwi¹zane z bezprzymiotnikowym, Panie Profesorze, Panie Senatorze, uniwersytetem, czyli pe³nym uniwersytetem.
Jeszcze na marginesie chcia³bym powiedzieæ,
¿e województwo œwiêtokrzyskie, czyli Kielecczyzna, jako jedyne by³o dotychczas pozbawione uniwersytetu. St¹d nasze marzenia. To s¹ marzenia
spo³ecznoœci ca³ego regionu. Na posiedzeniu Sejmu by³y telewizja i radio, nagrywali to wszyscy
z oœrodków regionalnych w Kielcach, z rejonu
œwiêtokrzyskiego, to siê cieszy³o du¿ym zainteresowaniem.
I wreszcie ostatnie pytanie, bo s¹dzê, ¿e o poszerzeniu mo¿liwoœci ju¿ dostatecznie powiedzia³em. Trzecie pytanie dotyczy³o tego, jak to jest
z kadr¹ naukow¹ na pierwszym i drugim etacie.
Otó¿ liczba, któr¹ poda³em, czyli dwustu trzydziestu profesorów, okreœla tych, którzy s¹ na pierwszym etacie. Nie s¹ w to wliczeni profesorowie
zatrudnieni na drugim etacie, ale wy³¹cznie na
pierwszym. Na drugim etacie zatrudniamy jedynie na kilku kierunkach studiów, tam, gdzie nie
mamy jeszcze w³asnej kadry. Chcê te¿ powiedzieæ, ¿e dynamika rozwoju m³odych pracowników naukowych w akademii jest du¿a. W instytucie historii, który reprezentujê, w zesz³ym roku
by³y dwie habilitacje, obecnie trzy s¹ w toku. W zesz³ym roku na naszej uczelni uzyskany zosta³ je-
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den tytu³ profesorski, a w tym roku – znam tê
sprawê dok³adnie, bo dotyczy mojego instytutu –
zosta³ rozpatrzony wniosek w sprawie kolejnego
tytu³u dla naszego wychowanka, ju¿ z naszej
uczelni, naszego absolwenta. Ju¿ dwóch naszych
absolwentów jest profesorami tytularnymi. Oni
skoñczyli uczelniê w Kielcach, nie byli na studiach w innych oœrodkach. Uczelnia w przysz³ym
roku bêdzie mia³a czterdzieœci lat, od momentu
utworzenia Wy¿szej Szko³y Nauczycielskiej
w Kielcach.
(Przewodnictwo obrad obejmuje marsza³ek
Bogdan Borusewicz)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Proszê o zadanie pytania pana senatora Wittbrodta.

wiê o wielocz³onowoœci. Wszyscy wiedz¹, ¿e je¿eli
jest mo¿liwoœæ ominiêcia, to ten dodatkowy zapis
w ustawie, dodatkowy warunek jest zbêdny, bo
ka¿dy znajdzie obejœcie tego pierwszego.
(Senator Grzegorz Banaœ: Ale podstaw¹ jest
szeœæ kierunków.)
To jasne.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dobrze.
Panowie Senatorowie, proszê teraz nie dyskutowaæ.
Pan senator Kieres.
(Senator Leon Kieres: Ja nie chcê zadaæ pytania, chcia³bym zapisaæ siê do dyskusji.)
Aha. Dziêkujê.
Teraz pan senator Grubski.
Zg³asza siê równie¿ pani senator Fetliñska.

Senator Maciej Grubski:
Senator Edmund Wittbrodt:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Mam pytanie natury bardziej ogólnej. Rozumiem, ¿e w tej sytuacji uczelnia spe³nia wymagania, chce zmieniæ nazwê, wystêpuje o to i procedura jest uruchomiona. Moje pytanie o charakterze ogólnym dotyczy wspomnianego przymiotnika, uniwersytet jakiœ tam. Czy komisja rozpatrywa³a, co by by³o, gdyby ktoœ zaproponowa³ czterocz³onowy przymiotnik? Czy wtedy ka¿dy – ja nie
mówiê, ¿e tak jest w tym przypadku, ale hipotetycznie mog³oby tak byæ – kto powie, ¿e s¹ u niego
cztery kierunki, ka¿dy inny, od Sasa do lasa,
spe³nia ten ustawowy warunek? Tylko dlatego, ¿e
w przymiotniku s¹ cztery cz³ony. Czy komisja to
rozpatrywa³a?

Panie Marsza³ku, moje pytanie wi¹¿e siê ze
zmian¹ nazwy Akademii Wychowania Fizycznego
w Katowicach. Jerzy Kukuczka we wszystkich
materia³ach pojawia siê jako wielki himalaista.
Ale czy wiemy, jak¹ dyscyplinê – a w wypadku
Akademii Wychowania Fizycznego dyscypliny
olimpijskie s¹ bardzo wa¿ne – uprawia³ Jerzy Kukuczka? To bêdzie wa¿ne dla studentów. Kto odpowie?
(Rozmowy na sali)
By³o to podnoszenie ciê¿arów. Jest proœba, ¿eby nie zapominaæ o tym, ¿e Jerzy Kukuczka to by³
równie¿ dobry sportowiec, je¿eli chodzi o podnoszenie ciê¿arów.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Senator Adam Massalski:
Panie Profesorze, Panie Senatorze! Nie jestem
prawnikiem, ale ustawa to chyba dopuszcza, bo
nie ma ograniczenia. Jest napisane: jeden lub
przymiotniki. Zaraz dok³adnie przytoczê ten
punkt ustawy: „lub przymiotnikami”. Tak ¿e nie
ograniczono liczby przymiotników, móg³by byæ na
przyk³ad uniwersytet humanistyczno-przyrodniczo-medyczno-pedagogiczny.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Edmund Wittbrodt:
To jest tylko pewna interpretacja. To by³ przyk³ad uniwersytetu z przymiotnikiem. Ja zaœ mó-

Rozumiem, ¿e jest pytanie i od razu jest odpowiedŸ.
(Weso³oœæ na sali)
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Pani senator Fetliñska.

Senator Janina Fetliñska:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Chcia³abym zapytaæ pana senatora o Wydzia³
Nauk o Zdrowiu czy nauk o ochronie zdrowia Akademii Œwiêtokrzyskiej, prawie ju¿ uniwersytetu.
Czy oprócz pielêgniarstwa jest tam jeszcze jakiœ
inny kierunek? Czy jest równie¿ medycyna, jeœli
nie aktualnie, to w planie? Jak to wygl¹da?
(Senator Adam Massalski: Ja ju¿ mówi³em
o tym, ¿e planujemy w przysz³oœci…)
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Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Przepraszam, czy to jest pytanie do tego punktu, Pani Senator?
(Senator Janina Fetliñska: Do tego punktu, tak,
tak.)
Bo akademie medyczne s¹ w nastêpnym punkcie.
(Senator Adam Massalski: Ale to dotyczy Akademii Œwiêtokrzyskiej.)
Proszê bardzo, Panie Senatorze, dobrze.
(Senator Adam Massalski: Tak. Otó¿…)
To dotyczy poprzedniego pytania, rozumiem, ¿e
pan senator mo¿e odpowiedzieæ.
(Senator Janina Fetliñska: To dotyczy Akademii
Œwiêtokrzyskiej, Panie Marsza³ku.)
Tak, proszê bardzo.

Senator Adam Massalski:
Cztery czy piêæ lat temu mia³a miejsce reforma
szkolnictwa. W zwi¹zku z akcesem do Unii Europejskiej przeprowadzono reformê szkolnictwa
w³aœnie w zakresie szkolenia pielêgniarek. Przyjêto wtedy, ¿e bêd¹ likwidowane licea i studia medyczne, a w ich miejsce powstan¹ licencjackie trzyletnie studia pielêgniarskie lub piêcioletnie studia drugiego stopnia w zakresie pielêgniarstwa,
po³o¿nictwa i innych tego typu specjalnoœci, które
dotychczas wystêpowa³y w liceach medycznych
i w studiach medycznych. Otó¿ my jako uczelnia
podjêliœmy siê wtedy du¿ego wysi³ku przejêcia liceum medycznego i studium medycznego w Kielcach. Marsza³ek województwa przekaza³ nam budynek, w którym mieœci³a siê ta szko³a. My za 2,5
miliona z³ wyremontowaliœmy ten budynek i podjêliœmy kszta³cenie pielêgniarek, po³o¿nych i fizjoterapeutów.
Teraz zaœ – ze wzglêdu na to, ¿e jak pani doktor
doskonale wie, nie ma profesorów tytularnych
pielêgniarstwa – aby spe³niæ wszystkie wymagania formalne, zatrudnialiœmy samodzielnych pracowników naukowych, którzy znajdowali siê na terenie Kielc, gdy¿ w minionym okresie, kilkanaœcie
lat temu, w Kielcach istnia³ Instytut Kszta³cenia
Klinicznego Akademii Medycznej w Krakowie,
w którym by³o zatrudnionych kilkunastu profesorów i odbywa³y siê zajêcia w tym zakresie ostatnich
lat studiów z Akademii Medycznej w Krakowie. Ci
profesorowie byli równoczeœnie ordynatorami oddzia³ów klinicznych w Zespolonym Szpitalu Wojewódzkim w Kielcach. Oni po likwidacji Instytutu
Kszta³cenia Klinicznego AM pozostali w Kielcach
jako ordynatorzy. Mieli tytu³y i wszelkie uprawnienia, ale pozbawieni byli dydaktyki. I kiedy siê pojawi³a ta okazja, zostali zaproszeni na uczelniê
i z ogromn¹ chêci¹ podjêli siê wspó³pracy z Akademi¹ Œwiêtokrzysk¹. To by³ ten zaczyn.
My stopniowo, podpisuj¹c umowy na przyk³ad
z oddzia³ami w ró¿nego rodzaju uzdrowiskach
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w Busku Zdroju, zw³aszcza w zakresie fizjoterapeutyki, pozyskaliœmy jeszcze dodatkow¹ kadrê.
W tej chwili, tak jak mówiê, jest ponad dwudziestu profesorów medycyny. Ale teraz okaza³o siê,
¿e nie bêdzie dziedziny nauki: nauka o zdrowiu,
tylko bêdzie medycyna. I st¹d ten gotowy ju¿
wniosek musieliœmy dostosowaæ do medycyny.
W zwi¹zku z tym bêd¹ prowadzone rozmowy na
temat tego – ja myœlê, ¿e bêd¹ rozmowy w Ministerstwie Zdrowia, w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego – czy bêdzie akceptacja dla utworzenia kierunku lekarskiego w Kielcach w ramach w³aœnie tego uniwersytetu, nowo nazwanej
uczelni, Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego.
Tak wygl¹da sytuacja w tej chwili, ale to jeszcze
nie jest zamkniête. My kszta³cimy teraz na poziomie magisterskim na wszystkich trzech kierunkach: po³o¿nictwie, pielêgniarstwie i fizjoterapii.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Proszê bardzo, Pani Senator, jeszcze jedno pytanie.

Senator Janina Fetliñska:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Ja chcia³abym dopytaæ. Ten doktorat nauk medycznych bêdzie nadawany absolwentom studiów pielêgniarskich i po³o¿niczych, tak?

Senator Adam Massalski:
Bêdzie to te¿ mo¿liwe.
(Senator Janina Fetliñska: Na razie, tak?)
Tak, tak. Je¿eli te doktoraty bêd¹ spe³niaæ warunki.
(Senator Janina Fetliñska: Dziêkujê bardzo.)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Pan senator Misio³ek.

Senator Andrzej Misio³ek:
Panie Senatorze, chcia³bym siê dowiedzieæ, czy
by³y prowadzone rozmowy z politechnik¹ w Kielcach na temat ewentualnego po³¹czenia i utworzenia uniwersytetu bezprzymiotnikowego. Bo,
jak rozumiem, po³¹czenie si³ akademii i politechniki da³oby mo¿liwoœæ utworzenia uniwersytetu bezprzymiotnikowego. Dziêkujê.
(Senator Adam Massalski: Mogê?)
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Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Proszê uprzejmie.

Senator Adam Massalski:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Senatorze, chcia³bym poinformowaæ, ¿e
w Kielcach ten problem po³¹czenia czy samodzielnego starania siê o prawa uniwersyteckie od
dawna funkcjonowa³. Otó¿, proszê pañstwa, sytuacja jest tego rodzaju, ¿e jednak po bardzo d³ugich dyskusjach, wielu ró¿nych wahniêciach, bo
by³a w³aœnie taka opcja, ¿e siê bêdziemy ³¹czyæ…
Proszê pañstwa, to jest bardzo skomplikowane,
bo to w ka¿dym œrodowisku jest skomplikowany
problem. W tej chwili wspó³praca pomiêdzy Akademi¹ Œwiêtokrzysk¹ a Politechnik¹ Œwiêtokrzysk¹ uk³ada siê znakomicie, jest pe³na
wspó³praca, realizujemy ró¿ne wspólne programy w ramach Unii Europejskiej, ale ju¿ kilka lat
temu doszliœmy do wniosku, ¿e nie ma sensu
³¹czenie tych uczelni. Podstawy takiej decyzji by³y skomplikowane.
Przede wszystkim chodzi³o o nierównoœæ w zakresie warunków lokalowych. Politechnika swoje
budynki mia³a wybudowane w latach szeœædziesi¹tych, bo jest uczelni¹ o cztery lata starsz¹
i zd¹¿y³a wybudowaæ wszystkie swoje budynki
jeszcze przed krachem gospodarczym, który siê
zacz¹³ mniej wiêcej w 1975 r., jak pañstwo pamiêtacie. My dopiero mieliœmy w planach wznoszenie pierwszego budynku. Zacz¹³ on byæ wznoszony w 1978 r., co spowodowa³o, ¿e póŸniej to
siê zatrzyma³o, miano ten budynek rozbieraæ,
przekazywaæ kuratorium – by³y przeró¿ne pomys³y. Tak to niestety wtedy by³o, na prze³omie
lat siedemdziesi¹tych i osiemdziesi¹tych. Ten
budynek jest dzisiaj okaza³ym budynkiem Wydzia³u Matematyczno-Przyrodniczego, który
ostatnio zosta³ wzbogacony o nowy budynek za
2
sumê 40 milionów z³ o powierzchni 10 tysiêcy m .
Umieœciliœmy tam trzy nowe kierunki studiów,
mianowicie informatykê, ochronê œrodowiska
i chemiê. W ten sposób skoncentrowaliœmy ca³y
Wydzia³ Matematyczno-Przyrodniczy w jednym
miejscu. Koledzy z politechniki trochê siê obawiali, jak s¹dzê, tego po³¹czenia, tego, ¿e oni
strac¹ na warunkach lokalowych. Tak¿e kwestia
dotowania i algorytmu nie u³atwia³a, powiedzmy
sobie, rozmów na ten temat pomiêdzy obydwoma
uczelniami.
Panie Senatorze, automatyczne utworzenie
uniwersytetu bezprzymiotnikowego nie by³o takie
proste, dlatego ¿e do niedawna my liczyliœmy na
szeœæ kierunków, siedem w dobrym wypadku,
a politechnika dopiero w zesz³ym tygodniu uzyska³a szóste uprawnienie w zakresie doktoryzowania. Tak wiêc nie by³o to takie oczywiste, bo a nu¿

siê zdarzy, ¿e centralna komisja powie, ¿e coœ tam
jeszcze jest do spe³nienia i od³o¿y ten wniosek na
rok. Zatem nie by³o to takie ewidentne.
Chcia³bym powiedzieæ, ¿e po³¹czenie… Bo jest
w Polsce jeden uniwersytet, który powsta³ w wyniku prostego po³¹czenia politechniki i wy¿szej
szko³y pedagogicznej, to jest uniwersytet w Zielonej Górze, i to po³¹czenie nie za dobrze siê sprawdzi³o. Œwietnie siê sprawdzi³o w Olsztynie – nie ma
kolegi senatora Góreckiego – bo tam jest to kwitn¹ca uczelnia, z tym ¿e ona powstawa³a w trochê
innych warunkach, bo jedna uczelnia by³a bardzo
silna. Ale jak siê ³¹cz¹ dwie uczelnie œredniej wielkoœci, to czasem jest k³opot.
I st¹d my przyjêliœmy ostatecznie… Powsta³
specjalny komitet do utworzenia uniwersytetu
w Kielcach i ten komitet, proszê pañstwa, od razu
okreœli³, ¿e bêd¹ jednak dwie uczelnie. Je¿eli
ewentualnie spo³ecznoœæ politechniki… Bo proszê jeszcze pamiêtaæ, ¿e przywi¹zanie do nazwy
„politechnika” jest ogromne, wiêksze ni¿ do nazwy „akademia”, bo politechnika istnieje znacznie
d³u¿ej, w ogóle istnienie takiego tworu jak akademia jest stosunkowo nied³ugie w naszym kraju.
Proszê pañstwa, nawet jak politechnika spe³ni
wymagania, to jeszcze musi byæ uchwa³a senatu.
Nie wiem, jak koledzy z politechniki zdecyduj¹
w senacie. To jest bardzo z³o¿ony problem i to jest
bardzo interesuj¹ce pytanie.
Jak mog³em, tak stara³em siê odpowiedzieæ,
Panie Senatorze.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Przypominam… Dziêkujê, Panie Senatorze, nie
widzê ju¿ wiêcej chêtnych do zdania pytañ.
(Senator Adam Massalski: Dziêkujê bardzo.)
Przypominam, ¿e rozpatrywane ustawy by³y
rz¹dowymi projektami ustaw. Do reprezentowania stanowiska rz¹du w toku prac parlamentarnych zosta³ upowa¿niony minister nauki i szkolnictwa wy¿szego.
Zgodnie z art. 50 Regulaminu Senatu g³os mo¿e teraz zabraæ obecny na posiedzeniu przedstawiciel rz¹du.
Czy przedstawiciel rz¹du chce zabraæ g³os
w sprawie rozpatrywanej ustawy i przedstawiæ
stanowisko rz¹du?
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki
i Szkolnictwa Wy¿szego Gra¿yna Prawelska-Skrzypek: 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 pañstwa senatorów chce zadaæ takie
pytanie?
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Pan senator Wittbrodt.
Ja bym poprosi³ pani¹ minister o przyjœcie do
mównicy.
Proszê, Panie Senatorze.

Senator Edmund Wittbrodt:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Pani Minister, ja mam pytanie, które nie dotyczy takiej zmiany nazwy, o jakiej my teraz dyskutujemy, czyli takiej, kiedy uczelnia zyskuje i chce
podwy¿szyæ swoj¹ rangê. Ale zdarza³o siê, ¿e
w parlamencie by³y tak¿e podejmowane decyzje
polityczne. Uczelnia nie spe³nia³a wymagañ, a mimo to parlament zmienia³ nazwê. Czy resort analizuje, jak to jest w przypadku tych uczelni, co siê
potem dzieje, czy one dope³niaj¹ tych wymagañ?
Albo co siê dzieje z uczelniami, które trac¹ uprawnienia? Bo wtedy na dobr¹ sprawê powinniœmy
w Senacie i w Sejmie dyskutowaæ o odwróceniu
tego, o przywróceniu nazwy ni¿szej kategorii.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Proszê bardzo, Pani Minister.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego
Gra¿yna Prawelska-Skrzypek:
Oczywiœcie, ¿e analizujemy te sprawy. To znaczy, bardzo du¿o jest interwencji w sprawie w³aœnie… Bezpoœrednio zwracaj¹ siê do nas pracownicy, sygnalizuj¹c, ¿e pewne sytuacje maj¹ miejsce.
Staramy siê to kontrolowaæ. Jest tak¿e du¿o interwencji ze strony parlamentarzystów, którzy reprezentuj¹c interesy jakiegoœ œrodowiska lokalnego czy regionalnego, tak¿e zwracaj¹ nasz¹ uwagê na przyk³ad na zbli¿aj¹cy siê termin uzupe³nienia jakichœ braków i w zwi¹zku z tym prosz¹, ¿eby
jakoœ odnieœæ siê do tego, ¿eby wprowadziæ jak¹œ
poprawkê umo¿liwiaj¹c¹ wyd³u¿enie tego okresu.
Takie sytuacje rzeczywiœcie s¹, ale na razie my mamy ograniczone mo¿liwoœci, poniewa¿ jest doœæ jednoznaczna regulacja. Ja rozumiem, ¿e tworzenie
uniwersytetu, nawet uniwersytetu przymiotnikowego, jest dzia³aniem, które w jakimœ sensie wi¹¿e
siê z presti¿em danego regionu. W zwi¹zku z tym
nie dziwi¹ mnie stanowiska wielu polityków, którzy w te sprawy siê anga¿uj¹, bo taka sytuacja rzeczywiœcie jest. Akademia Œwiêtokrzyska jest tego
przyk³adem. Ja tu ju¿ wchodzê troszeczkê w meritum sprawy, nie trzymam siê tylko ustawy. Region
œwiêtokrzyski, generalnie rzecz bior¹c, nale¿y do
regionów o wysokim poziomie marginalizacji,
przez wiele lat by³ wysoki poziom takiej ujemnej
to¿samoœci regionalnej. W zwi¹zku z tym ka¿de
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dzia³anie, które pokazuje, ¿e jednak mo¿na siê
zorganizowaæ i przeprowadziæ jakieœ przedsiêwziêcie – akurat w tym wypadku nie ma w³aœciwie
dyskusji, bo wszystkie wymogi zosta³y spe³nione
– trzeba oceniæ pozytywnie.
Co do tego, ¿e jest w tej chwili tak, ¿e podejrzewamy, i¿ pewne uczelnie, które uzyska³y w³aœnie
tê wy¿sz¹ rangê uniwersytetu przymiotnikowego
albo uniwersytetu, s¹ zagro¿one, jeœli chodzi
o wype³nienie wymogów, to przed nami jest koniecznoœæ zastanowienia siê nad tym, bo rzeczywiœcie obecnie s¹ nam sygnalizowane takie sprawy.
Ja proszê te¿ o wyrozumia³oœæ, bo od miesi¹ca
pe³niê ten urz¹d. Takie sprawy rzeczywiœcie siê
pojawiaj¹ i musimy tak¿e do tego siê odnieœæ. Ale
nie mogê powiedzieæ, ¿e mamy ju¿ jednoznaczne
stanowisko w tej sprawie i chcemy podj¹æ jak¹œ
jednoznaczn¹ interwencjê. Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Pani Minister.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki
i Szkolnictwa Wy¿szego Gra¿yna Prawelska-Skrzypek: Dziêkujê bardzo.)
Otwieram ³¹czn¹ dyskusjê nad rozpatrywanymi ustawami.
Przypominam o wymogach regulaminowych
dotycz¹cych czasu przemawiania senatorów
w dyskusji, o koniecznoœci zapisywania siê do g³osu u senatora prowadz¹cego listê mówców,
a przede wszystkim o obowi¹zku podpisania sk³adanych do marsza³ka Senatu wniosków o charakterze legislacyjnym. Wnioski te mo¿na sk³adaæ do
czasu zamkniêcia dyskusji.
Proszê o zabranie g³osu pana senatora Grzegorza Banasia.

Senator Grzegorz Banaœ:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Otó¿ tak siê z³o¿y³o, ¿e urodzi³em siê w regionie,
pochodzê z regionu, który pani minister zechcia³a
okreœliæ jako region o ujemnej to¿samoœci regionalnej. I chcia³bym panu marsza³kowi, pani minister, wszystkim pañstwu powiedzieæ, ¿e jestem
dumny z tego, ¿e jestem góralem œwiêtokrzyskim,
choæ wiem, ¿e z³oœliwi mawiaj¹, ¿e to s¹ górale niskopienni. Ale to tak zupe³nie na boku.
Szanowni Pañstwo! To jest taki suchy zapis
w porz¹dku obrad – punkt jedenasty: ustawa
o zmienianie nazwy… A ile¿ w³aœnie ambicji, ile¿
nadziei jest za tym ukrytych! I s³usznie pani minister to zauwa¿y³a, mówi¹c, ¿e te regiony, które by³y
tak czêsto marginalizowane, jak chocia¿by œwiêtokrzyski, dzisiaj szukaj¹ swojej szansy. A gdzie¿
znaleŸæ lepsz¹ szansê ni¿ w dobrym wykszta³ceniu? W³aœnie w poziomie uniwersyteckim, tym poziomie, który przecie¿ wynika nie tylko i wy³¹cznie
z tego, ¿e zmienimy nazwê. Bo to nie jest mechaniczna suma. To wynika z tego, ¿e ta uczelnia ma
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prawo doktoryzowania co najmniej na szeœciu kierunkach. Dziœ wiemy, ¿e na siedmiu, kolejne
wnioski s¹ sk³adane, przechodz¹ poszczególne
szczeble i mamy nadziejê, ¿e w nied³ugim czasie to
ju¿ bêdzie dziesiêæ kierunków, na których uczelnia bêdzie mog³a doktoryzowaæ. To œwiadczy o jakoœci pracy i dydaktycznej, i naukowej.
Ja tutaj s³ucha³em wymiany zdañ pomiêdzy panami senatorami, panami profesorami jako skromny absolwent Politechniki Œwiêtokrzyskiej. Odpowiadaj¹c panu senatorowi na to pytanie, które zada³ w sprawie po³¹czenia tych dwóch kieleckich,
najwiêkszych kieleckich i œwiêtokrzyskich uczelni
publicznych, powiem to, co powiedzia³ pan profesor: samo mechaniczne po³¹czenie nie daje tego zysku, nie daje tego efektu synergii. Bo tak naprawdê
chodzi o to, na ile jest ta praca naukowa i dydaktyczna, na ile jest aktywne œrodowisko. Œrodowisko
Akademii Œwiêtokrzyskiej dzisiaj… Mam nadziejê,
¿e dziêki decyzji Senatu w najbli¿szym czasie bêdzie
œrodowiskiem uniwersyteckim, bo w pe³ni na to zas³uguje. Te liczby, które przytacza³ pan senator
sprawozdawca, dobitnie o tym mówi¹.
Szanowni Pañstwo! Zwracam siê do was wszystkich jako w³aœnie obywatel ziem marginalizowanych: dajcie tam m³odym ludziom szansê na to,
by mogli zdobyæ upragnione uniwersyteckie wykszta³cenie, bo to jest szansa dla nich i dla nas
wszystkich. To jest sprawa, co do której nie potrzeba g³êbokiej i szerokiej debaty. Od tego, jak
potrafimy wykszta³ciæ m³odzie¿, zale¿y przysz³oœæ
naszego narodu, przysz³oœæ Polski.
Szanowni Pañstwo! ¯eby z tych byæ mo¿e nieco
patetycznych, ale myœlê, ¿e potrzebnych, tonów
zejœæ nieco ni¿ej, powiem, ¿e bardzo siê cieszê z tego,
¿e inna, œl¹ska uczelnia bêdzie – zabiega o to, a wierzê, ¿e tak siê stanie – mia³a imiê Jerzego Kukuczki.
To jest dobre po³¹czenie, bo tak jak patronem naszej, œwiêtokrzyskiej uczelni jest Jan Kochanowski,
tak naprawdê Europejczyk, jak byœmy dzisiaj powiedzieli, bo przecie¿ kszta³ci³ siê w Akademii Krakowskiej, Panie Profesorze, a potem pobiera³ nauki
na uniwersytecie w Padwie, wiêc tutaj to przejœcie
od akademii do uniwersytetu jest te¿ jakby takie
³atwe… I dobrze, niech ci ludzie zdobywaj¹ te najwy¿sze szczyty, tak jak zdobywa³ je Jerzy Kukuczka, niech zdobywaj¹ te szlify uniwersyteckie, niech
siê kszta³c¹ na uniwersytetach, bo to jest spraw¹
nas wszystkich, to jest nasza wspólna sprawa.
Bardzo gor¹co zachêcam wszystkich pañstwa
senatorów, byœcie zechcieli tê ustawê poprzeæ jednog³oœnie. Dziêkujê bardzo.

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

Senator Kazimierz Wiatr:
Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
Panie Ministrze! – bo mia³em wra¿enie, ¿e i do
mnie pan minister zwraca³ siê z pytaniem, co bêdzie, jeœli bêd¹ cztery przymiotniki.
Otó¿, muszê powiedzieæ, ¿e w poprzedniej kadencji bardzo wnikliwie dyskutowaliœmy nad
spraw¹ zapisu art. 3 ustawy o szkolnictwie wy¿szym z sierpnia 2005 r., w szczególnoœci ust. 3.
Tutaj by³y dwie interpretacje i pewien spór, który
najbardziej ujawni³ siê przy okazji Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Strony zosta³y przy
swoich pogl¹dach, a decyzja zosta³a podjêta. Muszê powiedzieæ, ¿e dyskutuj¹c o kolejnych piêciu
ustawach, które dzisiaj s¹ Senatowi przedstawiane, ju¿ nie zag³êbialiœmy siê w tê dyskusjê, zreszt¹
nie by³o takiej potrzeby, ale rzeczywiœcie te uczelnie spe³niaj¹ wymagania.
Ad rem, do samego pytania. Na szczêœcie nie
mieliœmy takiego przypadku, ¿eby by³y cztery
przymiotniki, ale teoretycznie mo¿na sobie tak¹
sytuacjê wyobraziæ. Wówczas zapewne nale¿a³oby odczytywaæ ustawê o szkolnictwie wy¿szym
³¹cznie z inn¹ ustaw¹ – nie wiem – o zdrowym
rozs¹dku, o przyzwoitoœci. Nie ma takiej ustawy, ale ka¿dy z nas dziœ w sercu takie myœlenie
ma. I mam nadziejê, ¿e to myœlenie zapobiegnie… Nie da siê wszystkiego skodyfikowaæ, dobrze o tym wiemy. Im wiêcej ustaw, tym w zasadzie trudniej, bo liczba szczegó³owych przypadków wiêksza, bo coraz wiêcej szczegó³ów pozostaje nieogarniêtych.
Ja znam przypadek Akademii Górniczo-Hutniczej, której nazwa jest kompletnie myl¹ca. To nowoczesna politechnika. Górnictwo i hutnictwo to
w zasadzie ju¿ w tej chwili jest margines. Tam s¹
dwa ¿ywio³y – zwolennicy tradycji, o których mówi³ pan senator Kieres, i zwolennicy tego, ¿e nazwa ma byæ nowoczesna, komunikatywna i odzwierciedlaj¹ca aktualny stan. Te ¿ywio³y jakoœ
tam siê ze sob¹ spotykaj¹, ale póki co takich
wniosków nie ma. Jest deklaracja, ¿e AGH nie zamierza zmieniaæ nazwy. Zobaczymy, jak to siê
zmieni w czasie.
Pozwoli³em sobie zabraæ g³os, ale swoje wyst¹pienie chcia³bym skierowaæ w zupe³nie inn¹
stronê. Otó¿ z piêciu ustaw dotycz¹cych nazw
uczelni cztery dotycz¹ awansu w hierarchii, zmiany nazwy z akademii na uniwersytet, a jedna jest
inna i dotyczy Akademii Wychowania Fizycznego
w Katowicach. Tu mamy do czynienia z nadaniem
imienia. Muszê powiedzieæ, ¿e jest mi³ym obowi¹zkiem dodatkowe pochylenie siê nad t¹ spraw¹. Chcia³bym podzieliæ siê z pañstwem refleksj¹,
która zosta³a ju¿ wyra¿ona w czasie posiedzenia
Komisji Nauki, Edukacji i Sportu. Pod koniec poprzedniej kadencji dyskutowaliœmy, czy tu sport
jest w najlepszym po³¹czeniu. Wtedy mówiliœmy
o tym, ¿e jednak sport powszechny i wychowanie
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jakoœ bardzo ³adnie pasuj¹ do nauki i szkolnictwa
wy¿szego, a przede wszystkim do oœwiaty i wychowania. Muszê powiedzieæ, ¿e ta jedna ustawa zawiera w sobie te wszystkie elementy, bo mamy tu
i szko³ê wy¿sz¹, i mamy sport i mamy ogromny ³adunek wychowawczy, jaki p³ynie z tego imienia.
Dlatego chcia³bym zwróciæ pañstwu uwagê, ¿e
podejmowaliœmy w poprzedniej kadencji i w tej
kadencji podejmujemy uchwa³y Senatu ukazuj¹ce pewne wzory wychowawcze. Mieliœmy rok
Andersa, mieliœmy uchwa³y dotycz¹ce ksiêdza
Kalinowskiego i ojca ¯elazka, dzisiaj albo jutro
bêdzie uchwa³a o Andrzeju i Oldze Ma³kowskich.
A tutaj mamy osobê Jerzego Kukuczki, który – nie
wiem, czy ten ci¹g bohaterów narodowych dobrze
pasuje – na pewno jest wspania³ym, ¿ywym wzorem do naœladowania dla m³odych ludzi. ¯ywym,
bo bardzo m³odym, a m³odym w takim sensie, ¿e
przecie¿ wszyscy pamiêtamy tê osobê. Wyzwania,
które on podejmowa³, s¹ bardzo dobre na ten czas
pokoju. Pokazuj¹ m³odym ludziom zwi¹zek wyczynu sportowego z wychowaniem.
Ja mam ci¹gle œwie¿o w pamiêci, chocia¿ to
nied³ugo ju¿ bêdzie rok, kiedy przy okazji uchwa³y
o wychowaniu mówiliœmy o budowie atmosfery
wychowawczej. Zastanawialiœmy siê, co to naprawdê jest, czy to mo¿na budowaæ. Ale wydaje
siê, ¿e w³aœnie ten moment jest kapitalny. To jest
¿ywy element, bo to jest coœ bardzo konkretnego,
namacalnego, nie sztucznego, a bardzo piêknego.
I dlatego chcia³bym z tego miejsca bardzo podziêkowaæ Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach, ¿e w³aœnie takie imiê przyjmuje, bo to jest
naprawdê bardzo, bardzo piêkne i bardzo po¿yteczne. Dziêkujê bardzo.

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

Senator Edmund Wittbrodt:
Dziêkujê bardzo.
Panie Marsza³ku! Pani Minister! Panie i Panowie Senatorowie!
Ja mam tylko trzy drobne sprawy.
Pierwsza, oczywiœcie nie mam ¿adnych zastrze¿eñ do tych piêciu projektów ustaw. Myœlê, ¿e
wszystkie one – jestem o tym przekonany –
spe³niaj¹ wymagania i s¹ zgodne z ustaw¹. Taka
jest wola autonomicznych uczelni, wobec tego
mog¹ zmieniæ nazwê. Senat powinien im w tym
pomóc.
Chcia³bym jeszcze zwróciæ uwagê na dwie rzeczy, byæ mo¿e bardziej ogólne. Jedna by³a ju¿ zawarta w pytaniu, bo dok³adnie w ustawie jest tak,
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¿e nadanie nazwy „uniwersytet” uzupe³nionej
przymiotnikiem jest zale¿ne od… itd. Mo¿na sobie
wyobraziæ, ¿e jest uczelnia, która spe³nia wymagania, ma szeœæ uprawnieñ do nadawania doktoratów, ale na przyk³ad po dwa w ka¿dym, i wtedy
okazuje siê, ¿e nie ma nigdzie czterech w ¿adnym
przymiotnikowym ujêciu, a mimo to otrzymujê
nazwê uniwersytetu z przymiotnikiem wielocz³onowym. Mo¿e on byæ czterocz³onowy, bo jest taki
wymóg, ¿e musz¹ byæ cztery kierunki i wtedy nazwa mo¿e byæ z tym zwi¹zana.
Ja myœlê, ¿e to jest problem bardziej ogólny.
Byæ mo¿e do tego trzeba wróciæ i coœ zmieniæ
w ustawie, bo na przyk³ad mo¿e byæ uniwersytet
medyczny, który ma trzy kierunki doktoryzowania w medycynie i trzy w naukach humanistycznych, a to bêdzie uniwersytet medyczno-humanistyczny, pomimo ¿e w³aœciwie nie móg³by uzyskaæ tej nazwy, gdyby chcia³ byæ albo tylko medyczny, albo tylko humanistyczny. Tak mo¿na
by iœæ dalej – uniwersytet medyczno-humanistyczno-przyrodniczy, uniwersytet medyczno-humanistyczno-techniczno-przyrodniczy. I zawsze bêdzie to uniwersytet, pomimo ¿e nie
spe³nia precyzyjnie warunków. I to jest jedna
uwaga.
Druga uwaga dotyczy czegoœ wiêcej. Ja siê zastanawiam… To miêdzy innymi zwi¹zane by³o
z drugim pytaniem. By³em œwiadkiem wielu takich debat, ¿e uczelnia nie spe³nia³a wymagañ,
ale mia³a silne wsparcie polityków, a wobec tego
co tam opinia Rady G³ównej Szkolnictwa Wy¿szego i innych podmiotów. Wymagania nie s¹
spe³nione, œrodowisko w³aœciwie tego nie akceptuje, ale politycy chc¹, wobec tego politycy to
przeg³osuj¹ i sprawa jest za³atwiona, nazwa ulega zmianie. Oczywiœcie, nikt potem, za rok, nie
patrzy, czy zosta³o uzupe³nione to, co mia³o byæ,
czy nie.
Poza tym wiem dobrze, ¿e s¹ uczelnie, które
trac¹ uprawnienia. A nigdy tutaj nie dyskutowaliœmy sprawy odebrania nazwy uczelni, bo przecie¿ nie wypada, ¿eby z uniwersytetu z powrotem
zrobiæ akademiê.
I ja siê zastanawiam – to jest pytanie do pani
minister – czy to musi byæ tak, jak jest, uregulowane w ustawie. Pamiêtam, ¿e jak dyskutowaliœmy nad ustaw¹ w roku 2005, to by³em zdania, ¿e
nazwa uczelni powinna byæ nazw¹ w³asn¹. Tak
jak AGH – nie chce, nie zmienia. To jest cecha
uczelni. Chce, to zmienia. Uczelnia jest autonomiczna. Wtedy postulowa³em, ¿eby by³y listy. Na
przyk³ad lista uczelni akademickich, które
spe³niaj¹ wszystkie wymagania. Wtedy uczelnia,
niezale¿nie od tego, jak¹ ma nazwê, albo jest na liœcie uczelni akademickich, albo jest na liœcie uniwersytetów, albo jest na liœcie akademii. Wydaje
siê, ¿e wtedy mog³oby siê obyæ bez parlamentu.
Senat nie musia³by parê godzin dyskutowaæ nad
tym, nad czym w³aœciwie nie powinno byæ dysku-
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sji, bo warunki s¹ spe³nione, a je¿eli nie s¹
spe³nione, to i tak nie dyskutujemy. Mnie siê wydaje, ¿e takie rozwi¹zanie by³oby rozs¹dniejsze.
Byæ mo¿e tak by trzeba by³o to uregulowaæ w przysz³oœci. Dziêkujê bardzo.

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

Senator Antoni Piechniczek:
Panie Marsza³ku! Pani Minister! Szanowni
Pañstwo Senatorowie!
Ja nie wniosê nowej wartoœci w dyskusjê na temat ustaw, ale, poniewa¿ rzadko z tej mównicy
mówi siê o sporcie i kulturze fizycznej, chcia³bym,
wykorzystuj¹c to, ¿e Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach, przyjê³a nazwê imienia Jerzego Kukuczki, poszerzyæ troszeczkê temat.
Otó¿, po Ja³cie œwiat zosta³ podzielony na dwa
obozy i pierwszym polem powojennej rywalizacji
tych dwóch systemów sta³ siê sport. Igrzyska
olimpijskie i mistrzostwa œwiata doprowadzi³y do
tego, ¿e te dwa systemy zaczê³y z sob¹ rywalizowaæ. I w tej rywalizacji, ku zaskoczeniu ca³ego
œwiata, zdecydowan¹ przewagê zacz¹³ mieæ obóz
wschodni. A sta³o siê to dziêki temu, ¿e kadra naukowa, czyli naukowcy zwi¹zani z nauk¹ o kulturze fizycznej, z teori¹ sportu, teori¹ treningu, ale
i fizjologi¹, pedagogik¹ i psychologi¹, by³a w naszym obozie na wy¿szym poziomie, bardziej – ¿e
tak powiem – kwit³a, lepiej siê rozwija³a.
Pierwsz¹ uczelni¹, która zas³ynê³a na ca³¹ Europê – a myœlê, ¿e i œwiat – by³a Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie. Mia³a ona wtedy
imiê Józefa Pi³sudskiego, potem przekszta³cone
na genera³a Karola Œwierczewskiego, dzisiaj wróci³a – widocznie nie jest to bagatelne – do imienia
Józefa Pi³sudskiego.
Otó¿ ta rywalizacja zmusi³a równie¿ kraje zachodnie do podjêcia wyzwania i do postawienia na
sport. I w tym wyœcigu coraz bardziej zaczê³a siê
uwidaczniaæ przewaga œwiata zachodniego.
Dlaczego o tym mówiê? Ano dlatego, ¿e kiedy
nasz sport rozwija³ siê najlepiej, jedyn¹ uczelni¹
tego typu by³a Akademia Wychowania Fizycznego
w Warszawie, a uczelnia, o której mówiê, rozwija³a siê powoli. Wy¿sza Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach najpierw mia³a nazwê technikum wychowania fizycznego, potem przyjê³a
nazwê studium nauczycielskie, potem wy¿sza
szko³a wychowania fizycznego. Tych szkó³ w naszym kraju by³o w sumie siedem, a dzisiaj mamy
osiem akademii.

W latach, kiedy by³a jedna dobra uczelnia,
w grach zespo³owych, w siatkówce i w pi³ce no¿nej
byliœmy z³otymi medalistami olimpijskimi, systematycznie graliœmy na mistrzostwach œwiata, odnosiliœmy olbrzymie sukcesy. Kiedy powsta³o
osiem uczelni, w tych podstawowych dyscyplinach
sportu zatrudniamy trenerów zagranicznych. Ja
o tym mówiê nie bez kozery, dlatego ¿e nie jestem
prawnikiem i daleko mi do tego, aby zabieraæ g³os
na temat tego, czy to ma byæ akademia, czy to ma
byæ uniwersytet. Ale chcia³bym zwróciæ uwagê na
rzecz podstawow¹, to jest na wartoœæ szkolenia.
Izaak Newton powiedzia³: mog³em spojrzeæ daleko, bo sta³em na plecach gigantów. Otó¿ w³aœnie,
nasi sportowcy mieli gigantów w postaci doskona³ych profesorów, takich jak: profesor Gilewicz, Wo³oszyn, Trzeœniowski, i trenów, takich jak: Mulak,
Gierutto, K³yszejko, Misiuro, Górski itd., itd. To
by³y autorytety. Jeœli dzisiaj czegoœ brakuje, to
brakuje w³aœnie takich autorytetów i naukowych,
i moralnych, i innych. Ja myœlê, ¿e to powinno byæ
g³ównym przedmiotem naszej dyskusji i troski.
A na koniec chcia³bym powiedzieæ, ¿e tak jak
Ja³ta wyznacza³a pewn¹ rywalizacjê – oczywiœcie,
daleki jestem od polityki, bo doprowadzi³a do totalitarnego systemu, który u nas niepodzielnie panowa³ przez wiele lat… Ale sport nadal jest kanw¹ niesamowitej rywalizacji. W sporcie pewne wdro¿enia
naukowe s¹ sprawdzane od zaraz. Wymyœlono
nowoczesn¹ protezê dla niepe³nosprawnych i dziœ
ta proteza ma tak¹ charakterystykê i takie walory,
¿e sportowiec bez nóg uzbrojony w protezy wygrywa z ludŸmi, którzy biegaj¹ na zdrowych nogach,
a nie chce siê go dopuœciæ do olimpiady. Przemys³
farmakologiczny – nim pewne leki zostan¹ opatentowane i dostan¹ akces, s¹ wdra¿ane w rywalizacji sportowej. Krótko mówi¹c, rzeczywiœcie tematów oko³osportowych i oko³ouczelnianych jest
bez liku. One wszystkie zmierzaj¹ do jednej podstawowej rzeczy – do podniesienia wartoœci i poziomu edukacji. Jeœli mo¿emy mieæ uczelnie flagowe konkurencyjne do zachodnich, to myœlê, ¿e
niezale¿nie od tradycji Uniwersytetu Jagielloñskiego z 1364 r., Uniwersytetu Warszawskiego
i jeszcze paru innych uczelni, takimi flagowymi
uczelniami mog¹ siê staæ uczelnie wychowania fizycznego, dlatego ¿e podobnych uczelni na Zachodzie nie ma. Tam s¹ jakieœ oddzia³y czy wydzia³y przy innych placówkach naukowych, ale
akademii jako takich nie ma.
Mówiê o tym dlatego, ¿e w naszej komisji doœæ
d³ugo dyskutowaliœmy na temat konkurencyjnoœci i na temat uznawania zawodów fachowców, którzy przyje¿d¿aj¹ do nas z Zachodu. Podkreœlamy, ¿e w tej materii mamy naprawdê du¿o
do zrobienia, ale jednoczeœnie nie musimy siê
wstydziæ.
Przepraszam, jeœli mówi³em za d³ugo. Jak powiedzia³ Kennedy, mia³em za ma³o czasu, ¿eby
napisaæ to krócej.
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Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Senatorze. (Oklaski)
Proszê o zabranie g³osu pana senatora Ryszarda Bendera.

Senator Ryszard Bender:
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Któ¿ z nas pamiêta czasy przedwojenne? Raczej wiemy to, co wyczytamy – nawet mówi¹cy te
s³owa, który ma wykszta³cenie przedwojenne, bo
jedn¹ klasê szko³y podstawowej skoñczy³ przed
wojn¹.
Idzie o to, ¿e przed wojn¹ mieliœmy cztery, póŸniej piêæ uniwersytetów i to jakoœ wystarcza³o. Pojawia³y siê inne uczelnie, które, nawet nie nosz¹c
tytu³u uniwersytetu, wiele znaczy³y. Szko³a Wawelberga i Rotwanda by³a bardziej znacz¹ca od
niejednej politechniki. AGH, która pozosta³a do
dzisiaj. Zreszt¹ inne maj¹ce tradycje jeszcze
przedrozbiorowe rozwija³y siê równie¿. Te tradycje ogranicza³y siê do jakichœ kursów – mówiê
o AGH i SGGW.
Po wojnie sytuacja zmieni³a siê o tyle, ¿e system
sowiecki narzuca³ mnóstwo instytucji rzekomo
akademickich. Instytuty sowieckie tworzy³y jednoczeœnie jakieœ szko³y o randze akademickiej.
¯eby przed tym uciec, ¿eby temu zapobiec, stworzyliœmy wy¿sze szko³y. Powstawa³y wy¿sza szko³a rolnicza, wy¿sza szko³a handlowa i inne wy¿sze
szko³y. W ten sposób uda³o nam siê omin¹æ sowieckie instytuty.
PóŸniej te uczelnie jakoœ – ¿e tak powiem – wrasta³y w koloryt, zdobywa³y znaczenie, niekiedy równe któremuœ z uniwersytetów. Z tej racji sz³o
o to, ¿eby podnieœæ rangê. Rozumiano tê dawn¹,
ze œredniowiecza wywodz¹c¹ siê, instytucjê uniwersytetu jako uczelniê maj¹c¹ szereg wydzia³ów,
ale ca³kowicie odrêbnych, jeœli chodzi o dziedziny
badawcze. I nie tworzono uniwersytetów, ale
przekszta³cano uczelnie w akademie. To chyba
by³o zdrowe zjawisko. Pojawi³y siê akademie. Wiêkszoœæ tych wy¿szych szkó³ zosta³a akademiami.
Dzisiaj trudno bêdzie zatrzymaæ ten ci¹g, tê falê, jaka ma miejsce. Mianowicie jest chêæ, ¿eby
akademie zamieniaæ na uniwersytety. Z czego to
wynika? To chyba wynika z amerykanizacji. Tam
oni maj¹ k³opot, bo niektóre college to s¹ licea,
a niektóre… Hunter College w Nowym Jorku to
jest praktycznie uniwersytet, i to znacz¹cy. Dlatego niektóre kolegia pisz¹ siê jako uniwersytety
bardziej sensu largo ni¿ sensu stricto. I my w tym
kierunku idziemy, tego siê ju¿ chyba nie powstrzyma, choæ doprowadza to do atomizacji
struktur uniwersyteckich.
WeŸmy choæby w Europie Zachodniej dawne
Lovanium, dzisiaj Louvain i Louvain-la-Neuve,
gdzie wszystkie kierunki s¹ na jednym uniwersytecie. U nas w Polsce przed wojn¹ by³o zrozumia³e,
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¿e politechniki siê wy³¹czaj¹. Tymczasem tam one
wszystkie s¹ razem: mamy tam Akademiê Sztuk
Piêknych, Akademiê Wychowania Fizycznego,
mamy tam najrozmaitsze kierunki skupione na
jednym uniwersytecie. Wydawa³o siê przez chwilê, ¿e ten nurt pojawi siê u nas, bo na przyk³ad
Akademia Medyczna w Krakowie po³¹czy³a siê, jako wydzia³ czy coœ zbli¿onego do wydzia³u, z Uniwersytetem Jagielloñskim. I to by³oby dobre, ale
dzisiaj chyba ju¿ nie da rady tego zahamowaæ,
mo¿na co najwy¿ej przekonywaæ, jeœli bêdziemy
umieli przekonywaæ, ró¿ne szko³y wy¿sze, które
obecnie istniej¹, ¿eby da³y ju¿ spokój przekszta³caniu siê w uniwersytety o bardzo w¹skim
profilu, co zaprzecza istocie pojêcia uniwersytet.
Dlatego jestem z pe³nym uznaniem dla osób z tego
wydzia³u Uniwersytetu Jagielloñskiego, ¿e godz¹
siê byæ de facto wydzia³em, choæ mo¿e to ma trochê szersz¹ strukturê; dla AGH, ¿e siê nie zmienia, dla SGGW, ¿e siê nie zmienia. To bardzo dobrze.
Có¿, zastanawia³bym siê czy g³osowaæ za, gdyby znów powstawa³ uniwersytet, tym razem wychowania fizycznego. Na szczêœcie ta akademia
bierze tylko patrona. Z patronami te¿ b¹dŸmy jednak ostro¿ni, bo w danej chwili patroni wydaj¹
siê nam przezacni, wspaniali, a nie wiadomo, jak
bêdzie, gdy w kolejnej kadencji w Senacie bêd¹ zasiadaæ nasi nastêpcy – trzeba byæ tutaj dosyæ powœci¹gliwym. Ale przynajmniej nadal to jest Akademia Wychowania Fizycznego.
To tyle. Nie mamy innego wyjœcia, skoro jest taka tendencja. Gdybyœmy g³osowali przeciw, nie
zostalibyœmy zrozumiani. By³oby to czymœ niezrozumia³ym nawet dla krêgów, nad czym bolejê,
profesorskich, a có¿ dopiero mówiæ o braci studenckiej, która zgrzyta³aby wtedy na nas zêbami.
Skoñczy³em. Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Proszê o zabranie g³osu pana senatora Józefa
Bergera. Józefa Bergiera, przepraszam.

Senator Józef Bergier:
Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
W dyskusji chcia³bym nawi¹zaæ do postawionego przez pana profesora Wittbrodta pytania
o to, czy droga zmiany nazw uczelni, któr¹ stosujemy, jest drog¹ w³aœciw¹. Tak, faktycznie mieliœmy takie przypadki, a poniewa¿ chcemy bardzo
pomóc swoim regionom, to ³amiemy zasady.
Uczelnie nie spe³niaj¹ wymogów, minister nas
ostrzega – nie dotyczy to tej debaty na szczêœcie –
a my przeg³osowujemy, gdy¿ wspieramy poszczególne regiony kraju. Wydaje siê wiêc, ¿e warto siê
nad tym zastanowiæ. Ja by³bym bli¿szy formule,
¿eby przestrzegaæ zasady spe³niania okreœlonych
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wymogów, i zostawiæ to w kompetencji w³aœciwego ministra.
Ale chcia³bym siê odnieœæ w³aœnie do nauk
zwi¹zanych z kultur¹ fizyczn¹. Nagle zaczyna mi
brakowaæ miejsca, gdzie znajd¹ siê te nauki o kulturze fizycznej, gdy¿ wszystkie inne dziedziny,
wszystkie inne kierunki staj¹ siê uniwersyteckie. Tymczasem na œwiecie czy w Europie jest
tak, ¿e wydzia³ sportu jest usytuowany na uniwersytecie – w Niemczech na przyk³ad Fachbereich Sport. Wobec pewnego trendu, który funkcjonuje w naszym kraju, ja jako osoba zwi¹zana
z kultur¹ fizyczn¹ zastanawiam siê, gdzie znajd¹
siê akademie wychowania fizycznego i czy one nie
strac¹ na swojej randze na tle powstaj¹cych uniwersytetów.
(Senator Ryszard Bender: Te¿ siê przemianuj¹.)
Za chwilê w³aœnie do tego dojdê, Panie Profesorze, Panie Senatorze.
W zwi¹zku z tym powrócê na chwilê do Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach. Z dum¹ i radoœci¹ przyjmujê zmianê nazwy poprzez
dodanie do nazwy uczelni imienia tak zaszczytnego – szczególnego sportowca, wychowawcy, przyk³adu spe³niania wszystkich zakresów, wszystkich wymogów naszego dzisiejszego ¿ycia spo³ecznego. Chcia³bym te¿ powiedzieæ o tej uczelni,
z któr¹ mam przyjemnoœæ mieæ bezpoœredni kontakt naukowy, i¿ jest to uczelnia, która dynamicznie rozwija siê w zakresie kszta³cenia kadr naukowych dla kultury fizycznej.
I teraz przejdê do tego mego niepokoju, dotycz¹cego nauk o kulturze fizycznej w kontekœcie
powstaj¹cych w naszym kraju uniwersytetów.
A mo¿e jednak w zwi¹zku z tym, ¿e w mojej ocenie
prze¿ywamy kryzys kadr trenerskich kultury fizycznej, szczególnie kadr zwi¹zanych ze sportem,
potrzebne jest podjêcie takiej inicjatywy, ¿eby powsta³ jeden silny zwi¹zany ze sportem uniwersytet w naszym kraju? W³aœnie w Niemczech, myœlê,
¿e to jest dobry przyk³ad, jest szko³a trenerska,
która zajmuje siê tylko trenerami i skupia wybitnych naukowców wokó³ jednej uczelni. Marzê
o tym, ¿eby na tle rynku powstaj¹cych uniwersytetów nie straci³y swego miejsca akademie wychowania fizycznego. Ale im jest dzisiaj bardzo
trudno spe³niæ wymogi, gdy¿ w zasadzie maj¹
szanse zdobycia tych uprawnieñ na dwóch kierunkach: na kierunku wychowania fizycznego
i kierunku fizjoterapii, z wiêksz¹ trudnoœci¹, i ju¿
nie na kierunku sportu, bo on dopiero pierwszy
rok funkcjonuje w naszym kraju, a wiêc musi
przejœæ cykl piêciu lat, ³¹cznie z drugim stopniem
kszta³cenia. Czwarty kierunek, który realizuj¹
akademie wychowania fizycznego, to turystyka
i rekreacja, która uprawnieñ, jak wiemy, w tej
dziedzinie nie zdobywa w naszym kraju. A wiêc
przy tych zapisach uczelnie zwi¹zane z kultur¹ fi-

zyczn¹, gdyby nawet zdecydowa³y siê na jeden silny uniwersytet sportu, a takie jest moje marzenie,
nie spe³ni¹ warunków. A wiêc pokazujê pewien
problem, pokazujê, ¿e bêd¹ dziedziny nauki,
w których spe³nienie okreœlonych warunków bêdzie trudne.
Uwa¿am, ¿e wymaga to dyskusji. Uwa¿am te¿,
¿e Komisja Nauki, Edukacji i Sportu mog³aby byæ
miejscem podjêcia takiej dyskusji. Nie chcia³bym,
¿eby kultura fizyczna, w tym sport wyczynowy,
przy tych wszystkich zmianach zwi¹zanych z nazw¹ uczelni zosta³a na szarym koñcu, a w tej
chwili gdzieœ tam siê sytuuje. Dziêkujê uprzejmie.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Poproszê o zabranie g³osu pana senatora Leona Kieresa. Proszê uprzejmie, Panie Senatorze.

Senator Leon Kieres:
Bardzo krótko. Wspieram tê inicjatywê, Wielce
Szanowny Panie Senatorze, Panie Rektorze. Tak
jak ju¿ panu powiedzia³em, intencj¹ moj¹ nie jest
w ¿adnym razie wprawienie pana w zak³opotanie.
Chcia³bym tylko podzieliæ siê pewnymi refleksjami tak¿e jako nauczyciel akademicki. Sam pamiêtam tutaj debaty z czasów, kiedy pierwszy raz by³em senatorem. Olsztyñskie œrodowisko akademickie wyst¹pi³o wtedy z wnioskiem, z inicjatyw¹
utworzenia Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego. Opowiadano nam jednak o sporach miêdzy Wy¿sz¹ Szko³¹ Pedagogiczn¹ a Akademi¹ Rolniczo-Techniczn¹ w Olsztynie. Skoñczy³o siê to
szczêœliwie. Ten uniwersytet dzisiaj stopniowo
zajmuje znacz¹ce miejsce na mapie wy¿szych
szkó³ o statusie uniwersyteckim w Polsce.
Nie mam w¹tpliwoœci, ¿e zas³uguje na uznanie
uczelnia kierowana przez pana, Panie Rektorze –
zwracam siê do senatora Massalskiego, wymieniaj¹c go z nazwiska ze wzglêdu na protokó³, ¿eby
by³o wiadomo, do kogo mówiê. Kielce na to zas³uguj¹ ze wzglêdu chocia¿by na te osi¹gniêcia, które
by³y determinowane wysi³kiem takich osób jak
pan i pañscy wspó³pracownicy, ca³ego tego œrodowiska skupionego wokó³ Akademii Œwiêtokrzyskiej. A je¿eli mam nadal pewne w¹tpliwoœci, czy
piêkne nazwy, które wskazuj¹ na Ÿród³a pozycji
naukowej takich uczelni, jak¹ jest nadal jeszcze
Akademia Œwiêtokrzyska, powinny byæ zastêpowane nazwami, które w œwiadomoœci publicznej
nobilituj¹, to tylko dlatego, ¿e jestem zwolennikiem nawi¹zywania jednak do tradycji. Ale ja
wiem, ¿e tradycja to jedno, a rzeczywistoœæ to drugie, i ¿e nie wolno siê obra¿aæ na rzeczywistoœæ.
Mówiê to nie tylko jako prawnik, bo jak s³usznie
pan zaznaczy³, obowi¹zuj¹ca ustawa daje pe³ne
podstawy do zg³oszenia tej inicjatywy, do jej promowania i póŸniej realizacji w praktyce. Wiem ró-
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wnie¿, ¿e je¿eli w œwiadomoœci publicznej nazwa
„uniwersytet” jest czymœ wyró¿niaj¹cym, to warto
siê staraæ o tak¹ nazwê, chocia¿ sam wyk³ada³em
na uczelniach, które tej nazwy nie maj¹, a s¹ uznawane za presti¿owe i to w nauce œwiatowej. Wydzia³ Prawa w Chicago, gdzie wyk³ada³em, jest
usytuowany w strukturach Politechniki w Chicago i ma wiêkszy presti¿ ni¿ wydzia³y prawa uniwersytetów tego miasta. London School of Economics nie bêdzie siê pewnie stara³ o miano uniwersytetu, a jest wybitn¹ uczelni¹ w zakresie
kszta³cenia tak zwanych kadr ekonomicznych,
podobnie jest z Massachusets Institute of Technology itd., itd.
¯yczê tym, którzy promuj¹ tê ideê, ¿eby w przysz³oœci nazwa „uniwersytet” odnoszona do tej kieleckiej uczelni, o której dzisiaj rozmawiamy, nie
musia³a ju¿ byæ uzupe³niana dodatkowymi
okreœleniami, które wskazywa³yby na konkretny
profil jej kszta³cenia. Jeœli bêdê móg³ i mia³ okazjê,
to oczywiœcie bêdê wspiera³ tego rodzaju inicjatywy, a tê w szczególnoœci. Dziêkujê.
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Regulaminu Senatu skierowa³ projekt do rozpatrzenia w pierwszym czytaniu do Komisji Ustawodawczej, Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Samorz¹du Terytorialnego i Administracji
Pañstwowej. Pierwsze czytanie projektu ustawy
zosta³o przeprowadzone na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu 31 stycznia 2008 r. Komisje po
rozpatrzeniu projektu ustawy przygotowa³y
wspólne sprawozdanie w tej sprawie. Sprawozdanie to zawarte jest w druku nr 34S.
Przypominam te¿, ¿e zgodnie z art. 81 ust. 1
w zwi¹zku z art. 85f Regulaminu Senatu drugie
czytanie projektu ustawy obejmuje: przedstawienie Senatowi sprawozdania komisji o projekcie
ustawy – to po pierwsze, i po drugie – przeprowadzenie dyskusji oraz zg³aszanie wniosków.
Proszê sprawozdawcê Komisji Ustawodawczej,
Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Samorz¹du Terytorialnego i Administracji Pañstwowej, pana senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego,
o zabranie g³osu i przedstawienie wspólnego
sprawozdania komisji o projekcie ustawy.

Senator Krzysztof Kwiatkowski:
Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Informujê, ¿e lista mówców zosta³a wyczerpana.
Zgodnie z art. 52 ust. 2 Regulaminu Senatu zamykam ³¹czn¹ dyskusjê.
Informujê, ¿e g³osowania w sprawie ustawy
o nadaniu nowej nazwy Akademii Œwiêtokrzyskiej
imienia Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz
ustawy o nadaniu nowej nazwy Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach zostan¹ przeprowadzone pod koniec posiedzenia Senatu.
Szanowni Pañstwo, poniewa¿ dyskusja siê
przeci¹gnê³a, a minister zdrowia ma od godziny
17.00 debatê nad swoim punktem w Sejmie, podj¹³em decyzjê o prze³o¿eniu rozpatrywania trzech
nastêpnych punktów porz¹dku obrad na dzieñ
jutrzejszy. Rozpatrzymy je jako pierwsze punkty
jutro od godziny 9.00.
Przechodzimy zatem do rozpatrzenia punktu szesnastego porz¹dku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o zasadach
przekazywania zak³adowych budynków mieszkalnych przez przedsiêbiorstwa pañstwowe.
Przypominam, ¿e jest to projekt ustawy wykonuj¹cy orzeczenie Trybuna³u Konstytucyjnego.
Marsza³ek Senatu w dniu 12 grudnia 2007 r.
zgodnie z art. 85a ust. 1 Regulaminu Senatu skierowa³ orzeczenie Trybuna³u do Komisji Ustawodawczej. Komisja po rozpatrzeniu sprawy z³o¿y³a
do marsza³ka Senatu wniosek o podjêcie inicjatywy ustawodawczej wraz z projektem ustawy –
druk nr 34.
Informujê, ¿e marsza³ek w dniu 9 stycznia
2008 r. zgodnie z art. 79 ust. 1 w zwi¹zku z art. 85f

Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
Panie Ministrze!
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie
ustawy o zasadach przekazywania zak³adowych
budynków mieszkalnych przez przedsiêbiorstwa
pañstwowe stanowi wykonanie obowi¹zku dostosowania systemu prawa do wyroku Trybuna³u
Konstytucyjnego z dnia 28 listopada 2006 r.
stwierdzaj¹cego niezgodnoœæ z konstytucj¹ art. 5
ust. 1 nowelizacji ustawy w zakresie, w jakim na
podstawie art. 40 ust. 10 ustawy o lasach stosuje
siê go do roszczenia o zawarcie umowy przekazania nieodp³atnie gminie lokalu ³¹cznie z gruntami
i przynale¿noœciami niezbêdnymi do korzystania
z tego lokalu.
Ustawa wykonuj¹ca wyrok Trybuna³u Konstytucyjnego projektowana by³a jako wykonanie
obowi¹zku dostosowania systemu prawa do orzeczenia Trybuna³u z dnia 28 listopada 2006 r.,
w którym to wyroku Trybuna³ Konstytucyjny
stwierdzi³ niezgodnoœæ art. 5 ustawy z dnia
12 paŸdziernika 1994 r. o zasadach przekazywania zak³adowych budynków mieszkalnych przez
przedsiêbiorstwa pañstwowe.
Trybuna³ w swym wyroku orzek³ o niezgodnoœci z konstytucj¹ art. 5 ust. 1 ustawy o zasadach
przekazywania budynków w zakresie, w jakim na
podstawie art. 40 ustawy o lasach stosuje siê go
do roszczenia o zawarcie umowy przekazania nieodp³atnie gminie lokalu ³¹cznie z gruntami i przynale¿noœciami niezbêdnymi do korzystania z lokalu. Technika orzecznicza zastosowana w tym
przypadku przez Trybuna³, tak zwany wyrok zakresowy, spowodowa³a, ¿e z ustawy o zasadach
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przekazywania budynków uchylona zosta³a norma prawna wyinterpretowana z zaskar¿onego
przepisu w brzmieniu okreœlonym w sentencji wyroku, a w treœci ustawy pozostawiony zosta³ sam
przepis, który by³ podstaw¹ do konstrukcji tej
normy.
Ustawa o zasadach przekazywania budynków,
reguluj¹ca zasady i tryb przekazywania przez
przedsiêbiorstwa pañstwowe niektórych nieruchomoœci gminom, wymaga³a z³o¿enia oœwiadczenia i przedstawienia szczegó³owej dokumentacji nieruchomoœci. Przekazywanie by³o dokonywane na podstawie umowy zawieranej w formie
aktu notarialnego. Orzeczenie kwestionowa³o to,
¿e zaskar¿ony przepis ustawy o zasadach przekazywania budynków stanowi³, i¿ przedsiêbiorstwu
pañstwowemu, które spe³nia³o ustawowe warunki, czyli z³o¿y³o oœwiadczenie o zamiarze przekazania i przedstawi³o wymagan¹ dokumentacjê,
przys³ugiwa³o w stosunku do gminy roszczenie
o zawarcie umowy przekazania nieruchomoœci.
Art. 40 ustawy o lasach, który zosta³ tak¿e zaskar¿ony, przewidywa³, ¿e Lasy Pañstwowe mog¹
sprzedawaæ nieprzydatne im lokale mieszkalne. Pojêcie to obejmowa³o równie¿ nieruchomoœci zabudowane budynkami mieszkalnymi oraz grunty
z budynkami mieszkalnymi w budowie. Kryteria
uznawania wymienionych nieruchomoœci za nieprzydatne okreœla³o rozporz¹dzenie ministra
ochrony œrodowiska, zasobów naturalnych i leœnictwa.
Istot¹ problemu rozwa¿anego w orzeczeniu
Trybuna³u Konstytucyjnego by³y w¹tpliwoœci
konstytucyjne s¹dów, które wyst¹pi³y do Trybuna³u z pytaniami prawnymi dotycz¹cymi obowi¹zku przyjêcia mienia ci¹¿¹cego na jednostkach samorz¹du terytorialnego. Zdaniem Trybuna³u Konstytucyjnego skutkiem normy prawnej wynikaj¹cej ³¹cznie z przepisów art. 40 ust. 10
ustawy o lasach i art. 5 ust. 1 ustawy o zasadach
przekazywania budynków jest nieuchronne
i w nik³ym stopniu zale¿ne od woli gmin nabywanie przez nie w³asnoœci nieruchomoœci przekazywanych przez Lasy Pañstwowe czy pañstwow¹ jednostkê organizacyjn¹, bêd¹c¹ pañstwow¹ jednostk¹ organizacyjn¹ nieposiadaj¹c¹ osobowoœci prawnej. W praktyce oznacza³o to, ¿e o ile roszczenie Lasów Pañstwowych nie wzbudza³o zasadniczych w¹tpliwoœci s¹du pozwalaj¹cych na zastosowanie art. 5 kodeksu cywilnego, czyli ¿e nie
mo¿na by³o uzasadniæ, ¿e korzystano z tego prawa w sposób sprzeczny z zasadami wspó³¿ycia
spo³ecznego lub spo³eczno-gospodarczym przeznaczeniem prawa, o tyle gmina by³a zmuszona,
nawet wbrew swojej woli, do przyjêcia przekazywanego jej lokalu. W sferze rzeczywistych skutków, jak oceni³ Trybuna³, ustawodawca w swoim
orzeczeniu powraca³ wiêc do konstrukcji obo-

wi¹zkowego zawierania umów. Choæ pozornie
gmina nie ma obowi¹zku przejêcia przekazywanej
nieruchomoœci, to roszczenie o zawarcie stosownej umowy, je¿eli zosta³o potwierdzone prawomocnym orzeczeniem s¹du, nastêpowa³o na podstawie art. 64 oœwiadczenia gminy. Pomijaj¹c ju¿
wzglêdy formalnoprawne, w zwi¹zku z tym gmina
ma bardzo ograniczone mo¿liwoœci skutecznego
przeciwstawienia siê przekazaniu jej nieruchomoœci. Jej wola w tym wzglêdzie w zasadzie nie
musi byæ brana pod uwagê. Jest przy tym oczywiste, ¿e Lasy Pañstwowe, przekazuj¹c lokal, nie
musia³y kierowaæ siê ekonomicznymi interesami
gminy.
Wszystko to prowadzi do konkluzji, jak podsumowuje swój wywód Trybuna³ Konstytucyjny, ¿e
art. 5 ust. 1 ustawy o zasadach przekazywania
budynków stawia³ gminê w trudnej sytuacji, gdy¿
musia³a ona przej¹æ nieruchomoœæ, czêsto wbrew
w³asnym interesom, nawet gdyby wi¹za³o siê to
dla niej ze stratami. W istocie wiêc dochodzi³o do
naruszenia podmiotowoœci gmin w sferze prywatnoprawnej, ich swobody w dziedzinie dokonywania czynnoœci prawnych i dysponowania mieniem. Nie ulega nadto w¹tpliwoœci, ¿e gminie narzuca³o siê wbrew jej woli nabycie mienia, które
inny podmiot uzna³ za zbêdne, a nabycie to niemal z zasady wi¹za³o siê z koniecznoœci¹ poniesienia du¿ych nak³adów.
Wyrok Trybuna³u Konstytucyjnego wywo³uje
skutki prawne z dniem jego publikacji, czyli
1 grudnia 2006 r. Trybuna³ nie zdecydowa³ siê na
odsuniêcie w czasie terminu utraty mocy obowi¹zuj¹cej przepisu. W zwi¹zku z tym z prawnego
punktu widzenia wykonanie wyroku powinno zostaæ dokonane bez zbêdnej zw³oki. Przypomnê, ¿e
skutki prawne nast¹pi³y ju¿ ponad rok temu.
Trybuna³ Konstytucyjny w swoim orzeczeniu
podwa¿y³ argumentacjê tych prawników, którzy
podnosili, ¿e obowi¹zek przejêcia nieruchomoœci
powinien ci¹¿yæ na gminie, i stwierdzi³, ¿e decyduj¹ce znaczenie powinny mieæ nastêpuj¹ce okolicznoœci. Za przedmiot nowelizacji nale¿y przyj¹æ
zasady przekazywania nieruchomoœci przedsiêbiorstw pañstwowych lub spó³ek, o których mowa
w art. 5 ust. 1 ustawy o zasadach przekazywania
budynków. Dalej Trybuna³ Konstytucyjny stwierdzi³, ¿e okreœlony przedmiot wykracza poza granice rozstrzygniêcia sformu³owane w sentencji wyroku. Instytucja przekazywania nieruchomoœci
nie mo¿e tak¿e pomijaæ elementu, jakim jest stanowisko podmiotu, na rzecz którego przekazywane ma byæ prawo w³asnoœci, a przepis o zrzeczeniu prawa w³asnoœci nieruchomoœci musi gwarantowaæ poszanowanie praw rzeczowych i obligacyjnych osób trzecich, których przedmiotem
jest nieruchomoœæ.
Trybuna³ ustali³ tak¿e, ¿e przekazywanie nieruchomoœci stanowi czynnoœæ z zakresu prawa
cywilnego. Oznacza to, ¿e dotyczy ono sfery pry-
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watnoprawnej podmiotowoœci gminy, a nie wykonywania przez ni¹ funkcji publicznych. W tym
sensie administracyjnoprawne regulacje nak³adaj¹ce na gminê obowi¹zek przejmowania nieruchomoœci ze wzglêdu na realizacjê jakkolwiek
okreœlonych celów publicznych zawsze musz¹
byæ konfrontowane z dyspozycj¹ art. 165 konstytucji, czyli samodzielnoœci gminy w obrocie cywilnoprawnym. Art. 5 ust. 1 ustawy o zasadach przekazywania budynków nie stanowi fragmentu
szerszego unormowania maj¹cego na celu kompleksow¹ reformê stosunków w³asnoœciowych,
na przyk³ad procesu dokoñczenia przemian
ustrojowych w Polsce, co akurat potencjalnie
mog³oby uzasadniaæ g³êbsz¹ ingerencjê w sferê
maj¹tkow¹ gminy. Za³o¿enie nowelizacji art. 5
ust. 1 ustawy o zasadach przekazywania budynków powinny odrzucaæ tezê o nieograniczonym
prawie w³aœciciela do rozporz¹dzania prawem
w³asnoœci nieruchomoœci chocia¿by ze wzglêdu
na wymogi bezpieczeñstwa publicznego, ochrony
œrodowiska czy pewnoœci obrotu nieruchomoœciami. Trybuna³ w swoim orzeczeniu zauwa¿y³
tak¿e, ¿e nowelizacja art. 5 ust. 1 ustawy o zasadach przekazywania budynków powinna byæ
spójna z przepisami odnosz¹cymi siê do analogicznej problematyki, zawartymi w art. 179 kodeksu cywilnego i art. 16 ustawy o gospodarce nieruchomoœciami.
Propozycja zmiany przepisu, wynikaj¹ca z realizacji wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego
z dnia 28 listopada. Kieruj¹c siê brzmieniem
sentencji wyroku Trybuna³u oraz motywami jego
uzasadnienia, zaproponowano, aby uchyliæ
w ca³oœci art. 5 ustawy o zasadach przekazywania budynków. Taka zmiana spowodowa³aby, ¿e
przekazywanie gminom nieruchomoœci przez
przedsiêbiorstwa pañstwowe i spó³ki odbywa³oby siê na zasadach ogólnych, czyli wymaga³oby
zawarcia umowy w formie aktu notarialnego,
zgodnie z art. 4 ustawy o zasadach przekazywania budynków. W ten sposób zosta³aby zachowana zasada równorzêdnoœci stron zawieraj¹cych
umowê, chroniony by³by tak¿e interes maj¹tkowy gminy i w konkretnej sytuacji gmina mog³aby
odmówiæ zawarcia umowy na warunkach okreœlonych w ustawie o przekazywaniu budynków.
Art. 2 projektu ustanawia normê prawa intertemporalnego, zgodnie z któr¹ do spraw wszczêtych, a niezakoñczonych przed dniem wejœcia
w ¿ycie projektowanej ustawy, nale¿y stosowaæ
przepisy w nowym brzmieniu.
Ustawa nie powoduje skutków finansowych
dla bud¿etu pañstwa. Materia projektowanej
ustawy nie jest objêta prawem Unii Europejskiej.
Na wspólnym posiedzeniu Komisji Ustawodawczej, Komisji Gospodarki Narodowej oraz Ko-
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misji Samorz¹du Terytorialnego i Administracji
Pañstwowej przyjêliœmy wniosek o przyjêcie projektu ustawy bez poprawek i takim wnioskiem
w imieniu trzech po³¹czonych komisji chcia³bym
zakoñczyæ. Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Zgodnie z art. 81 ust. 2 w zwi¹zku z art. 85f Regulaminu Senatu senatorowie mog¹ zg³aszaæ
trwaj¹ce nie d³u¿ej ni¿ minutê pytania do sprawozdawcy komisji w zwi¹zku z przedstawionym
sprawozdaniem oraz do upowa¿nionego przedstawiciela wnioskodawców.
Przypominam, ¿e Komisja Ustawodawcza upowa¿ni³a do jej reprezentowania pana senatora
Leona Kieresa.
Czy ktoœ z pañstwa senatorów chcia³by zadaæ
takie pytanie? Nie widzê.
Dziêkujê, Panie Senatorze.
(Senator Leon Kieres: Mam tylko ma³e sprostowanie.)
Tak?

Senator Leon Kieres:
Komisja upowa¿ni³a nie mnie, lecz senatora
Kwiatkowskiego. Ja mia³em byæ upowa¿niony,
ale w zwi¹zku z wyjazdem nie mog³em uczestniczyæ…

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dobrze, Panie Senatorze. Zmieniamy upowa¿nienie i jeszcze raz odczytujê tê formu³ê.
Przypominam, ¿e Komisja Ustawodawcza upowa¿ni³a do jej reprezentowania senatora Leona…
(Weso³oœæ na sali)
Przepraszam. …senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego, jeszcze raz powtarzam, senatora
Krzysztofa Kwiatkowskiego.
Zgodnie z art. 50 Regulaminu Senatu g³os mo¿e teraz zabraæ obecny na posiedzeniu przedstawiciel rz¹du.
Czy przedstawiciel rz¹du chce zabraæ g³os
w sprawie przedstawionego projektu ustawy?
Proszê bardzo, Panie Ministrze.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Infrastruktury
Piotr Styczeñ:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Oczywiœcie, nie ma stanowiska rz¹du do tego
projektu, jednak¿e chcia³bym poinformowaæ
Wysok¹ Izbê, ¿e minister infrastruktury w piœmie skierowanym na rêce pana senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego odniós³ siê do projektu
zmiany ustawy w taki sposób, ¿e dostrzeg³ wszy-
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Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

stkie negatywne cechy aktualnego jej brzmienia,
szczególnie art. 5, a w zakoñczeniu pisma,
w konkluzji stwierdzi³, ¿e w zwi¹zku z tak¹ ocen¹
wyra¿a pozytywn¹ opiniê w przedmiocie proponowanych zmian przepisów ustawy z dnia
12 paŸdziernika 1994 r. o zasadach przekazywania zak³adowych budynków mieszkalnych przez
przedsiêbiorstwa pañstwowe, które uwzglêdniaj¹ orzecznictwo Trybuna³u Konstytucyjnego.
Dziêkujê bardzo.

Proszê bardzo, Panie Senatorze.

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

Senator Zbigniew Szaleniec:
Panie Ministrze, ja pamiêtam dyskusjê prowadzon¹ w zwi¹zku z przyjmowaniem tej ustawy,
zreszt¹ dzia³o siê to chyba w obecnoœci pana ministra, i jednym z argumentów, który przemawia³ za
przyjêciem jej w tej formie by³o to, ¿e mo¿e okazaæ
siê, ¿e maj¹tek, zw³aszcza grunty, pozostanie bez
w³aœciciela. Jest to sytuacja nienormalna i nigdzie na œwiecie nie bywa tak, ¿eby jakiœ teren pozostawa³ niczyj. Tymczasem w sytuacji upadku
przedsiêbiorstw mog³o do tego dochodziæ, w ka¿dym razie pada³y wtedy argumenty, które przekonywa³y nas o tym, ¿e taki kszta³t jest w³aœciwy.
Czy pana zdaniem, je¿eli dokonamy uchylenia
zgodnego z orzeczeniem Trybuna³u, nie wyst¹pi
takie zagro¿enie? Jesteœmy do tego zmuszeni, bo
takie jest orzeczenie, ale pamiêtam, ¿e wtedy pada³y takie argumenty. Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Proszê bardzo, Panie Ministrze.

Senator Zbigniew Szaleniec:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, czy od tego czasu, kiedy ustawa wesz³a w ¿ycie, do dnia dzisiejszego zaistnia³o
du¿o faktów przekazania na starych zasadach tego mienia gminom i czy to wywo³a³o jakieœ konflikty? Czy mamy wiedzê na ten temat? Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Proszê bardzo, Panie Ministrze.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Infrastruktury
Piotr Styczeñ:
Dziêkujê bardzo.
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Nie posiadamy
danych statystycznych, które by wp³ynê³y na powstanie istotnego punktu widzenia w tej sprawie,
w tym przypadku mówimy o zachowaniachjednej
strony – Lasów Pañstwowych i drugiej strony,
czyli samorz¹dów gminnych. Je¿eli pan marsza³ek pozwoli, to z³o¿ê oœwiadczenie, ¿e zapytamy
w tym przypadku ministra œrodowiska w³aœciwego do spraw Lasów Pañstwowych, który móg³by
nam przed³o¿yæ dane, jeœli je posiada, zwi¹zane
z ewentualnymi sytuacjami przekazywania takiego mienia.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Infrastruktury
Piotr Styczeñ:
Dziêkujê bardzo.
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Rzeczywiœcie, mog¹ wyst¹piæ sytuacje, przynajmniej w pewnych okresach przejœciowych,
w których okreœlony maj¹tek, tak jak pan senator
by³ ³askaw zauwa¿yæ, nie bêdzie mia³ w³aœciciela.
Chcia³bym jednak podkreœliæ, ¿e w przypadku
upad³oœci przedsiêbiorstwa, które w okreœlonej
sytuacji ekonomicznej bêdzie w³aœciwie zamyka³o
swoj¹ dzia³alnoœæ, obrót tym maj¹tkiem wystêpuje zgodnie z ustaw¹ reguluj¹c¹ procesy upad³oœciowe i tu takiego zagro¿enia obecnie, na czas
udzielania tej odpowiedzi, nie widzê. W sytuacjach skrajnych mo¿e jednak dojœæ do sytuacji istotnego ograniczenia czy wrêcz zaniechania zarz¹dzania maj¹tkiem, w tym przypadku budynkami mieszkalnymi, przez podmiot gospodarczy,
niezainteresowany ponoszeniem kosztów zwi¹zanych z funkcjonowaniem takiego maj¹tku.
Ja, jeœli pan senator pozwoli, skoro pan przypomnia³ mój udzia³ w debacie podczas pierwszego
czytania, dopowiem, ¿e faktycznie zwraca³em
uwagê na to, ¿e taka sytuacja mo¿e nast¹piæ, ale
w kontekœcie pewnego, nazwijmy to, znaczenia
funkcjonalnego gminy. W zwi¹zku z tym, ¿e gminê
stanowi obszar i pewna grupa osób zamieszkuj¹cych ten obszar, mo¿e siê tak zdarzyæ, zreszt¹
i tak siê zdarza, ¿e wystêpuj¹ pewne zobowi¹zania
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gminy wobec takiego maj¹tku, na przyk³ad w zakresie pomocy objêtej systemem dodatków mieszkaniowych.
Na pewno bêdziemy siê tej kwestii starannie
przygl¹daæ. Jednoczeœnie chcia³bym powiedzieæ,
¿e ze wzglêdu na to, ¿e minister w³aœciwy do spraw
budownictwa nie zajmuje siê wprost maj¹tkiem
przedsiêbiorstw czy jednostek gospodarczych,
które s¹ podleg³e co do swego charakteru dzia³alnoœci innym ministrom, nie posiada te¿ szczególnej i szczegó³owej wiedzy w tym zakresie. Gdybyœmy tak¹ wiedzê pozyskali, to wszczêlibyœmy prace
nad odpowiednimi regulacjami, dotycz¹cymi
przedmiotowej ustawy czy w ogóle ustaw zwi¹zanych z maj¹tkiem wyzbywanym przez zak³ady
pracy.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Ministrze.
Otwieram dyskusjê.
Przypominam o wymogach regulaminowych
dotycz¹cych czasu przemawiania senatorów
w dyskusji i o koniecznoœci zapisywania siê do
g³osu u senatora prowadz¹cego listê mówców.
Informujê, ¿e sk³adane do marsza³ka Senatu
do czasu zamkniêcia dyskusji podpisane wnioski legislacyjne mog¹ obejmowaæ wy³¹cznie zmiany zmierzaj¹ce do wykonania orzeczenia Trybuna³u Konstytucyjnego oraz ich niezbêdne konsekwencje.
Informujê, ¿e na podstawie art. 54 ust. 4 pkt 2
Regulaminu Senatu marsza³ek Senatu nie podda
pod g³osowanie wniosków wykraczaj¹cych poza
ten zakres.
Nikt z pañstwa senatorów nie zapisa³ siê do
g³osu.
Zamykam dyskusjê.
Informujê, ¿e w trakcie dyskusji nie zosta³ z³o¿ony wniosek przeciwny do wniosku przedstawionego przez komisjê w sprawozdaniu, wiêc teraz,
zgodnie z art. 81 ust. 5 w zwi¹zku z art. 85f Regulaminu Senatu, Senat móg³by przyst¹piæ do trzeciego czytania projektu ustawy. Trzecie czytanie
objê³oby jedynie g³osowanie nad przedstawionym
projektem. G³osowanie to przeprowadzimy razem
z g³osowaniami nad pozosta³ymi punktami porz¹dku obrad.
Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu siedemnastego porz¹dku obrad: drugie czytanie
projektu ustawy o zmianie ustawy o zak³adowym
funduszu œwiadczeñ socjalnych.
Przypominam, ¿e jest to projekt ustawy wykonuj¹cy orzeczenie Trybuna³u Konstytucyjnego.
Marsza³ek Senatu w dniu 12 grudnia 2007 r.
zgodnie z art. 85a ust. 1 Regulaminu Senatu skierowa³ orzeczenie Trybuna³u do Komisji Ustawodawczej. Komisja po rozpatrzeniu sprawy z³o¿y³a
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do marsza³ka Senatu wniosek o podjêcie inicjatywy ustawodawczej wraz z projektem ustawy, druk
nr 35.
Informujê, ¿e marsza³ek Senatu w dniu 9 stycznia
2008 r. zgodnie z art. 79 ust. 1 w zwi¹zku z art. 85f
Regulaminu Senatu skierowa³ projekt do rozpatrzenia w pierwszym czytaniu do Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Rodziny i Polityki Spo³ecznej.
Pierwsze czytanie projektu ustawy zosta³o
przeprowadzone na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu 5 lutego 2008 r. Komisje po rozpatrzeniu projektu ustawy przygotowa³y wspólne sprawozdanie w tej sprawie. Sprawozdanie to zawarte
jest w druku nr 35S.
Przypominam te¿, ¿e zgodnie z art. 81 ust. 1
w zwi¹zku z art. 85f Regulaminu Senatu drugie
czytanie projektu ustawy obejmuje przedstawienie Senatowi sprawozdania komisji o projekcie
ustawy i przeprowadzenie dyskusji oraz zg³aszanie wniosków.
Proszê sprawozdawcê Komisji Ustawodawczej
oraz Komisji Rodziny i Polityki Spo³ecznej, pana
senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego, o zabranie
g³osu i przedstawienie wspólnego sprawozdania
komisji o projekcie ustawy.
Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Krzysztof Kwiatkowski:
Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
Panie Ministrze!
Projekt ustawy o zmianie ustawy o zak³adowym funduszu œwiadczeñ socjalnych stanowi wykonanie obowi¹zku dostosowania systemu prawa do wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego z dnia
28 marca 2007 r. stwierdzaj¹cego niezgodnoœæ
z konstytucj¹ art. 2 pkt 1 oraz art. 8 ust. 2a nowelizowanej ustawy w zakresie, w jakim przepisy te
uniemo¿liwiaj¹ pracownikom skorzystanie z us³ug œwiadczonych przez pracodawcê na rzecz ró¿nych form wypoczynku, dzia³alnoœci kulturalno-oœwiatowej i sportowo-rekreacyjnej, je¿eli s¹ one
œwiadczone poza terenem kraju.
Wyrokiem z dnia 28 marca 2007 r. Trybuna³
Konstytucyjny orzek³ o niezgodnoœci z konstytucj¹ art. 2 pkt 1 oraz art. 8 ust. 2a ustawy o zak³adowym funduszu œwiadczeñ socjalnych w zakresie, w jakim przepisy te uniemo¿liwiaj¹ pracowniom skorzystanie z us³ug œwiadczonych przez
pracodawcê na rzecz ró¿nych form wypoczynku,
dzia³alnoœci kulturalno-oœwiatowej i sportowo-rekreacyjnej, je¿eli s¹ one œwiadczone poza terenem kraju. Technika orzecznicza zastosowana
w tym przypadku przez Trybuna³, czyli tak zwany
wyrok zakresowy, spowodowa³a, ¿e z ustawy
uchylona zosta³a norma prawa wyinterpretowana z zaskar¿onego przepisu. W treœci ustawy pozostawiony zosta³ natomiast sam przepis, który
by³ podstaw¹ do rekonstrukcji niekonstytucyjnej
normy w tym zakresie.
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Zaskar¿ony art. 2 pkt 1 ustawy o zak³adowym
funduszu œwiadczeñ socjalnych ustanawia³ definicjê legaln¹ pojêcia „dzia³alnoœæ socjalna”. Zgodnie z tym przepisem dzia³alnoœæ socjalna to us³ugi
œwiadczone przez pracodawców na rzecz ró¿nych
form krajowego wypoczynku, dzia³alnoœci kulturalno-oœwiatowej, sportowo-rekreacyjnej oraz
udzielanie pomocy materialnej, rzeczowej lub finansowej, a tak¿e zwrotnej lub bezzwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe na warunkach okreœlonych umow¹.
Z kolei art. 8 ust. 2 ustawy o zak³adowym funduszu œwiadczeñ socjalnych stanowi³, ¿e us³ugi
i œwiadczenia, o których mowa w ust. 1 i 2, w zakresie ró¿nych form wypoczynku, dzia³alnoœci kulturalno-oœwiatowej i sportowo-rekreacyjnej mog¹ byæ
finansowane z funduszu, je¿eli s¹ œwiadczone wy³¹cznie na terenie kraju. Zasada ta dotyczy tak¿e
dop³at z funduszu do takich us³ug lub œwiadczeñ.
Wymienione przepisy wesz³y w ¿ycie 1 stycznia
2003 r., a w poprzednim stanie prawnym, obowi¹zuj¹cym do 31 grudnia 2002 r., osoby korzystaj¹ce z zak³adowego funduszu œwiadczeñ socjalnych mia³y w pe³ni zagwarantowany wybór
miejsca spêdzenia wypoczynku. Ustawodawca
nie uzale¿nia³ prawa dop³aty do wypoczynku od
miejsca, od tego, czy to by³o na terenie kraju czy
poza terenem naszego kraju.
Zgodnie z ustalonym orzecznictwem Trybuna³u
Konstytucyjnego zasada równoœci wobec prawa polega na tym, ¿e wszystkie podmioty prawa – adresaci norm prawnych – charakteryzuj¹ce siê dan¹ cech¹ istotn¹, w równym stopniu maj¹ byæ traktowane równo, a wiêc bez ¿adnych zró¿nicowañ zarówno
dyskryminuj¹cych, jak i faworyzuj¹cych.
W swoim wyroku Trybuna³ stwierdzi³, ¿e
w art. 2 pkt 1 oraz art. 8 ust. 2a ustawy prawodawca wprowadzi³ dodatkowe kryterium korzystania z ulgowych us³ug i œwiadczeñ zak³adowego
funduszu œwiadczeñ socjalnych – oprócz dotychczasowych, czyli sytuacji ¿yciowej, rodzinnej
i materialnej osoby uprawnionej do korzystania
z funduszu – jakim by³o miejsce korzystania ze
œwiadczeñ, a tym miejscem by³ teren Rzeczypospolitej Polskiej. Wprowadzenie takiego kryterium prowadzi do sytuacji, ¿e osoby, które uprawnione by³yby do korzystania z dop³at z funduszy
do wypoczynku urlopowego ze wzglêdu na swoj¹
sytuacjê ¿yciow¹, rodzinn¹ i materialn¹, nie bêd¹
mog³y korzystaæ z tych dop³at jedynie z tego powodu, ¿e spêdzaj¹ urlop poza granicami Polski. Tym
samym Trybuna³ Konstytucyjny podzieli³ stanowisko wnioskodawcy, czyli rzecznika praw obywatelskich, ¿e wprowadzenie takiego kryterium
prowadzi w praktyce do znacznego ograniczenia
wolnego wyboru miejsca spêdzania wypoczynku
urlopowego przez pracowników i inne osoby objête zak³adowym funduszem œwiadczeñ socjalnych.

Osoby te do czasu wprowadzenia tej zmiany by³y
uprawnione do korzystania z dop³aty do wypoczynku bez wzglêdu na jego miejsce, a wyboru dokonywa³y, kieruj¹c siê swoimi potrzebami. Zdaniem Trybuna³u Konstytucyjnego, wprowadzenie
zakwestionowanego dodatkowego warunku korzystania z ulgowych œwiadczeñ, którym jest
miejsce œwiadczenia us³ugi, czyli teren naszego
kraju, by³oby naruszeniem zasady równoœci, gdyby dotyczy³o niektórych grup uprawnionych. Niepodobna zatem zaakceptowaæ p³yn¹cej st¹d jakoby konkluzji, ¿e wprowadzenie tego dodatkowego
kryterium wobec wszystkich uprawnionych nie
narusza zasady równoœci.
Maj¹c to na uwadze i maj¹c na uwadze koniecznoœæ wykonania wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego z dnia 28 marca, kieruj¹c siê brzmieniem
sentencji oraz motywami jego uzasadnienia, proponuje siê, aby wykonanie wyroku polega³o na
uchyleniu art. 8 ust. 2a, który wprowadzi³ ograniczenie w postaci zakazu finansowania z zak³adowego funduszu œwiadczeñ socjalnych pozakrajowych form wypoczynku, dzia³alnoœci kulturalno-oœwiatowej i sportowo-rekreacyjnej.
Podobnie zmiana w art. 2 pkt 1 ustawy o zak³adowym funduszu œwiadczeñ socjalnych ma na celu wy³¹czenie wy¿ej wymienionego ograniczenia
poprzez wykreœlenia wyrazu „krajowego”. Nadanie nowego brzmienia art. 8 ust. 2 ma charakter
dostosowuj¹cy i proponowana nowelizacja eliminuje kategoriê podmiotów, któr¹ ustawodawca
wyodrêbni³ w sposób wadliwy. Przyj¹³ mianowicie, ¿e relewantnym kryterium decyduj¹cym
o prawie uzyskania dofinansowania z zak³adowego funduszu œwiadczeñ socjalnych jest miejsce
spêdzenia urlopu.
(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski)
Chcia³bym poinformowaæ panie i panów senatorów, ¿e ustawa nie powoduje skutków finansowych dla bud¿etu pañstwa, poniewa¿ us³ugi te
œwiadczone s¹ przez pracodawcê, oraz ¿e przedmiot projektowanej ustawy nie jest objêty zakresem prawa Unii Europejskiej.
Na wspólnym posiedzeniu Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Rodziny i Polityki Spo³ecznej, które odby³o siê w tej sprawie 5 lutego, komisje wnios³y o przyjêcie projektu ustawy bez poprawek. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Zgodnie z art. 81 ust. 2 w zwi¹zku z art. 85f Regulaminu Senatu senatorowie mog¹ zg³aszaæ
trwaj¹ce nie d³u¿ej ni¿ minutê zapytania dotycz¹ce przedstawionego sprawozdania do sprawozdawcy komisji oraz do upowa¿nionego przedstawiciela wnioskodawców.
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Przypominam, ¿e Komisja Ustawodawcza upowa¿ni³a do jej reprezentowania równie¿ senatora
Krzysztofa Kwiatkowskiego.
Czy ktoœ z pañstwa senatorów chcia³by zadaæ
takie pytanie?
(Senator Stanis³aw Bisztyga: Ja chcia³bym zadaæ pytanie.)
Proszê bardzo.

Senator Stanis³aw Bisztyga:
Chcia³bym skierowaæ pytanie do pana senatora sprawozdawcy. Absolutnie s³uszny jest pogl¹d
w sprawie zak³adowego funduszu œwiadczeñ socjalnych i korzystania z niego w wypadku wypoczynku za granic¹. Ale czy przez analogiê nale¿y
rozumieæ, ¿e pracownik, który jest na przyk³ad na
budowie eksportowej za granic¹, mo¿e korzystaæ
z takiego funduszu œwiadczeñ socjalnych w kraju? Wydaje siê, ¿e tak, je¿eli tak bêdzie mówi³ regulamin, bo podstaw¹ korzystania z funduszu,
z dofinansowania do wyjazdów zagranicznych
jest regulamin ustanowiony przez…
(Senator Krzysztof Kwiatkowski: Z zak³adowego funduszu œwiadczeñ?)
Tak, z zak³adowego funduszu œwiadczeñ socjalnych, podstaw¹ korzystania z którego jest regulamin korzystania ustanowiony przez pracodawcê i zwi¹zki zawodowe.
I teraz pytanie: czy przez analogiê mo¿na rozumieæ, ¿e pracownik przebywaj¹cy za granic¹ mo¿e
korzystaæ z dop³at z tego funduszu? Mnie siê wydaje, ¿e mo¿e.

Senator Krzysztof Kwiatkowski:
Ja muszê powiedzieæ, ¿e to pytanie mnie odrobinê zaskoczy³o, ale intuicyjnie bym odpowiedzia³, ¿e
tak. Skoro mówimy o mo¿liwoœci korzystania poza
krajem, to ja bym powiedzia³, ¿e na zasadzie pewnej analogii mo¿na traktowaæ sytuacjê pracownika, który œwiadczy swoj¹ pracê za granic¹, a wiêc
w tym wypadku poza tym krajem jest jego kraj macierzysty, czyli Polska, tak ¿e tym bardziej mo¿e
korzystaæ z takiego dofinansowania.
Ja mo¿e poproszê o odpowiedŸ pana ministra,
bo to pytanie wykracza poza zakres tego, o czym
mówiliœmy na posiedzeniu komisji, ale wydaje mi
siê, ¿e tak.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Pracy i Polityki Spo³ecznej
Rados³aw Mleczko:
Panie Marsza³ku! Panie Przewodnicz¹cy! Panie
i Panowie Senatorowie!
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Tak, ja to potwierdzam. Decyduj¹ce jest oczywiœcie – z punktu widzenia œwiadczenia – miejsce
zatrudnienia pracownika, a to, czy znajduje siê on
wówczas poza krajem, rozumianym w taki sposób, jak pan przewodnicz¹cy przed chwil¹ powiedzia³, nie ma tutaj decyduj¹cego znaczenia. Tak
¿e znosimy po prostu te ograniczenia.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Czy s¹ jeszcze jakieœ pytania? Nie widzê zg³oszeñ.
Zgodnie z art. 50 Regulaminu Senatu g³os mo¿e teraz zabraæ obecny na posiedzeniu przedstawiciel rz¹du lub zaproszeni goœcie.
Czy przedstawiciel rz¹du chce zabraæ g³os
w sprawie przedstawionego projektu?

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Pracy i Polityki Spo³ecznej
Rados³aw Mleczko:
Panie Marsza³ku! Panie Przewodnicz¹cy! Panie
i Panowie Senatorowie!
Dziêkuj¹c za tê inicjatywê ustawodawcz¹,
chcia³bym powiedzieæ, ¿e nie zg³aszamy ¿adnych
uwag do tego projektu.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Zgodnie z art. 44 ust. 6 Regulaminu Senatu senatorowie mog¹ zg³aszaæ z miejsca trwaj¹ce nie
d³u¿ej ni¿ minutê zapytania do obecnego na posiedzeniu przedstawiciela rz¹du, zwi¹zane z omawianym punktem porz¹dku obrad.
Czy ktoœ z pañstwa senatorów chce zadaæ takie
pytanie?
Proszê bardzo, pan senator Szaleniec.

Senator Zbigniew Szaleniec:
Mam takie pytanie. Chcia³bym odwróciæ trochê
problem i zapytaæ: czy jak pracownik zagraniczny
pracuje w polskiej firmie, to te¿ korzysta z takich
samych œwiadczeñ i odpisów na fundusz socjalny? Bo je¿eli tak, to on dotychczas nie móg³ korzystaæ z wczasów w swoim kraju. Czy tak by³o rzeczywiœcie? Dziêkujê.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Pracy i Polityki Spo³ecznej
Rados³aw Mleczko:
To w³aœnie jeden z powodów tej zmiany. Oczywiœcie, je¿eli pracownik jest zatrudniony przez
polskiego pracodawcê, to mo¿e korzystaæ z tych
œwiadczeñ. Taka jest nasza odpowiedŸ.
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Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Czy ktoœ jeszcze? Dziêkujê bardzo.
Otwieram dyskusjê.
Przypominam o wymogach regulaminowych
dotycz¹cych czasu przemawiania senatorów
w dyskusji i o koniecznoœci zapisywania siê do
g³osu u senatora prowadz¹cego listê mówców.
Informujê, ¿e sk³adane do marsza³ka Senatu do
czasu zamkniêcia dyskusji podpisane wnioski legislacyjne mog¹ obejmowaæ wy³¹cznie zmiany
zmierzaj¹ce do wykonania orzeczenia Trybuna³u
Konstytucyjnego oraz ich niezbêdne konsekwencje.
Informujê, ¿e na podstawie art. 54 ust. 4 pkt 2
Regulaminu Senatu marsza³ek Senatu nie podda
pod g³osowanie wniosków wykraczaj¹cych poza
ten zakres.
Do dyskusji zapisa³ siê pan senator Augustyn,
którego niniejszym zapraszam.

Senator Mieczys³aw Augustyn:
Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
Sprawa wydaje siê b³aha i oczywista. Usuwamy,
zgodnie z orzeczeniem Trybuna³u Konstytucyjnego, przepis, który powinien przykuæ nasz¹ uwagê
ze wzglêdu na pewien system wartoœci, który by³
mu przypisany. To relikt pewnego sposobu myœlenia, który, mam nadziejê, bêdziemy tutaj systematycznie i nie po raz ostatni odsy³aæ do lamusa,
myœlenia quasi-patriotycznego, myœlenia quasi-równoœciowego. Ustawodawcy, kieruj¹c siê uproszczonym i nies³usznym myœleniem, wprowadzaj¹c ten przepis, uwa¿ali, ¿e powinniœmy chroniæ
polski rynek us³ug turystycznych w³aœnie tym
przepisem, napêdzaj¹c sztucznie konkurencjê czy
daj¹c zarobiæ przede wszystkim polskim przedsiêbiorstwom, polskim firmom. To myœlenie jest dzisiaj œmieszne, krótkowzroczne, bo przecie¿ firmy
turystyczne niekoniecznie musz¹ byæ polskie.
I oczywiœcie niekoniecznie te¿ ten wypoczynek tutaj, u nas w Polsce, musi byæ tañszy. Mo¿e siê okazaæ, ¿e jest dro¿szy od wypoczynku zagranicznego.
Niekoniecznie musi byæ tak, ¿e dzieci z rodzin niezamo¿nych maj¹ byæ w ten sposób uprzywilejowane, pamiêtajmy, ¿e zak³adowy fundusz œwiadczeñ
socjalnych mia³by byæ adresowany do rodzin pracowników niezamo¿nych. Niekoniecznie musi byæ
tak, ¿e dzieci te skorzysta³yby na tym przepisie, bo
przede wszystkim odcinalibyœmy je od mo¿liwoœci
zobaczenia œwiata, od mo¿liwoœci wyrwania siê ze
œrodowisk, z których pochodz¹. To ca³kowicie
œmieszne, nonsensowne myœlenie odsy³amy razem z tym przepisem do lamusa.
Ale warto jeszcze, mimo wszystko, zatrzymaæ
siê na chwilê przy tej zmianie, bo w ogóle istnienie
zak³adowego funduszu œwiadczeñ socjalnych to
jest relikt przesz³oœci. I wykorzystywanie tego

funduszu w wielu zak³adach budzi, i powinno budziæ, sprzeciw, bo wcale nie jest tak, ¿e zgodnie
z ustaw¹ fundusze te na pewno trafiaj¹ do tych
pracowników, którzy s¹ ewidentnie niezamo¿ni.
Wcale tak nie jest, ¿e dziêki funkcjonowaniu tego
funduszu pracownicy, zgodnie ze swoim regulaminem zak³adowym, racjonalnie wykorzystuj¹ te
œrodki. Naprawdê dobrze by by³o, byœmy w najbli¿szym czasie przemyœleli w ogóle sens istnienia
tego funduszu.
Wydaje siê, ¿e obranie kierunku rozwa¿anego
w poprzedniej kadencji podczas prac Komisji Rodziny i Polityki spo³ecznej warte jest namys³u. Wtedy
mówiliœmy o tym, ¿e byæ mo¿e warto rozszerzyæ
mo¿liwoœæ stosowania tego funduszu, byæ mo¿e
warto go przeorganizowaæ tak, by on naprawdê s³u¿y³ lepszym sprawom, na przyk³ad wsparciu rodzin
poprzez umo¿liwienie wykupywania us³ug, chocia¿by w ¿³obkach i przedszkolach, dla pracowników niezamo¿nych, naprawdê biednych, wymagaj¹cych wsparcia. Ja chcia³bym wierzyæ, ¿e prace
w Ministerstwie Prac i Polityki Spo³ecznej nad tego
rodzaju zmian¹ ustawow¹ nie zostan¹ zaniechane.
Byæ mo¿e nie jest to ³atwe zadanie, bo zmienia³oby
istotnie charakter tego funduszu, niemniej jednak
jestem przekonany, ¿e œrodki – niema³e przecie¿
w skali kraju – by³yby wreszcie wykorzystywane racjonalniej, skoñczy³yby siê te wzbudzaj¹ce uœmiech
politowania rêczniki, herbatki, myde³ka, prezenciki
i inne, przepraszam za wyra¿enie, œmiesz¹ce ju¿
dzisiaj artyku³y rozdawane w zak³adach pracy
z tych funduszy, a byæ mo¿e uda³oby siê za te œrodki
zakupiæ prawdziwie potrzebne us³ugi dla dzieci tych
pracowników, co da³oby znacz¹c¹ korzyœæ rodzinom niezamo¿nych pracowników. Zachêcam ministerstwo do myœlenia nad tym chocia¿by dlatego,
¿ebyœmy nie wystawiali siê na poœmiewisko wobec
zatrudnionych w niektórych naszych firmach pracowników z krajów zachodnich, którzy z zadziwieniem odbieraj¹ informacje, ¿e nale¿y im siê rêcznik
i myd³o. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Lista mówców zosta³a wyczerpana…
(Senator Grzegorz Banaœ: Panie Marsza³ku,
mo¿na siê jeszcze zapisaæ do g³osu?)
Proszê uprzejmie.
(Senator Grzegorz Banaœ: Tak?)
Proszê bardzo.

Senator Grzegorz Banaœ:
Dziêkujê bardzo.
Panie Marsza³ku! Pañstwo Senatorowie! Pani
Minister!
Otó¿ zabieram g³os w tej sprawie, bo mocno
mnie zbulwersowa³y s³owa pana senatora, który
z tej mównicy powiedzia³, ¿e œmieszne jest to, ¿e na
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przyk³ad m³odzi ludzie czy te¿ rodziny niezamo¿ne,
korzystaj¹c ze œrodków z tego funduszu, o jakim
mówimy, zwiedzaj¹ chocia¿by swoj¹ blisk¹ okolicê. Pan senator tutaj postulowa³, ¿eby od razu
wsiadali do samolotu i do Irlandii co najmniej lecieli i tam zwiedzali „w takich okolicznoœciach
przyrody”, ¿e przywo³am cytat ze znanego filmu.
Otó¿, Szanowny Panie Senatorze, Szanowni
Pañstwo, oczywiœcie nie chcê siê tutaj wypowiadaæ
ad personam, powiem tylko, ¿e co do zasady nie
zgadzam siê z takim pogl¹dem, jakoby fundusz to
tylko i wy³¹cznie myde³ka, rêczniki i tego typu rzeczy. Otó¿ ja w swojej praktyce, a przez wiele lat
mia³em zaszczyt szefowaæ jednemu ze zwi¹zków
zawodowych „Solidarnoœci”, dok³adnie rzecz bior¹c w dolnym zak³adzie pracy w Kielcach, nigdy siê
czymœ takim nie zajmowa³em, Szanowni Pañstwo.
A wiêc dyskutuj¹c o takich rzeczach trzeba by siêgn¹æ do realiów, a nie snuæ rozwa¿ania na takim poziomie ogólnoœci. I ja powiem, odwo³uj¹c siê do
tych realiów, ¿e nie mo¿na, myœlê, odmawiaæ rodzinom mniej uposa¿onym, a takich jest zdecydowana wiêkszoœæ w naszym kraju, zawsze tak jest,
¿e ta wiêkszoœæ jest, Szanowni Pañstwo…
Panie Marsza³ku, w³aœciwie do iluminutowej
wypowiedzi mam prawo?
(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski: Do
dziesiêciominutowej.)
Dziesiêciominutowej. Forma i treœæ tej wypowiedzi zale¿y tylko i wy³¹cznie ode mnie, wiêc pozwolicie pañstwo, ¿e bêdê kontynuowa³.
Myœlê, ¿e ten apel, który zosta³ tutaj wyg³oszony do ministerstwa, o to, by zaj¹æ siê regulacj¹
prawn¹ dotycz¹c¹ zak³adowych funduszy socjalnych, a w konsekwencji po prostu znieœæ te fundusze, jest apelem mocno chybionym. I myœlê te¿,
¿e na fali g³oœnych zapowiedzi Platformy Obywatelskiej: oto przyszliœmy do w³adzy, by tê w³adzê
oddaæ ludziom, powinniœmy uznaæ, i¿ to w³aœnie
tam, w zak³adach, gzie powstaj¹ komisje, które s¹
uprawnione do tego, by rozstrzygaæ o sposobie
wykorzystania tych¿e funduszy, zgodnie z regulacj¹ ustawow¹, nie inaczej, to w³aœnie tam powinno siê o tym decydowaæ, tylko i wy³¹cznie tam.
I nie s¹dzê, by postulat odgórnej regulacji w tej
sprawie by³ czymœ w³aœciwym.
Tyle moich refleksji na ten temat. Bardzo dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Proszê bardzo, pan senator Piotr G³owski.

Senator Piotr G³owski:
Panie Marsza³ku! Szanowni Pañstwo!
Pan senator powiedzia³: komisje uprawnione
do decydowania o tym, na co zostaj¹ wydane te
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pieni¹dze… No w³aœnie, myœlê, ¿e mo¿e pomys³
pana senatora Augustyna nie by³ a¿ tak daleko
id¹cy, ale mój – tak. Nie wyobra¿am sobie sytuacji
takiej, ¿e jestem m³odym cz³owiekiem… Przez
piêtnaœcie lat by³em pracodawc¹. I oczywiœcie moi
pracownicy to, o czym mówi³a ustawa, równie¿
dostawali. Ale nie za bardzo wiedzia³em, dlaczego
to robiê i dlaczego ktoœ ma decydowaæ w moim
imieniu, co ja, jako pracodawca, robiê z moimi
pieniêdzmi. Postanowi³em wynagradzaæ moich
pracowników tak, ¿eby nie musieli dostawaæ dodatkowych, faktycznie nieraz im niepotrzebnych,
gad¿etów. Sytuacja, jak rozumiem, z czasów g³êbokiego socjalizmu, kiedy to pañstwowe rzeczy
nale¿a³y do wszystkich i wszyscy o wszystkim decydowali, zosta³a prawdopodobnie przejêta w pewnym momencie przez nasze dzisiejsze pañstwo.
Ale to nie oznacza, ¿e to jest dobre.
Na pewno jednym z kierunków, o których powinniœmy myœleæ, jest racjonalizacja taka, ¿eby
faktycznie s³u¿y³o to tym bardziej poszkodowanym czy bardziej pokrzywdzonym przez los… Powinniœmy d¹¿yæ do tego, ¿eby nie jakieœ komisje
decydowa³y lokalnie, co kto dostanie, tylko to, jak
kto pracuje, bo takie jest za³o¿enie miejsca pracy.
Czasy, kiedy miejsce pracy mia³o daæ wykszta³cenie czy oœrodek wypoczynkowy, na zawsze, mam
nadziejê, odesz³y w niechlubn¹ niepamiêæ.
I s¹dzê, ¿e zarzuty, które tutaj pad³y wobec senatora Augustyna, s¹ zupe³nie nie na miejscu, bo jego myœlenie, przynajmniej ja tak to zrozumia³em,
sz³o w takim kierunku: je¿eli ju¿ ten fundusz jest,
to dajmy dzieciom biednym, z biednych rodzin takie same szanse, jakie maj¹ dzieci bogate; ¿eby na
przyk³ad pojecha³y za granicê, a nie spêdza³y wakacji w drugiej wsi, s¹siedniej, bo tak znowu postanowi³ ustawodawca. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Pan senator Augustyn ma jeszcze prawo do piêciominutowej tym razem wypowiedzi.

Senator Mieczys³aw Augustyn:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Nie zajmê a¿ tyle czasu.
Chcia³bym zapewniæ pana, Panie Senatorze, ¿e
mnie pan ca³kowicie Ÿle zrozumia³. Naprawdê nie
jest a¿ tak dobrze, jak pan mówi. To znaczy, nie
jest dok³adnie tak, ¿e zak³adowe fundusze socjalne s¹ wykorzystane w pe³ni zgodnie z przepisami.
Organy kontrolne, co opisuje siê czêsto w prasie, stwierdzaj¹, ¿e nie jest tak, jak pan mówi, nie
zawsze te fundusze trafiaj¹ do osób najbiedniejszych. Jest bardzo silny nacisk za³óg na to, a¿eby
wrêcz równo dzieliæ te pieni¹dze, jako swego rodzaju premiê i dodatek do pensji. Wiêc ja myœla-

5. posiedzenie Senatu w dniu 6 lutego 2008 r.
72

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o zak³adowym funduszu œwiadczeñ socjalnych

(senator M. Augustyn)
³em z trosk¹, tak jak i pan, ¿eby trafi³o to raczej do
tych, którzy naprawdê potrzebuj¹ pomocy, i trafi³o w formie racjonalnej, to znaczy, daj¹cej wiêksze
szanse dzieciom i pracownikom, którym siê gorzej
dzieje. Wart rozwa¿enia jest sposób myœlenia pana senatora G³owskiego, ¿e zamiast te pieni¹dze
rozdysponowywaæ w ten sposób, byæ mo¿e powinno siê je przekazywaæ pracownikom w formie
zwyk³ej pensji po to, ¿eby to, co siê im rozdaje,
mogli zwyczajnie nabywaæ, a nie dostawaæ w jakimœ darze. Bo chocia¿ chcemy im w ten sposób
pomagaæ, to niekoniecznie dbamy o ich godnoœæ.
Myœlê, ¿e w tej materii pan senator siê ze mn¹ zgodzi. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Zg³osi³ siê jeszcze pan senator Piechniczek.
Proszê bardzo.

Senator Antoni Piechniczek:
Panie Marsza³ku! Panie Ministrze! Szanowni
Pañstwo Senatorowie!
Ja bêdê mówi³ krótko i zwiêŸle.
W trakcie dyskusji nasunê³y mi siê pewne refleksje i pytania dotycz¹ce g³ównie tej strony ministerialnej.
Proszê pana – œwiadczenia socjalne. Jest taka
firma, która piêknie siê nazywa: Fiat Polska. Ja
mia³em szczêœcie rozpoczynaæ swoj¹ karierê zawodnicz¹ w Bielsku, kiedy dyrektorem by³ cz³owiek, który bardzo przyczyni³ siê do rozwoju tej
firmy – dyrektor Dziopak. I ja nie mog³em wydostaæ, ¿e tak powiem, paru tysiêcy z³otych na walcz¹cy wtedy o pierwsz¹ ligê w pi³ce no¿nej BKS
Bielsko, podczas gdy ta sama firma musia³a odprowadzaæ dywidendy do Turynu i finansowa³a
Juventus Turyn.
Mam pytanie: jak to jest, ¿e kiedy podpisywa³o
siê kontrakt z tak¹ firm¹ jak Opel czy raczej General Motors w Gliwicach, to ona wspiera³a Bayern
Monachium, którego zawodnicy grali z napisem
„Opel” na klatce piersiowej parê sezonów w Bundeslidze i który kasowa³ 10 milionów Deutsche
Mark – wtedy jeszcze Deutsche Mark – za to, ¿e reklamuje Opla, a z³amana z³otówka nie sz³a na
œwiadczenia socjalne i na sport w tym mieœcie?
Mam tylko pytanie – takich firm móg³bym przywo³aæ bez liku – jak to siê ma… Jak nasza strona potrafi, negocjuj¹c pewne sprawy, wynegocjowaæ te
kwestie socjalne, które w naszym kraju jeszcze
d³ugo bêd¹ potrzebne? Gdy bêdziemy krajem tak
bogatym jak Anglia, Francja czy Niemcy, to machniemy rêk¹ na sprawy socjalne. Ale dopóki nie
jesteœmy takim krajem, to z takimi funduszami
musimy siê liczyæ.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Zamykam dyskusjê.
Jeœli pan minister chce siê wypowiedzieæ, to
proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Pracy i Polityki Spo³ecznej
Rados³aw Mleczko:
Chcia³bym bardzo podziêkowaæ panom senatorom za te stanowiska, w których, choæ s¹ ró¿ne,
zosta³a zawarta troska o ten fundusz i sposób jego
wykorzystania.
Chcia³bym równie¿ podziêkowaæ panu senatorowi, panu trenerowi Piechniczkowi, i zapewniæ,
¿e œrodki z tego funduszu mog¹ byæ przeznaczane
w³aœnie na rekreacjê i na sport.
Chcê zapewniæ panów senatorów, ¿e przekazane uwagi zostan¹ przez nas z ogromn¹ starannoœci¹ rozpatrzone i w dalszym toku bêdziemy starali siê podejmowaæ takie decyzje, ¿eby nie pada³o
w tej sali s³owo „relikt”, ale ¿ebyœmy mówili o dynamicznym wykorzystaniu œrodków przekazywanych na potrzeby spo³eczne.
Chcia³bym równie¿ powiedzieæ, ¿e inicjatywy
przedsiêbiorców, równie¿ tych wspó³czeœnie najnowoczeœniejszych, w ramach szeroko rozumianej strategii CSR przewiduj¹ dzia³ania spo³eczne.
A z im wiêksz¹ trosk¹ firma podchodzi do swoich
pracowników, tym wy¿ej jest ceniona na rynku.
W zwi¹zku z tym czasem wydaje siê, ¿e mo¿liwa
jest transformacja tych spraw, które wydaj¹ nam
siê dziœ sprawami dalekiej przesz³oœci, ku przysz³oœci, ku nowoczesnoœci i ku takiemu zdynamizowaniu tych œrodków, ¿eby s³u¿y³y one ludziom.
Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Informujê, ¿e w trakcie dyskusji nie zosta³ z³o¿ony wniosek przeciwny do wniosku przedstawionego przez komisjê w sprawozdaniu, wiêc teraz,
zgodnie z art. 81 ust. 5 w zwi¹zku z art. 85f Regulaminu Senatu, Senat móg³by przyst¹piæ do trzeciego czytania projektu ustawy. To trzecie czytanie objê³oby jedynie g³osowanie nad przedstawionym projektem. Informujê, ¿e g³osowanie to przeprowadzimy razem z g³osowaniami nad pozosta³ymi punktami porz¹dku obrad.
Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
osiemnastego porz¹dku obrad: drugie czytanie
projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Przypominam, ¿e jest to projekt ustawy wykonuj¹cy orzeczenie Trybuna³u Konstytucyjnego.
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(wicemarsza³ek Z. Romaszewski)
Marsza³ek Senatu w dniu 12 grudnia 2007 r.,
zgodnie z art. 85a ust. 1 Regulaminu Senatu,
skierowa³ orzeczenie Trybuna³u do Komisji Ustawodawczej. Komisja po rozpatrzeniu sprawy z³o¿y³a do marsza³ka Senatu wniosek o podjêcie inicjatywy ustawodawczej wraz z projektem ustawy.
Informujê, ¿e marsza³ek Senatu w dniu 9 stycznia 2008 r. zgodnie z art. 79 ust. 1 w zwi¹zku
z art. 85f Regulaminu Senatu skierowa³ projekt
do rozpatrzenia w pierwszym czytaniu do Komisji
Ustawodawczej oraz Komisji Gospodarki Narodowej. Pierwsze czytanie projektu ustawy zosta³o
przeprowadzone na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu 31 stycznia 2008 r. Komisje po rozpatrzeniu projektu ustawy przygotowa³y wspólne
sprawozdanie w tej sprawie.
Sprawozdanie to zawarte jest w druku nr 36S.
Przypominam, ¿e zgodnie z art. 81 ust. 1
w zwi¹zku z art. 85f Regulaminu Senatu drugie
czytanie projektu ustawy obejmuje przedstawienie Senatowi sprawozdania komisji o projekcie
ustawy, przeprowadzenie dyskusji oraz zg³aszanie wniosków.
Proszê sprawozdawcê Komisji Ustawodawczej
oraz Komisji Gospodarki Narodowej, senatora
Marka Trzciñskiego, o zabranie g³osu i przedstawienie wspólnego sprawozdania komisji o projekcie ustawy.

Senator Marek Trzciñski:
Panie Marsza³ku! Szanowni Pañstwo Senatorowie! Szanowni Pañstwo!
Projektowana ustawa stanowi wykonanie obowi¹zku dostosowania systemu prawa do wyroku
Trybuna³u Konstytucyjnego z 29 listopada
2006 r. stwierdzaj¹cego niezgodnoœæ ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z art. 2
oraz art. 32 konstytucji.
Trybuna³ Konstytucyjny orzek³ o niezgodnoœci
z konstytucj¹ art. 21 ust. 1 pkt 3 lit. g ustawy
z dnia 26 lipca z 1991 r. o podatku dochodowym
od osób fizycznych w zakresie, w jakim wy³¹cza
ona zwolnienia podatkowe odszkodowañ uzyskiwanych na podstawie ugody s¹dowej. Zakwestionowany przepis stanowi, ¿e otrzymane odszkodowania s¹ wolne od podatku dochodowego, je¿eli
ich wysokoœæ lub zasady ustalania wynikaj¹
wprost z przepisów odrêbnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych
ustaw, z wyj¹tkiem odszkodowañ wynikaj¹cych
z zawartych umów lub ugód.
Trybuna³ Konstytucyjny przyj¹³, ¿e zwolnienie
podatkowe wynikaj¹ce z art. 21 ust. 1 pkt 3 lit. g
tej ustawy s³u¿yæ ma zrekompensowaniu poszkodowanemu poniesionej przez niego szkody, a nie
wzbogaceniu siê. I dlatego w ocenie Trybuna³u
w¹tpliwoœci budzi przepis, który wy³¹cza ze zwol-
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nienia podatkowego odszkodowania uzyskane na
podstawie ugód s¹dowych. Trybuna³ uzna³, ¿e
wymieniony artyku³ ustawy o podatku dochodowym jest niezgodny z art. 2 konstytucji, to znaczy,
powa¿nie narusza zasady sprawiedliwoœci spo³ecznej. Zdaniem Trybuna³u poszkodowani wpadaj¹ w pu³apkê zastawion¹ na nich przez ustawodawcê. Najpierw zachêca siê ich do zawierania
ugody, co niew¹tpliwie wi¹¿e siê z odci¹¿eniem organu wymiaru sprawiedliwoœci i obni¿eniem kosztów jego funkcjonowania, a nastêpnie nak³onionemu do ugody poszkodowanemu ka¿e siê
p³aciæ podatek od uzyskanego œwiadczenia. Taki
efekt obowi¹zywania zaskar¿onego przepisu zaskakuje obywateli dzia³aj¹cych w zaufaniu do
prawa i s¹du, instytucji powo³anych do sprawowania sprawiedliwoœci.
Trybuna³ uzna³ tak¿e, ¿e omawiany artyku³
ustawy o podatku dochodowym jest niezgodny
z art. 32 konstytucji, poniewa¿ narusza zasadê
równoœci wobec prawa. W ocenie Trybuna³u Konstytucyjnego kwestionowany przepis wprowadza
zró¿nicowanie poszkodowanych, którzy wyst¹pili
do s¹du o odszkodowanie, na tych, co w zale¿noœci od przebiegu sprawy uzyskali wyrok albo zawarli ugodê s¹dow¹. Zró¿nicowanie sytuacji poszkodowanych w zale¿noœci od tego, czy otrzymali
odszkodowanie na podstawie wyroku s¹dowego,
czy te¿ ugody s¹dowej, nie znajduje zdaniem Trybuna³u Konstytucyjnego uzasadnienia.
Maj¹c na uwadze koniecznoœæ wykonania wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego z 29 listopada
2006 r. i kieruj¹c siê brzmieniem sentencji wyroku oraz motywami jego uzasadnienia, po³¹czone
komisje proponuj¹, aby w art. 21 ust. 1 pkt 3 lit. g
ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dodaæ zastrze¿enie, i¿ wolne od podatku dochodowego s¹ odszkodowania wynikaj¹ce z zawartych ugód s¹dowych.
Projektowana ustawa powoduje skutki finansowe dla bud¿etu pañstwa, rozszerza ona bowiem
zakres przedmiotowy odszkodowañ. Nale¿y jednak pamiêtaæ, ¿e nowelizacja ustawy o podatku
dochodowym od osób fizycznych z jednej strony
stanowi wykonanie obowi¹zku prawnego, jakim
jest uwzglêdnienie, co do meritum, w systemie
prawnym skutków rozstrzygniêcia s¹du konstytucyjnego, a z drugiej strony przywraca regulacjê
ustawow¹, która gwarantuje korzystanie przez
obywateli z ich praw i wolnoœci, potwierdzonych
orzeczeniem Trybuna³u Konstytucyjnego.
Po³¹czone komisje, Komisja Gospodarki Narodowej oraz Komisja Ustawodawcza, na posiedzeniu w dniu 31 stycznia opowiedzia³y siê za przyjêciem proponowanego projektu ustawy bez poprawek. Jeœli w wyniku dyskusji nie pojawi¹ siê ¿adne wnioski o charakterze legislacyjnym, wnoszê
do pana marsza³ka o przyjêcie projektu ustawy do
trzeciego czytania jeszcze podczas tego posiedzenia Senatu. Dziêkujê bardzo za uwagê.
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Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Zgodnie z art. 81 ust. 2 w zwi¹zku z art. 85f Regulaminu Senatu senatorowie mog¹ zg³aszaæ
trwaj¹ce nie d³u¿ej ni¿ minutê zapytania dotycz¹ce przedstawionego sprawozdania do sprawozdawcy komisji oraz do upowa¿nionego przedstawiciela wnioskodawców.
Przypominam, ¿e Komisja Ustawodawcza upowa¿ni³a senatora Bohdana Paszkowskiego do jej
reprezentowania.
Czy ktoœ z pañstwa senatorów chcia³by zadaæ
pytanie?
Proszê bardzo, pan senator Cichoñ.

Senator Zbigniew Cichoñ:
Ja mam pytanie, a w zasadzie równie¿ wniosek.
Mianowicie czy nie by³oby zasadne uregulowanie
przepisami miêdzyczasowymi tego, co siê dzieje ze
sprawami, które zosta³y wszczête, ale niezakoñczone przed dniem wejœcia w ¿ycie proponowanej
poprawki? Trzeba pamiêtaæ, ¿e pewne sprawy s¹
ju¿ zapewne prowadzone, ale jeszcze niezakoñczone. Proponowa³bym wiêc dodanie przepisu, ¿e
w przypadku spraw wszczêtych, a niezakoñczonych przed dniem wejœcia w ¿ycie ustawy stosuje
siê przepisy ustawy w brzmieniu nadanym niniejsz¹ ustaw¹, czyli t¹ zmian¹.

Senator Marek Trzciñski:
Panie Marsza³ku, Szanowni Pañstwo Senatorowie, myœlê, ¿e ten wniosek… Oczywiœcie sprawa
wymaga przedyskutowania, ale my zajmujemy
siê wprowadzeniem zmian proponowanych przez
Trybuna³ i poza ten zakres nie mo¿emy wykraczaæ. Tak ¿e myœlê, ¿e ten wniosek powinien byæ
po prostu przedmiotem posiedzenia komisji, która ewentualnie dokona zmian w ustawie czy zaproponuje ich dokonanie.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
(Senator Zbigniew Cichoñ: Prawdê mówi¹c, nie
do koñca jestem przekonany.)
Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Bohdan Paszkowski:
Panie Marsza³ku! Szanowni Pañstwo Senatorowie! Ja tak jeszcze gwoli uzupe³nienia tej¿e odpowiedzi. Chcia³bym powiedzieæ, ¿e wyrok Trybuna³u Konstytucyjnego obowi¹zuje w zasadzie od

daty jego publikacji. W tym przypadku jest to
11 grudnia 2006 r. Zatem, zgodnie z konstytucj¹,
organy pañstwa s¹ zobowi¹zane do tego, ¿eby ten
wyrok stosowaæ. Od tego czasu – choæ norma prawna formalnie jeszcze w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych istnieje i nie zosta³a zmieniona – organy pañstwa powinny stosowaæ
normê zgodnie z wyrokiem Trybuna³u Konstytucyjnego. St¹d te¿ od 11 grudnia 2006 r. ta norma,
je¿eli chodzi o kwestie zwi¹zane z opodatkowaniem ugód s¹dowych, jest stosowana w zakresie
zwolnienia przedmiotowego od podatku od osób
fizycznych, dochodowego, oczywiœcie. To jest
sprawa… Zreszt¹, jak wynika z informacji Ministerstwa Finansów, urzêdy skarbowe ju¿ tê normê stosuj¹.
Oczywiœcie w przypadku sprawy, która zasz³a
jeszcze przed 11 grudnia, to równie¿ mo¿e stanowiæ podstawê – o tym stanowi bezpoœrednio przepis konstytucji – do ewentualnego wznowienia,
wzruszenia nawet ju¿ ostatecznej decyzji administracyjnej odnoœnie do ustanowienia obowi¹zku
podatkowego. Zreszt¹ kanwa tej sprawy by³a podobna. Ten wyrok zosta³ wydany wskutek skargi
konstytucyjnej konkretnego obywatela. St¹d te¿
myœlê, ¿e – bior¹c pod uwagê to, ¿e w obrocie prawnym norma uwzglêdniaj¹ca wyrok Trybuna³u
Konstytucyjnego funkcjonuje ju¿, mo¿na powiedzieæ, co najmniej od roku, a nawet ponad rok –
wprowadzenie jeszcze teraz jakichœ przepisów
przejœciowych nie by³oby raczej zasadne. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Czy ktoœ z pañstwa senatorów chcia³by jeszcze
zadaæ z miejsca pytanie?

Senator Zbigniew Cichoñ:
Mogê?
Chcia³bym powiedzieæ, ¿e mnie pan senator
przekona³ i wycofujê swój wniosek.
(Senator Bohdan Paszkowski: Piêknie.)
(Senator Stanis³aw Bisztyga: Piêknie.)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Zgodnie z art. 50 Regulaminu Senatu g³os mo¿e zabraæ obecny na posiedzeniu przedstawiciel
rz¹du.
Czy przedstawiciel rz¹du chcia³by zabraæ g³os
w kwestii projektu tej ustawy?
Proszê bardzo, Pani Minister.
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Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Finansów
El¿bieta Chojna-Duch:
Panie Marsza³ku, Panie i Panowie Senatorowie,
jako rz¹d chcielibyœmy stwierdziæ, i¿ inicjatywa
senacka zas³uguje na poparcie, jest zasadna,
a wrêcz konieczna, jak wynika³o z poprzednich
stwierdzeñ senatorów. W imieniu rz¹du dziêkujê
za zajêcie siê t¹ spraw¹.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Zgodnie z art. 44 ust. 6 Regulaminu Senatu senatorowie mog¹ zg³aszaæ z miejsca trwaj¹ce nie
d³u¿ej ni¿ minutê zapytania do obecnego na posiedzeniu przedstawiciela rz¹du zwi¹zane z omawianym punktem porz¹dku obrad.
Czy ktoœ z pañstwa senatorów chce zadaæ pytanie? Nie widzê zg³oszeñ.
Wobec tego otwieram dyskusjê.
Przypominam o wymogach regulaminowych
dotycz¹cych czasu przemawiania senatorów
w dyskusji i o koniecznoœci zapisywania siê do
g³osu u senatora prowadz¹cego listê mówców.
Informujê, ¿e sk³adane do marsza³ka Senatu
do czasu zamkniêcia dyskusji podpisane wnioski legislacyjne mog¹ obejmowaæ wy³¹cznie zmiany zmierzaj¹ce do wykonania orzeczenia Trybuna³u Konstytucyjnego oraz ich niezbêdne konsekwencje.
Informujê, ¿e na podstawie art. 54 ust. 4 pkt 2
Regulaminu Senatu marsza³ek Senatu nie podda
pod g³osowanie wniosków wykraczaj¹cych poza
ten zakres.
Informujê, ¿e nikt z pañstwa senatorów nie zapisa³ siê do g³osu.
Wobec tego zamykam dyskusjê.
Przypominam, ¿e zgodnie z art. 81 ust. 3 w zwi¹zku z art. 85f Regulaminu Senatu drugie czytanie
koñczy siê skierowaniem projektu do komisji w celu
ustosunkowania siê do zg³oszonych w toku dyskusji wniosków. Takich wniosków nie by³o.
Stwierdzam, ¿e Senat skierowa³ projekt ustawy
o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób
fizycznych do Komisji Ustawodawczej oraz do Komisji Gospodarki Narodowej.
Informujê, ¿e w trakcie dyskusji nie zosta³
z³o¿ony wniosek przeciwny do wniosku przedstawionego przez komisje w sprawozdaniu,
wiêc teraz, zgodnie z art. 81 ust. 5 w zwi¹zku
z art. 85f Regulaminu Senatu, Senat móg³by
przyst¹piæ do trzeciego czytania projektu ustawy. To trzecie czytanie objê³oby jedynie g³osowanie nad przedstawionym projektem. Informujê, ¿e g³osowanie to przeprowadzimy razem
z g³osowaniami nad pozosta³ymi punktami porz¹dku obrad.
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Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
dziewiêtnastego porz¹dku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks
cywilny oraz ustawy – Prawo o notariacie.
Przypominam, ¿e jest to projekt ustawy wykonuj¹cy orzeczenie Trybuna³u Konstytucyjnego.
Marsza³ek Senatu w dniu 18 grudnia 2007 r.
zgodnie z art. 85a ust. 1 Regulaminu Senatu skierowa³ orzeczenie Trybuna³u do Komisji Ustawodawczej. Komisja po rozpatrzeniu sprawy z³o¿y³a
do marsza³ka Senatu wniosek o podjêcie inicjatywy ustawodawczej wraz z projektem ustawy.
Informujê, ¿e marsza³ek Senatu w dniu 16 stycznia 2008 r. zgodnie z art. 79 ust. 1 w zwi¹zku
z art. 85f Regulaminu Senatu skierowa³ projekt do
rozpatrzenia w pierwszym czytaniu do Komisji
Ustawodawczej oraz Komisji Samorz¹du Terytorialnego i Administracji Pañstwowej. Pierwsze czytanie ustawy zosta³o przeprowadzone na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu 5 lutego 2008 r.
Komisje po rozpatrzeniu projektu ustawy przygotowa³y wspólne sprawozdanie w tej sprawie. Sprawozdanie to zawarte jest w druku nr 46S.
Przypominam te¿, ¿e zgodnie z art. 81 ust. 1
w zwi¹zku z art. 85f Regulaminu Senatu drugie
czytanie projektu ustawy obejmuje przedstawienie Senatowi sprawozdania komisji o projekcie
ustawy, przeprowadzenie dyskusji oraz zg³aszanie wniosków.
Proszê sprawozdawcê Komisji Ustawodawczej
oraz Komisji Samorz¹du Terytorialnego i Administracji Pañstwowej, senatora Bohdana Paszkowskiego, o zabranie g³osu i przedstawienie wspólnego sprawozdania komisji o projekcie ustawy.

Senator Bohdan Paszkowski:
Panie Marsza³ku! Szanowni Pañstwo Senatorowie!
Chcia³bym w imieniu Komisji Ustawodawczej
oraz Komisji Samorz¹du Terytorialnego i Administracji Pañstwowej przedstawiæ projekt ustawy
o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz ustawy –
Prawo o notariacie.
Przed³o¿ona propozycja, jak by³o ju¿ wspomniane, jest konsekwencj¹ wydania przez Trybuna³ Konstytucyjny w dniu 15 marca 2005 r. wyroku, w którym zakwestionowa³ on przepisy funkcjonuj¹ce od 2003 r., wtedy by³a nowelizacja
art. 179 kodeksu cywilnego. Trybuna³ Konstytucyjny stwierdzi³ mianowicie, po skardze trzech
gmin, ¿e brzmienie tego artyku³u, o którym zaraz
wspomnê, jest niezgodne z art. 2 i 165 Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej.
Art. 179 kodeksu cywilnego, w zaskar¿onym
brzmieniu, regulowa³ kwestie tak zwanego zrzeczenia siê nieruchomoœci. Robi³ to w sposób nastêpuj¹cy: stanowi³, ¿e w³aœciciel mo¿e siê zrzec
nieruchomoœci, wymaga to formy aktu notarialnego, a gmina, na której terenie le¿y ta nierucho-
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moœæ, jest zobowi¹zana przej¹æ tê w³asnoœæ. Gmina ponosi³a równie¿ odpowiedzialnoœæ za obci¹¿enia znajduj¹ce siê na tej nieruchomoœci, mówi¹c
w najwiêkszym skrócie. Regulacja ta, jak wspomnia³em, zosta³a zakwestionowana przez trzy rady gmin.
Trybuna³ Konstytucyjny uzna³, ¿e rzeczywiœcie regulacja zawarta w poprawionym brzmieniu art. 179, które zosta³o wprowadzone w wyniku nowelizacji w 2003 r., narusza zasadê, i¿
Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym
pañstwem prawnym, a to z uwagi na fakt, ¿e poprzez tak¹ regulacjê przepis powodowa³ nierównoœæ podmiotów w obrocie cywilnoprawnym.
Tutaj, w tym obszarze publicznoprawnym, gmina nie wystêpowa³a jako przedstawiciel w³adzy,
by³y to stosunki z zakresu obrotu cywilnoprawnego. W ramach tego zarzutu by³a równie¿ podnoszona kwestia z³ych sformu³owañ w tym¿e artykule, je¿eli chodzi o zakres odpowiedzialnoœci
za zobowi¹zania ci¹¿¹ce na nieruchomoœci, której zrzeka³ siê w³aœciciel. Ponadto Trybuna³ Konstytucyjny okreœli³, i¿ taka konstrukcja art. 179
narusza art. 165 konstytucji, który przyznaje
przymiot osobowoœci prawnej gminom czy jednostkom samorz¹du terytorialnego, mówi¹c szerzej. Nie doœæ tego, artyku³ ten okreœla, ¿e tym jednostkom przys³uguje prawo w³asnoœci i inne
prawa maj¹tkowe, zaœ w obrocie cywilnoprawnym gminy s¹ samodzielne i z tego tytu³u przys³uguje im ochrona s¹dowa.
Propozycja, która jest pañstwu przedstawiona, okreœla, je¿eli chodzi o kwestie zrzeczenia siê
w³asnoœci nieruchomoœci, ¿e nie jest to prawo
bezwzglêdne w³aœciciela, a tylko prawo uzale¿nione od zgody starosty. Przyjêta jest równie¿
w tej propozycji konstrukcja, powiedzmy, odwo³uj¹ca siê do poprzednich brzmieñ przepisów
prawa cywilnego w tym zakresie, a mianowicie,
¿eby tym podmiotem, który mo¿e przej¹æ nieruchomoœæ, by³ Skarb Pañstwa. Okreœlone zosta³y
tak¿e zasady odpowiedzialnoœci Skarbu Pañstwa za obci¹¿enia wynikaj¹ce z przejmowania
nieruchomoœci.
Na wspólnym posiedzeniu w dniu 5 lutego
2008 r. Komisja Ustawodawcza i Komisja Samorz¹du Terytorialnego i Administracji Pañstwowej
w pierwszym czytaniu przyjê³y tê propozycjê
zmiany ustawy – Kodeks cywilny oraz ustawy –
Prawo o notariacie i wnosz¹ o przyjêcie bez poprawek za³¹czonego projektu ustawy oraz tak¿e za³¹czonego projektu uchwa³y w sprawie wniesienia
do Sejmu tego projektu ustawy. Myœlê, ¿e ta propozycja bêdzie realizowa³a wyrok, który Trybuna³
Konstytucyjny wyda³ ju¿ w marcu roku 2005. By³
zreszt¹ okreœlony, przed³u¿ony okres, w jakim
wyrok nabierze swojej mocy, Trybuna³ ustali³
mianowicie, ¿e z dniem 15 lipca 2006 r. ten prze-

pis zostanie uchylony z kodeksu cywilnego, mówiê oczywiœcie o przepisie zaskar¿onym. Proszê
tutaj pañstwa o wsparcie propozycji, jaka zosta³a
pañstwu przed³o¿ona przez obie komisje. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Zgodnie z art. 81 ust. 2 w zwi¹zku z art. 85f Regulaminu Senatu senatorowie mog¹ zg³aszaæ
trwaj¹ce nie d³u¿ej ni¿ minutê zapytania do sprawozdawcy komisji oraz do upowa¿nionego przedstawiciela wnioskodawców, w zwi¹zku z przedstawionym sprawozdaniem.
Przypominam, ¿e Komisja Ustawodawcza upowa¿ni³a do jej reprezentowania senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego.
Czy ktoœ z pañstwa senatorów chcia³by zadaæ
takie pytanie? Poniewa¿ nie widzê zg³oszeñ, teraz
zgodnie z art. 50 Regulaminu Senatu g³os mo¿e
zabraæ obecny na posiedzeniu przedstawiciel
rz¹du.
Czy przedstawiciel rz¹du chce zabraæ g³os
w sprawie przedstawionego projektu?
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwoœci Zbigniew Wrona: Panie Marsza³ku,
bardzo krótko chcia³bym…)
Proszê bardzo.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwoœci Zbigniew Wrona: Z miejsca, czy tam?)
Proszê bardzo.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwoœci Zbigniew Wrona: Nie wiem, czy
w³¹czy³em… Jest w³¹czony ca³y czas?)
Tak, tak, ca³y czas.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwoœci
Zbigniew Wrona:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Chcia³bym tylko krótko powiedzieæ, ¿e minister
sprawiedliwoœci zdecydowanie popiera ten projekt i z zadowoleniem przyjmuje prace po³¹czonych komisji senackich, które opracowa³y ten
projekt jako realizacjê orzeczenia Trybuna³u Konstytucyjnego. Rzeczywiœcie, nie mo¿e byæ tak, ¿e
zrzekaj¹cy siê dysponuje absolutn¹ w³adz¹ i mo¿e
jednostronnym oœwiadczeniem woli, bez zgody
podmiotu, na którego ma przejœæ w³asnoœæ, zrzekaæ siê swojego prawa. W³asnoœæ to nie tylko uprawnienie, to równie¿ obowi¹zki. W³asnoœæ zobowi¹zuje i gminy czy samorz¹dy nie mog¹ byæ uszczêœliwiane na si³ê, wbrew swojej woli. Tak ¿e bardzo dziêkujê Wysokiemu Senatowi za prace nad
tym projektem. Dziêkujê.
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Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Zgodnie z art. 44 ust. 6 Regulaminu Senatu senatorowie mog¹ zg³aszaæ z miejsca trwaj¹ce nie
d³u¿ej ni¿ minutê zapytania do obecnego na posiedzeniu przedstawiciela rz¹du zwi¹zane z omawianym punktem porz¹dku obrad.
Czy ktoœ z pañstwa senatorów chce zadaæ takie
pytanie? Nikt.
Wobec tego otwieram dyskusjê.
Widzê, ¿e do dyskusji nikt siê nie zapisa³,
w zwi¹zku z tym dyskusjê zamykam.
Informujê, ¿e w trakcie dyskusji nie zosta³
z³o¿ony wniosek przeciwny do wniosku przedstawionego przez komisjê w sprawozdaniu,
wiêc teraz, zgodnie z art. 81 ust. 5 w zwi¹zku
z art. 85f Regulaminu Senatu, Senat móg³by
przyst¹piæ do trzeciego czytania projektu ustawy. Trzecie czytanie objê³oby jedynie g³osowanie nad przedstawionym projektem. Informujê,
¿e g³osowanie to przeprowadzimy razem z g³osowaniami nad pozosta³ymi punktami porz¹dku obrad.
Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
dwudziestego porz¹dku obrad: drugie czytanie
projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks
karny.
Przypominam, ¿e jest to projekt ustawy wykonuj¹cy orzeczenie Trybuna³u Konstytucyjnego.
Marsza³ek Senatu w dniu 18 grudnia 2007 r.
zgodnie z art. 85a ust. 1 Regulaminu Senatu
skierowa³ orzeczenie Trybuna³u do Komisji
Ustawodawczej. Komisja po rozpatrzeniu sprawy z³o¿y³a do marsza³ka Senatu wniosek o podjêcie inicjatywy ustawodawczej wraz z projektem ustawy.
Informujê, ¿e marsza³ek Senatu w dniu 16 stycznia zgodnie z art. 79 ust. 1 w zwi¹zku z art. 85f
Regulaminu Senatu skierowa³ projekt do rozpatrzenia w pierwszym czytaniu do Komisji Ustawodawczej oraz do Komisji Praw Cz³owieka i Praworz¹dnoœci. Pierwsze czytanie projektu ustawy zosta³o przeprowadzone na wspólnym posiedzeniu
komisji w dniu 5 lutego. Komisje po rozpatrzeniu
projektu ustawy przygotowa³y wspólne sprawozdanie w tej sprawie. Sprawozdanie to zawarte
jest w druku 45S.
Przypominam te¿, ¿e zgodnie z art. 81 ust. 1
w zwi¹zku z art. 85f Regulaminu Senatu drugie
czytanie projektu ustawy obejmuje przedstawienie Senatowi sprawozdania komisji o projekcie
ustawy, przeprowadzenie dyskusji oraz zg³aszanie wniosków.
Proszê sprawozdawcê Komisji Ustawodawczej
oraz Komisji Praw Cz³owieka i Praworz¹dnoœci,
senatora Bohdana Paszkowskiego, o zabranie
g³osu i przedstawienie wspólnego sprawozdania
komisji o projekcie ustawy.
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Senator Bohdan Paszkowski:
Panie Marsza³ku! Szanowni Pañstwo Senatorowie!
W imieniu Komisji Ustawodawczej i Komisji
Praw Cz³owieka i Praworz¹dnoœci z³o¿ê sprawozdanie dotycz¹ce projektu zmiany ustawy – Kodeks karny, a konkretnie art. 226 §1.
Jak wczeœniej zosta³o powiedziane, jest to wykonanie wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego,
który dnia 11 paŸdziernika 2006 r. wyda³ wyrok
w zakresie konstytucyjnoœci art. 226 §1 ustawy
z 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny.
Ten artyku³ dotyczy tak zwanej zniewagi funkcjonariusza publicznego. Najbardziej istotn¹
sentencjê tego orzeczenia stanowi³a rzecz nastêpuj¹ca: Trybuna³ Konstytucyjny orzek³, ¿e
art. 226 §1 ustawy – Kodeks karny w zakresie,
w jakim penalizuje zniewa¿enie funkcjonariusza
publicznego lub osoby do pomocy mu przybranej
dokonane niepublicznie lub publicznie, lecz nie
podczas pe³nienia czynnoœci s³u¿bowych, jest
niezgodne z art. 54 ust. 1 w zwi¹zku z art. 31
ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Te
odes³ania do wymienionych wczeœniej artyku³ów
dotycz¹ takich zapisów konstytucji, które zapewniaj¹ ka¿demu wolnoœæ wyra¿ania swoich pogl¹dów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania
informacji. Art. 31 ust. 3 konstytucji okreœla, kiedy i w jakich okolicznoœciach takie wartoœci konstytucyjne, jak choæby wolnoœæ wyra¿ania swoich
pogl¹dów, mog¹ byæ ograniczane.
Analiza art. 226 §1 dokonana przez Trybuna³
Konstytucyjny sk³oni³a Trybuna³ do wydania oceny, mówi¹c w najwiêkszym skrócie, ¿e ochrona
funkcjonariusza publicznego przed zniewag¹ zosta³a rozci¹gniêta w taki sposób, ¿e w zasadzie
z jednej strony narusza to konstytucyjne prawo
do wyra¿ania pogl¹dów, z drugiej zaœ mo¿e hamowaæ krytykê dzia³ania funkcjonariuszy publicznych. Nie doœæ tego, formu³y, jakie w tym przepisie zosta³y zawarte, id¹ tak daleko, ¿e przy porównaniu go z innymi artyku³ami kodeksu karnego,
które chroni¹ przed zniewag¹ na przyk³ad prezydenta lub inne konstytucyjne organy w³adzy pañstwowej, mog¹ sk³aniaæ do wniosku, ¿e funkcjonariusz publiczny korzysta z jeszcze szerszej
ochrony prawnej. Dlaczego Trybuna³ sformu³owa³ takie wnioski? Otó¿ ta norma, która zosta³a
okreœlona w art. 226 §1, odnosi siê w zasadzie do
trzech sytuacji. Je¿eli mianowicie chodzi o kwestie zwi¹zane z tym, w jakich okolicznoœciach ta
zniewaga mo¿e wyst¹piæ, to s¹ takie: podczas
pe³nienia czynnoœci s³u¿bowych funkcjonariusza
publicznego lub osoby przybranej mu do pomocy
i w zwi¹zku z pe³nieniem tych czynnoœci, podczas
pe³nienia czynnoœci s³u¿bowych oraz w zwi¹zku
z pe³nieniem czynnoœci s³u¿bowych. Nie doœæ tego, ta zniewaga funkcjonariusza publicznego,
w odró¿nieniu od ogólnych przepisów doty-
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cz¹cych zniewa¿enia – w koñcu jest ochrona
przed zniewag¹ okreœlona w art. 216 kodeksu
karnego, zapewniona ka¿demu obywatelowi –
w odró¿nieniu od innych ewentualnych zniewag
okreœlonych w kodeksie karnym obejmuje nie tylko tak zwan¹ zniewagê bezpoœredni¹, czyli w obecnoœci pokrzywdzonego, ale i zniewagê dokonywan¹ publicznie, a tak¿e niepublicznie, dokonywan¹ w takim zamiarze, ¿eby dotar³a do osoby,
której dotyczy, czyli zwan¹ zniewagê zaoczn¹, lub
te¿ nawet tego nie wymaga. Trybuna³ Konstytucyjny stwierdzi³, ¿e przy takiej konstrukcji tego
przepisu w zasadzie nawet wyra¿anie w sferze
prywatnej pogl¹dów, które mog¹ dotyczyæ funkcjonariusza publicznego, bez zamiaru tej osoby,
która wyra¿a te pogl¹dy, ¿eby dotar³y do tego funkcjonariusza, mo¿e byæ penalizowane. Czyli, innymi s³owy, ró¿nego rodzaju rozmowy prywatne,
w których mog¹ siê pojawiaæ bardzo surowe
i w nagannej formie wyra¿ane oceny funkcjonariuszy publicznych, na gruncie tego artyku³u mog¹ byæ penalizowane. A trzeba pamiêtaæ, ¿e ta
zniewaga funkcjonariusza publicznego w stosunku do zniewagi wobec osoby, która nie jest tym
funkcjonariuszem, ma kilka elementów wyró¿niaj¹cych. Po pierwsze, jest œciganie z oskar¿enia
publicznego, po drugie, jest wy¿sza sankcja.
Te okolicznoœci spowodowa³y, ¿e Trybuna³
Konstytucyjny wyda³ tak zwany wyrok zakresowy, dotycz¹cy zakresu penalizacji zniewa¿enia
funkcjonariusza publicznego lub osoby przybranej mu do pomocy, dokonywanego publicznie lub
niepublicznie, lecz nie podczas pe³nienia czynnoœci s³u¿bowych. Uzna³ penalizacjê tego za niezgodn¹ z konstytucj¹. Trybuna³ Konstytucyjny uzna³
równie¿, ¿e sama przes³anka „w zwi¹zku z pe³nieniem funkcji publicznych” nie jest przes³ank¹ wystarczaj¹c¹, aby funkcjonariusz publiczny korzysta³ z tej szczególnej ochrony prawnej. Uzna³, ¿e
tak daleko id¹ca ochrona funkcjonariusza publicznego jest niezgodna z konstytucj¹. Oczywiœcie
Trybuna³ Konstytucyjny nie kwestionowa³ samej
zasady przepisu, i¿ funkcjonariusz publiczny
podczas pe³nienia swoich obowi¹zków s³u¿bowych powinien korzystaæ z tej szczególnej formu³y
ochrony przed zniewag¹, jaka jest zawarta
w art. 226 §1. Tutaj oczywiœcie musicie pañstwo
pamiêtaæ o tym, ¿e w przypadkach, kiedy na przyk³ad zniewaga dotyczy funkcjonariusza publicznego, ale chodzi o przes³ankê „w zwi¹zku z wykonywaniem jego czynnoœci s³u¿bowych”, funkcjonariusz publiczny, zreszt¹ jak ka¿dy obywatel,
mo¿e korzystaæ z ochrony przewidzianej w tym¿e
kodeksie karnym w art. 216.
Proszê pañstwa, komisje po zapoznaniu siê
z propozycj¹ nowego brzmienia art. 226 §1, czyli
z propozycj¹ zmiany w tym zakresie ustawy – Kodeks karny, która zosta³a zaproponowana przez

Komisjê Ustawodawcz¹, przyjê³y tê propozycjê,
wprowadzaj¹c do niej tak¹, powiedzia³bym, redakcyjno-merytoryczn¹ poprawkê. Wysz³y w tym
zakresie naprzeciw wnioskowi Ministerstwa
Sprawiedliwoœci. Sprawa dotyczy³a, powiedzmy,
redakcji tego przepisu. Mianowicie ten fragment –
je¿eli pañstwo macie to przed sob¹ – dotycz¹cy
„osoby przybranej do pomocy” w pierwotnej wersji,
która by³a rozpatrywana przez obie po³¹czone komisje, znajdowa³ siê na koñcu tego przepisu. Chodzi oczywiœcie o tê czêœæ, która okreœla zachowanie, a nie sankcje. Aby nie rodzi³o to pewnych
trudnoœci interpretacyjnych co do zakresu ochrony, zosta³o to przesuniête do tej czêœci wstêpnej.
Nastêpuje teraz w propozycji taka kolejnoœæ: „kto
zniewa¿a funkcjonariusza publicznego lub osobê
do pomocy mu przybran¹ podczas i w zwi¹zku
z pe³nieniem obowi¹zków s³u¿bowych, podlega
okreœlonej sankcji”. Komisje przyjê³y po wprowadzeniu tej poprawki projekt ustawy.
W zwi¹zku z tym w imieniu komisji proszê
o przyjêcie tego projektu oraz podjêcie uchwa³y
w sprawie wniesienia tego projektu do Sejmu.
Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Zgodnie z art. 81 ust. 2 i w zwi¹zku z art. 85f Regulaminu Senatu senatorowie mog¹ zg³aszaæ
w zwi¹zku z przedstawionym sprawozdaniem
trwaj¹ce nie d³u¿ej ni¿ minutê zapytania do sprawozdawcy komisji oraz do upowa¿nionego przedstawiciela wnioskodawców.
Przypominam, ¿e Komisja Ustawodawcza upowa¿ni³a do jej reprezentowania senatora Bohdana Paszkowskiego.
Czy ktoœ z pañstwa senatorów chcia³by zadaæ
takie pytanie? Widzê, ¿e nikt siê nie zg³asza.
Wobec tego zgodnie z art. 50 Regulaminu Senatu mo¿e zabraæ g³os obecny na posiedzeniu przedstawiciel rz¹du.
Proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwoœci
Zbigniew Wrona:
Panie Marsza³ku, dziêkujê za mo¿liwoœæ powiedzenia paru s³ów na temat tego projektu.
Wysoka Izbo!
Rzeczywiœcie ten projekt, podobnie jak poprzedni, wychodzi naprzeciw pal¹cej potrzebie realizacji orzeczeñ Trybuna³u Konstytucyjnego. Muszê wyraziæ satysfakcjê, ¿e nasze wczorajsze prace na posiedzeniu po³¹czonych Wysokich Komisji
zakoñczy³y siê sukcesem. Efektem tej pracy jest
w³aœnie przed³o¿ony Wysokiej Izbie projekt. Zosta³y wyeliminowane pewne b³êdy logiczne, które
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powodowa³yby, ¿e osoba przybrana funkcjonariuszowi do pomocy by³aby traktowana inaczej,
co do zakresu penalizacji jej zniewagi, ni¿ sam
funkcjonariusz. Bo gdybyœmy na koñcu umieœcili
to sformu³owanie, okreœlenie tej osoby przybranej
do pomocy, toby siê okaza³o, ¿e znamiona modalne „podczas i w zwi¹zku z pe³nieniem czynnoœci
s³u¿bowych” nie dotycz¹ tej osoby. Minister sprawiedliwoœci mia³ pewne w¹tpliwoœci co do tego,
czy rzeczywiœcie musimy tak daleko ograniczaæ
zakres penalizacji, ¿eby tam wprowadzaæ koniunkcjê „podczas i w zwi¹zku”. Co do tego mieliœmy
w¹tpliwoœci, przyznajê to, jednak po dyskusji, po
twórczej pracy Wysokich Komisji nie bêdziemy
tutaj walczyæ o wprowadzenie spójnika „lub”.
Chcê tylko zwróciæ uwagê na to, ¿e konsekwencje
s¹ takie: je¿eli funkcjonariusz publiczny bêdzie
w czasie swoich czynnoœci zniewa¿any z powodów
osobistych, niezwi¹zanych z prowadzonymi czynnoœciami – na przyk³ad s¹siad, który go nie lubi,
przeszkodzi mu w czynnoœciach i zniewa¿y go – to
tym przepisem nie bêdzie objêty i nie bêdzie uruchamiane œciganie z oskar¿enia publicznego. To
oczywiœcie nie znaczy, ¿e nie bêdzie ¿adnej mo¿liwoœci ochrony karnej, ale bêdzie ona tylko w trybie oskar¿enia prywatnego. Funkcjonariusz mo¿e
wtedy na podstawie art. 216 kodeksu karnego
z³o¿yæ prywatny akt oskar¿enia. Chcia³em tylko
wyjaœniæ, ¿e takie s¹ konsekwencje tej zmiany,
które nast¹pi³y na posiedzeniu po³¹czonych komisji.
Bardzo dziêkujê Wysokiej Izbie za uwagê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Zgodnie z art. 44 ust. 6 Regulaminu Senatu senatorowie mog¹ zg³aszaæ z miejsca trwaj¹ce nie
d³u¿ej ni¿ minutê zapytania do obecnego na posiedzeniu przedstawiciela rz¹du, zwi¹zane z omawianym punktem porz¹dku obrad.
Czy ktoœ z pañstwa senatorów chce zadaæ takie
pytanie?
Proszê bardzo, Panie Senatorze.
Pan senator Kieres.

Senator Leon Kieres:
Panie Ministrze, to samo zaniepokojenie, które
pan wyrazi³, zwi¹zane z t¹ koniunkcj¹, równie¿ ja
odczuwam. Uwa¿am, ¿e lepiej by³oby, gdyby by³
tu funktor „lub”, tak zwana alternatywa zwyk³a.
Ten pogl¹d, wydaje siê, podziela tak¿e Ministerstwo Sprawiedliwoœci. Chcia³bym pana zapytaæ:
czy zrezygnowaliœcie pañstwo z promowania tej
w³aœnie koncepcji po to, ¿eby by³a szansa na prze-
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prowadzenie tego projektu, czy równie¿ ze wzglêdów merytorycznych?
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwoœci Zbigniew Wrona: Mo¿e odpowiem
z miejsca, je¿eli pan marsza³ek pozwoli.)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Tak, bardzo proszê.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwoœci
Zbigniew Wrona:
Racje co do tego, czy istniej¹ wystarczaj¹ce
przes³anki aksjologiczne i kryminalno-polityczne, ¿eby uruchamiaæ aparat œcigania pañstwowy
w sytuacji, gdy dojdzie do jakiejœ zniewagi na
gruncie czysto osobistych zatargów czy czysto
osobistej niechêci, s¹ rzeczywiœcie podzielone.
Muszê przyznaæ, ¿e przekona³ mnie g³os pana senatora Piesiewicza, który podawa³ przyk³ady ze
swojej bogatej praktyki adwokackiej. Mówi³ na
przyk³ad o sytuacji, w której policjant na dy¿urze
w komendzie jest zniewa¿ony przez by³¹ ¿onê,
która na przyk³ad zarzuca mu, ¿e nie p³aci alimentów i w zwi¹zku z tym nazywa ³obuzem albo
jakimœ innym jeszcze okreœleniem siê pos³uguje,
którego mo¿e tutaj nie bêdziemy podawaæ. W ka¿dym razie mo¿emy sobie wyobraziæ, jak ró¿ne mog¹ padaæ s³owa zniewa¿aj¹ce. Rzeczywiœcie zosta³em w tej dyskusji przekonany, w du¿ym stopniu,
co nie oznacza, ¿e nie mam zupe³nie w¹tpliwoœci,
bo dla nas dobrem chronionym tym przepisem nie
jest funkcjonariusz jako konkretna osoba fizyczna, tylko chodzi tu niezak³ócone sprawowanie
czynnoœci s³u¿bowych, czyli to porz¹dek publiczny jest tym dobrem chronionym. Oczywiœcie to
dobro chronione jest naruszane w sytuacji, gdy
zniewaga pada z powodów czysto osobistych,
a nie jest zwi¹zana z czynnoœci¹, z treœci¹ czynnoœci, któr¹ siê prowadzi. Jednak musimy sobie
zdawaæ sprawê, ¿e s¹ bardzo ró¿ne rodzaje tych
czynnoœci.
Podpisa³em tydzieñ temu pismo skierowane do
pana przewodnicz¹cego, postuluj¹ce w³aœnie tê
alternatywê, „lub”, a nie „i”. Bo mia³em przed
oczyma takie sytuacje. Na przyk³ad komornik dokonuje zajêcia rzeczy i ktoœ mu w tym przeszkadza tylko dlatego, ¿e jest na przyk³ad jego osobistym wrogiem; czyjaœ by³a ¿ona uniemo¿liwia
prowadzenie czynnoœci na przyk³ad policjantowi
albo prokuratorowi, który przes³uchuje kogoœ…
Takie sytuacje sta³y mi przed oczami. Niemniej jednak trzeba sobie zdawaæ sprawê, ¿e pojêcie
pe³nienia czynnoœci s³u¿bowych jest doœæ szerokie i obejmuje równie¿ takie sytuacje, kiedy policjant, nawet ju¿ po s³u¿bie, wyjmie legitymacjê
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s³u¿bow¹, powie „ja jestem policjantem” i przyst¹pi do jakiejœ interwencji, bo na przyk³ad bêdzie
naruszany porz¹dek publiczny. Je¿eli wtedy ktoœ
go obrazi z powodów niezwi¹zanych z tym, co on
robi, bo je¿eli bêdzie to zwi¹zane z jego czynnoœciami s³u¿bowymi, to oczywiœcie bêdzie objête
tym przepisem, ale jeœli obrazi go z jakichœ innych
powodów, to wtedy musi siê uruchamiaæ aparat
œcigania i publiczne postêpowanie karne. By³y
w¹tpliwoœci co do takich sytuacji, dlatego te¿ powiedzia³em, ¿e nie bêdziemy walczyæ. Oddajê decyzjê w tej sprawie – jest to na pewno problem –
w rêce Wysokiej Izby. Ale chcê powiedzieæ, ¿e ten
przepis, niezale¿nie od tego, czy tu bêdzie koniunkcja „i”, czy alternatywa „lub”, czy w tym, czy w takim kszta³cie, wyra¿aæ bêdzie jednak… Przepraszam, nie „lub”, mo¿e byæ po prostu rezygnacja
z tego znamienia „w zwi¹zku z czynnoœciami”,
czyli zosta³oby „podczas czynnoœci”, niezale¿nie
od tego, czy zniewaga jest wywo³ana tymi czynnoœciami i w zwi¹zku z tymi czynnoœciami pozostaje,
czy te¿ jest spowodowana jakimiœ osobistymi zatargami lub niechêci¹. Obie te wersje projektu realizuj¹ w pe³ni wyrok Trybuna³u Konstytucyjnego. I to jest dla nas rzeczywiœcie rzecz bardzo, bardzo wa¿na. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Czy jeszcze ktoœ z pañstwa ma jakieœ pytania?
Nie ma.
Wobec tego otwieram dyskusjê.
Pozwolê sobie zabraæ g³os w tej dyskusji.

Senator Zbigniew Romaszewski:
Wysoki Senacie!
Muszê powiedzieæ, ¿e coraz bardziej… To znaczy, nigdy nie mia³em w¹tpliwoœci na ten temat,
ale coraz bardziej w swoich pogl¹dach zbli¿am siê
zarówno do pana profesora Kieresa, jak i do pana
ministra. Niezwykle niepokoi mnie sytuacja,
kiedy obni¿a siê rangê urzêdników pañstwowych,
zmniejszaj¹c ich ochronê i to, powiedzia³bym,
w oparciu o jakieœ szczególne kazusy. Przypuszczam, ¿e chodzi o jak¹œ pyskówkê z policjantem
na ulicy czy coœ takiego, ¿e tak ta sprawa wygl¹da.
Wstawienie tutaj warunku, ¿e zniewaga ma
mieæ miejsce „podczas i w zwi¹zku” jest zdecydowanie zawê¿aj¹ce. Jest tak dalece zawê¿aj¹ce, ¿e
w pewnych momentach czyni osobê funkcjonariusza ca³kowicie bezbronn¹. A chodzi o bardzo
ró¿nych funkcjonariuszy. WyobraŸmy sobie na
przyk³ad sêdziego, który ma do czynienia z przestêpcami i skaza³ ju¿ tysi¹c najrozmaitszych oprychów, ¿e jest na korytarzu Senatu obrzucany

obelgami albo ¿e dzieje siê to, kiedy jedzie autobusem lub kiedy jest w restauracji, w której tamci
siê zdrowo napili. Proszê pañstwa, sytuacja funkcjonariusza publicznego jest tego rodzaju, ¿e on
nie ma osobistych zwi¹zków tymi przestêpcami.
On po prostu wykonywa³ swoje obowi¹zki
i w zwi¹zku z tym dochodzi³o do konfliktu interesów. I to, proszê pañstwa, dotyczy oczywiœcie równie¿ pos³ów, to dotyczy równie¿ senatorów.
Przepraszam, ale ja naprawdê nie rozumiem
czegoœ takiego, co ostatnio rzeczywiœcie siê przebija: zniewaga jako sposób wyra¿ania pogl¹dów.
Ja siê, proszê pañstwa, z takim pomys³em na rozumienie wyra¿ania pogl¹dów po prostu nie mogê
zgodziæ. Uwa¿am, ¿e czym innym jest wyra¿anie
pogl¹dów, a czym innym s¹ zniewagi. I uwa¿am,
¿e tak daleko id¹ce ograniczenie ochrony funkcjonariuszy, osób publicznych po prostu jest destrukcyjne, wrêcz destrukcyjne, w stosunku do
urzêdów pañstwowych, w stosunku do pañstwa.
Proszê pañstwa, Panie Ministrze, jednej rzeczy
nie jestem tutaj pewien – mianowicie wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego. Czy wyrok Trybuna³u
Konstytucyjnego dopuszcza rozwi¹zanie przy pomocy spójnika „lub”? Obawiam siê, ¿e nie i nie
wiem, czy mo¿emy tak¹ poprawkê wprowadziæ.
W przeciwnym wypadku by³bym zdecydowanym
zwolennikiem tego, ¿eby zapisaæ to tak: „podczas
lub w zwi¹zku”. A je¿eli ju¿ tak byæ nie mo¿e, to
przynajmniej „w zwi¹zku”, bo jest to podstawa
wszystkich zniewag, jakie dotykaj¹ funkcjonariuszy publicznych.
Ja tak¹ poprawkê jednak z³o¿ê. Dziêkujê bardzo.
Proszê bardzo, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwoœci
Zbigniew Wrona:
Bardzo dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Problem polega w³aœnie na tym, ¿e Trybuna³ to
„lub” zakwestionowa³. Dlatego podpisa³em pismo, w którym postuluje siê wykreœlenie w ogóle
tego fragmentu, czyli ochrona przys³ugiwa³aby
w razie zniewagi podczas pe³nienia czynnoœci
s³u¿bowych, ale bez zwi¹zku itd., bo w³aœnie to zakwestionowa³ Trybuna³. Przed chwil¹ powiedzia³em, ¿e obie te wersje, zarówno ta z t¹ koniunkcj¹
„i”, jak i bez tego wyra¿enia „w zwi¹zku”, tylko
z wyra¿eniem „podczas”, z wy³¹cznie wyra¿eniem
„podczas”, s¹ zgodne z orzeczeniem Trybuna³u
Konstytucyjnego. Ale niestety wersja z „lub” to
jest w³aœnie wersja tego przepisu, który by³ uznany przez Trybuna³ za niekonstytucyjny, a tym
bardziej wersja, która by w ogóle rezygnowa³a
z okreœlenia „podczas” i koncentrowa³a siê wy³¹cznie na wyra¿eniu „w zwi¹zku z czynnoœciami
s³u¿bowymi”. Obie te wersje, niestety, by³yby niezgodne z pogl¹dami Trybuna³u Konstytucyjnego
wyra¿onymi w tym wyroku.
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Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Pan senator Andrzejewski zg³osi³ jeszcze chêæ
wziêcia udzia³u w dyskusji.

Senator Piotr Andrzejewski:
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Analizuj¹c orzeczenie Trybuna³u Konstytucyjnego w niniejszej sprawie, trzeba zadaæ sobie pytanie, jaki by³ cel tego orzeczenia i co by³o przedmiotem krytycznej oceny Trybuna³u. Czy chodzi³o
o funkcjonariusza i ochronê funkcjonariusza, czy
chodzi³o o naruszenie pe³nionych przez niego funkcji i zaatakowanie imperium pañstwa w zakresie, w którym reprezentuje je funkcjonariusz?
Ja jako praktyk s¹dowy znam przypadek, ¿e sêdzia wyda³a wyrok – na sprawie wszyscy patrzyli
pokornie – wobec gangu przestêpczego, a przed
domem zosta³a ostro zaatakowana. To jest jednak
przypadek, kiedy ta jej funkcja jest poddana pressingowi kryminalnemu. Nie osoba, ale funkcja.
I znam inne przypadki: ¿e sêdzia jest atakowany
na przyk³ad przez brata przyjaciela, albo jest
w nieformalnym zwi¹zku seksualnym i z tej racji
na sali s¹dowej jest atakowany – dajê takie dwa
przyk³ady. Ten drugi przypadek nie mo¿e doznawaæ ochrony z tego przepisu i tego dotyczy³y sens
i cel orzeczenia Trybuna³u Konstytucyjnego. Ale
jeœli chodzi o ten pierwszy mój przypadek – nie wylewajmy dziecka z k¹piel¹ – to jest tu zupe³nie inny charakter ochrony osoby, ale nie tyle osoby, ile
pe³nionych przez tê osobê funkcji, które s¹ zagro¿one w wyniku ataku na osobê.
Wydaje mi siê, ¿e nie mo¿emy funkcjonariuszy
pozbawiaæ szczególnej ochrony w ramach wykonywania przez nich imperium pañstwa i obowi¹zków, zw³aszcza funkcjonariuszy pañstwowych, ¿e
jest to os³abienie pañstwa i os³abienie jego funkcji, reprezentowanych przez te osoby. St¹d uwa¿am, ¿e temu przepisowi, nie uchybiaj¹c temu
podwójnemu charakterowi orzeczenia Trybuna³u
Konstytucyjnego, zostawiaj¹c to w wypadku tego
drugiego przyk³adu przeze mnie danego, a zatrzymuj¹c ochronê w pierwszym przypadku… Proponujê, ¿eby napisaæ – to niewa¿ne kiedy, wa¿ne, ¿e
jest atakowana funkcja – ¿e kto zniewa¿a funkcjonariusza publicznego w zwi¹zku z pe³nieniem
obowi¹zków s³u¿bowych albo osobê do pomocy
mu przybran¹, z racji pe³nionych przez niego funkcji… Dolus directus coloratus, to nie jest zwyk³a
zniewaga, to jest zniewaga z racji pe³nionych funkcji. I dlaczego to musi byæ? Jest to dodatkowa
przes³anka karalnoœci, dolus directus coloratus,
czyn, który pope³nia siê z winy umyœlnej, ale
z przes³anek godz¹cych w funkcjê pañstwow¹
i w imperium pe³nione przez tê osobê.
Sk³adam tak¹ poprawkê. Dziêkujê bardzo.
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Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Czy ktoœ z pañstwa chcia³by jeszcze zabraæ g³os
w dyskusji? Nie widzê chêtnych.
(Senator Leon Kieres: Jest chêtny.)
Proszê bardzo, Panie Senatorze. Przepraszam,
nie zauwa¿y³em.

Senator Bohdan Paszkowski:
Odnosz¹c siê jako sprawozdawca do z³o¿onych
wniosków, chcia³bym podkreœliæ jedno. Bo rzeczywiœcie na tym posiedzeniu po³¹czonych komisji podczas dyskusji nacisk bardziej k³adziono na
to, ¿eby funkcjonariusza chroniæ w zwi¹zku
z pe³nion¹ funkcj¹, ni¿ ¿eby go chroniæ podczas
pe³nienia obowi¹zków. Niemniej wywo³aliœmy tê
szersz¹ dyskusjê w zakresie inicjatywy senackiej
odnoœnie do realizacji wyroków Trybuna³u Konstytucyjnego. Stanê³o na tym, ¿e jednak idziemy
w kierunku odwrotnym, ni¿ to okreœli³ Trybuna³
Konstytucyjny.
Ja jeszcze raz chcia³bym odczytaæ tê sentencjê
wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego, który orzek³,
¿e art. 226 §1 kodeksu karnego w zakresie, w jakim penalizuje zniewa¿anie funkcjonariusza publicznego lub osoby do pomocy mu przybranej dokonane niepublicznie lub dokonane publicznie,
lecz nie podczas pe³nienia czynnoœci s³u¿bowych,
jest niezgodne z art. 51 ust. 1 w zwi¹zku z art. 31
ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
I o ile mo¿na siê zastanawiaæ, czy konieczna
jest ta koniunkcja, ¿e musi byæ i „podczas”,
i „w zwi¹zku”… Ta propozycja, która zosta³a
przedstawiona, jest propozycj¹, powiedzia³bym,
trochê mo¿e ostro¿n¹, niemniej jak siê przeczyta
ca³e uzasadnienie wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego, to widaæ, ¿e szczególny nacisk jest w nim
po³o¿ony na zwalczanie takiej tendencji, ¿e funkcjonariusz publiczny jest chroniony w zwi¹zku
z pe³nieniem swoich funkcji. Tam jest to bardzo
mocno wyakcentowane jako odrêbna przes³anka
tej szczególnej ochrony. Bo Trybuna³ Konstytucyjny nie kwestionuje, powiedzmy, potrzeby
ochrony, ale zakwestionowa³ zakres tej ochrony
okreœlony w art. 226 §1.
I w zwi¹zku z tym, bior¹c pod uwagê te okolicznoœci, poddajê jednak pod rozwagê to, czy takie
modelowanie tego przepisu nie spowoduje, ¿e Senat bêdzie nara¿ony na zarzut, ¿e nie w pe³ni wykona³ wyrok Trybuna³u Konstytucyjnego lub te¿
nieco przedobrzy³ w tym zakresie.
I na jeszcze jedno chcia³bym zwróciæ uwagê. My
w zasadzie, redaguj¹c ten przepis, wracamy do
ochrony funkcjonariusza publicznego, jaka obowi¹zywa³a w kodeksie karnym z 1969 r. Tam by³a
podoba konstrukcja, a mianowicie z „podczas”
i „w zwi¹zku”. Oczywiœcie mo¿na powiedzieæ, ¿e
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dawniej trochê inaczej traktowano funkcjonariusza publicznego, co te¿ jest prawd¹, ale ¿ycie idzie
do przodu i rzeczywiœcie ta ochrona czy brak
ochrony, czy te¿, powiedzmy, liberalizacja rozumienia ochrony funkcjonariusza publicznego – to
wszystko ma odzwierciedlenie, zreszt¹ akcentowane w uzasadnieniu wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego, i w prawie europejskim, i w ró¿nego rodzaju precedensowych w tym zakresie wyrokach
Europejskiego Trybuna³u Sprawiedliwoœci. Tak
¿e mimo wszystko jest taki duch liberalizacji,
choæ zmierzaj¹cy w kierunku zawê¿enia tej
ochrony. Faktem jest, ¿e to, co Ministerstwo
Sprawiedliwoœci proponuje w swoim pierwotnym
zapisie, jakby nawi¹zuje do brzmienia odnosz¹cego siê do funkcjonariusza publicznego artyku³u
z kodeksu karnego z 1932 r. To jest fakt. Ale trudno bêdzie teraz uzasadniaæ, ¿e chcemy wprowadzaæ wiêksz¹ ochronê funkcjonariusza publicznego, ni¿ to by³o w tym¿e peerelowskim kodeksie
karnym. I na to te¿ zwracam uwagê, bior¹c te
wszystkie okolicznoœci pod uwagê. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Proszê bardzo, pan senator Andrzejewski ma
jeszcze prawo do piêciominutowej wypowiedzi.

Senator Piotr Andrzejewski:
Dziêkujê. Panie Senatorze, w du¿ej czêœci mnie
pan przekona³, dlatego dokonam pewnej modyfikacji. Pragnê tylko… Zaraz powiem jakiej. My
skreœliliœmy s³owa „podczas i”, ale zamierzam,
przekonany przez pana, chroniæ tylko wtedy, kiedy jest to zniewaga funkcji, funkcjonariusza
w zwi¹zku z funkcj¹ i tylko publiczna. I to jest jeszcze jedna modyfikacja. Je¿eli mo¿na, to zaraz to
dopiszê.
Na pocz¹tek chcia³bym powiedzieæ, ¿e Senat
swój rozum posiada, aczkolwiek staro¿ytni mówili: senatori boni viri, senatus mala bestia, ale ja
myœlê, ¿e i senatus jest bona bestia.
Jaki charakter ma orzeczenie? Od jakiegoœ
czasu obserwujemy tu jakieœ nieporozumienie
co do charakteru orzeczeñ Trybuna³u Konstytucyjnego. Ono ma tylko i wy³¹cznie charakter negatoryjny, negatywny, nie przes¹dza, bo w przeciwnym razie narusza³oby konstytucyjn¹ zasadê, zgodnie z któr¹ w³adz¹ ustawodawcz¹ jesteœmy my, a nie Trybuna³. S¹d nie ma uprawnieñ legislacyjnych, nie ma nawet prawa projektowania
legislacji, ma tylko funkcje negatoryjne, taki wyra¿am pogl¹d i konsultujê go z sêdziami Trybuna³u, którzy to potwierdzaj¹. W zwi¹zku z tym zaatakowanie tego przez Trybuna³ w tym aspekcie,
którego stara³em siê daæ przyk³ad, jest zasadne.

Funkcjonariusz, pos³uguj¹c siê pe³nion¹ funkcj¹, nie mo¿e na mocy tego przepisu chroniæ
swojej osoby, on swoj¹ osob¹ musi chroniæ funkcjê. Je¿eli ta osoba zostaje zaatakowana
w zwi¹zku z funkcj¹ i je¿eli dzieje siê to w cztery
oczy, to tak, rzeczywiœcie jest to problem, ale je¿eli zostaje to upublicznione i niebezpieczeñstwo
ataku na funkcjê os³abia w ogóle charakter autorytetu funkcji i jej skutecznoœæ, to wtedy ochrona
musi byæ zwiêkszona. Dlatego przy skreœleniu
s³ów „podczas i” trzeba dodaæ jeszcze s³owo „publicznie” – nie mam wiele czasu, dlatego dokonam
tego w ramach tych piêciu minut – tak, przed s³owem „funkcjonariusza”.
Teraz odniosê siê do tego peerelowskiego kodeksu. Niekiedy w naszej transformacji dokonywaliœmy, przykro mi to powiedzieæ, posuniêæ, które przekreœlaj¹ nie tyle kodeks i rozstrzygniêcia
z okresu PRL, ile to, czego PRL nie zdo³a³ wykreœliæ
z okresu II Rzeczypospolitej. Kodeks z 1969 r.
w wielu rozwi¹zaniach, je¿eli chodzi o swoj¹ precyzjê i punkt odniesienia, bardziej mi odpowiada
ni¿ kodeks dzisiaj obowi¹zuj¹cy. Chodzi o jego
strukturê, o te miejsca, gdzie jest oparty na kodeksie z 1932 r. i recypuje tamte konstrukcje Makarczyka i Makowskiego. By³ to konstrukcyjnie
jeden z najlepszych kodeksów, jaki ma prawo
kontynentalne.
(Senator Leon Kieres: Makarewicza.)
Przepraszam, Makarewicza i Makowskiego.
W zwi¹zku z tym, patrzmy na treœæ, a nie tylko
na czasokres. Czy kodeks z 1969 r. to jest rzeczywiœcie twór komunistyczny? Nie. Tak samo kodeks handlowy. Czy recypujemy jakieœ prawo tylko z poprzedniego okresu? Nie. Senat – koñczê
ju¿, to jest memento – podj¹³ kiedyœ uchwa³ê
o przywróceniu ci¹g³oœci miêdzy II i III Rzecz¹pospolit¹. Szukajmy w kodeksie Makarewicza i Makowskiego punktu wyjœcia. Je¿eli znajdziemy ten
punkt iunctim, to radzê siê g³êboko zastanowiæ,
czy nie mo¿na go dzisiaj przywróciæ, oczywiœcie
w nowym kszta³cie.
Myœlê, ¿e t¹ poprawk¹ czynimy zadoœæ tak¿e temu, o co chodzi³o Trybuna³owi Konstytucyjnemu,
który nie powiedzia³, jak mamy to rozstrzygn¹æ,
tylko powiedzia³, czego nie mo¿emy zrobiæ. W ten
sposób unikniemy tej patologii, któr¹ skrytykowa³ Trybuna³ Konstytucyjny. Dlatego zachêcam
do nadania zapisowi takiej treœci. Jednoczeœnie
przepraszam bardzo, ¿e dosyæ póŸno w³¹czy³em
siê do tej dyskusji. Dziêkujê.
(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Bardzo dziêkujê, Panie Senatorze. Dziêkujê
serdecznie.
Zapraszam pana senatora Piotra Zientarskiego.
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Senator Piotr Zientarski:
Pani Marsza³ek! Wysoki Senacie!
Ja zabieram g³os w³aœciwie sprowokowany treœci¹ dyskusji, miêdzy innymi wypowiedziami pana senatora Andrzejewskiego. Absolutnie zgadzam siê z panem senatorem, jeœli chodzi o ocenê
kodeksu z 1969 r., nie dlatego, ¿e mam jakiœ sentyment, bo na tym kodeksie zosta³em wykszta³cony i na tym kodeksie w³aœciwie lwi¹ czêœæ swojej
praktyki, mogê powiedzieæ, prowadzi³em, przetrwa³em, spe³nia³em siê zawodowo, ale dlatego
w³aœnie, ¿e to jest powrót. Przecie¿ treœæ tego przepisu w³aœciwie oddaje istotê rozstrzygniêcia, sformu³owania z kodeksu z 1969 r. Myœlê, ¿e propozycja pana senatora wprowadzenia tu charakteru
publicznego zawêzi tê ochronê.
(Senator Piotr Andrzejewski: Zawêzi, oczywiœcie, o to chodzi.)
Zawêzi tê ochronê, a z tego, co rozumiem, intencj¹ chocia¿by ministra sprawiedliwoœci,
gdy zastanawiano siê nad „lub”, by³o niejako
rozszerzenie. Jest absolutna zgoda co do tego,
¿e chodzi o ochronê funkcjonariusza i jego funkcji, funkcjonariusza w zwi¹zku z funkcj¹.
W tej sytuacji wystarczy koniunkcja, „podczas”, czyli w momencie wykonywania funkcji,
ale on mo¿e wykonywaæ tê funkcjê, czyli uzyskiwaæ ochronê, zarówno w dzia³aniach publicznych, jak i w dzia³aniach niepublicznych. Zadajê pytanie: dlaczego mamy to ograniczaæ tylko do dzia³ania publicznego? Przecie¿ funkcjonariusz mo¿e równie¿ dzia³aæ niepublicznie
i wtedy te¿ uzyska ochronê na podstawie tego
przepisu. Dlatego ja bym powiedzia³, ¿e aprobujê takie sformu³owanie, jakie proponuje komisja. Dziêkujê bardzo.
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Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
dwudziestego pierwszego porz¹dku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy
o Policji oraz niektórych innych ustaw.
Przypominam, ¿e jest to projekt ustawy wykonuj¹cy orzeczenie Trybuna³u Konstytucyjnego.
Marsza³ek Senatu 18 grudnia zgodnie
z art. 85a ust. 1 Regulaminu Senatu skierowa³
orzeczenie Trybuna³u Konsttucyjnego do Komisji
Ustawodawczej. Komisja po rozpatrzeniu sprawy
z³o¿y³a do marsza³ka Senatu wniosek o podjêcie
inicjatywy ustawodawczej wraz z projektem ustawy. Jest to zawarte w druku nr 47.
Informujê pañstwa, ¿e marsza³ek Senatu
16 stycznia zgodnie z art. 79 ust. 1 w zwi¹zku
z art. 85f Regulaminu Senatu skierowa³ projekt
do rozpatrzenia w pierwszym czytaniu do Komisji
Ustawodawczej oraz Komisji Praw Cz³owieka
i Praworz¹dnoœci.
Pierwsze czytanie projektu ustawy zosta³o
przeprowadzone na wspólnym posiedzeniu komisji 5 lutego 2008 r. Komisje po rozpatrzeniu projektu ustawy przygotowa³y wspólne sprawozdanie w tej sprawie. Jest ono zawarte w druku
nr 47S.
Przypominam te¿, ¿e zgodnie z art. 81 ust. 1
w zwi¹zku z art. 85f Regulaminu Senatu drugie
czytanie projektu ustawy obejmuje przedstawienie Senatowi sprawozdania komisji o projekcie
ustawy oraz przeprowadzenie dyskusji i zg³aszanie wniosków.
Proszê sprawozdawcê Komisji Ustawodawczej
oraz Komisji Praw Cz³owieka i Praworz¹dnoœci,
pani¹ senator Gra¿ynê Sztark, o zabranie g³osu
i przedstawienie wspólnego sprawozdania obu
komisji o projekcie ustawy.

Senator Gra¿yna Sztark:
Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Bardzo dziêkujê, Panie Senatorze.
Nikt wiêcej z pañstwa senatorów nie zapisa³ siê
do g³osu.
Informujê, ¿e w dyskusji wniosek o charakterze
legislacyjnym na piœmie z³o¿y³ pan senator Andrzejewski.
Zamykam dyskusjê.
Przypominam, ¿e zgodnie z art. 81 ust. 3
w zwi¹zku z art. 85f Regulaminu Senatu drugie
czytanie koñczy siê skierowaniem projektu do komisji w celu ustosunkowania siê do zg³oszonych
w toku dyskusji wniosków.
Stwierdzam, ¿e Senat skierowa³ projekt ustawy
o zmianie ustawy – Kodeks karny do Komisji
Ustawodawczej oraz do Komisji Praw Cz³owieka
i Praworz¹dnoœci.
Przechodzimy do omówienia nastêpnego
punktu.

Pani Marsza³ek! Panie i Panowie Senatorowie!
Szanowni Pañstwo!
Projektowana ustawa stanowi wykonanie obowi¹zku dostosowania systemu prawa do wyroku
Trybuna³u Konstytucyjnego z dnia 19 marca
2007 r., sygnatura akt K47/05, stwierdzaj¹cego
niezgodnoœæ z konstytucj¹ art. 136 ust. 2 zdanie
pierwsze ustawy z dnia 12 paŸdziernika 1990 r.
o Stra¿y Granicznej, art. 135f ust. 1 pkt 4 ustawy
z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji i art. 70 ust. 1
ustawy z dnia 24 lipca 1999 r. o S³u¿bie Celnej.
Zaskar¿one do Trybuna³u Konstytucyjnego
przepisy dotyczy³y reprezentowania funkcjonariuszy Stra¿y Granicznej, Policji oraz S³u¿by Celnej w postêpowaniach dyscyplinarnych przez
podmioty wystêpuj¹ce w roli ich obroñców.
Zgodnie z treœci¹ art. 136a ust. 2 ustawy
o Stra¿y Granicznej obroñc¹ w postêpowaniu
dyscyplinarnym mo¿e byæ wy³¹cznie wskazany
przez obwinionego funkcjonariusz Stra¿y Granicznej. W art. 135f ust. 1 pkt 4 ustawy o Policji za-
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warta zosta³a podobna regulacja – obwinionemu
pozostawiono jedynie prawo do ustanowienia obroñcy za jego zgod¹ spoœród policjantów. Z kolei
na podstawie art. 70 ust. 1 ustawy o S³u¿bie Celnej obwiniony ma prawo korzystania z pomocy
obroñcy wybranego przez siebie spoœród funkcjonariuszy celnych. Istot¹ wymienionych regulacji
by³o ograniczenie krêgu podmiotów, spoœród których obwiniony w postêpowaniu dyscyplinarnym
mia³ prawo wybraæ obroñcê, wy³¹cznie do funkcjonariuszy danej s³u¿by.
Skar¿¹cy te przepisy rzecznik praw obywatelskich wyrazi³ przypuszczenie, ¿e odebranie funkcjonariuszom uprawnienia do ustanowienia obroñc¹ w postêpowaniu dyscyplinarnym adwokata
czy radcy prawnego uniemo¿liwia³oby realizowanie istotnego elementu prawa do obrony zagwarantowanego ka¿demu w art. 42 ust. 2 konstytucji. Konstytucja okreœla podstawowe zasady odpowiedzialnoœci karnej, w tym prawo do obrony.
Zgodnie z art. 42 ust. 2 ka¿dy, przeciwko komu
prowadzone jest postêpowanie karne, ma prawo
do obrony we wszystkich stadiach postêpowania,
w szczególnoœci mo¿e on wybraæ obroñcê lub na
zasadach okreœlonych w ustawie korzystaæ z obroñcy z urzêdu.
Przytoczê w tym miejscu wywód Trybuna³u
Konstytucyjnego. Konstytucyjne prawo do obrony nale¿y rozumieæ szeroko, jest ono bowiem nie
tylko fundamentaln¹ zasad¹ procesu karnego,
ale te¿ elementarnym standardem demokratycznego pañstwa prawnego. Prawo to przys³uguje
ka¿demu od chwili wszczêcia przeciwko niemu
postêpowania karnego, w praktyce od chwili
przedstawienia zarzutu, a¿ do wydania prawomocnego wyroku, obejmuje równie¿ etap postêpowania wykonawczego. Prawo do obrony w procesie karnym ma wymiar materialny i formalny.
Obrona materialna to mo¿noœæ bronienia przez
oskar¿onego jego interesów osobiœcie, na przyk³ad mo¿noœæ odmowy sk³adania wyjaœnieñ, prawo wgl¹du do akt i sk³adania wniosków dowodowych. Obrona formalna to prawo do korzystania
z pomocy obroñcy z wyboru lub z urzêdu. Obroñca jest pe³nomocnikiem oskar¿onego, jego procesowym przedstawicielem, a jego g³ównym zadaniem jest ochrona oskar¿onego w taki sposób, by
cel procesu karnego osi¹gniêty zosta³ z zagwarantowaniem prawa do obrony. Charakter dzia³añ
obroñcy determinowany jest interesem prawnym
oskar¿onego, dla którego ochrony przepisy procedury karnej przewiduj¹ szereg koniecznych uprawnieñ. To z wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego
z 17 lutego 2004 r.
Zakwestionowane przepisy ustaw o Stra¿y
Granicznej, Policji i S³u¿bie Celnej przyznaj¹ obwinionym w postêpowaniu dyscyplinarnym prawo do wyboru obroñcy, jednoczeœnie jednak ogra-

niczaj¹ mo¿liwoœæ wyboru wy³¹cznie do funkcjonariuszy danej s³u¿by. W opinii Trybuna³u taka
regulacja budzi zastrze¿enia co do formalnego
wymiaru prawa do obrony. Obrona powierzona
funkcjonariuszowi Stra¿y Granicznej, policjantowi lub funkcjonariuszowi S³u¿by Celnej, nawet
przy do³o¿eniu przez nich najwy¿szej starannoœci,
nie gwarantuje nale¿ytego poziomu obrony obwinionego, który to poziom w wiêkszym stopniu zapewniæ mo¿e zawodowy prawnik. Ponadto czynnoœci zwi¹zane z obron¹ funkcjonariusz wykonuje obok swoich obowi¹zków podstawowych, wynikaj¹cych z charakteru s³u¿by, nie przestaj¹c byæ
jednoczeœnie funkcjonariuszem usytuowanym
w okreœlonej strukturze, w warunkach podleg³oœci s³u¿bowej, maj¹cym naturalne dla ka¿dego
aspiracje zawodowe. Nieprofesjonalny pe³nomocnik nie bêdzie w stanie zapewniæ nale¿ytej obrony
chocia¿by dlatego, ¿e z ewentualnym prze³o¿onym dyscyplinarnym ³¹czy go stosunek podleg³oœci s³u¿bowej.
Zdaniem Trybuna³u Konstytucyjnego, rozwi¹zañ przyjêtych w zaskar¿onych przepisach
nie mo¿na broniæ, powo³uj¹c siê na specyfikê
tak zwanych s³u¿b mundurowych. W przypadku tych s³u¿b, tak jak w innych przypadkach,
ograniczenie praw jednostki musi mieæ odpowiednie uzasadnienie, innymi s³owy musi byæ
proporcjonalne.
Trybuna³ Konstytucyjny wskaza³ na fakt, ¿e
w aktualnym stanie prawnym niektóre ustawy
pragmatyczne przewiduj¹ mo¿liwoœæ ustanawiania pe³nomocnikiem adwokata lub radcê prawnego. Tytu³em przyk³adu mo¿na wymieniæ
art. 123 ust. 4 ustawy z dnia 16 marca 2001 r.
o Biurze Ochrony Rz¹du i w sprawie regulaminu
dyscyplinarnego funkcjonariuszy S³u¿by Wiêziennej, to jest „Dziennik Ustaw” nr 135 poz. 634
ze zmianami.
Maj¹c na uwadze koniecznoœæ wykonania wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego, proponuje siê,
aby w zakwestionowanych przez Trybuna³ przepisach poszerzyæ kr¹g osób, spoœród których obwiniony w postêpowaniu dyscyplinarnym mo¿e wybraæ obroñcê.
W projekcie zamieszczony zosta³ przepis przejœciowy, to jest art. 4, przes¹dzaj¹cy stosowanie
ustawy równie¿ do spraw, które w momencie wejœcia w ¿ycie ustawy by³y w toku – zasada bezpoœredniego dzia³ania prawa nowego.
Dziêkuj¹c za uwagê, w imieniu po³¹czonych
komisji: Komisji Praw Cz³owieka i Praworz¹dnoœci oraz Komisji Ustawodawczej, wnoszê o przyjêcie projektu ustawy bez poprawek.
Proszê pañstwa, uprzedzaj¹c dyskusjê, powiem, ¿e wczoraj na posiedzeniu po³¹czonych
komisji odby³a siê burzliwa dyskusja na temat
braku w tym uregulowaniu prawnym funkcjonariuszy stra¿y po¿arnej. Jesteœmy po wyjaœnieniach Biura Legislacyjnego. Przyjêliœmy do wia-
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domoœci fakt, ¿e Trybuna³ Konstytucyjny opiera³
siê na poprzednich uwarunkowaniach prawnych, a w zwi¹zku z tym najprawdopodobniej
omy³kowo zabrak³o tego zapisu. W³aœnie po tej
burzliwej dyskusji obie komisje zdecydowa³y, ¿eby jednak przyj¹æ ten wyrok w takiej formule.
Odnios³y siê równie¿ do wyjaœnienia poprzedniego sprawozdawcy, aby ju¿ nie utrudniaæ wprowadzenia przepisów wynikaj¹cych z wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego, obecnego na bazie dotychczasowych przepisów, wznawiaj¹c czy te¿
uruchamiaj¹c proces legislacyjny poprzez wpisanie funkcjonariuszy stra¿y po¿arnej, tylko
ograniczyæ prace do wykonania wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego. W zwi¹zku z tym w dniu
dzisiejszym w imieniu komisji zwróci³am siê do
pana Kapeliñskiego, dyrektora Biura Legislacyjnego, z proœb¹ o dokonanie kwerendy ustaw,
w których znajduj¹ siê przepisy dotycz¹ce postêpowania dyscyplinarnego, pod k¹tem dostosowania przepisów do tej sentencji wyroku. Mam
nadziejê, ¿e po prostu w najbli¿szej przysz³oœci
bêdzie to przedmiotem prac legislacyjnych. Dziêkujê bardzo za uwagê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dziêkujê bardzo pani senator sprawozdawcy.
Zgodnie z art. 81 ust. 2 w zwi¹zku z art. 85f Regulaminu Senatu pañstwo senatorowie mog¹
zg³aszaæ trwaj¹ce nie d³u¿ej ni¿ minutê zapytania
do sprawozdawcy komisji oraz do upowa¿nionego
przedstawiciela wnioskodawców.
Przypominam, ¿e Komisja Ustawodawcza upowa¿ni³a do jej reprezentowania pani¹ senator
Gra¿ynê Sztark.
Czy ktoœ z pañstwa senatorów ma pytania?
Dziêkujê bardzo. Nie widzê zg³oszeñ.
Zgodnie z art. 50 Regulaminu Senatu g³os mo¿e zabraæ obecny na posiedzeniu przedstawiciel
rz¹du.
Jest z nami pan minister Piotr Stachañczyk,
podsekretarz stanu. Czy pan minister chce zabraæ g³os?

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Spraw Wewnêtrznych
i Administracji
Piotr Stachañczyk:
Pani Marsza³ek!
Pragnê jedynie powiedzieæ, ¿e rz¹d w pe³ni popiera przed³o¿enie w brzmieniu przyjêtym przez
po³¹czone komisje. Dziêkujê.
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Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Bardzo dziêkujê.
Przypominam jednak, ¿e pañstwo senatorowie
mog¹ zadaæ panu ministrowi pytanie zwi¹zane
z omawianym punktem porz¹dku obrad, mimo ¿e
dot¹d nie wyst¹pi³ on na trybunie.
Czy ktoœ z pañstwa, pañ i panów senatorów,
wyra¿a tak¹ wolê? Nikt. Otwieram dyskusjê.
Przypominam o wymogach regulaminowych
dotycz¹cych czasu przemawiania senatorów
w dyskusji i o koniecznoœci zapisywania siê do
g³osu u senatora prowadz¹cego listê mówców.
Informujê, ¿e sk³adane do marsza³ka Senatu
do czasu zamkniêcia dyskusji podpisane wnioski legislacyjne mog¹ obejmowaæ wy³¹cznie zmiany zmierzaj¹ce do wykonania orzeczenia Trybuna³u Konstytucyjnego oraz ich niezbêdne konsekwencje.
Informujê, ¿e na podstawie art. 54 ust. 4 pkt 2
Regulaminu Senatu marsza³ek Senatu nie podda
pod g³osowanie wniosków wykraczaj¹cych poza
ten zakres.
Zapisa³ siê do g³osu pan senator Piotr Zientarski. Szukam, szukam… Widzê go nie na swoim
miejscu. Zapraszam.

Senator Piotr Zientarski:
Pani Marsza³ek! Wysoki Senacie!
Na wstêpie chcê podkreœliæ, ¿e oczywiœcie aprobujê tego rodzaju projekt. Uwa¿am, ¿e rzeczywiœcie mo¿liwoœæ profesjonalnej obrony czy udzielenia pe³nomocnictwa w postêpowaniach dyscyplinarnych w Policji i w Stra¿y Granicznej powinna
istnieæ.
Zastanawiam siê, tym bardziej ¿e ju¿ w innych
ustawach, na przyk³ad o ustroju s¹dów powszechnych, w postêpowaniu dyscyplinarnym obroñc¹, którym niegdyœ móg³ byæ tylko sêdzia, w tej
chwili mo¿e byæ równie¿ adwokat, a pe³nomocnikiem – adwokat b¹dŸ radca prawny. Zastanawiam siê, czy w postêpowaniu dyscyplinarnym,
gdzie w zasadzie stosuje siê zasady kodeksu postêpowania karnego, mamy do czynienia z obron¹. Czy dopuszczenie radcy prawnego nie jest
sprzeczne z ustaw¹ o adwokaturze? Mówiê, akurat w u.s.p., z tego, co pamiêtam – tu siê zastrzegam – w postêpowaniu dyscyplinarnym radca
prawny nie jest przewidywany jako obroñca. Tak
¿e zastanawiam siê g³oœno, bo do tej pory w postêpowaniach karnych jako obroñcy mog¹ wystêpowaæ jedynie adwokaci.
Ale myœlê, ¿e ten przepis jest nieco szerszy, jeœli chodzi o mo¿liwoœæ jednak profesjonalnego
reprezentowania w postêpowaniu w charakterze pe³nomocnika b¹dŸ obroñcy, tak ¿e generalnie akceptuje tego rodzaju propozycjê. Dziêkujê
bardzo.
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Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Bardzo dziêkujê, Panie Senatorze.
Czy ktoœ jeszcze zapisa³ siê do g³osu?
Bardzo serdecznie zapraszam pana senatora
profesora Kieresa.

Senator Leon Kieres:
Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo!
Pan senator i adwokat pozwoli, ¿e teraz g³os
w tej sprawie zabierze skromny radca prawny,
chocia¿ nigdy w ¿yciu nie praktykowa³. Ale p³acê
sk³adki od czasu wpisu po uzyskaniu habilitacji
i jestem cz³onkiem – ¿e tak powiem: w stanie hibernacji – grupy radców prawnych.
Panie Mecenasie, wydaje mi siê, ¿e je¿eli funkcjonariusz mo¿e broniæ kolegi, a adwokat tym
bardziej, to pewnie radca prawny te¿ powinien
mieæ tego rodzaju uprawnienie. To nie bêdzie
uchybia³o… Nie mówiê o sobie, bo, jak powiedzia³em, na pewno ju¿ nie bêdê praktykowa³, a wiêc
nie mam zamiaru upominaæ siê o swoje.
Na tym przyk³adzie chcia³bym zwróciæ uwagê
na inn¹ kwestiê: na pewne – tak mi siê wydaje –
meandry w orzecznictwie Trybuna³u Konstytucyjnego. Przed chwil¹ w pewnym stopniu spieraliœmy siê o wartoœci, które Trybuna³ Konstytucyjny podniós³, uzasadniaj¹c niekonstytucyjnoœæ
przepisu, w którym umo¿liwiano obronê funkcjonariusza publicznego nie tylko w zwi¹zku
z pe³nieniem przez niego funkcji, ale gdy jest poddawany nie tyle nieuzasadnionej krytyce, ile krytyce spenalizowanej, bo o tego rodzaju rzecz chodzi. Tu nie chodzi o wolnoœæ wypowiedzi, jak Trybuna³ Konstytucyjny stwierdzi³ w uzasadnieniu
wyroku dotycz¹cego funkcjonariuszy publicznych, ale chodzi o obel¿ywe wypowiedzi – powiedzmy sobie jêzykiem kolokwialnym. Tam racj¹,
któr¹ Trybuna³ Konstytucyjny wzi¹³ pod uwagê,
by³a wolnoœæ wypowiedzi. Jakoby ogranicza³a j¹
w³aœnie zakazana krytyka – mówiê bardzo skrótowo. Tutaj z kolei Trybuna³ Konstytucyjny stan¹³
na gruncie obrony tego samego funkcjonariusza
publicznego, mówi¹c: trzeba go broniæ tak jak ka¿dego innego obywatela tego pañstwa, je¿eli ka¿demu z nas przys³uguje prawo do obrony. I to prawo do obrony powinno byæ realizowane nie tylko
w sensie materialnym, ale tak¿e formalnym przez
korzystanie z pomocy prawnej. To prawo przys³uguje równie¿ funkcjonariuszowi publicznemu –
celnikowi, policjantowi, stra¿nikowi granicznemu, a pewnie i stra¿akowi, i innym funkcjonariuszom.
Otó¿, niezale¿nie od sporów prawniczych ja jako obywatel tego pañstwa nie popieram tego stanowiska, nie jestem przekonany do jego wartoœci.
Uwa¿am, ¿e funkcjonariusza publicznego trzeba
broniæ nie tylko formalnie, ale równie¿ material-

nie, to znaczy, przyznaj¹c mu prawo do ochrony
jego czci w zwi¹zku z tym, ¿e jest w³aœnie funkcjonariuszem publicznym. Nie bêdê wraca³ do tamtej
dyskusji, bo to by wykracza³o poza uprawnienia,
które przys³uguj¹ mi w tej debacie, ale chcia³bym
zwróciæ pañstwa uwagê na to, jak ró¿nie mo¿na,
w gruncie rzeczy, wbrew pozorom podobne sprawy interpretowaæ w zale¿noœci od tego, jakim racjom nadaje siê priorytet.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Bardzo dziêkujê.
Informujê pañstwa, ¿e w trakcie dyskusji nie
zosta³ z³o¿ony wniosek przeciwny do wniosku
przedstawionego przez komisjê w sprawozdaniu,
a wiêc teraz, zgodnie z art. 81 ust. 5 w zwi¹zku
z art. 85f Regulaminu Senatu, Senat móg³by przyst¹piæ do trzeciego czytania projektu ustawy. To
trzecie czytanie objê³oby jedynie g³osowanie nad
przedstawionym projektem.
Informujê, ¿e g³osowanie to przeprowadzimy
razem z g³osowaniami nad pozosta³ymi punktami
porz¹dku obrad.
Zamykam dyskusjê.
Szanowni Pañstwo, przystêpujemy do rozpatrzenia punktu dwudziestego drugiego porz¹dku obrad: drugie czytanie projektu uchwa³y
w sprawie zmiany Regulaminu Senatu.
Przypominam, ¿e projekt ten zosta³ wniesiony
przez grupê senatorów i zawarty jest w druku nr 48.
Marsza³ek Senatu otrzyma³ go 16 stycznia i zgodnie
z art. 79 ust. 1 w zwi¹zku z art. 84 ust. 3 Regulaminu Senatu skierowa³ do rozpatrzenia w pierwszym
czytaniu do Komisji Ustawodawczej oraz Komisji
Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich.
Pierwsze czytanie projektu uchwa³y zosta³o
przeprowadzone na wspólnym posiedzeniu komisji 5 lutego. Komisje po rozpatrzeniu projektu
uchwa³y przygotowa³y wspólne sprawozdanie
w tej sprawie. Sprawozdanie to zawarte jest
w druku nr 48S.
Przypominam te¿, ¿e zgodnie z art. 81 ust. 1
w zwi¹zku z art. 84c Regulaminu Senatu drugie
czytanie projektu uchwa³y w sprawie zmiany Regulaminu Senatu obejmuje przedstawienie Senatowi
sprawozdania komisji o projekcie uchwa³y oraz
przeprowadzenie dyskusji i zg³aszanie wniosków.
Proszê sprawozdawcê Komisji Ustawodawczej
oraz Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich, pana senatora Piotra Zientarskiego,
o zabranie g³osu i przedstawienie wspólnego
sprawozdania obu komisji o projekcie uchwa³y.

Senator Piotr Zientarski:
Pani Marsza³ek! Wysoki Senacie!
Mam zaszczyt w imieniu Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw
Senatorskich przedstawiæ projekt uchwa³y
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w sprawie zmiany Regulaminu Senatu. Chodzi
o skreœlenie z Regulaminu Senatu art. 8 ust. 1
pkt 19a.
Treœæ przepisu, który chcemy wyeliminowaæ,
jest nastêpuj¹ca. Art. 8 mówi o prerogatywach,
o uprawnieniach marsza³ka Senatu, a pkt 19a
o tym, ¿e marsza³ek Senatu powo³uje i odwo³uje
zastêpcê szefa Kancelarii Senatu po zasiêgniêciu
opinii szefa Kancelarii Senatu.
Ten przepis jest zbêdny, poniewa¿ uznaliœmy,
¿e funkcja zastêpcy szefa Kancelarii Senatu nie
jest niezbêdna do w³aœciwego funkcjonowania
Senatu.
Pragnê przypomnieæ, ¿e poprawka dodaj¹ca
funkcjê zastêpcy szefa kancelarii zosta³a wprowadzona 9 listopada 2005 r., do tego momentu ta
funkcja nie istnia³a w Regulaminie Senatu. Tak
wiêc jest to niejako powrót do poprzedniego
brzmienia regulaminu. Jeœli chodzi o tê kwestiê,
uchwa³a zosta³a przyjêta jednog³oœnie, 1 osoba
wstrzyma³a siê od g³osu. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dziêkujê panu senatorowi sprawozdawcy.
Proszê jeszcze zostaæ przez sekundê.
Czy ktoœ z pañstwa, pañ i panów senatorów,
ma pytanie do pana senatora trwaj¹ce nie d³u¿ej
ni¿ minutê?
Bardzo proszê.

Senator Bohdan Paszkowski:
Mam nastêpuj¹ce pytanie: czy ta funkcja jest
w tej chwili obsadzona? Je¿eli tak, to czy bêdzie
jakaœ propozycja dla osoby, która tê funkcjê w tej
chwili pe³ni?

Senator Piotr Zientarski:
Panie Senatorze, ju¿ odpowiadam. Z tego, co
wiem, od 1 lutego tej funkcji nie ma. Po prostu jej
nie ma.

Senator Bohdan Paszkowski:
Dlaczego?
(Senator Piotr Zientarski: To znaczy…)
Dlaczego nie ma osoby na tym stanowisku?

Senator Piotr Zientarski:
Osoby sprawuj¹cej tê funkcjê nie ma, a sama
funkcja jest jeszcze w regulaminie.
(Senator Bohdan Paszkowski: Czy mogê siê jeszcze dopytaæ?)
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Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Proszê bardzo.

Senator Bohdan Paszkowski:
A na skutek jakiej okolicznoœci tej osoby nie
ma?

Senator Piotr Zientarski:
Na podstawie uprawnieñ marsza³ka Senatu.

Senator Bohdan Paszkowski:
Innymi s³owy, odwo³ano cz³owieka, a teraz szuka siê…

Senator Piotr Zientarski:
Nie, nie szuka siê, tylko w tej chwili siê uwa¿a,
¿e po prostu ten przepis jest zupe³nie zbêdny.
A marsza³ek zawsze mia³ prawo powo³ywaæ i odwo³ywaæ.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dziêkujê bardzo.
Czy ktoœ z pañstwa ma jeszcze pytanie?
(Senator Leon Kieres: Ja mam pytanie.)
Bardzo proszê, pan senator Kieres.

Senator Leon Kieres:
Przepraszam, ¿e tak czêsto zabieram g³os, zapewniam jednak pani¹ marsza³ek i pañstwa, ¿e
nie chodzi mi o poprawienie statystyki.
Rozmawia³em kiedyœ z panem, Panie Senatorze,
na temat naszego regulaminu. Ponawiam teraz,
tym razem publicznie, moje pytanie: kiedy komisja
rozpocznie prace nad fundamentalnymi zmianami
w tym regulaminie? Jeœli chodzi o jego poprawianie, to skaczemy od problemu do problemu i trochê nam tutaj brak systemowego podejœcia.

Senator Piotr Zientarski:
Ju¿ odpowiadam. W³aœciwie komisja ju¿ to
przygotowuje i rzeczywiœcie tych poprawek w regulaminie bêdzie kilka. Chcemy to za³atwiæ kompleksowo i myœlê, ¿e bêdzie to mo¿liwe w ci¹gu dwóch
miesiêcy. Tak wiêc propozycje zmian, i to wielu
zmian, w regulaminie przedstawimy mo¿e nie na
kolejnym posiedzeniu, ale ju¿ za dwa posiedzenia.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dziêkujê bardzo.
Zamykam tê pulê pytañ.
Poniewa¿ nikt wiêcej z pañstwa nie zg³asza chêci zapytania pana senatora, dziêkujê bardzo.
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Otwieram dyskusjê.
Przypominam o wymogach regulaminowych…
Zreszt¹ nie muszê o nich przypominaæ, poniewa¿,
jak widzê, nikt z pañstwa senatorów nie zapisa³
siê do g³osu.
Powiem te¿, ¿e w dyskusji nie zosta³y z³o¿one do
protoko³u przemówienia ani wnioski o charakterze legislacyjnym.
Tak wiêc zamykam dyskusjê.
Po raz kolejny informujê, ¿e nie zosta³y z³o¿one
wnioski. Nie zosta³ z³o¿ony wniosek przeciwny do
przedstawionego przez komisjê w sprawozdaniu,
tak wiêc teraz, zgodnie z art. 81 ust. 5 w zwi¹zku
z art. 84c Regulaminu Senatu, Senat móg³by
przyst¹piæ do trzeciego czytania projektu uchwa³y. To czytanie objê³oby jedynie g³osowania nad
przestawionym projektem.
Informujê, ¿e g³osowanie to przeprowadzimy
razem z g³osowaniami nad pozosta³ymi punktami
porz¹dku obrad.
Panie i Panowie Senatorowie!
Informujê, ¿e za chwilê og³oszê przerwê w obradach do jutra do godziny 9.00.
Obrady wznowimy od rozpatrzenia punktu
dwudziestego trzeciego porz¹dku obrad, czyli od
drugiego czytania projektu uchwa³y w sprawie og³oszenia roku 2008 Rokiem Andrzeja i Olgi
Ma³kowskich.
Bezpoœrednio po rozpatrzeniu tego punktu odbêdzie siê g³osowanie w tej sprawie.
Teraz poproszê senatora sekretarza o odczytanie komunikatów.

Senator Sekretarz
Przemys³aw B³aszczyk:
Oto komunikaty.
Wspólne posiedzenie Komisji Praw Cz³owieka
i Praworz¹dnoœci oraz Komisji Samorz¹du Terytorialnego i Administracji Pañstwowej odbêdzie
siê dwadzieœcia minut po og³oszeniu przerwy
w sali nr 176. W porz¹dku obrad bêdzie rozpatrzenie wniosku zg³oszonego w trakcie obrad Senatu
do ustawy o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej.
Kolejny komunikat dotyczy posiedzenia Komisji Gospodarki Narodowej w sprawie rozpatrzenia
wniosku do ustawy o zmianie ustawy o rachunkowoœci, które odbêdzie siê w sali nr 211 po og³oszeniu przerwy w obradach.
Nastêpny komunikat. Wspólne posiedzenie
Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Samorz¹du Terytorialnego i Administracji Pañstwowej w sprawie rozpatrzenia wniosku do ustawy
o zmianie ustawy o drogach publicznych odbêdzie
siê piêtnaœcie minut po og³oszeniu przerwy w obradach w sali nr 217.

Posiedzenie Komisji Zdrowia w sprawie rozpatrzenia wniosku zg³oszonego w trakcie debaty do
ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, druk senacki nr 41, odbêdzie siê
w dniu dzisiejszym w sali nr 182 bezpoœrednio po
og³oszeniu przerwy w obradach.
Szanowni Pañstwo Senatorowie, cz³onkowie
Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich uprzejmie informuj¹, ¿e posiedzenie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich
odbêdzie siê w dniu 7 lutego 2008 r. o godzinie
8.45 w sali nr 182. Obrady bêd¹ poœwiêcone przygotowaniu projektu uchwa³y Senatu w sprawie
zmiany sk³adu komisji senackich.
Nastêpne og³oszenie. Posiedzenie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Cz³owieka i Praworz¹dnoœci poœwiêcone rozpatrzeniu wniosków zg³oszonych
do projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny
odbêdzie siê bezpoœrednio po og³oszeniu przerwy
w obradach w dniu dzisiejszym w sali nr 176.
Szanowni Pañstwo Senatorowie, cz³onkowie
Komisji Kultury i Œrodków Przekazu uprzejmie
informuj¹, ¿e posiedzenie Komisji Kultury
i Œrodków Przekazu odbêdzie siê 7 lutego 2008 r.
piêtnaœcie minut przed wznowieniem obrad Senatu w sali nr 179. W porz¹dku obrad jest przyjêcie treœci projektu inicjatywy ustawodawczej…
(G³os z sali: Uchwa³odawczej.)
…uchwa³odawczej w 250. rocznicê urodzin Juliana Ursyna Niemcewicza. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dziêkujê bardzo panu senatorowi sekretarzowi.
Dziêkujê pañstwu senatorom.
(Senator Norbert Krajczy: Pani Marsza³ek…)
S³ucham?

Senator Norbert Krajczy:
S¹ jeszcze punkty, które zosta³y przeniesione
na dzieñ jutrzejszy. W jakiej kolejnoœci one bêd¹
rozpatrywane?
(Wicemarsza³ek Krystyna Bochenek: Przepraszam, ale nie us³ysza³am. Proszê uprzejmie o powtórzenie.)
Pani Marsza³ek, powtórzê: s¹ punkty, które zosta³y przeniesione z dzisiejszego porz¹dku obrad
na dzieñ jutrzejszy i prosi³bym o podanie kolejnoœci ich rozpatrywania. Pani marsza³ek w tej chwili
poda³a kolejnoœæ…

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Tak. I potem bêdziemy je rozpatrywaæ ju¿ w tej
kolejnoœci, w jakiej s¹ w porz¹dku obrad. Bezpoœrednio po tej…
(Senator Leon Kieres: Czyli od Akademii Medycznej.)
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(Rozmowy na sali)
(Senator Norbert Krajczy: Pani marsza³ek wprowadzi³a odwrotnoœæ.)
Chodzi panu senatorowi o uchwa³y zwi¹zane
z uniwersytetami, tak?

Senator Norbert Krajczy:
Pani Marsza³ek, miêdzy innymi o te, nad którymi jako cz³onek Komisji Zdrowia bêdê siê za chwilê na posiedzeniu tej komisji pochyla³.
Chodzi³oby tu o tak¹ kolejnoœæ, która jest dla
mnie logiczna, ¿e te bêd¹ rozpatrywane jako pierwsze, a dopiero punkt dwudziesty trzeci jako kolejny, w tym przypadku trzeci, i potem nastêpne. Zreszt¹ marsza³ek nas o tym zapewnia³, w zwi¹zku
z tym teraz pani marsza³ek zmieni³a tê kolejnoœæ,
o której wczeœniej pan marsza³ek mówi³.
(Senator Stanis³aw Gogacz: To zale¿y od tego,
kiedy przyjdzie minister.)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
To przeniesienie jest skutkiem decyzji pana
marsza³ka Borusewicza.

Senator Norbert Krajczy:
To siê zgadza, Pani Marsza³ek. Przepraszam,
nie chcia³bym przed³u¿aæ, bo pi³karze ju¿ siê rozgrzewaj¹, natomiast chcia³bym mieæ do pani marsza³ek jedn¹ proœbê.
(Wicemarsza³ek Krystyna Bochenek: Bardzo
pana przepraszam, ale w tej chwili nie bardzo rozumiem, w czym jest rzecz.)
Rzecz jest w tym, ¿e pan marsza³ek, na którego
pani siê powo³uje, mówi³, ¿e te dwa punkty, które
w tej chwili bêd¹, powiedzmy, przedmiotem dzia³añ Komisji Zdrowia, mia³y byæ rozpatrywane jako pierwsze. A ten, który nie wszed³ do dzisiejszego porz¹dku, czyli dwudziesty trzeci, mia³ byæ
rozpatrywany jako trzeci itd. Chodzi o to, ¿ebyœmy mogli zakoñczyæ te owocne obrady g³osowaniem.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Jeœli bêdzie taka potrzeba, bêdziemy jeszcze
raz zwo³ywaæ komisje.
(G³os z sali: Je¿eli bêdzie jakaœ poprawka.)
Jeœli bêdzie jakaœ poprawka.
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Senator Norbert Krajczy:
Posiedzenie komisji bêdzie za chwilê. Drodzy
Pañstwo, naprawdê proszê jeszcze tylko o chwilê
uwagi.
To znaczy obrady Komisji Zdrowia bêd¹, ale
niezale¿nie od tego te punkty uniwersyteckie mia³y byæ rozpatrywane jako pierwsze.
(Rozmowy na sali)
(G³os z sali: Po punkcie trzecim.)
(Senator Piotr Zientarski: Niech¿e pan powie pani marsza³ek, to trzeba powiedzieæ konkretnie.)
(Rozmowy na sali)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Mo¿e jeszcze raz przeczytam.
Obrady wznowimy jutro od rozpatrzenia punktu dwudziestego trzeciego porz¹dku obrad:
drugie czytanie projektu uchwa³y w sprawie og³oszenia roku 2008 Rokiem Andrzeja i Olgi
Ma³kowskich. Bezpoœrednio po rozpatrzeniu tego punktu odbêdzie siê g³osowanie w tej sprawie.
(Senator Norbert Krajczy: Pani Marsza³ek, ale
zosta³y dwa punkty, które jeszcze nie…)
I potem wrócimy do tych…
(G³os z sali: Do tych trzech.)
…do tych trzech. Przecie¿ od pocz¹tku mówi³am,
¿e potem wrócimy do tych kolejnych punktów.

Senator Norbert Krajczy:
Ale marsza³ek Borusewicz mówi³ nam na pocz¹tku coœ innego – przepraszam, ale by³em wtedy
obecny.
(Rozmowy na sali)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Pan marsza³ek chce uczciæ projekt uchwa³y
w sprawie og³oszenia roku 2008 Rokiem…
(G³os z sali: Dlatego ten punkt jest jako pierwszy.)
…Andrzeja i Olgi Ma³kowskich. I dlatego chce,
aby to by³ pierwszy punkt.
(G³os z sali: I bêdziemy nad nim g³osowali.)
To znaczy prezydium i osobiœcie pan marsza³ek
maj¹ prawo zmieniæ kolejnoœæ punktów.
(G³os z sali: A reszta bêdzie wed³ug planowanego porz¹dku.)
(Rozmowy na sali)
Og³aszam przerwê do jutra do godziny 9.00.

(Przerwa w posiedzeniu o godzinie 19 minut 12)

(Wznowienie posiedzenia o godzinie 9 minut 01)

(Posiedzeniu przewodnicz¹ marsza³ek Bogdan
Borusewicz oraz wicemarsza³kowie Zbigniew Romaszewski i Krystyna Bochenek)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Proszê zajmowaæ miejsca.
Wznawiam posiedzenie.
Proszê senatorów sekretarzy o zajêcie miejsc
przy stole prezydialnym.
Wysoki Senacie, informujê, ¿e Komisja Regulaminowa, Etyki i Spraw Senatorskich wycofa³a
projekt uchwa³y w sprawie zmian w sk³adzie komisji senackich zawarty w druku nr 62 i jednoczeœnie przedstawia Senatowi nowy wniosek
w sprawie zmian w sk³adzie komisji senackich zawarty w druku nr 64.
W zwi¹zku z tym wnoszê o uzupe³nienie porz¹dku obrad w punkcie dwudziestym siódmym
o ten wniosek.
Jeœli nie us³yszê sprzeciwu, uznam, ¿e Wysoka
Izba przyjê³a przedstawion¹ propozycjê.
Wobec braku g³osów sprzeciwu stwierdzam, ¿e
Senat przedstawion¹ propozycjê przyj¹³.
Wysoka Izbo, chcê zaproponowaæ, abyœmy dzisiaj rozpoczêli od rozpatrzenia punktu dwudziestego trzeciego: drugie czytanie projektu uchwa³y
w sprawie og³oszenia roku 2008 Rokiem Andrzeja
i Olgi Ma³kowskich. A potem w kolejnoœci punktów porz¹dku.
Nie s³yszê g³osów sprzeciwu.
Wobec tego przystêpujemy do rozpatrzenia
punktu dwudziestego trzeciego porz¹dku obrad: drugie czytanie projektu uchwa³y w sprawie
og³oszenia roku 2008 Rokiem Andrzeja i Olgi
Ma³kowskich.
A, jeszcze jedna informacja. Po rozpatrzeniu tego punktu przyst¹pimy do g³osowania nad projektem uchwa³y, pozosta³e g³osowania – po zakoñczeniu procedowania nad pozosta³ymi punktami.
Chcia³bym serdecznie powitaæ przyby³ych na
posiedzenie Senatu w zwi¹zku z rozpatrywanym
projektem uchwa³y przedstawicieli Zwi¹zku Harcerstwa Polskiego. S¹ na sali: wiceprzewodnicz¹cy Zwi¹zku Harcerstwa Polskiego harcmistrz

Andrzej Starski oraz zastêpca naczelnika ZHP
Krzysztof Budziñski, a tak¿e przewodnicz¹cy
Zwi¹zku Harcerstwa Rzeczypospolitej harcmistrz
Marcin Jêdrzejewski. Witamy wszystkich pañstwa. (Oklaski)
Panie i Panowie Senatorowie, przypominam, ¿e
do g³osowania w sprawie rozpatrywanego projektu uchwa³y przyst¹pimy bezpoœrednio po zakoñczeniu tego punktu, o czym ju¿ wspomnia³em.
Przypominam, ¿e jest to projekt uchwa³y okolicznoœciowej wniesiony przez senatora Adama
Massalskiego, zawarty w druku nr 27.
Marsza³ek Senatu w dniu 19 grudnia 2007 r.,
zgodnie z art. 79 ust. 1 w zwi¹zku z art. 84 ust. 3
Regulaminu Senatu, skierowa³ projekt uchwa³y
do rozpatrzenia w pierwszym czytaniu do Komisji
Ustawodawczej oraz Komisji Nauki, Edukacji
i Sportu. Pierwsze czytanie uchwa³y zosta³o przeprowadzone na wspólnym posiedzeniu komisji
w dniu 16 stycznia 2008 r. Komisje po rozpatrzeniu projektu uchwa³y przygotowa³y wspólne
sprawozdanie w tej sprawie. Sprawozdanie to zawarte jest w druku nr 27O.
Przypominam te¿, ¿e zgodnie z art. 84 ust. 1 Regulaminu Senatu drugie czytanie projektu
uchwa³y okolicznoœciowej obejmuje, po pierwsze,
przedstawienie Senatowi sprawozdania komisji
o projekcie uchwa³y okolicznoœciowej przez sprawozdawcê komisji oraz wniosków mniejszoœci komisji przez sprawozdawców mniejszoœci komisji;
po drugie, przeprowadzenie dyskusji oraz g³osowanie.
Proszê sprawozdawcê Komisji Ustawodawczej
oraz Komisji Nauki, Edukacji i Sportu, pana senatora Adama Massalskiego o zabranie g³osu
i przedstawienie wspólnego sprawozdania komisji o projekcie uchwa³y.

Senator Adam Massalski:
Panie Marsza³ku! Szanowni Pañstwo! Szanowni Druhowie!
Komisja Nauki, Edukacji i Sportu oraz Komisja
Ustawodawcza zajê³y siê… Przepraszam najmocniej, ale zostawi³em okulary na… Ju¿ jestem w tej
chwili uzbrojony i mogê wyst¹piæ.
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A wiêc komisje na swoim wspólnym posiedzeniu zajê³y siê projektem uchwa³y w sprawie og³oszenia roku 2008 Rokiem Andrzeja i Olgi Ma³kowskich. Projekt uchwa³y, przygotowany przeze
mnie w porozumieniu z Biurem Legislacyjnym,
zosta³ poddany wnikliwej analizie i po pewnych
poprawkach zosta³ przyjêty w tym kszta³cie, w jakim zosta³ pañstwu przedstawiony. Macie go pañstwo w druku senackim nr 27O.
Proszê pañstwa, w czasie posiedzenia komisji
zwracano uwagê na fakt, i¿ podjêcie tej uchwa³y
ma ogromne znaczenie ze wzglêdu na proces wychowania m³odzie¿y i sprawy wychowawcze, którym Senat, a zw³aszcza Komisja Nauki, Edukacji
i Sportu, od d³u¿szego ju¿ czasu poœwiêcaj¹ du¿o
uwagi. Przypomnê, ¿e w poprzedniej kadencji Senat podj¹³ uchwa³ê mówi¹c¹ o wychowaniu m³odzie¿y w Polsce. Dzisiejsza uchwa³a o og³oszeniu
roku 2008 Rokiem Andrzeja i Olgi Ma³kowskich
nawi¹zuje do tego nurtu pracy naszej Izby.
Szanowni Pañstwo! Andrzej i Olga Ma³kowscy
to postacie niezwykle wa¿ne, chocia¿ czêœciowo
zapomniane ze wzglêdu na to, ¿e w ci¹gu piêædziesiêciu lat po roku 1945 nie by³y zbyt dobrze widziane przez w³adze. Dlatego ich sylwetki poza
krêgiem harcerskim nie by³y specjalnie eksponowane.
Je¿eli pañstwo pozwolicie, to chcia³bym zwróciæ uwagê na to, ¿e Andrzej i Olga Ma³kowscy stanowi¹ do dzisiaj wspania³y wzór wychowawczy,
znakomity wzór wychowawczy dla m³odzie¿y we
wszystkich organizacjach harcerskich w naszym
kraju. Przypomnê, ¿e na trwa³e wpisali siê w historiê tego ruchu, chocia¿by poprzez fakt, ¿e Andrzej Ma³kowski przet³umaczy³ ksi¹¿kê Baden-Powella „Scouting for Boys” na jêzyk polski, ¿e
Olga Ma³kowska by³a wspó³twórczyni¹ hymnu
harcerskiego jako autorka refrenu hymnu harcerskiego i inicjatork¹ zawo³ania „Czuwaj”. Ca³e
¿ycie Olgi Ma³kowskiej, zobrazowane w jakimœ
stopniu w uchwale, by³o zwi¹zane ze s³u¿b¹ OjczyŸnie i s³u¿b¹ bliŸnim.
Przypomnê, ¿e Olga Ma³kowska po œmierci mê¿a, po powrocie do kraju z Anglii, w 1921 r. po krótkim pobycie w Zakopanem przenios³a siê do Sromowców Wy¿nych, gdzie zainicjowa³a budowê tak
zwanego Dworku Cisowego – szko³y, oœrodka pracy spo³ecznej, miejsca kursów i kolonii harcerskich.
Olga Ma³kowska by³a uczestniczk¹ wielu miêdzynarodowych konferencji skautowych, by³a
cz³onkini¹ Œwiatowego Komitetu Skautek,
wspó³pracowa³a z Sekcj¹ Opieki nad Dzieckiem
Ligi Narodów. W czasie wojny przedosta³a siê z synem przez Rumuniê do Anglii, gdzie utworzy³a
Dom Dziecka i Dom ¯o³nierza Polskiego w Anglii,
a nastêpnie w Szkocji. By³a cz³onkini¹ naczelnych
w³adz harcerskich poza granicami kraju.
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Od 1942 r. kierowa³a redakcj¹ wydawnictw
Biura Œwiatowego Ruchu Skautowego. W 1960 r.
wróci³a do kraju i ca³y swój maj¹tek w Sromowcach, w³aœnie ten Cisowy Dworek i inne jeszcze
obiekty, przekaza³a w³adzom oœwiatowym województwa warszawskiego. Zmar³a w wieku 91 lat.
Jak napisa³a jedna z jej wspó³pracownic, kocha³a ludzi, Boga, kwiaty i przyrodê.
Szanowni Pañstwo, myœlê, ¿e w dzisiejszych
czasach, kiedy obserwujemy w naszym kraju
upadek autorytetów…
(Rozmowy na sali)
…i kiedy nawet tutaj, na tej sali, kiedy to referujê, jest ma³e zainteresowanie tym problemem…

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Panie Senatorze, przepraszam.
Poproszê o ciszê, bo to przeszkadza panu senatorowi.

Senator Adam Massalski:
To chcia³bym pañstwu powiedzieæ, ¿e przywo³anie tych dwóch postaci jako wzorców wychowawczych, pewnych idea³ów wychowawczych dla
m³odego pokolenia, jest niezwykle wa¿ne. I mam
nadziejê, liczê na to, ¿e Wysoka Izba zechce tê
uchwa³ê podj¹æ. Bardzo dziêkujê. (Oklaski)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Zgodnie z art. 84b ust. 2 Regulaminu Senatu
przed przyst¹pieniem do dyskusji senatorowie
mog¹ zg³aszaæ zapytania do sprawozdawcy komisji, a zarazem wnioskodawcy uchwa³y.
Czy ktoœ z pañstwa senatorów chcia³by zg³osiæ
trwaj¹ce nie d³u¿ej ni¿ minutê zapytania?
Pan senator Andrzejewski.

Senator Piotr Andrzejewski:
Chcia³bym spytaæ jeszcze o dokonania
Ma³kowskich na forum sportowym, mam na myœli ¿eglarstwo. Jest mi to szczególnie bliskie.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Adam Massalski:
Panie Marsza³ku, Szanowny Panie Senatorze,
ja chcia³bym poinformowaæ pañstwa, ¿e Olga
i Andrzej Ma³kowscy byli cz³onkami takich organizacji, jak: Towarzystwo Gimnastyczne „Sokó³”
w Galicji, „Zarzewie”, a tak¿e, co warte podkreœlenia, towarzystwa „Eleusis”, czyli towarzystwa
wstrzemiêŸliwoœci, które propagowa³o abstynen-
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Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

cjê, a wiêc niezwykle wa¿ne dla wychowania m³odego pokolenia cechy, które s¹ obecne w sporcie.
I wiemy, chocia¿by z twórczoœci Stefana ¯eromskiego, który napisa³ piêkny esej o promiennym
skaucie – o swoim synu Adamie ¯eromskim, wychowanku Ma³kowskiej w dru¿ynie skautowej
w Zakopanem – ile czasu i jak wiele uwagi poœwiêcali Ma³kowscy zagadnieniom sportu.

Dziêkujê.
Proszê bardzo, Pani Marsza³ek.

Senator Krystyna Bochenek:
Panie Senatorze, chcia³abym spytaæ, czy pañstwo wspó³pracuj¹ te¿ z Muzeum Harcerstwa
imienia Olgi i Andrzeja Ma³kowskich w Zakopanem. Jest muzeum ich imienia w Zakopanem.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Pan marsza³ek Romaszewski, proszê bardzo.

Senator Zbigniew Romaszewski:
Panie Senatorze, moje pytanie jest takie: co jest
przewidziane w ramach obchodów tego Roku? Jaki jest program tych obchodów?
(Senator Adam Massalski: Czy mogê, Panie
Marsza³ku?)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Tak, oczywiœcie.

Senator Adam Massalski:
Panie Senatorze, chcia³bym powiedzieæ, ¿e pod
patronatem pana marsza³ka Borusewicza odby³o
siê spotkanie, na którym omawialiœmy to zagadnienie z przedstawicielami w³adz organizacji
harcerskich dzia³aj¹cych w tej chwili w Polsce.
Przewidziany jest bardzo bogaty program obchodów.
Ju¿ wczeœniej Naczelna Rada Harcerska i Zjazd
Programowy ZHP podjê³y uchwa³ê o og³oszeniu
w³aœnie roku 2008 Rokiem Andrzeja i Olgi
Ma³kowskich. W zwi¹zku z tym ten program bêdzie w³¹czony tak¿e do programu senackiego. Pozosta³e organizacje harcerskie równie¿ deklaruj¹
ró¿nego rodzaju uroczystoœci.
Ja wspomnê tylko o tym, ¿e planujemy zorganizowanie sesji naukowej na zakoñczenie Roku Andrzeja i Olgi Ma³kowskich tutaj, na terenie Senatu, ¿e planujemy du¿¹ wystawê poœwiêcon¹ obydwu tym osobom, która zostanie zorganizowana
miêdzy innymi przez Muzeum Harcerstwa w Warszawie. Planujemy równie¿ usytuowanie na terenie £azienek ekspozycji Muzeum Harcerstwa,
która bêdzie prezentowaæ ich dokonania.
Planujemy ró¿nego rodzaju konkursy, zarówno
literackie, jak i inne, dla m³odzie¿y, które zamierzamy zorganizowaæ wspólnie z Ministerstwem
Edukacji Narodowej, bowiem do komitetu, który
ma powstaæ pod patronatem pana marsza³ka,
planujemy zaprosiæ pani¹ minister Hall lub któregoœ z jej zastêpców.

Senator Adam Massalski:
Tak jest, oczywiœcie jesteœmy w porozumieniu
i mamy kontakty z tym muzeum. Oni tak¿e deklaruj¹ wspó³pracê, ju¿ w³¹czyli siê do dzia³añ zmierzaj¹cych do uczczenia tego roku.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Czy s¹ jeszcze jakieœ pytania? Nie ma.
Otwieram dyskusjê.
Przypominam o wymogach regulaminowych
dotycz¹cych czasu przemawiania senatorów
w dyskusji oraz o koniecznoœci zapisywania siê do
g³osu u senatora prowadz¹cego listê mówców.
Przypominam równie¿, ¿e zgodnie z art. 84b
ust. 1 Regulaminu Senatu drugie czytanie
uchwa³y okolicznoœciowej nie obejmuje zg³aszania wniosków o charakterze legislacyjnym.
Proszê o zabranie g³osu pana senatora Kazimierza Wiatra.

Senator Kazimierz Wiatr:
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Drodzy Przyjaciele, Przedstawiciele Organizacji Harcerskich!
Myœlê, ¿e zwracam siê nie tylko do obecnych na
sali przedstawicieli ZHR, ZHP, Stowarzyszenia
Harcerstwa Katolickiego „Zawisza”, ale tak¿e do
harcerek i harcerzy rozsianych po ca³ym œwiecie,
wiernych idei harcerstwa polskiego rozpoczêtej
przez Andrzeja i Olgê Ma³kowskich.
Wspieraj¹c tê uchwa³ê, opracowywan¹ tak¿e
przez Komisjê Nauki, Edukacji i Sportu,
chcia³bym zwróciæ uwagê na to, ¿e Andrzej i Olga
Ma³kowscy to wspaniali twórcy harcerstwa mêskiego i ¿eñskiego, budowanych obok siebie, ale
w niezwyk³ej harmonii.
Ju¿ pan senator Massalski powiedzia³ o wielu
faktach z ich ¿yciorysów. Dziêkujemy tak¿e Kancelarii Senatu za wspania³e opracowanie ich ¿yciorysów.
Trzeba podkreœliæ, ¿e wiele pokoleñ wspania³ych ludzi wychowa³o harcerstwo. Andrzej i Olga
Ma³kowscy w 1911 r. rozpoczêli swe dzie³o we
Lwowie, 21 maja ukaza³ siê pierwszy rozkaz i powsta³y pierwsze dru¿yny. Potem by³y kolejne wa¿-
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ne daty dla harcerstwa: rok 1918, nastêpnie
udzia³ w wojnie bolszewickiej w 1920 r., obrona
granic w 1939 r. i niezwyk³a karta czasów okupacji, kiedy powsta³y Szare Szeregi i Hufce Polskie.
I wiele dobrego mo¿na by o tym mówiæ, poniewa¿
legenda dobrego harcerstwa jest niezwykle
mocno zakorzeniona w naszym spo³eczeñstwie.
Czasami zamiennie u¿ywa siê s³owa skaut
i harcerz, ale ci, którzy z harcerstwem s¹ mocno
zwi¹zani, wiedz¹, ¿e to w³aœnie Andrzej Ma³kowski wprowadzi³ model odró¿niaj¹cy nas nieco od
skautingu, ubogacaj¹cy ideê skautow¹. Mówi³o
siê, ¿e harcerstwo to skauting plus niepodleg³oœæ.
Warunki, w jakich to harcerstwo wyrasta³o
w 1911 r. i w latach nastêpnych, czerpanie z tradycji „Zarzewia” i „Eleusis” spowodowa³y, ¿e powsta³ fenomen, który przejawia³ siê w tym, ¿e kiedy polscy harcerze wyje¿d¿ali poza granicê na zloty œwiatowe skautów, wyró¿niali siê swoj¹ nieprzeciêtnoœci¹.
Ale przyszed³ czas trudny, czas peerelu. Nie
wolno by³o wówczas mówiæ i o Szarych Szeregach,
i o Armii Krajowej, a najbardziej o Katyniu, ale
tak¿e nie wolno by³o mówiæ o Andrzeju i Oldze
Ma³kowskich.
Kiedy nasta³ rok 1980 i powsta³a „Solidarnoœæ”, wówczas to, co przetrwa³o w wielu duszach
i pragnieniach, obudzi³o siê tak¿e w harcerstwie.
Podkreœlam to bardzo wyraŸnie: powstanie „Solidarnoœci” i wspania³e wydarzenia, jakie mia³y
miejsce w roku 1980, sta³y siê bezpoœrednim impulsem do tego, ¿e harcerstwo na nowo od¿y³o.
Wówczas siêgniêto po ten ukrywany i zakazany
symbol. Zak³adaliœmy wtedy Krêgi Instruktorów
Harcerskich imienia Andrzeja Ma³kowskiego. Nazywano to niezale¿nym harcerstwem, niepokornym harcerstwem. Ci z pañstwa, którzy byli na
pierwszym zjeŸdzie „Solidarnoœci”, pamiêtaj¹, ¿e
byli tam harcerze Andrzeja Ma³kowskiego. A potem przyszed³ stan wojenny i rozwi¹zano Krêgi Instruktorów Harcerskich Andrzeja Ma³kowskiego.
Ale to nie powstrzyma³o ju¿ rozwojuidei harcerskiej zapocz¹tkowanej przez Andrzeja i Olgê.
W roku 1983, kiedy trwa³a druga pielgrzymka
naszego ukochanego papie¿a, Jana Paw³a II, do
Polski, harcerze byli obecni w bardzo wielu miejscach. To w³aœnie jemu, Janowi Paw³owi II, zawdziêczamy nie tylko „Solidarnoœæ”, ale i krêgi
Andrzeja Ma³kowskiego, i to wszystko, co by³o potem. Dziêki niemu to by³o autentyczne, prawdziwe. Mówiê w³aœnie o tym, dlatego ¿e w 1983 r.
zosta³a zorganizowana pierwsza Bia³a S³u¿ba
harcerska. W tym roku jest dwudziestopiêciolecie
tamtego wydarzenia i o tym te¿ bêdziemy pamiêtaæ. Jan Pawe³ II uczy³ nas, ukazywa³ cel. W szczególnoœci mamy w pamiêci s³owa, które skierowa³
do m³odzie¿y w roku 1983 na Jasnej Górze, mo¿e
szczególnie do harcerzy. Tam w³aœnie powiedzia³:
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czuwam, to znaczy czujê siê odpowiedzialny za to
wspólne wielkie dziedzictwo, któremu na imiê
Polska; to imiê nas wszystkich zobowi¹zuje; to
imiê nas wszystkich kosztuje; to, co nie kosztuje,
nie ma wartoœci.
Tak zatem z tamtych krêgów imienia Andrzeja
Ma³kowskiego wyros³a harcerska konspiracja lat
osiemdziesi¹tych, nazwana Ruchem Harcerskim,
a póŸniej Ruchem Harcerskim Rzeczypospolitej.
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie! Ta konspiracja harcerska to by³a ogromna, wielka praca.
Czêsto niezauwa¿ana – i wówczas, i po roku 1989.
A trzeba powiedzieæ, ¿e wychowywanie m³odzie¿y
w tamtych warunkach czasami by³o trudniejsze
ni¿ druk i kolporta¿ ulotek. Pomagaliœmy wtedy
internowanym. Archiwa IPN ukazuj¹, jak bardzo
siê nami interesowano.
Kiedy nasta³ rok 1989, to po raz kolejny dzie³o
Andrzeja i Olgi Ma³kowskich od¿y³o na nowo. Powsta³y Zwi¹zek Harcerstwa Rzeczypospolitej i
Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego „Zawisza” o wysokich walorach formacyjnych.
Chcia³bym w tym miejscu bardzo podziêkowaæ
wam za te lata trwania, za wychowanie m³odych
ludzi. Chcielibyœmy, aby wszystkie organizacje
harcerskie, szczególnie obecne tu w osobach
swoich przedstawicieli – ZHR, ZHP, Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego „Zawisza” – dobrze
pe³ni³y s³u¿bê Bogu, Polsce i bliŸnim. To jest wielka szko³a uczciwoœci i bezinteresownoœci, ale tak¿e skutecznoœci, zorganizowania i aktywnoœci.
Czasem wracamy do uchwa³y Senatu o wychowaniu, uchwalonej 22 lutego 2007 r. A jest tu
zbie¿noœæ dat, poniewa¿ dzieñ 22 lutego to jest
dzieñ ³¹cznoœci skautów ca³ego œwiata, nazwany
Dniem Myœli Braterskiej, nawi¹zuj¹cy do za³o¿yciela skautingu, lorda Baden -Powella. Ta uchwa³a, bêd¹ca apelem do wszystkich o dobre wychowanie, o ³ad, o namys³, o ¿yczliwoœæ dla m³odych,
wyros³a, jak pamiêtamy, z tragedii na Pomorzu,
ale skierowana jest ku przysz³oœci.
Dziœ dziêkujemy kontynuatorom, depozytariuszom dzie³a Andrzeja i Olgi Ma³kowskich, ale prosimy, abyœcie to dzie³o dobrze prowadzili nadal,
aby dru¿yn harcerskich by³o coraz wiêcej, bo wiemy, ¿e one siê skurczy³y, ¿e jest ich mniej, ¿e nie
ka¿dy m³ody cz³owiek, ch³opiec czy dziewczyna,
mo¿e w tym dobrym harcerstwie byæ. Chcemy
was wspieraæ. I dlatego bardzo proszê pana marsza³ka o objêcie kierownictwa komitetu honorowego studwudziestolecia urodzin Andrzeja i Olgi
Ma³kowskich. Jako niedawny przewodnicz¹cy
Zwi¹zku Harcerstwa Rzeczypospolitej stawiam
siê do dyspozycji pana marsza³ka. Podobn¹ deklaracjê z³o¿y³ w trakcie spotkania pan senator
Massalski, obecny przewodnicz¹cy Zwi¹zku Harcerstwa Polskiego. Na pewno warto zaprosiæ do
tego komitetu pani¹ minister Katarzynê Hall, która w czasie spotkania z nasz¹ komisj¹ te¿ wiele
mówi³a o wychowaniu m³odego pokolenia.
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To jest bardzo dobry pomys³, ¿e Senat podejmuje tak¹ uchwa³ê, ¿e docenia tê bezinteresown¹ s³u¿bê. Ale chcielibyœmy tak¿e, a¿eby ten akt
by³ wyrazem wsparcia i promocji wyj¹tkowych
wartoœci myœli harcerskiej. Zapewne organizacje
harcerskie powo³aj¹ wspólny komitet organizacyjny tych obchodów, tak aby uchwa³a nie by³a
martwym zapisem. S¹ ju¿ pewne pomys³y – o tym
by³a mowa – aby tej wa¿nej s³u¿bie, wyros³ej z aktywnoœci Andrzeja i Olgi Ma³kowskich, nadaæ
rangê s³u¿by pañstwowotwórczej, wyj¹tkowo
wa¿nej, aby wspó³czesnej – nietkwi¹cej jedynie
w przesz³oœci, ale i w przysz³oœci – m³odzie¿y pokazaæ pewne wzorce. Dziêkujê wam, drogie druhny i drodzy druhowie, bardzo za wszystko, ale jeszcze bardziej proszê o tê wa¿n¹ s³u¿bê Bogu, Polsce i bliŸnim. Czuwaj! I Szczêœæ Bo¿e! Dziêkujê
bardzo. (Oklaski)

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

Senator Ryszard Bender:
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Niejeden z nas s¹dzi³ przed æwieræwieczem czy
w jeszcze odleglejszej przesz³oœci, ¿e to ju¿ koniec,
¿e harcerstwa nie bêdzie, ¿e ZHP siê skoñczy³o, ¿e
bêdzie czerwone harcerstwo. Pamiêtacie pañstwo
pewnie do dzisiaj, kto to czerwone harcerstwo forsowa³. Dajmy spokój tej pseudoidei, zdradzieckiej
dla naszej narodowej to¿samoœci. Dajmy spokój
osobom, które na to liczy³y. Robiono jakieœ pokrêtne organizacje harcerskie, wzorowane na pionierach sowieckich, i ró¿ne inne im podobne. Nic
z tego nie wysz³o. Po polskim PaŸdzierniku’56 nast¹pi³o odradzenie siê idei, któr¹ zaszczepili
w Polsce Olga z Drahonowskich Ma³kowska i jej
m¹¿, Andrzej Ma³kowski. Harcerstwo siê odrodzi³o. Jest co prawda w kilku formacjach, ale da Bóg,
¿e z powrotem dojdzie do jakiejœ jednoœci.
Szanowni Pañstwo, jest rzecz¹ wiadom¹ i wiele
osób tak uwa¿a, ¿e gdyby nie harcerstwo, nie by³oby Polski takiej, jak¹ odzyskaliœmy po stu dwudziestu trzech latach niewoli, i takiej, o któr¹
w Senacie i Sejmie dzisiaj zabiegamy – Polski
w pe³ni niepodleg³ej wœród narodów Europy
i œwiata. W zwi¹zku z tym jestem wdziêczny za to,
¿e zostali tutaj zaproszeni przedstawiciele harcerstwa – przedstawiciele ZHP, ZHR, Katolickiego
Stowarzyszenia Harcerskiego „Zawisza”– i wdziêczny jestem za inicjatywê pana senatora Massalskiego, za du¿¹ akceptacjê ze strony pana marsza³ka i odpowiednich komisji senackich. Dobrze,
¿e ta uroczystoœæ siê odbywa.

Olga Drahonowska i Andrzej Ma³kowski, z czasem ma³¿eñstwo Ma³kowscy, s³u¿yli harcerstwu,
s³u¿yli idei skautingu, ale ustawiali to w ówczesnym aspekcie narodowym Polski. Ustawiali harcerstwo jako forpocztê zabiegów o odzyskanie
przez Polskê niepodleg³oœci i póŸniej formowanie
niepodleg³oœci po to ¿eby na zawsze by³a niepodleg³a. Dlatego wielkie idee, o których wspomina³
pan senator, dotycz¹ce kszta³towania w³asnego
wnêtrza, dotycz¹ce walki z na³ogami, jak¿e dzisiaj
s¹ potrzebne.
Ale równie¿ ci ludzie, myœl¹c o niepodleg³oœci,
wi¹zali siê z tymi, którzy chcieli budowaæ i którzy
niebawem bêd¹ budowaæ zrêby niepodleg³oœci
polskiej, bêd¹ wspó³architektami Polski odrodzonej. To przecie¿ Ma³kowscy œciœle wspó³pracowali
z póŸniejszym genera³em Józefem Hallerem, nawet wspólnie ustalili ornamentykê harcersk¹.
Genera³ Józef Haller œciœle z nimi wspó³pracowa³.
Wiadome te¿ jest, ¿e ksi¹dz Kazimierz Lutos³awski, jeden z najwspanialszych mówców sejmowych obok innych – nie zapominajmy o wspania³ym socjalistycznym przedstawicielu PPS, a nie
¿adnego SLD, Ignacym Daszyñskim i o innych
przedstawicielach, chocia¿by Wincentym Witosie
– by³ znany ze sztuki oratorskiej w najlepszym tego s³owa znaczeniu. On równie¿ przyczyni³ siê do
uformowania harcerstwa. Dzia³alnoœæ obu tych
postaci wi¹¿e siê te¿ z parlamentem. Ale nie tylko
wtedy, na pocz¹tku, bo i w czasie II wojny œwiatowej. Przecie¿ z harcerstwem zwi¹zany by³, nawet
pieœni harcerskie uk³ada³, Jerzy Braun, póŸniejszy cz³onek Rady Jednoœci Narodowej – ostatniego parlamentu Polski podziemnej, Polski walcz¹cej o niepodleg³oœæ. To jest bardzo istotne.
Dziêki nim, co ju¿ chyba pan senator Wiatr powiedzia³, polskie harcerstwo by³o znane i cenione
wœród skautingu œwiatowego. Polscy harcerze na
zjazdach œwiatowych, jamboree, a niekiedy i na
olimpiadach odnosili znacz¹ce zwyciêstwa w tym,
co wówczas by³o istotne.
W czasie II wojny œwiatowej harcerstwo polskie, co prawda podzielone – obok Szarych Szeregów Hufce Polskie, tak zwane harcerstwo katolickie – jednoczy³o siê w jednej i tej samej idei walki
z narodowym socjalizmem towarzysza Adolfa Hitlera i walki z tym wszystkim, co niós³ jego sojusznik ze Wschodu, towarzysz Stalin, przeciwstawia³o siê nowemu rozbiorowi Polski. I to zarówno
tutaj, jak i na ziemiach wschodnich – o czym
ma³o wiemy – harcerstwo by³o bardzo czynne
w pracy polskiego podziemia. Po wojnie wiedziano o tym i dlatego czyniono wszystko, ¿eby ono
jak najszybciej znik³o. I w koñcu lat czterdziestych znik³o, zosta³a jego karykatura – czerwone
harcerstwo. Podobno w warszawskich tramwajach œpiewano sziroka strana moja rodnaja i inne rzeczy.
Spuœæmy na to zas³onê milczenia. Harcerstwo
nie da³o siê. ¯adna sziroka strana jego nie porwa-
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³a. Zosta³o harcerstwem polskim, jest harcerstwem polskim, chocia¿ w tych trzech formacjach. Dawne Hufce Polskie druha Sedlaczka
i druha Witolda Sawickiego oraz dawne Szare
Szeregi da³y tak¹ podstawê, trzymaj¹c siê idei Andrzeja i Olgi Ma³kowskich, ¿e to harcerstwo potrafi³o siê odrodziæ. Dzisiaj mamy je z powrotem, mamy w trzech formacjach, jeœli innej nie dostrze¿emy. Ale miejmy nadziejê i wierzmy, ¿e Bóg sprawi,
i¿ harcerstwo z powrotem uzyska jednoœæ i bêdzie,
tak jak dawniej, s³u¿y³o zjednoczone Polsce, Najjaœniejszej Rzeczypospolitej Polskiej. Skoñczy³em. (Oklaski)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Proszê o zabranie g³osu pana senatora Piotra
£ukasza Andrzejewskiego.

Senator Piotr Andrzejewski:
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie! Szanowni
Pañstwo Przedstawiciele tradycyjnych formacji
harcerskich!
Je¿eli chodzi o dzisiejszy dzieñ, to jest to postawienie jeszcze jednego znaku rozpoznawczego
z przesz³oœci dla przysz³ych pokoleñ i dla m³odzie¿y, bo Andrzej Ma³kowski jest postaci¹, która
w sposób specyficzny i odrêbny wywar³a piêtno na
pozytywnym ruchu m³odzie¿owo-niepodleg³oœciowym. Nie mo¿na równie¿ zapomnieæ o tym, ¿e
ten cz³owiek odegra³ ogromn¹ rolê dla Polonii,
zw³aszcza tej w Anglii i w Stanach Zjednoczonych
Ameryki, jako skautmistrz Zwi¹zku Soko³ów Polskich w Ameryce, a zarazem na³o¿y³ na najstarsz¹
organizacjê tego typu – skauting zainicjowa³ przecie¿ Baden-Powell w Anglii – tradycjê polsk¹ i tradycjê czesk¹ „Soko³a”.
„Sokó³” powsta³ kilkadziesi¹t lat przed harcerstwem w Pradze czeskiej i by³ niepodleg³oœciowo-sportowo-sprawnoœciow¹ formacj¹ m³odzie¿ow¹
i nie tylko m³odzie¿ow¹, nastawion¹ na kszta³towanie jednoczeœnie cia³a i ducha w nawi¹zaniu do
starogreckich tradycji, gdzie etos, sprawnoœæ fizyczna i czystoœæ moralna ³¹czy³y siê nierozerwalnie
w triadzie. „Sokó³” powsta³ we Lwowie. Jego szefem by³ póŸniejszy genera³ Józef Haller.
Wspó³dzia³a³ z nim Andrzej Ma³kowski. Potem powstaje skauting Baden-Powella w Anglii. I to w³aœnie Andrzej Ma³kowski na tradycjê sokol¹ nak³ada ju¿ paneuropejsk¹, a póŸniej panœwiatow¹ nowoczesn¹ formacjê skautingu. Najlepszy dowód,
¿e sam Robert Baden-Powell udekorowa³ go specjalnym medalem za zas³ugi. Ale nie mo¿na te¿ zapominaæ o tym, ¿e ca³y czas jest i drugi nurt sokol-
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stwa polskiego, który na bazie harcerstwa kontynuuje Andrzej Ma³kowski.
Myœlê, ¿e uchwa³a Senatu o¿ywi poczucie to¿samoœci z polsk¹, s³owiañsk¹, paneuropejsk¹
i panœwiatow¹ tradycj¹, która stanowi jednoœæ
w wieloœci – bo nie zmierzajmy do jednoœci za
wszelk¹ cenê. Najwiêksz¹ wartoœci¹ jest jednoœæ
w wieloœci. To jest istota demokracji, to istota naszych ruchów, to tak¿e istota dzisiejszego ruchu
harcerskiego, który, jak siê wydaje, ma stawiaæ
przed dzisiejsz¹ m³odzie¿¹ bardzo wa¿ne zadania.
I te zadania, jak myœlê, spe³nia.
Trzeba jeszcze wspomnieæ, uzupe³niaj¹c wyst¹pienie znakomitego profesora senatora Bendera, ¿e w okresie, kiedy w Polsce dosyæ jednolicie
panowa³ system totalitarny, komunistyczny,
a Zwi¹zek Harcerstwa Polskiego by³ s³u¿ebny wobec tego systemu – trzeba to sobie powiedzieæ,
dlatego móg³ istnieæ – powstawa³y nieoficjalne
krêgi Ma³kowskiego, szczególnie na Wybrze¿u,
które tworzy³y obozy g³êboko w Borach Tucholskich czy gdzie indziej. Tworzy³y siê te krêgi
Ma³kowskiego i dzisiaj mamy z tych harcerzy miêdzy innymi w³adze Gdyni. To jest ca³a grupa z krêgów Ma³kowskiego. Mamy najbardziej pozytywne
przyk³ady dzia³añ ju¿ na rzecz nowego systemu
czy te¿ czegoœ, co ja nazywam liberalizmem chrzeœcijañskim. A to by³o kszta³towane w³aœnie przez
odwo³anie siê do tradycji Ma³kowskiego.
Wreszcie trzeba powiedzieæ – ostatnia kwestia,
któr¹ powinienem i chcê uwypukliæ – o tworzeniu
Armii Polskiej, B³êkitnej Armii, z ochotników
w Stanach Zjednoczonych i Europie, armii, która
zosta³a póŸniej przewieziona tutaj do Polski, leg³a
u podstaw niepodleg³oœci, pe³ni³a swego czasu tak¹ rolê, jak armia polska na Zachodzie pod dowództwem genera³a W³adys³awa Andersa. Wtedy
Komitet Narodowy Polski zrobi³ g³ównodowodz¹cym Józefa Hallera, przewodnicz¹cego „Soko³a”. I tam jednoczeœnie zosta³ przeniesiony pod
koniec ten duch i ten nasz Andrzej Ma³kowski,
który w³aœnie w ramach B³êkitnej Armii genera³a
Hallera, zmierzaj¹c do Polski, poniós³ œmieræ
w czasie transportu oddzia³ów genera³a Lucjana
¯eligowskiego z Odessy na teren dzia³añ zbrojnych w Polsce.
Jego niezaprzeczalne zas³ugi dla Polonii amerykañskiej wydaj¹ siê wa¿ne zw³aszcza dla Senatu, który szczególnie zajmuje siê tradycj¹ i Poloni¹. Mamy do czynienia z cz³owiekiem, którego po
przywróceniu rangi genera³owi W³adys³awowi
Andersowi nale¿y ustawiæ jako nastêpny drogowskaz dla kszta³towania postaw m³odzie¿y w Polsce. Dziêkujê bardzo. (Oklaski)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Proszê o zabranie g³osu pana senatora W³adys³awa Sidorowicza.
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Senator W³adys³aw Sidorowicz:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Szanowni Goœcie!
Pan senator Wiatr i pan senator Massalski
przybli¿yli nam te postaci. Ja chcia³bym powiedzieæ o dwóch aspektach sprawy, przede wszystkim o historycznym: dla mojego pokolenia Szare
Szeregi kszta³towane przez Ma³kowskich, przez
duch harcerstwa tej II Rzeczypospolitej stanowi³y
taki, powiedzmy, punkt wspierania krêgos³upa
w trudnych czasach zmagania siê z PRL. Nie tajê:
zawsze mia³em takie poczucie, ¿e moje pokolenie
p³aci zdecydowanie mniejsz¹ cenê za wiernoœæ pewnym idea³om ni¿ pokolenie nas poprzedzaj¹ce,
pokolenie powstañcze. Myœlê, ¿e dla wielu z nas tu
obecnych takie ksi¹¿ki jak „Kamienie na szaniec”
Kamiñskiego, „Zoœka i Parasol” czy pamiêtniki
z powstania warszawskiego pozwala³y skromniej
odmierzaæ koszty w³asnego oporu.
Ja, co do takiego ju¿ aktywnego zwi¹zku z harcerstwem, by³em wtedy jedenastoletnim ch³opakiem, pamiêtam 1956 r., kiedy próbowano odbudowaæ to harcerstwo, ju¿ w jakiejœ mierze niezale¿ne. Muszê powiedzieæ, ¿e ten duch PaŸdziernika ‘56 w harcerstwie trwa³. Ale tak naprawdê zetkn¹³em siê z tym harcerstwem, gdy jako delegat
na pierwszy zjazd „Solidarnoœci” spotka³em w³aœnie ludzi z krêgu Ma³kowskiego. I wtedy lepiej zapozna³em siê z histori¹ tej postaci. W okresie podziemia prowadziliœmy wspó³pracê z krêgami
Ma³kowskiego, to oni tworzyli warty w okresie
pielgrzymek papieskich. I cieszy³em siê, ¿e s¹
z nami tacy ludzie, którzy przenosz¹ ducha niepodleg³oœci.
Dzisiaj przyjmowana przez nas uchwa³a byæ
mo¿e jakoœ u³atwi tworzenie wzorców wychowawcy dla tego pokolenia, które przejmuje po nas pa³eczkê. Mamy ju¿ niejako wschodz¹c¹ odpowiedzialnoœæ za losy kraju. Miejmy jednak œwiadomoœæ, ¿e dzieje siê to wszystko w szalenie trudnej
sytuacji. W badaniach socjologicznych aktywnoœæ obywatelska Polaków jest na przedostatnim
albo ostatnim miejscu w Europie. Wychowawcy
z krêgów harcerskich napotykaj¹ wobec tego na
znacznie trudniejsze warunki inicjowania aktywnoœci obywatelskiej, tak potrzebnej do tego, by
sprawy Rzeczypospolitej, sprawy dobra wspólnego mia³y godziw¹ i dobr¹ reprezentacjê.
Bardzo bym chcia³, ¿eby ta uchwa³a pomog³a
w szukaniu ¿ywego sposobu integrowania m³odych ludzi wokó³ spraw dobra wspólnego, wokó³
sprawy wolontariatu, aktywnoœci sektora obywatelskiego, jakoœci naszej demokracji. To sytuacja
w znacznej mierze zale¿na od tego, na ile tak
œwietlane postacie jak Ma³kowscy, jak ich wychowankowie, Szare Szeregi, potrafi¹ zap³odniæ dzisiejsze pokolenie wiar¹ w to, ¿e warto siê anga¿owaæ w sprawy dobra wspólnego, w sprawy ojczyzny. Oby ta uchwa³a nam w tym pomog³a. Dziêkujê. (Oklaski)

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

Senator Jan Rulewski:
Wysoki Senacie! Przedstawiciele wielusettysiêcznej spo³ecznoœci, a w³aœciwie gromady harcerskiej!
Na wstêpie poinformujê, ¿e nie uzgadnia³em
mojego wyst¹pienia z poprzednikiem, panem senatorem Sidorowiczem, w zwi¹zku z tym przepraszam, ¿e niektóre stwierdzenia bêd¹ siê powtarzaæ.
Zacznê mo¿e od refleksji osobistych, bo one
czasem te¿ formu³uj¹ rzeczywistoœæ. Pierwsza jest
taka, ¿e nasze pokolenie nale¿a³o do pionierów,
Panie Senatorze Bender. Nie do czerwonego harcerstwa, tylko do pionierów. I bynajmniej nie wype³nia³o siê deklaracji, tylko wszyscy po prostu
tam nale¿eli, tak jak do „S³u¿by Polsce” i szeregu
innych organizacji. Tak ¿e ja nawet nie wiem…
(Senator Ryszard Bender: Z pewnymi wyj¹tkami…)
…czy, Panie Senatorze Bender, ja tam nale¿a³em, czy nie nale¿a³em. Wiem, ¿e mia³em obowi¹zek chodziæ na zbiórki…
(G³os z sali: I na zebrania.)
…i na zebrania. O innych refleksjach z tytu³u
dzia³alnoœci nie bêdê dalej opowiada³, bo to nie
jest istotne, to ju¿ przeminê³o i ma wartoœæ zerow¹, równie¿ dla mnie. Ale ju¿ znacznie wiêksz¹
wartoœci¹ by³a ta konstatacja, o której mówi³ pan
senator Sidorowicz, ¿e oto pojawi³ siê zjazd „Solidarnoœci”. Byliœmy tam, nie ukrywam, zajêci
sprawami Polski, sprawami za³óg pracowniczych,
ale ka¿dy z nas zauwa¿y³, ¿e pojawi³o siê coœ, czego myœmy nie przewidzieli, coœ, co wi¹za³o siê
z nazwiskiem ma³¿eñstwa Ma³kowskich. I wtedy
spojrzeliœmy na siebie niejako z za¿enowaniem,
¿e mówimy o wszystkim, tylko nie o tych, którzy
przyjd¹ po nas i którzy zawsze maj¹ racjê, bo s¹
m³odsi. Chcia³bym zakoñczyæ tê refleksjê tak, ¿e
najwa¿niejsz¹ wartoœci¹ by³ wówczas fakt pojawienia siê alternatywy. W miejsce pró¿ni czy te¿
mo¿e w miejsce pionierstwa pojawi³a siê alternatywa: odt¹d polska m³odzie¿ mog³a startowaæ do
nowego ¿ycia, mia³a swoje postaci, swój program,
swoj¹ przysz³oœæ.
Dzisiaj jesteœmy w trakcie procedowania nad
uchwa³¹, tu znowu nawi¹zujê do wypowiedzi senatora Sidorowicza, w momencie wystêpowania
ró¿nych deficytów. Mówi siê o deficycie bud¿etowym, wczoraj bardzo grzmiano na temat deficytu
s³u¿by zdrowia. Twierdzê, ¿e najwiêkszym deficytem, który przerasta ustroje, który mo¿na mierzyæ w Polsce na setki lat, jest deficyt wspólnoty.
W³aœnie ta uchwa³a, moim zdaniem, jest odpo-
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wiedzi¹ na to, co najwy¿sze w³adze ustawodawcze
powinny robiæ w trakcie nastêpnej kadencji, mianowicie wspieraæ wszystko, co ten deficyt by redukowa³o. W³aœnie harcerstwo to organizacja,
która buduje wspólnoty dnia codziennego, nie od
œwiêta i nie tylko z okazji uchwa³. A zatem by³oby
wysoce niepowa¿ne, gdyby nasze kontakty sprowadza³y siê wy³¹cznie do odœwiêtnego uchwalania choæby najpiêkniejszych dokumentów, a takim jest projekt autorstwa pana senatora Massalskiego.
Myœlê, ¿e ma³¹ odpowiedzi¹ mo¿e byæ to, co sta³o siê wczoraj, gdy pod przewodnictwem pana
marsza³ka zainicjowa³ pracê miêdzyparlamentarny zespó³ do wspó³pracy, powiedzia³bym, z Polsk¹
obywatelsk¹, Polsk¹ wspólnot, wspóln¹ Polsk¹.
Nie jest chyba tutaj daleko posuniêt¹ kurtuazj¹,
czy wrêcz w ogóle nie jest kurtuazj¹, ¿eby jednym
z punktów pracy by³o to, jaka jest jakoœæ, jakie s¹
wzajemne stosunki miêdzy w³adzami pañstwa,
w³adzami Rzeczypospolitej a najliczniejszymi,
najbardziej wp³ywowymi organizacjami harcerskimi. I taki wniosek kierowa³bym tak¿e do pana
marsza³ka, który, tak siê dobrze sk³ada, jest równie¿ przewodnicz¹cym zespo³u miêdzyparlamentarnego. Dziêkujê bardzo. (Oklaski)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Poproszê o ponowne zabranie g³osu przez pana
senatora Ryszarda Bendera.

Senator Ryszard Bender:
Panie Marsza³ku! Pañstwo Senatorowie!
Proszê pozwoliæ, ¿e dodam glosê, dlatego ¿e boj¹c siê, ¿e przekroczê termin i bêdê uprasza³ pana
marsza³ka, a byæ mo¿e regulamin nie pozwoli na
przed³u¿enie mojego poprzedniego wyst¹pienia,
zapomnia³em powiedzieæ o sprawie, któr¹ poruszy³ pan senator Andrzejewski, to znaczy, o zwi¹zku z obu postaciami poprzez stworzenie tych krêgów, ale i wczeœniej. ZHP, gdy by³o ju¿ przyciœniête, ¿e tak powiem, prawie do ziemi przez powsta³e
ZMP, to zanim siê wykoñczy³o w 1949 r., szuka³o
jeszcze ratunku. Pamiêtam, jak w mojej rodzinnej
£om¿y czêœæ komendy hufca, piêciu dru¿ynowych, w tym mówi¹cy te s³owa dru¿ynowy pi¹tej
dru¿yny i dru¿ynowy dru¿yny zuchowej, wystosowaliœmy list do Wielkiej Brytanii do pani Olgi
Ma³kowskiej, ¿e jesteœmy i bêdziemy z ni¹, ¿e bêdziemy siê starali iœæ w œlady takiego harcerstwa.
Oczywiœcie list zosta³ przejêty, Urz¹d Bezpieczeñstwa, Eliasz Trokenheim, bodaj¿e tak siê nazywa³
ten, u kogo pracowa³ ten s³ynny Wasersztajn, bo-
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hater… (Oklaski) …Jana Tomasza Grossa z jego
„Strachu” czy innych bol¹czek. A wiêc ogromne
œledztwo, dlaczego kontaktujemy siê z imperialistycznym… Wysy³aliœmy to bodaj¿e poprzez British Council, oni nie rozumieli, co znaczy British
Council, uwa¿ali, ¿e to brytyjski konsulat,
w zwi¹zku z tym jeszcze g³êbsze dochodzenie,
kontakty z konsulatem, dyrektor, k³opoty; dyrektor póŸniej spad³ – zmiany w szkolnictwie.
Ta idea, zasiana przez oboje Ma³kowskich,
szczególnie przez ni¹, bo ¿y³a d³u¿ej, ta idea owocowa³a. I to te¿ jest bardzo wa¿ne, ¿e nieraz, wydawa³o siê, ludzie przerzuceni na margines, zes³ani
na emigracjê, oddzia³ywali na nas, na Polaków.
Jeœli idzie o pana pos³a Jana Rulewskiego, nie
œmia³bym nawet, wie pan, w ogóle pytaæ i domyœlaæ siê czy nie domyœlaæ. Ceniê pana przeogromnie za pana dzia³alnoœæ, a jeszcze dodam ad personam, ¿e przecie¿ pan zg³osi³ siê do mnie na jednej warszawskiej ulicy, mówi¹c, ¿e chce pan byæ
œwiadkiem w procesie, jaki wytoczy³ mi Goebbels
stanu wojennego, Jerzy Urban. By³ pan œwiadkiem, przed obradami Sejmu nie móg³ pan siê zjawiæ, kiedyœ otrzyma³ pan jeszcze za to karê s¹dow¹. W zwi¹zku z tym uwa¿am, ¿e jest pan druhem, ¿e równie¿ jest pan w œrodowisku harcerskim, bo robi³ pan to samo, tylko na innym polu,
a nawet – harcerze siê nie rozgniewaj¹ – mo¿e
i wiêcej. Skoñczy³em. Dziêkujê. (Oklaski)

Senator Bogdan Borusewicz:
Ja chcia³bym w tej dyskusji historycznej dodaæ
jedno albo dwa uzupe³nienia i przypomnieæ, ¿e po
rozwi¹zaniu harcerstwa, ZHP, w 1949 r. w ci¹gu
dwóch, trzech lat odby³o siê wiele procesów politycznych tych, którzy nie zaprzestali dzia³alnoœci.
Byli skazywani za przynale¿noœæ do nielegalnej
organizacji. To by³a m³odzie¿ harcerska.
Chcia³bym te¿ przypomnieæ, ¿e podwaliny Komitetu Obrony Robotników po³o¿y³y ró¿ne œrodowiska. Jednym z nich by³o œrodowisko „Czarnej Jedynki”, czyli instruktorzy z ówczesnego ZHP.
Przypominam o tym, ¿eby pokazaæ tê liniê historyczn¹, pokazaæ, ¿e tak¿e w tamtym ZHP mo¿na
by³o zachowaæ niezale¿noœæ i robiæ wiele dobrego.
(Oklaski)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Jeszcze pani marsza³ek chcia³aby zabraæ g³os.
Proszê uprzejmie.

Senator Krystyna Bochenek:
Panie Marsza³ku! Panie, Panowie! Szanowni
Goœcie! Szanowni Pañstwo!
Przede wszystkim bardzo serdecznie dziêkujê
panu senatorowi Adamowi Massalskiemu i panu
senatorowi Wiatrowi, którzy s¹ bardzo zwi¹zani
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z ruchem harcerskim, za podjêcie tematu i przedstawienie projektu tej uchwa³y.
Ja nie dzia³a³am w ruchu harcerskim, jestem
te¿ z tego pokolenia, które czêsto by³o pozbawione
dostêpu do wiedzy o prawoœci tego ruchu. Przesz³am tê ca³¹ niewiedzê i to wszystko, co siê dzia³o
w szkolnictwie powojennym. Oczywiœcie w domu
rodzinnym nadrabia³am te zaleg³oœci, ale zawsze
by³ to jakiœ margines, bo ¿ycie publiczne pozbawia³o nas mo¿liwoœci poznania prawdy.
Szanowni Pañstwo, wys³uchaliœmy tu bardzo
wielu bardzo m¹drych i bardzo wspania³ych s³ów
z obu stron sceny politycznej. Widzê, ¿e jesteœmy
bardzo zgodni i bardzo poruszeni, i najpewniej
jednog³oœnie uchwalimy rok 2008 Rokiem Olgi
i Andrzeja Ma³kowskich. Mam jednak wielk¹
proœbê… Mówimy tu ca³y czas o aspekcie historycznym. Wiem o tym, ¿e izba wy¿sza bardzo
prze¿ywa dzisiejsze chwile, i mam nadziejê na
uroczyste podjêcie tej uchwa³y lada moment.
Bardzo bym jednak chcia³a, ¿ebyœmy prze³o¿yli
ten jêzyk historii na praktykê, na to, co bêdzie
w przysz³oœci. Wszyscy tu wiemy, jak wspaniali
byli to ludzie i jakim genialnym przyk³adem mog¹ byæ dla m³odego pokolenia. Ci pañstwo ³¹cz¹
w sobie, nie tylko pojedynczo, ale i wspólnie, jako
wzorowa rodzina, te wszystkie cechy, które
chcielibyœmy przekazaæ naszym dzieciom, naszym nastêpcom. Bardzo bym prosi³a… Sama te¿
siê w to w³¹czê, chocia¿ nie mia³am takiego zamiaru, poniewa¿, jak powiedzia³am, nie dzia³a³am bezpoœrednio w harcerstwie, choæ oczywiœcie by³am pe³na entuzjazmu dla dzia³añ tego
prawdziwego harcerstwa. Tak siê zastanawiam,
¿e jest nas tu razem sto osób, pañ i panów senatorów z ró¿nych rejonów kraju, i ¿e bardzo bym
chcia³a, aby ta ustawa, tak jak by³ ³askaw powiedzieæ…
(G³os z sali: Uchwa³a.)
Uchwa³a, oczywiœcie. Tak jak powiedzia³ pan
senator Rulewski, aby uchwa³a nie by³a jedynie
uchwa³¹ historyczn¹, okolicznoœciow¹, nie sprowadza³a siê tylko do jednego dnia œwiêtowania.
Wierzê g³êboko, ¿e harcerze wraz z naszymi senatorami, liderami w tej dziedzinie, podejm¹ ró¿ne
projekty. I œwietnie by siê sta³o, gdyby ka¿dy
z nas, dzia³aj¹c na swoim polu, przekona³ swoj¹
ma³¹ spo³ecznoœæ do podjêcia tego tematu.
Myœlê, ¿e w tych bogatych ¿yciorysach, które
jeszcze raz przed momentem przestudiowaliœmy
razem z panami senatorami Wittbrodtem i Andrzejewskim, jest tyle elementów, które mo¿emy
przenieœæ na nasz teren, przedstawiæ na naszej
w³asnej ziemi, by upowszechniæ te nazwiska, by
uczyniæ te postacie ¿ywymi symbolami. Myœlê, ¿e
naprawdê ka¿dy znajdzie coœ dla siebie, bo to s¹
barwne postacie, dzia³aj¹ce na miêdzynarodowym polu.

Naradzaliœmy siê te¿, ¿e dobrze by by³o, aby
powsta³ film. By³by to film iœcie przygodowy, gdyby na przyk³ad opisywa³ historiê tego ma³¿eñstwa i jego losów, w których by³o te¿ wiele w¹tków wa¿nych dla Senatu, bo Ma³kowscy byli bardzo mocno zaanga¿owani w dzia³alnoœæ na rzecz
polskoœci.
Bardzo uprzejmie proszê panie i panów senatorów… Spogl¹dam tu na pani¹ senator Mariê
Pañczyk, bo przed momentem przeczyta³am, ¿e
pani Olga Ma³kowska prowadzi³a na przyk³ad
w zakopiañskiej Szkole Gospodarstwa Domowego kursy dla Œl¹zaczek, kursy jêzyka polskiego,
literatury, historii i geografii. Czyli w tej historii
jest nawet w¹tek œl¹ski. I myœlê, ¿e ka¿dy z pañstwa, pañ i panów senatorów, znajdzie taki jej
fragment, który móg³by przedstawiæ w swojej
ma³ej ojczyŸnie.
Chcia³abym bardzo, abyœmy w równie podnios³ym nastroju i z konkretnymi efektami dnia dzisiejszego i w przysz³oœci mogli podsumowaæ nasze
dzia³ania pod koniec Roku Andrzeja i Olgi
Ma³kowskich, nie tylko ze wzglêdu na aspekt historyczny. Mam g³êbok¹ nadziejê, ¿e tak siê stanie. Dziêkujê bardzo. (Oklaski)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê pani marsza³ek.
Informujê, ¿e lista mówców zosta³a wyczerpana.
Zamykam dyskusjê.
Przystêpujemy do g³osowania nad projektem
uchwa³y w sprawie og³oszenia roku 2008 Rokiem
Andrzeja i Olgi Ma³kowskich.
Przypominam, ¿e komisje po rozpatrzeniu projektu uchwa³y przedstawi³y wniosek o wprowadzenie poprawki do projektu, druk senacki
nr 27O.
Zgodnie z art. 54 ust. 1 Regulaminu Senatu za
chwilê przeprowadzimy g³osowanie nad przedstawion¹ poprawk¹, a nastêpnie nad podjêciem
uchwa³y w ca³oœci, ze zmian¹ wynikaj¹c¹ z przyjêtej poprawki.
Przystêpujemy do g³osowania nad poprawk¹
przedstawion¹ przez Komisjê Ustawodawcz¹ oraz
Komisjê Nauki, Edukacji i Sportu.
Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa senatorów jest za przyjêciem
przedstawionego wniosku? Proszê o naciœniêcie
przycisku „za” i podniesienie rêki.
Kto jest przeciw? Proszê o naciœniêcie przycisku „przeciw” i podniesienie rêki.
Kto siê wstrzyma³ od g³osu? Proszê o naciœniêcie przycisku „wstrzymujê siê” i podniesienie
rêki.
Proszê o podanie wyników.
(Oklaski)
Jeszcze chwilê, to by³a dopiero poprawka.
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Na 84 obecnych senatorów 84 g³osowa³o za.
(G³osowanie nr 1)
Przystêpujemy do g³osowania nad podjêciem
uchwa³y w sprawie og³oszenia roku 2008 Rokiem
Andrzeja i Olgi Ma³kowskich w ca³oœci, ze zmian¹
wynikaj¹c¹ z przyjêtej poprawki.
Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa senatorów jest za przyjêciem
uchwa³y? Proszê o naciœniêcie przycisku „za”
i podniesienie rêki.
Kto jest przeciwko? Proszê o naciœniêcie przycisku „przeciw” i podniesienie rêki.
Kto siê wstrzyma³ od g³osu? Proszê o naciœniêcie przycisku „wstrzymujê siê” i podniesienie rêki.
Proszê o podanie wyników g³osowania.
(Oklaski)
Proszê pozwoliæ mi odczytaæ wyniki.
Na 85 obecnych senatorów 85 g³osowa³o za.
(G³osowanie nr 2)
Wobec wyników g³osowania mam zaszczyt
stwierdziæ, ¿e Senat podj¹³ uchwa³ê w sprawie og³oszenia roku 2008 Rokiem Andrzeja i Olgi Ma³kowskich.
(Oklaski)
Proszê przedstawicieli zwi¹zków harcerskich
o podejœcie do sto³u prezydialnego.
(Rozmowy na sali)
Przystêpujemy do ³¹cznego rozpatrzenia
punktów trzynastego, czternastego oraz piêtnastego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o nadaniu Akademii Medycznej
w Warszawie nazwy „Warszawski Uniwersytet
Medyczny”; stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o nadaniu Akademii Medycznej im. prof. Feliksa
Skubiszewskiego w Lublinie nazwy „Uniwersytet
Medyczny w Lublinie”; stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o nadaniu Akademii Medycznej
w Bia³ymstoku nazwy „Uniwersytet Medyczny
w Bia³ymstoku”.
Przypominam, ¿e rozpatrywane ustawy zosta³y
uchwalone przez Sejm na siódmym posiedzeniu
w dniu 23 stycznia 2008 r. Do Senatu zosta³y
przekazane w dniu 24 stycznia 2008 r. Marsza³ek
Senatu w dniu 29 stycznia 2008 r., zgodnie
z art. 68 ust. 1 Regulaminu Senatu, skierowa³ je
do Komisji Nauki, Edukacji i Sportu. Komisje po
rozpatrzeniu ustaw przygotowa³y swoje sprawozdania w tej sprawie.
Przypominam ponadto, ¿e teksty ustaw zawarte s¹ w drukach nr 54, nr 55 oraz nr 56, a sprawozdania komisji w drukach nr 54A, 55A i 56A.
Proszê sprawozdawcê Komisji Nauki, Edukacji
i Sportu , pana senatora Piotra Wacha, o zabranie
g³osu i przedstawienie sprawozdania komisji
w sprawie ustawy o nadaniu Akademii Medycznej
w Warszawie nazwy „Warszawski Uniwersytet
Medyczny”.
Proszê bardzo, Panie Senatorze.
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Senator Piotr Wach:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Komisja Nauki, Edukacji i Sportu rozpatrywa³a
na swoim posiedzeniu wniesione zmiany nazw
uczelni, miêdzy innymi zmianê nazwy Akademii
Medycznej w Warszawie na „Warszawski Uniwersytet Medyczny”.
Je¿eli chodzi o kwestie formalne, to znaczy
spe³nienie wymogów ustawy – Prawo o szkolnictwie wy¿szym, to sprawa nie budzi ¿adnych w¹tpliwoœci. Wymaganie formalne dotyczy posiadania uprawnieñ do doktoryzowania w szeœciu dyscyplinach. Akademia Medyczna w Warszawie
posiada takie uprawnienia w zakresie medycyny
na trzech wydzia³ach, biologii medycznej – na
dwóch, stomatologii – na jednym, a w zakresie nauk farmaceutycznych – na jednym wydziale, czyli
³¹cznie siedem uprawnieñ. To jest sprawa formalna, w³aœciwie niebudz¹ca w¹tpliwoœci, tak te¿ zosta³a podsumowana na posiedzeniu komisji.
Ponadto Akademia Medyczna w Warszawie ma
olbrzymi dorobek, wysoki presti¿, a tak¿e wielkie
osi¹gniêcia w dzia³alnoœci klinicznej, to znaczy
w dzia³alnoœci medycznej ukierunkowanej zarówno na badania, jak i na œwiadczenie nowatorskich us³ug medycznych najwy¿ej jakoœci.
Je¿eli chodzi o to, co zrobi³a komisja, to po dyskusji, bo te sprawy, mimo ¿e w³aœciwie z punktu
widzenia prawa s¹ tylko formalnoœci¹, zawsze wywo³uj¹ dyskusje, refleksje nad tym, co nazywaæ
uniwersytetem – wczoraj to zreszt¹ te¿ mia³o miejsce na naszym posiedzeniu – czy te¿ jakie warunki
powinien spe³niaæ uniwersytet, dotyczy to tak¿e
dyskusji na temat uniwersytetów z przymiotnikiem, a wiêc takich sektorowych uniwersytetów… Tego typu dyskusja mia³a miejsce równie¿
na posiedzeniu komisji, co oczywiœcie nie przeszkodzi³o w tym, aby komisja jednog³oœnie podjê³a uchwa³ê popieraj¹c¹ ustawê i wnosi³a do Senatu o przyjêcie tej ustawy bez poprawek.
Chcia³bym powiedzieæ, ¿e jeœli chodzi o te trzy
bliŸniacze wnioski, to jedna nazwa siê wyró¿nia.
Mianowicie Akademia Medyczna w Warszawie
przyjmuje nazwê: Warszawski Uniwersytet Medyczny, nazwa zaczyna siê od s³owa „warszawski”,
w odró¿nieniu od tego, co jest w pozosta³ych
dwóch wnioskach, które mówi¹ o Uniwersytecie
Medycznym w Lublinie i Uniwersytecie Medycznym w Bia³ymstoku. A wiêc jeœli chodzi o Akademiê Medyczn¹ w Warszawie, ta nazwa jakoœ siê
wyró¿nia. Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Proszê sprawozdawcê Komisji Nauki, Edukacji
i Sportu, pana senatora Józefa Bergiera, o zabranie g³osu i przedstawienie sprawozdania komisji
w sprawie ustawy o nadaniu Akademii Medycznej
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im. prof. Feliksa Skubiszewskiego w Lublinie nazwy „Uniwersytet Medyczny w Lublinie”.
Proszê.

Senator Józef Bergier:
Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
Zmiana nazwy uczelni na „uniwersytet” to niew¹tpliwie wa¿ne wydarzenie w ¿yciu akademickim danego œrodowiska, danego miasta czy regionu. Takim wa¿nym wydarzeniem na LubelszczyŸnie jest zmiana nazwy Akademii Medycznej imienia profesora Feliksa Skubiszewskiego w Lublinie
na nazwê „Uniwersytet Medyczny w Lublinie”.
Nauczanie medycyny i farmacji w Lublinie
wi¹¿e siê z powstaniem ju¿ w 1944 r. Uniwersytetu Marii Curie-Sk³odowskiej, a w jego ramach wydzia³u lekarskiego i farmaceutycznego, które
w wyniku wydzielenia w 1950 r. z uniwersytetu
uzyska³y autonomiê i zosta³y przekszta³cone
w Akademiê Lekarsk¹, która z kolei po trzech miesi¹cach dzia³ania przyjê³a dot¹d jeszcze funkcjonuj¹c¹ nazwê Akademii Medycznej.
Do dziœ Akademia Medyczna w Lublinie wykszta³ci³a ponad czternaœcie tysiêcy lekarzy medycyny, dwa i pó³ tysi¹ca lekarzy stomatologii,
szeœæ i pó³ tysiêca magistrów farmacji oraz piêæ tysiêcy magistrów pielêgniarstwa. Uczelnia zatrudnia tysi¹c oœmiuset dziesiêciu pracowników,
w tym tysi¹c czterdziestu siedmiu nauczycieli
akademickich, a wœród nich osiemdziesiêciu szeœciu profesorów tytularnych oraz dziewiêædziesiêciu szeœciu doktorów habilitowanych.
Akademia Medyczna imienia profesora Feliksa
Skubiszewskiego w Lublinie spe³nia kryteria
ustawowe zwi¹zane z iloœci¹ posiadanych uprawnieñ do nadawania stopnia naukowego, niezbêdnych do zmiany nazwy na Uniwersytet Medyczny w Lublinie. I Wydzia³ Lekarski posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora oraz doktora habilitowanego nauk medycznych w dyscyplinie biologii medycznej, medycyny i stomatologii, a II Wydzia³ Lekarski do nadawania stopnia doktora oraz doktora habilitowanego nauk
medycznych w dyscyplinach: medycyna i biologia
medyczna. Kolejny wydzia³, Wydzia³ Farmaceutyczny, ma uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk farmaceutycznych i doktora habilitowanego tych nauk, zaœ Wydzia³ Pielêgniarstwa
i Nauk o Zdrowiu do nadawania stopnia doktora
nauk medycznych w dyscyplinie medycyny.
Panie Marsza³ku! Szanowni Pañstwo!
Lubelska Akademia Medyczna poszczyciæ siê
mo¿e wieloma osi¹gniêciami, w tym miêdzy innymi w takich dyscyplinach jak: biochemia, biologia
molekularna, genetyka, farmakologia, chirurgia,
kardiologia, okulistyka, radiologia zabiegowa itd.
Osi¹gniêciami du¿ej miary s¹ uzyskane przez ni¹

presti¿owe certyfikaty akredytacyjne Centrum
Monitorowania Jakoœci oraz certyfikaty ISO, stanowi¹ce wyraz uznania dla trzech szpitali klinicznych tej uczelni, a tak¿e uzyskaniem przez jej klinikê neurochirurgii, jako pierwsz¹ z oœmiu staraj¹cych siê o to klinik europejskich tego typu, certyfikatu akredytacyjnego na szkolenie specjalistów z tej dziedziny. Jest to równoznaczne z uznawaniem kwalifikacji kszta³conych tu specjalistów
w krajach Unii Europejskiej. Utworzony w lubelskiej Akademii Medycznej przed æwieræwieczem
Oœrodek Radiologii Zabiegowej cieszy siê europejsk¹ s³aw¹ i nale¿y do œcis³ej czo³ówki miêdzynarodowej. Warto podkreœliæ, i¿ szpitale kliniczne
Akademii Medycznej zajmuj¹ czo³owe miejsca
w rankingach ogólnokrajowych, czego przyk³adem jest zajêcie drugiego miejsca w rankingu
dziennika „Rzeczpospolita” przez Samodzielny
Publiczny Szpital Kliniczny nr 4.
Szanowni Pañstwo, wymienione przyk³ady to
tylko niektóre z osi¹gniêæ kadry tej uczelni w dziedzinie lecznictwa. Warto tak¿e podkreœliæ, i¿ od
kilkunastu lat lubelska Akademia Medyczna oferuje ciesz¹ce siê coraz wiêksz¹ popularnoœci¹
studia anglojêzyczne dla obcokrajowców z takich
pañstw jak: USA, Kanada, Norwegia czy Szwecja.
Dziêki zaanga¿owaniu w proces kszta³cenia wielu
pracowników na przestrzeni ponad piêædziesiêciu
lat uczelnia zmierza do osi¹gniêcia najwy¿szych
standardów edukacyjnych i naukowych.
Mam g³êbokie przekonanie, ¿e ta uczelnia ju¿
pod now¹ mark¹ Uniwersytetu Medycznego
w Lublinie, na któr¹ niew¹tpliwie zas³uguje, bêdzie mog³a kontynuowaæ wzbogacanie doœwiadczenia naukowego i edukacyjnego. Dziêkujê za
uwagê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Proszê sprawozdawcê Komisji Nauki, Edukacji
i Sportu, senatora Waldemara Kraskê, o zabranie
g³osu i przedstawienie sprawozdania komisji
w sprawie ustawy o nadaniu Akademii Medycznej
w Bia³ymstoku nazwy „Uniwersytet Medyczny
w Bia³ymstoku”.
Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Waldemar Kraska:
Dziêkujê.
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
W imieniu Komisji Nauki, Edukacji i Sportu
pragnê pañstwu zarekomendowaæ ustawê o nadaniu Akademii Medycznej w Bia³ymstoku nazwy
„Uniwersytet Medyczny w Bia³ymstoku”.
Motywy zmiany tej nazwy moi poprzednicy ju¿
wyjaœnili. Ja chcia³bym tylko w kilku s³owach
przybli¿yæ pañstwu osi¹gniêcia i historiê Akademii Medycznej w Bia³ymstoku.
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Akademia ta powsta³a w 1950 r. Obecnie posiada trzy wydzia³y kszta³c¹ce ponad cztery tysi¹ce
studentów na jedenastu kierunkach. Posiada
Wydzia³ Lekarski z Oddzia³em Stomatologii i Oddzia³em Nauczania w Jêzyku Angielskim, Wydzia³
Farmaceutyczny z Oddzia³em Medycyny Laboratoryjnej, Wydzia³ Pielêgniarstwa i Ochrony Zdrowia. Na wydziale lekarskim i wydziale farmaceutycznym funkcjonuj¹ studia doktoranckie, na
których kszta³ci siê obecnie ponad siedemdziesiêciu doktorantów. Akademia Medyczna w Bia³ymstoku posiada szeœæ uprawnieñ do nadawania
stopnia doktora. Obecnie akademia zatrudnia
siedmiuset trzech nauczycieli akademickich,
w tym dziewiêædziesiêciu trzech profesorów tytularnych, dziewiêædziesiêciu jeden doktorów habilitowanych, trzystu czterdziestu oœmiu doktorów
nauk i stu siedemdziesiêciu trzech lekarzy i magistrów. Stosunek liczby nauczycieli z tytu³em profesora i stopniem doktora habilitowanego do liczebnoœci pozosta³ej grupy jest wiêkszy ni¿ 1:3, co
plasuje uczelniê w œcis³ej czo³ówce wszystkich
uczelni w kraju. Jest to nastêpstwo konsekwentnie realizowanej od wielu lat polityki naukowej
i kadrowej.
Od dziesiêciu lat Wydzia³ Lekarski i Wydzia³
Farmaceutyczny posiadaj¹ najwy¿sz¹, pierwsz¹
kategoriê wed³ug rankingu Ministerstwa Nauki
i Szkolnictwa Wy¿szego, a Wydzia³ Lekarski jest
aktualnie najwy¿ej sklasyfikowanym wydzia³em
tego typu w Polsce i zajmuje pierwsz¹ pozycjê
wœród wydzia³ów lekarskich w kraju. Mog³oby siê
wydawaæ, ¿e to akademia gdzieœ tam na obrze¿ach,
na wschodnich rubie¿ach kraju, a tymczasem Wydzia³ Lekarski jest najlepszym wydzia³em w kraju.
W latach 2001–2007 w Akademii Medycznej
w Bia³ymstoku zrealizowano ponad trzysta
osiemdziesi¹t programów badawczych finansowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa
Wy¿szego oraz siedem programów ramowych Unii
Europejskiej. W ramach realizowanych prac badawczych Akademia Medyczna w Bia³ymstoku
wspó³pracuje z ponad piêædziesiêcioma partnerami naukowymi w kraju i za granic¹. Akademia
Medyczna w Bia³ymstoku podpisa³a w ostatnim
czasie dwanaœcie oficjalnych umów miêdzynarodowych o wspó³pracy bilateralnej. Akademia prowadzi ponadto szkolenia o charakterze miêdzynarodowym na bardzo szerok¹ skalê. W ramach Euroregionalnego Medycznego Oœrodka do spraw
Badañ i Edukacji dzia³aj¹cego na bazie uczelni
oraz europejskich uniwersytetów letnich w Akademii Medycznej w Bia³ymstoku przeszkolono ponad dwieœcie osób z krajów Europy Wschodniej
i Zachodniej w ró¿nych dziedzinach nauk klinicznych i podstawowych.
Uczelnia posiada bardzo nowoczesn¹ infrastrukturê do prowadzenia prac badawczych i roz-
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wojowych. W ostatnich latach powsta³o jedno
z najnowoczeœniejszych w Europie centrów – Centrum Medycyny Doœwiadczalnej oraz Transgraniczne Centrum Technologii Leków. W trakcie realizacji jest budowa nowoczesnego gmachu naukowo-dydaktycznego dla wydzia³ów pielêgniarstwa
i ochrony zdrowia oraz budowa pierwszego w Polsce Euroregionalnego Centrum Farmacji.
Jako absolwent tej akademii proszê Wysoki Senat o przyjêcie tej uchwa³y bez poprawek. Dziêkujê.

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?
Pan senator Górecki, proszê bardzo.

Senator Ryszard Górecki:
Panie Marsza³ku, interesuj¹ mnie uprawnienia
habilitacyjne, bo by³a tylko wzmianka na ten temat. Jak to wygl¹da miêdzy innymi w Bia³ymstoku? Przecie¿ miar¹ akademickoœci s¹ nie tylko
doktoraty, ale przede wszystkim habilitacje.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Proszê, Panie Senatorze. Zwracam siê do pana
senatora Kraski.
Proszê.

Senator Waldemar Kraska:
Panie Senatorze, w tej chwili jest zatrudnionych dziewiêædziesiêciu jeden doktorów habilitowanych, ja mówi³em oczywiœcie o uprawnieniach
do nadawania stopnia doktora. Jesli chodzi o uprawnienia habilitacyjne, to niestety, nie posiadam takich informacji.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Panie Senatorze, jest z nami pan minister, któremu mo¿na zadaæ takie samo pytanie. Pan senator nie musi mieæ pe³nej wiedzy.
Czy s¹ jeszcze jakieœ pytania? Nie ma.
Przypominam, ¿e rozpatrywane ustawy by³y
rz¹dowymi projektami ustaw. Do reprezentowania stanowiska rz¹du w toku prac parlamentarnych zosta³ upowa¿niony minister zdrowia.
Zgodnie z art. 50 Regulaminu Senatu g³os mo¿e
teraz zabraæ obecny na posiedzeniu przedstawiciel rz¹du.
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Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Czy przedstawiciel rz¹du chce zabraæ g³os
w sprawie rozpatrywanej ustawy i przedstawiæ
stanowisko rz¹du?
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
Andrzej W³odarczyk: Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie! Pozwolê sobie tylko odpowiedzieæ na pytanie, które zosta³o skierowane do pana senatora sprawozdawcy.)
Panie Ministrze, to poproszê tutaj, do mównicy,
za chwilê odpowie pan na pytania, ale z tego, co
rozumiem, pan minister nie chce zabieraæ g³osu
w tej kwestii, tak?
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
Andrzej W³odarczyk: Panie Marsza³ku, chcia³em
tylko wspomóc pana senatora i odpowiedzieæ na
pytanie.)
Dobrze, Panie Ministrze, to za chwilê, dobrze?
Proszê tu zostaæ, a ja tymczasem wyg³oszê pewn¹
formu³ê.
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.
Jak s¹dzê, zg³asza siê pan senator Górecki.

Pani senator Fetliñska.

Senator Ryszard Górecki:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Ja stojê na stanowisku, ¿e miar¹ uprawnieñ
akademickich, a tak¿e uniwersyteckoœci, jest posiadanie nie tylko uprawnieñ do doktoryzowania,
ale przede wszystkim uprawnieñ habilitacyjnych.
Proszê o przedstawienie tego zagadnienia w odniesieniu do uczelni, które s¹ przedmiotem debaty i uchwa³. Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Chodzi o te trzy uczelnie, nie tylko o jedn¹.
Proszê bardzo, Panie Ministrze. Potem pani senator Fetliñska.
Proszê.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Zdrowia
Andrzej W³odarczyk:
Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
Panie Senatorze!
Chcia³bym pana zapewniæ, ¿e na tych wydzia³ach, na których jest mo¿liwoœæ i uprawnienie do
nadawania tytu³u doktora nauk medycznych, nauk biologii medycznej, farmacji, jest równie¿ uprawnienie do habilitowania. Te uprawnienia s¹
po³¹czone.

Senator Janina Fetliñska:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, chcia³abym zapytaæ o dwie
sprawy. Pytanie pierwsze. Wszystkie akademie
medyczne, które s¹ mi dobrze znane, w Bia³ymstoku, w Warszawie i w Lublinie, prowadz¹ bogat¹ wspó³pracê miêdzynarodow¹ z ró¿nymi zagranicznymi uniwersytetami i akademiami medycznymi. Tymczasem nie bardzo dostrzegam szerok¹
wspó³pracê wydzia³ów nauk o zdrowiu czy wydzia³ów pielêgniarstwa. Wydaje siê, ¿e studenci
pielêgniarstwa maj¹ mniejsze mo¿liwoœci w tym
zakresie. Czy ministerstwo ma jak¹œ politykê,
która wp³ywa³aby na zwiêkszenie mo¿liwoœci prowadzenia wspó³pracy przez studentów pielêgniarstwa?
Drugie pytanie. Kilka przygotowanych przez
pielêgniarki habilitacji, które w³aœciwie przesz³y
tê drogê na uczelni, niestety nie zosta³o zakwalifikowanych w centralnej komisji kwalifikacyjnej.
Wynika to z tego, ¿e pielêgniarstwo wyodrêbni³o
siê ju¿ jako nauka, ale nie jest dyscyplin¹ w dziedzinie nauk medycznych. Czy ministerstwo podejmie trud ustanowienia takiej dyscypliny albo pomo¿e uczelniom medycznym w ustanowieniu dyscypliny pielêgniarstwa w dziedzinie nauk medycznych? Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Proszê bardzo.
(Senator Ryszard Górecki: Proszê pana marsza³ka jeszcze raz o pozwolenie na zdanie pytania.)
Moment, chwileczkê, najpierw odpowiedŸ na to
pytanie.
Proszê.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Zdrowia
Andrzej W³odarczyk:
Panie Marsza³ku ! Pani Senator!
Jeœli chodzi o wspó³pracê miêdzynarodow¹, to
muszê powiedzieæ, ¿e te wydzia³y powsta³y stosunkowo niedawno, one siê doœæ prê¿nie rozwijaj¹ i z tego, co wiem, na przyk³ad w Warszawie, bo
ta uczelnia jest mi najbardziej znana, jest ju¿ prowadzona wspó³praca miêdzynarodowa i z ca³¹ pewnoœci¹ bêdzie ona rozwijana, dlatego ¿e w krajach Unii Europejskiej pielêgniarstwo od lat jest
dyscyplin¹. w której uzyskuje siê wy¿sze wykszta³cenie zakoñczone albo licencjatem, albo tytu³em magistra. Ta wspó³praca z ca³¹ pewnoœci¹
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bêdzie siê rozwija³a, a ministerstwo nie tylko nie
bêdzie przeszkadza³o, ale bêdzie j¹ wspomaga³o.
Je¿eli zaœ chodzi o mo¿liwoœæ ustalenia kolejnego tytu³u – doktora nauk pielêgniarstwa czy
póŸniej mo¿liwoœæ robienia habilitacji, wygl¹da to
tak. Do tej pory tradycj¹ by³a taka, ¿e te panie uzyskiwa³y tytu³ doktora nauk biologii medycznej
i by³a mo¿liwoœæ robienia w tym dziale habilitacji.
Jeœli bêdzie taka wola i taka potrzeba, ¿eby rozpatrzyæ mo¿liwoœæ ustanowienia takiego dzia³u, to
myœlê, ¿e we wspó³pracy z ministrem w³aœciwym
do spraw szkolnictwa wy¿szego trzeba siê bêdzie
nad tym problemem pochyliæ. A jeœli chodzi
o dzia³ania Centralnej Komisji do spraw Tytu³ów
i Stopni Naukowych, to ministerstwo nie ma ¿adnych mo¿liwoœci ani prowadzenia kontroli, ani
przekazywania jakichœ sugestii.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Pan senator Górecki.

Senator Ryszard Górecki:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Chcê powiedzieæ, jeszcze raz podkreœliæ, ¿e
miar¹ akademickoœci s¹ uprawnienia habilitacyjne. Dotycz¹ one dziedzin naukowych, zaœ doktoraty – dyscyplin naukowych. Czo³owe polskie uniwersytety posiadaj¹ po piêtnaœcie, dwadzieœcia,
trzydzieœci uprawnieñ habilitacyjnych. Moje pytanie jest nastêpuj¹ce. W jakich dziedzinach naukowych uczelnie w Bia³ymstoku i w Warszawie
posiadaj¹ uprawnienia habilitacyjne? Nie mówiê
teraz o doktoratach.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Zdrowia
Andrzej W³odarczyk:
Panie Marsza³ku! Panie Senatorze!
Chcia³bym powiedzieæ, ¿e w tych samych dyscyplinach naukowych, w których te akademie,
jeszcze akademie, nadaj¹ tytu³y naukowe doktora, maj¹ uprawnienia do nadawania tytu³u doktora nauk habilitowanych.Dziêkujê.
(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Czy s¹ jeszcze jakieœ pytania? Nie ma.
Dziêkujê bardzo, Panie Ministrze.
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Wobec tego otwieram ³¹czn¹ dyskusjê nad rozpatrywanymi uchwa³ami.
Kto z pañstwa chcia³by zabraæ g³os?
Poproszê pana senatora Dobrzyñskiego.

Senator Jan Dobrzyñski:
Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
Jako senator ziemi podlaskiej i mieszkaniec
Bia³egostoku pragnê zarekomendowaæ projekt
uchwa³y o nadaniu Akademii Medycznej w Bia³ymstoku nazwy „Uniwersytet Medyczny w Bia³ymstoku”.
Istniej¹ca od 1950 r. uczelnia jest nie tylko kluczowym oœrodkiem naukowo-badawczym dla stolicy województwa podlaskiego, ale przede wszystkim kuŸni¹ wysoko wykwalifikowanych kadr,
których s³u¿ba spo³eczeñstwu polega na ratowaniu ¿ycia i zdrowia osób potrzebuj¹cych pomocy.
Akademia kszta³ci ponad cztery tysi¹ce studentów i zatrudnia dziewiêædziesiêciu jeden profesorów, osiemdziesiêciu piêciu doktorów habilitowanych i piêciuset dwudziestu trzech innych nauczycieli akademickich. Reprezentuj¹ oni niemal
wszystkie specjalnoœci nauk medycznych i farmaceutycznych. Blisko 90% obecnie zatrudnionych profesorów i doktorów habilitowanych to
absolwenci i wychowankowie uczelni. Ponad trzydziestu absolwentów uczelni pe³ni kierownicze
funkcje w innych akademiach medycznych, instytucjach i placówkach s³u¿by zdrowia w kraju
i za granic¹. Œwiadczy to o samodzielnoœci i zdolnoœci kadry naukowej do wykszta³cenia godnych
nastêpców, mog¹cych w przysz³oœci przej¹æ odpowiedzialnoœæ za procesy badawczo-dydaktyczne.
W rankingach krajowych pod wzglêdem zaplecza naukowego od wielu lat dzisiejsza akademia
zajmuje zaszczytne miejsca od pierwszego do
trzeciego obok uniwersytetów medycznych. Jest
to sygna³, ¿e czas na jej nobilitacjê. Jest to bardzo
wa¿ny oœrodek naukowy nie tylko w województwie, w kraju, ale tak¿e na œwiecie. Te zaœ zas³uguj¹ na szczególn¹ uwagê jako znane w Europie i na
œwiecie.
Tylko w latach 2001–2007 w Akademii Medycznej w Bia³ymstoku zrealizowano trzysta osiemdziesi¹t programów badawczych finansowanych
przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego
oraz siedem programów ramowych Unii Europejskiej. Akademia podjê³a równie¿ szeroki program
miêdzynarodowej wspó³pracy nie tylko w dziedzinie badañ naukowych, ale tak¿e w zakresie wdra¿ania nowych modeli nauczania w Europie
i w Stanach Zjednoczonych. Przysz³y uniwersytet
medyczny jest otwarty na innowacje i nowe technologie. W ostatnich latach przy bia³ostockiej
Akademii Medycznej powsta³o jedno z najnowoczeœniejszych w Europie Centrum Medycyny Doœwiadczalnej oraz innowacyjne Transgraniczne
Centrum Technologii Leków. Obecnie trwa budo-
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wa nowoczesnego gmachu naukowo-dydaktycznego dla wydzia³ów pielêgniarstwa i ochrony
zdrowia. Budowane jest tak¿e pierwsze w Polsce
Euroregionalne Centrum Farmacji, a w najbli¿szym czasie rozpocznie siê gruntowna modernizacja nale¿¹cego do uczelni Pañstwowego Szpitala Klinicznego szacowana na kwotê oko³o pó³ miliarda z³otych.
Jestem g³êboko przekonany, ¿e i dorobek naukowy, kultura dydaktyczna, i szczera chêæ nieustannego rozwoju, a tak¿e oczekiwania mieszkañców regionu podlaskiego, przemawiaj¹ za przyznaniem presti¿owego tytu³u uniwersytetu Akademii
Medycznej w Bia³ymstoku. Dziêkujê bardzo.
(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dziêkujê bardzo panu senatorowi Dobrzyñskiemu.
Proszê pana senatora Józefa Bergiera.

Senator Józef Bergier:
Pani Marsza³ek! Wysoki Senacie!
Kiedy œledziliœmy historiê tych uczelni, akademii medycznych, w odniesieniu do których – jak
s¹dzê i wszystkich nas do tego zachêcam – moglibyœmy w g³osowaniu podj¹æ decyzjê o nadaniu im
uniwersyteckoœci, to widzieliœmy, ¿e zanim stawa³y siê akademiami, tworzy³y siê z wydzia³ów innych uczelni. Chcia³bym podkreœliæ rolê trzech
akademii medycznych, nad którymi dzisiaj debatujemy, a wiêc Akademii Medycznej w Bia³ymstoku, Akademii Medycznej w Lublinie i Akademii
Medycznej w Warszawie. Obecnie pe³ni¹ one bardzo potrzebn¹, s³u¿ebn¹ rolê dla funkcjonuj¹cych
od kilku lat pañstwowych wy¿szych szkó³ zawodowych w zakresie kadry kszta³c¹cej, szczególnie
chcia³bym zwróciæ uwagê na kierunek pielêgniarstwa.
W dyskusjach powszechnie spotykamy siê ze
stwierdzeniem, ¿e potrzeba nam dzisiaj dobrze
wykszta³conych pielêgniarek, pielêgniarek przygotowanych do pe³nienia ró¿nych ról, spe³niaj¹cych wymagania Unii Europejskiej. Pozwolê sobie podzieliæ siê z pañstwem uwag¹, ¿e wobec
ogromnej liczby godzin na studiach licencjackich,
czyli studiach pierwszego stopnia – jest tu ponad
cztery tysi¹ce szeœæset godzin – bez pomocy akademii, o których dziœ mówimy, nie moglibyœmy
podj¹æ tak szerokiego zakresu kszta³cenia.
Chcia³bym te¿ podzieliæ siê informacj¹ o jednej
z uczelni jako rektor uczelni pañstwowej, która
kszta³ci na studiach pierwszego stopnia studentów na kierunkach: pielêgniarstwo, ratownictwo

medyczne i zdrowie publiczne. Chcê podkreœliæ
i podziêkowaæ z tej okazji Akademii Medycznej
w Lublinie, która otacza tak¹ opiek¹ mniejsze,
m³odsze oœrodki kszta³cenia wy¿szego. W ma³ych
œrodowiskach jest to niezwykle potrzebne, szczególnie w sytuacji, gdy kszta³cenie w zawodzie pielêgniarki, a jest to bardzo czêste, podejmuj¹ panie
z ma³ych œrodowisk, ze œrodowisk wiejskich. W tej
sytuacji mo¿liwoœæ kszta³cenia obecnie ju¿ w kilkunastu publicznych szko³ach wy¿szych na kierunku pielêgniarstwa daje ogromn¹ szansê. Chcê
podkreœliæ, ¿e tak¹ rolê pe³ni¹ tak¿e dwie inne wymienione uczelnie, Akademia Medyczna w Bia³ymstoku i Akademia Medyczna w Warszawie;
Akademia Medyczna w Warszawie w odniesieniu
do Pañstwowej Wy¿szej Szko³y Zawodowej w Ciechanowie.
Zatem wœród wielu osi¹gniêæ, które by³y prezentowane, osi¹gniêæ naukowych, osi¹gniêæ badawczych, chcia³bym wskazaæ tak¿e osi¹gniêcia
zwi¹zane z pomoc¹ organizacyjn¹ i naukow¹ dla
kilkunastu funkcjonuj¹cych obecnie w kraju
pañstwowych wy¿szych szkó³ zawodowych, dla
ró¿nych kierunków medycznych, w tym g³ównie
dla kierunku pielêgniarstwa. Dziêkujê uprzejmie.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Proszê uprzejmie pani¹ senator Janinê Fetliñsk¹.

Senator Janina Fetliñska:
Dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Wysoka Izbo!
Chcia³abym powiedzieæ, ¿e z wielk¹ radoœci¹
bêdê g³osowa³a za utworzeniem trzech uniwersytetów medycznych: Uniwersytetu Medycznego
w Warszawie…
(G³os z sali: Super.)
(Weso³oœæ na sali)
…Uniwersytetu Medycznego w Lublinie i Uniwersytetu Medycznego w Bia³ymstoku. Dobrze
znam ka¿d¹ z tych uczelni, poniewa¿ mieszkam
i pracujê w regionie mazowieckim, Akademia Medyczna w Bia³ymstoku jest patronem, opiekuje
siê moim wydzia³em pielêgniarstwa w Pañstwowej Wy¿szej Szkole Zawodowej w Ciechanowie,
a koñczy³am akademiê lubelsk¹, jestem absolwentk¹ Akademii Medycznej imienia profesora
Feliksa Skubiszewskiego w Lublinie.
Moja Alma Mater. W³aœciwie powinnam tu dzisiaj wyg³osiæ dytyramb pochwalny na czeœæ mojej
akademii albo przynajmniej wielk¹ laudacjê, ale
chcia³abym tylko skromnie podkreœliæ jej wielkie
osi¹gniêcia. Ta akademia ma ogromne osi¹gniêcia. W tej chwili ma czternaœcie tysiêcy absolwentów lekarzy, dwa i pó³ tysi¹ca magistrów farmacji,
piêæ tysiêcy magistrów pielêgniarstwa. Studiuje
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na tej uczelni piêæ tysiêcy studentów, dwustu
piêædziesiêciu – w jêzyku angielskim. Du¿a praca.
W tej akademii pracowali wielcy polscy lekarze,
profesorowie, profesor Ludwik Hirszfeld, profesor
Tadeusz Krwawicz, jeszcze za moich czasów studenckich by³ znanym, wielkim kriooftalmologiem, tak¿e pan doktor Stanis³aw Burzyñski, znany, wielki lekarz, który pracuje w Stanach Zjednoczonych, a ws³awi³ siê leczeniem nowotworów
antyneoplastonami.
W tej chwili Akademia Medyczna w Lublinie zatrudnia dziewiêædziesiêciu profesorów, osiemdziesiêciu dziewiêciu doktorów habilitowanych,
szeœæset szeœædziesiêciu trzech doktorów. Ma sto
dwadzieœcia piêæ wydzielonych katedr i zak³adów,
kilkadziesi¹t klinik, trzy szpitale, jak ju¿ tutaj
podkreœlano, z certyfikatami jakoœci. Ma ogromne osi¹gniêcia na œwiatowym poziomie w dyscyplinach takich jak: biologia molekularna, chemia
nieorganiczna, genetyka, farmakologia, okulistyka, ortopedia, tak¿e farmakognozja. Uznanie dla
osi¹gniêæ w tym zakresie obrazuje nawet presti¿owa wizyta ksiê¿niczki Tajlandii, profesora farmacji, na konferencji naukowej.
Akademia Medyczna w Lublinie jest znana
w kraju i na œwiecie. Ma znane kliniki neurochirurgii, hematoonkologii i transplantologii szpiku,
okulistyki, zak³ad radiologii zabiegowej. Ma kontakty naukowe ze Stanami Zjednoczonymi, z Dani¹, z W³ochami, z Indiami, z Ukrain¹, ma te¿ bliskie kontakty z Uniwersytetem Lwowskim. Corocznie organizuje kilkadziesi¹t zjazdów i konferencji naukowych, jej pracownicy uczestnicz¹ równie¿ w kongresach krajowych i zagranicznych
w wielu pañstwach. Tak wiêc moja macierzysta
Akademia Medyczna w Lublinie znakomicie ³¹czy
naukê, lecznictwo, dydaktykê i wychowanie.
Akademia Medyczna w Lublinie obdarowa³a
kilkudziesiêciu wybitnych naukowców krajowych i zagranicznych tytu³ami doktora honoris
causa, ale te¿ pracownicy Akademii Medycznej
w Lublinie otrzymali te tytu³y na zagranicznych
uniwersytetach.
Jako magister pielêgniarstwa, doktor nauk
medycznych w zakresie pielêgniarstwa, chcia³abym siê skupiæ na wydziale pielêgniarstwa Akademii Medycznej w Lublinie.
Wysoka Izbo, wieloletnie przedwojenne i powojenne d¹¿enia œrodowiska pielêgniarskiego o utworzenie akademickiego kszta³cenia pielêgniarskiego w Polsce zosta³y uwieñczone w 1969 r. powstaniem Wy¿szej Szko³y Pielêgniarstwa w Lublinie i ostatecznie ukonstytuowaniem siê Wydzia³U
Pielêgniarstwa na Akademii Medycznej w Lublinie w 1972 r. To by³y, Wysoka Izbo, pierwsze pielêgniarskie studia wy¿sze, magisterskie, w Europie. Wczeœniej w Europie nie by³o wy¿szych studiów pielêgniarskich. To w³aœnie Polska, dziêki
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kontaktom naszych pielêgniarek, szczególnie ze
Stanami Zjednoczonymi, utworzy³a kszta³cenie
magisterskie pielêgniarek. Chcia³abym to szczególnie podkreœliæ, zw³aszcza ¿e my jako œrodowisko pielêgniarskie w wielu kwestiach zosta³yœmy
w Unii Europejskiej w jakimœ sensie pokrzywdzone, podczas gdy to w³aœnie Polska mia³a jako pierwsza studia magisterskie. Dopiero rok póŸniej powsta³y w Anglii kolejne magisterskie studia pielêgniarskie. I to chcia³am podkreœliæ.
Polskie œrodowisko pielêgniarskie naprawdê
jest bardzo prê¿ne. W tej kwestii zawdziêczamy
bardzo wiele Akademii Medycznej w Lublinie, która przyjê³a niejako w swoje podwoje realizacjê
tych wielkich aspiracji i chêæ nauki pielêgniarek.
Pierwszym dziekanem Wydzia³U Pielêgniarskiego
Akademii Medycznej w Lublinie by³ pan profesor
Marian Klamut, póŸniejszy rektor Akademii Medycznej. W moich czasach, w latach siedemdziesi¹tych, dziekanem by³ tak¿e œwiêtej pamiêci profesor Daniel Chibowski, wspania³y lekarz i wspania³y nauczyciel. Wydzia³ ten sta³ siê wielk¹ szans¹ dla œrodowiska pielêgniarskiego. Co prawda
pierwsze doktoraty nie mia³y miejsca tu, ale
w Centrum Medycznym Kszta³cenia Podyplomowego w Warszawie, ale kolejne doktoraty by³y ju¿
realizowane na Wydziale Lekarskim Akademii
Medycznej w Lublinie. Dziêki temu mamy w tej
chwili ju¿ kilkudziesiêciu doktorów. Tutaj jednak¿e odby³a siê pierwsza habilitacja pielêgniarki, pani doktor, a obecnie pani docent doktor habilitowanej Heleny Lenartowicz. Mamy ju¿ tak¿e
pierwszego profesora nauk medycznych na Wydziale Pielêgniarskim Akademii Medycznej – pani¹ profesor Irenê Wroñsk¹. Jest to pierwsza pielêgniarka z pe³nym wykszta³ceniem: magister
pielêgniarstwa, doktor nauk medycznych, a nastêpnie profesor medycyny w zakresie pielêgniarstwa. Chcê to podkreœliæ, jako ¿e jest to pierwszy
taki przypadek w kraju i bodaj¿e w Europie. Oczywiœcie nie mo¿emy siê porównywaæ pod tym
wzglêdem ze Stanami Zjednoczonymi – gdzie pielêgniarstwo jest traktowane jako dyscyplina
nauki jeszcze od lat przedwojennych i gdzie jest
wielu profesorów pielêgniarstwa – poniewa¿ tam
nie by³o a¿ takich trudnoœci jak w Polsce z wprowadzeniem tej dyscypliny.
Aktualnie mamy, jak ju¿ powiedzia³am, pierwsz¹ pani¹ profesor pielêgniarkê, ale jest te¿ kilka
nastêpnych, na przyk³ad pani profesor Anna Ksykiewicz-Dorota, mamy te¿ kilkudziesiêciu doktorów. Zawdziêczamy to intensywnym badaniom
naukowym, jakie s¹ prowadzone w akademii,
a tak¿e klimatowi, jaki ta akademia stwarza
kszta³ceniu pielêgniarek.
W tym miejscu chcia³abym siê zwróciæ do rektorów akademii medycznych – a w³aœciwie ju¿
niebawem uniwersytetów medycznych – i w Lublinie, i w Bia³ymstoku, i w Warszawie, z ogromn¹
proœb¹, któr¹ kierowa³am ju¿ te¿ do pana mini-
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stra, a¿eby umo¿liwiæ pielêgniarkom habilitowanie siê w swojej dziedzinie. Proszê pañstwa, pielêgniarstwo wyros³o nie z biologii, ale z medycyny,
mieœci siê wiêc w dziedzinie nauk medycznych.
Dyscyplina, jak¹ jest pielêgniarstwo, powinna zatem staæ siê po prostu dyscyplin¹ naukow¹ w Polsce, zapisan¹ w wykazie dyscyplin. Skoro jest ono
traktowane jako nauka w Stanach Zjednoczonych, to wydaje siê, ¿e tak¿e w Polsce powinno
ono staæ siê dyscyplin¹ w dziedzinie nauk medycznych. Wydaje mi siê, ¿e w wypadku pielêgniarstwa konotacje nawi¹zuj¹ce do biologii medycznej siêgaj¹ dalej ni¿ te nawi¹zuj¹ce do medycyny –
i na tym nale¿a³oby siê skupiæ. To jest chyba cel,
jeden z pierwszych celów – a ja bym nawet powiedzia³a: priorytetów – jakie chcia³abym postawiæ
przed uniwersytetami. Bo to ju¿ wstyd, ¿eby po
czterdziestu latach kszta³cenia pielêgniarek na
poziomie wy¿szym akademickim w Polsce – bo
w przysz³ym roku minie w³aœnie czterdzieœci lat –
nie by³o tej dyscypliny wœród nauk medycznych.
Pielêgniarstwo tego bardzo potrzebuje i ja bardzo
o to zabiegam. Liczê na to, ¿e pan minister bêdzie
te¿ ¿yczliwym okiem wspiera³ takie inicjatywy, je¿eli wyjd¹ one z akademii medycznych.
Na koniec chcia³abym powiedzieæ, ¿e pielêgniarstwo polskie ma wielkie aspiracje, ¿eby byæ
dobr¹ nauk¹, dobr¹ praktyk¹, dobr¹ sztuk¹, jednak¿e pielêgniarkom trzeba w tym pomóc. Zabiegam wiêc te¿ o to, a¿eby bardziej starannie
przyjrzano siê temu, jak w Akademiach Medycznych wygl¹da w tej chwili wymiana naukowa studentów i jak wygl¹daj¹ zagraniczne kontakty. Wydaje siê, ¿e wydzia³y pielêgniarskie maj¹ w tej
kwestii najmniej mo¿liwoœci. A wiêc jest tu te¿ zadanie na przysz³oœæ.
Bardzo dziêkujê. ¯yczê, a¿eby uniwersytety
medyczne w Warszawie, w Bia³ymstoku i w Lublinie rozwija³y siê jak najlepiej, z po¿ytkiem dla pacjentów i dla zdrowia Polaków. Dziêkujê bardzo.
(Oklaski)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Bardzo dziêkujê, Pani Senator.
Dziêkujê bardzo.
Nikt wiêcej z pañstwa senatorów nie wyrazi³ woli
zabrania g³osu, informujê równie¿, ¿e nie otrzymaliœmy wniosków o charakterze legislacyjnym.
Zgodnie z art. 52 ust. 2 Regulaminu Senatu zamykam ³¹czn¹ dyskusjê.
Informujê pañstwa, ¿e g³osowania w sprawie
ustawy o nadaniu Akademii Medycznej w Warszawie nazwy „Warszawski Uniwersytet Medyczny”, ustawy o nadaniu Akademii Medycznej im.
prof. Feliksa Skubiszewskiego w Lublinie nazwy
„Uniwersytet Medyczny w Lublinie” oraz ustawy

o nadaniu Akademii Medycznej w Bia³ymstoku
nazwy „Uniwersytet Medyczny w Bia³ymstoku”
zostan¹ przeprowadzone pod koniec posiedzenia.
Przystêpujemy…
(Senator Stanis³aw Piotrowicz: Pani Marsza³ek,
ja w kwestii formalnej.)
Proszê bardzo.

Senator Stanis³aw Piotrowicz:
Ja w imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo
i Sprawiedliwoœæ chcia³bym prosiæ o godzinn¹
przerwê.
(G³osy z sali: No nie.)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Czy nie wyraziliby pañstwo zgody na to, abyœmy najpierw przeprowadzili g³osowanie tajne
w sprawie wyboru przewodnicz¹cego Komisji
Praw Cz³owieka i Praworz¹dnoœci i aby po tym odby³a siê ta przerwa?
(Senator Stanis³aw Piotrowicz: Myœlê, ¿e to jest
mo¿liwe.)
Dziêkujê uprzejmie, Panie Senatorze.
(G³os z sali: Jest jeszcze wybór sekretarzy.)
Czy mo¿emy do³¹czyæ do tego wybór sekretarzy
i potem zrobiæ przerwê, po prostu ¿eby te dwa
punkty mieæ ju¿…
(Senator Stanis³aw Piotrowicz: Myœlê, ¿e tak.)
Dziêkujê uprzejmie.
Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
dwudziestego czwartego porz¹dku obrad: wybór przewodnicz¹cego Komisji Praw Cz³owieka
i Praworz¹dnoœci.
Przypominam paniom i panom senatorom, ¿e
zgodnie z art. 13 ust. 2 oraz art. 14 ust. 2 Regulaminu Senatu przewodnicz¹cych komisji wybiera
Senat, a projekt uchwa³y w tej sprawie przygotowuje i przedstawia Senatowi Komisja Regulaminowa, Etyki i Spraw Senatorskich. Projekt
uchwa³y przygotowany przez Komisjê Regulaminow¹, Etyki i Spraw Senatorskich zawarty jest
w druku nr 63.
Informujê ponadto, ¿e wniosek w sprawie wyboru senatora Stanis³awa Piotrowicza na przewodnicz¹cego Komisji Praw Cz³owieka i Praworz¹dnoœci zosta³ pozytywnie zaopiniowany przez
Konwent Seniorów.
Proszê teraz o zabranie g³osu sprawozdawcê
Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich, pana senatora Zbigniewa Szaleñca.

Senator Zbigniew Szaleniec:
Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo!
Mam przyjemnoœæ zg³osiæ w imieniu Komisji
Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich
wniosek o podjêcie uchwa³y Senatu Rzeczypospo-
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Senator Stanis³aw Piotrowicz:

litej Polskiej w sprawie wyboru przewodnicz¹cego
Komisji Praw Cz³owieka i Praworz¹dnoœci.
W imieniu komisji chcia³bym zarekomendowaæ
na funkcjê przewodnicz¹cego tej¿e komisji pana
senatora Stanis³awa Piotrowicza.
Pozwolicie pañstwo, ¿e zgodnie z tradycj¹
przedstawiê króciutko sylwetkê kandydata na
funkcjê przewodnicz¹cego.
Pan senator Stanis³aw Piotrowicz jest absolwentem Wydzia³u Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagielloñskiego. W 1978 r. z³o¿y³ egzamin
prokuratorski i od tego czasu a¿ do 2005 r. pe³ni³
ró¿ne funkcje: by³ prokuratorem w prokuraturze,
najpierw rejonowej w Dêbicy, a póŸniej wojewódzkiej, a nastêpnie okrêgowej w Kroœnie. Warto
wspomnieæ o jednym znacz¹cym fakcie: w czasie
stanu wojennego pan senator odmówi³ prowadzenia œledztw o charakterze politycznym. Od 2005 r.
jest cz³onkiem Krajowej Rady S¹downictwa, a od
czerwca do listopada 2007 r. by³ sekretarzem
stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Szanowni Pañstwo, pan Stanis³aw Piotrowicz by³ równie¿ senatorem szóstej kadencji i w czasie
pe³nienia mandatu sprawowa³ równie¿ funkcjê
zastêpcy przewodnicz¹cego Komisji Ustawodawczej.
Wysoka Izbo, chcia³bym jeszcze raz w imieniu
Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich zarekomendowaæ podjêcie uchwa³y i przyjêcie kandydatury pana senatora Stanis³awa
Piotrowicza na wymienion¹ funkcjê. Dziêkujê
bardzo.

Tak, wyra¿am zgodê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Czy ktoœ z pañstwa senatorów pragnie zabraæ
g³os w omawianej sprawie? Nie widzê zg³oszeñ.
Przystêpujemy zatem do g³osowania w sprawie
wyboru przewodnicz¹cego Komisji Praw Cz³owieka i Praworz¹dnoœci.
Przypominam, ¿e zgodnie z art. 53 ust. 6 i ust. 7
Regulaminu Senatu g³osowanie w sprawach personalnych jest tajne i odbywa siê przy u¿yciu
opieczêtowanych kart do g³osowania.
Przystêpujemy wiêc do g³osowania tajnego
w sprawie wyboru senatora Stanis³awa Piotrowicza na przewodnicz¹cego Komisji Praw Cz³owieka
i Praworz¹dnoœci.
Do przeprowadzenia g³osowania tajnego wyznaczam sekretarzy: pani¹ senator Ma³gorzatê
Adamczak, pana senatora Przemys³awa B³aszczyka i pani¹ senator Gra¿ynê Sztark.
(Senator W³adys³aw Sidorowicz: Ale czy pan senator siê zgadza?)
Czy pan senator Piotrowicz siê zgadza?
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Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dziêkujê bardzo.
Za chwilê wyznaczeni do przeprowadzenia g³osowania tajnego senatorowie sekretarze rozdadz¹
pañstwu senatorom karty do g³osowania tajnego.
Na karcie do g³osowania tajnego nale¿y postawiæ tylko jeden znak „x”. Karta do g³osowania, na
której postawiono wiêcej ni¿ jeden znak „x” lub
nie postawiono ¿adnego, zostanie uznana za g³os
niewa¿ny. Po wype³nieniu kart senatorowie w kolejnoœci alfabetycznej bêd¹ wrzucaæ swoje karty
do urny.
Nastêpnie zostanie zarz¹dzona przerwa w obradach, w trakcie której wyznaczeni do przeprowadzenia g³osowania tajnego senatorowie sekretarze dokonaj¹ obliczenia g³osów i sporz¹dz¹ protokó³ g³osowania tajnego.
Teraz proszê uprzejmie senatorów sekretarzy
o rozdanie kart do g³osowania, a pañstwa senatorów – o wype³nienie tych kart.
Czy wszyscy pañstwo senatorowie otrzymali
karty do g³osowania? Czy ktoœ jeszcze z pañstwa
nie otrzyma³ takiej karty? Wszyscy ju¿ maj¹.
Proszê o wype³nienie kart do g³osowania.
Proszê teraz pani¹ senator sekretarz Ma³gorzatê Adamczak o odczytywanie kolejno nazwisk senatorów, zaœ pañstwa, po wyczytaniu ich nazwisk, proszê o wrzucanie do urny wype³nionych
kart do g³osowania tajnego.

Senator Sekretarz
Ma³gorzata Adamczak:
£ukasz Abgarowicz
Piotr £ukasz Andrzejewski
Dorota Arciszewska-Mielewczyk
Mieczys³aw Augustyn
Grzegorz Banaœ
Ryszard Bender
Józef Bergier
Stanis³aw Bisztyga
Przemys³aw B³aszczyk
Krystyna Bochenek
Bogdan Borusewicz
Barbara Borys-Damiêcka
Jerzy Chróœcikowski
Zbigniew Cichoñ
Lucjan Cichosz
W³odzimierz Cimoszewicz
Grzegorz Czelej
W³adys³aw Dajczak
Wies³aw Dobkowski
Jan Dobrzyñski
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Jaros³aw Duda
Janina Fetliñska
Piotr G³owski
Stanis³aw Gogacz
Stanis³aw Gorczyca
Ryszard Górecki
Henryk Górski
Maciej Grubski
Piotr Gruszczyñski
Tadeusz Gruszka
Andrzej Grzyb
Witold Idczak
Stanis³aw Iwan
Kazimierz Jaworski
Stanis³aw Jurcewicz
Piotr Kaleta
Stanis³aw Karczewski
Leon Kieres
Kazimierz Kleina
Maciej Klima
Pawe³ Klimowicz
Ryszard Knosala
Stanis³aw Kogut
Marek Konopka
Bronis³aw Korfanty
S³awomir Kowalski
Norbert Krajczy
Waldemar Kraska
Krzysztof Kwiatkowski
Roman Ludwiczuk
Krzysztof Majkowski
Adam Massalski
Andrzej Mazurkiewicz
Zbigniew Meres
Tomasz Misiak
Andrzej Misio³ek
Antoni Motyczka
Rafa³ Muchacki
Ireneusz Niewiarowski
Micha³ Ok³a
Jan Olech
W³adys³aw Ortyl
Andrzej Owczarek
Maria Pañczyk-Pozdziej
Bohdan Paszkowski
Zbigniew Paw³owicz
Andrzej Person
Antoni Piechniczek
Krzysztof Piesiewicz
Stanis³aw Piotrowicz
Zdzis³aw Pupa
Janusz Rachoñ
Marek Rocki
Zbigniew Romaszewski
Jadwiga Rotnicka
Jan Rulewski
Czes³aw Ryszka
S³awomir Sadowski

Janusz Sepio³
W³adys³aw Sidorowicz
Tadeusz Skorupa
Wojciech Skurkiewicz
Eryk Smulewicz
Jacek Swakoñ
Zbigniew Szaleniec
Andrzej Szewiñski
Gra¿yna Sztark
Marek Trzciñski
Piotr Wach
Kazimierz Wiatr
Mariusz Witczak
Edmund Wittbrodt
Grzegorz Wojciechowski
Micha³ Wojtczak
Henryk WoŸniak
Jan Wyrowiñski
Krzysztof Zaremba
Piotr Zientarski
Marek Zió³kowski
Ma³gorzata Adamczak

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dziêkujê bardzo.
Czy wszyscy z pañstwa oddali g³osy? Myœlê, ¿e tak.
Proszê teraz wyznaczonych do przeprowadzenia g³osowania tajnego senatorów sekretarzy
o obliczenie g³osów i sporz¹dzenie protoko³u g³osowania tajnego.
Zarz¹dzam teraz dziesiêciominutow¹ przerwê,
do godziny 11.10, na obliczenie g³osów oraz sporz¹dzenie protoko³u. Potem bêdziemy wybieraæ
dalej. A nastêpnie bêdzie przerwa, o któr¹ prosili
pañstwo z Klubu Parlamentarnego PiS. Czyli spotykamy siê dziesiêæ po jedenastej.
(Przerwa w obradach od godziny 11 minut 00
do godziny 11 minut 10)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Wznawiam obrady.
Panie i Panowie Senatorowie, powracamy do
punktu dwudziestego czwartego porz¹dku
obrad: wybór przewodnicz¹cego Komisji Praw
Cz³owieka i Praworz¹dnoœci.
Og³aszam wyniki g³osowania tajnego w sprawie
wyboru pana senatora Stanis³awa Piotrowicza na
przewodnicz¹cego Komisji Praw Cz³owieka i Praworz¹dnoœci.
Protokó³ g³osowania tajnego z dnia 7 lutego
2008 r.
Wyznaczeni przez marsza³ka Senatu do przeprowadzenia g³osowania tajnego sekretarze Senatu: Ma³gorzata Adamczak, Przemys³aw B³asz-

5. posiedzenie Senatu w dniu 7 lutego 2008 r.
Odwo³anie sekretarzy Senatu

(wicemarsza³ek K. Bochenek)
czyk i Gra¿yna Sztark stwierdzaj¹, ¿e w g³osowaniu tajnym w sprawie wyboru senatora Stanis³awa Piotrowicza na przewodnicz¹cego Komisji
Praw Cz³owieka i Praworz¹dnoœci oddano 82 g³osy, w tym 81 g³osów by³o wa¿nych. Za kandydatur¹ g³osowa³o 72 senatorów, przeciw – 3 i wstrzyma³o siê od g³osu 6 senatorów. (Oklaski)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e
Senat podj¹³ uchwa³ê w sprawie wyboru przewodnicz¹cego Komisji Praw Cz³owieka i Praworz¹dnoœci.
Proszê teraz uprzejmie pana przewodnicz¹cego
Stanis³awa Piotrowicza o podejœcie do sto³u prezydialnego.
(Rozmowy na sali)
Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
dwudziestego pi¹tego porz¹dku obrad: odwo³anie sekretarzy stanu… (weso³oœæ na sali)
…przepraszam, odwo³anie sekretarzy Senatu.
Informujê, ¿e do marsza³ka Senatu wp³ynê³y
z³o¿one przez senator Dorotê Arciszewsk¹-Mielewczyk i senatora Andrzeja Mazurkiewicza rezygnacje z funkcji sekretarza Senatu. W zwi¹zku
z tym marsza³ek Senatu przedstawi³ zawarty
w druku nr 44 wniosek w sprawie odwo³ania sekretarzy Senatu.
Czy ktoœ z pañstwa senatorów pragnie zabraæ
g³os w tej sprawie? Nie widzê chêtnych.
Proponujê przeprowadzenie ³¹cznego g³osowania w sprawie odwo³ania sekretarzy Senatu. Je¿eli nie us³yszê g³osu przeciwnego, uznam, ¿e Senat
wyrazi³ zgodê na przeprowadzenie ³¹cznego g³osowania w sprawie odwo³ania sekretarzy Senatu.
Wobec braku g³osów przeciwnych stwierdzam,
¿e zostanie przeprowadzone ³¹czne g³osowanie
w tej sprawie.
Przystêpujemy do g³osowania w sprawie odwo³ania senator Doroty Arciszewskiej-Mielewczyk
oraz senatora Andrzeja Mazurkiewicza z funkcji
sekretarzy Senatu.
Przypominam, ¿e zgodnie z art. 53 ust. 6 i ust. 7
Regulaminu Senatu g³osowanie w sprawach personalnych jest tajne i odbywa siê przy u¿yciu
opieczêtowanych kart do g³osowania.
Do przeprowadzenia g³osowania tajnego wyznaczam sekretarzy Ma³gorzatê Adamczak, Przemys³awa B³aszczyka oraz Gra¿ynê Sztark.
Za chwilê wyznaczeni do przeprowadzenia g³osowania tajnego senatorowie sekretarze rozdadz¹
pañstwu senatorom karty do g³osowania tajnego.
Na karcie do g³osowania nale¿y postawiæ tylko
jeden znak „x”. Karta do g³osowania, na której postawiono wiêcej ni¿ jeden znak lub nie postawiono ¿adnego, zostanie uznana za g³os niewa¿ny. Po
wype³nieniu kart senatorowie w kolejnoœci alfabetycznej bêd¹ wrzucaæ do urny swoje karty.
Nastêpnie zostanie zarz¹dzona przerwa w obradach, w trakcie której wyznaczeni do przepro-
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wadzenia g³osowania tajnego senatorowie sekretarze dokonaj¹ obliczenia g³osów i sporz¹dz¹ protokó³ g³osowania tajnego.
Proszê teraz senatorów sekretarzy o rozdanie
kart do g³osowania, a pañstwa senatorów proszê
o wype³nienie tych kart.
(Rozmowy na sali)
(Senator Piotr Andrzejewski: Mo¿na mieæ pytanie co do karty? Czy mo¿na?)
(Rozmowy na sali)
(Senator Piotr Andrzejewski: Dlaczego s¹ dwa…
Jak ktoœ chce na przyk³ad odwo³aæ tylko jednego,
a co do drugiego chce siê wstrzymaæ od g³osu, to
jak ma wype³niæ kartê?)
(G³os z sali: Nie ma takiej mo¿liwoœci.)
Nie ma takiej mo¿liwoœci. Przed momentem zapyta³am, czy ktoœ z pañstwa jest przeciw w tej
sprawie, czy zgadzaj¹ siê pañstwo na ³¹czne g³osowanie…
(Senator Piotr Andrzejewski: Mój wniosek na
przysz³oœæ jest taki, ¿eby jednak sporz¹dzaæ karty
dotycz¹ce ka¿dej osoby oddzielnie, bo to jest bardziej prawid³owe. Dziêkujê.)
(G³os z sali: Mo¿e to byæ przecie¿ na jednej.)
Trzeba by³o ciut wczeœniej o tym powiedzieæ.
(Rozmowy na sali)
Czy wszyscy pañstwo otrzymali karty do g³osowania? Tak.
Proszê teraz pani¹ senator sekretarz Ma³gorzatê Adamczak o odczytywanie kolejno nazwisk senatorów. Panie i panów proszê o wrzucanie do urny wype³nionych kart.

Senator Sekretarz
Ma³gorzata Adamczak:
£ukasz Abgarowicz
Piotr £ukasz Andrzejewski
Dorota Arciszewska-Mielewczyk
Mieczys³aw Augustyn
Grzegorz Banaœ
Ryszard Bender
Józef Bergier
Stanis³aw Bisztyga
Przemys³aw B³aszczyk
Krystyna Bochenek
Bogdan Borusewicz
Barbara Borys-Damiêcka
Jerzy Chróœcikowski
Zbigniew Cichoñ
Lucjan Cichosz
W³odzimierz Cimoszewicz
Grzegorz Czelej
W³adys³aw Dajczak
Wies³aw Dobkowski
Jan Dobrzyñski
Jaros³aw Duda
Janina Fetliñska
Piotr G³owski
Stanis³aw Gogacz
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Stanis³aw Gorczyca
Ryszard Górecki
Henryk Górski
Maciej Grubski
Piotr Gruszczyñski
Tadeusz Gruszka
Andrzej Grzyb
Witold Idczak
Stanis³aw Iwan
Kazimierz Jaworski
Stanis³aw Jurcewicz
Piotr Kaleta
Stanis³aw Karczewski
Leon Kieres
Kazimierz Kleina
Maciej Klima
Pawe³ Klimowicz
Ryszard Knosala
Stanis³aw Kogut
Marek Konopka
Bronis³aw Korfanty
S³awomir Kowalski
Norbert Krajczy
Waldemar Kraska
Krzysztof Kwiatkowski
Roman Ludwiczuk
Krzysztof Majkowski
Adam Massalski
Andrzej Mazurkiewicz
Zbigniew Meres
Tomasz Misiak
Andrzej Misio³ek
Antoni Motyczka
Rafa³ Muchacki
Ireneusz Niewiarowski
Micha³ Ok³a
Jan Olech
W³adys³aw Ortyl
Andrzej Owczarek
Maria Pañczyk-Pozdziej
Bohdan Paszkowski
Zbigniew Paw³owicz
Andrzej Person
Antoni Piechniczek
Krzysztof Piesiewicz
Stanis³aw Piotrowicz
Zdzis³aw Pupa
Janusz Rachoñ
Marek Rocki
Zbigniew Romaszewski
Jadwiga Rotnicka
Jan Rulewski
Czes³aw Ryszka
S³awomir Sadowski
Janusz Sepio³
W³adys³aw Sidorowicz
Tadeusz Skorupa
Wojciech Skurkiewicz

Odwo³anie sekretarzy Senatu (cd.)

Eryk Smulewicz
Jacek Swakoñ
Zbigniew Szaleniec
Andrzej Szewiñski
Gra¿yna Sztark
Marek Trzciñski
Piotr Wach
Kazimierz Wiatr
Mariusz Witczak
Edmund Wittbrodt
Grzegorz Wojciechowski
Micha³ Wojtczak
Henryk WoŸniak
Jan Wyrowiñski
Krzysztof Zaremba
Piotr Zientarski
Marek Zió³kowski
Ma³gorzata Adamczak

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Bardzo dziêkujê.
Wszyscy pañstwo ju¿ oddali, jak rozumiem,
karty do g³osowania.
Proszê wyznaczonych do przeprowadzenia g³osowania tajnego senatorów sekretarzy o obliczenie g³osów i sporz¹dzenie protoko³u g³osowania
tajnego.
Zarz¹dzam teraz dwudziestominutow¹ przerwê,
do godziny 11.40, na obliczenie g³osów przez senatorów sekretarzy oraz sporz¹dzenie protoko³u.
Wszystkie osoby zainteresowane prac¹ w Zespole do spraw Sportu zapraszam do sali nr 179.
Zespó³ do spraw Sportu – sala nr 179. Spotykamy
siê o 11.40.
Jeszcze komunikat. Bezpoœrednio po zakoñczeniu posiedzenia Senatu w sali nr 179 odbêdzie
siê spotkanie Polsko-Japoñskiej Grupy Parlamentarnej. Ale to po zakoñczeniu posiedzenia Senatu.
Teraz przerwa.
(Przerwa w obradach od godziny 11 minut 20
do godziny 11 minut 42)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Wznawiam obrady.
Panie i Panowie Senatorowie, powracamy do
rozpatrywania punktu dwudziestego pi¹tego
porz¹dku obrad: odwo³anie sekretarzy Senatu.
Informujê, ¿e senatorowie sekretarze zakoñczyli obliczanie g³osów i sporz¹dzili protokó³ g³osowania tajnego.
Og³aszam wyniki g³osowania tajnego w sprawie odwo³ania pani senator Doroty Arciszewskiej-Mielewczyk oraz senatora Andrzeja Mazurkiewicza z funkcji sekretarzy Senatu.

5. posiedzenie Senatu w dniu 7 lutego 2008 r.
Odwo³anie sekretarzy Senatu (cd.). Komunikaty. Wybór sekretarzy Senatu

(wicemarsza³ek K. Bochenek)
Wyznaczeni przez marsza³ka Senatu do przeprowadzenia g³osowania tajnego sekretarze: senator Ma³gorzata Adamczak, senator Przemys³aw B³aszczyk i senator Gra¿yna Sztark, stwierdzaj¹, ¿e w g³osowaniu tajnym w sprawie odwo³ania pani senator Doroty Arciszewskiej-Mielewczyk i senatora Andrzeja Mazurkiewicza
z funkcji sekretarzy Senatu oddano 79 g³osów,
w tym 79 g³osów wa¿nych. Za odwo³aniem g³osowa³o 73 senatorów, przeciwko – 4, 2 wstrzyma³o siê od g³osu.
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Senat, choæ niejednog³oœnie, podj¹³ uchwa³ê w sprawie odwo³ania sekretarzy Senatu.
Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu dwudziestego szóstego porz¹dku obrad: wybór sekretarzy Senatu…
(Senator Sekretarz Przemys³aw B³aszczyk:
Chcia³bym podaæ og³oszenie, bo potem mo¿e byæ
zamieszanie.)
Dobrze.
Pan senator sekretarz prosi o mo¿liwoœæ podania teraz og³oszenia, tak ¿eby wszyscy pañstwo
us³yszeli.
Proszê uprzejmie.

Senator Sekretarz
Przemys³aw B³aszczyk:
Pragnê og³osiæ, ¿e bezpoœrednio po tym wyborze nast¹pi spotkanie Senackiego Zespo³u Stra¿aków w sali nr 179. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
dwudziestego szóstego porz¹dku obrad: wybór
sekretarzy Senatu.
Informujê, ¿e w zwi¹zku z odwo³aniem z funkcji
sekretarzy Senatu senator Doroty Arciszewskiej-Mielewczyk oraz senatora Andrzeja Mazurkiewicza zosta³y zg³oszone kandydatury senatora Tadeusza Gruszki oraz senatora Witolda Idczaka na
sekretarzy Senatu.
Wniosek marsza³ka Senatu w tej sprawie zawarty jest w druku nr 57.
Czy ktoœ z pañstwa senatorów pragnie zabraæ
g³os w tej sprawie? Nie.
Przypominam, ¿e zgodnie z art. 17 ust. 1 Regulaminu Senatu wybór sekretarzy odbywa siê ³¹cznie, chyba ¿e Senat postanowi inaczej.
Je¿eli nie us³yszê g³osu przeciwnego, uznam,
¿e Senat wyrazi³ zgodê na przeprowadzenie ³¹cznego g³osowania w sprawie wyboru sekretarzy Senatu.
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Wobec braku g³osów przeciwnych stwierdzam,
¿e zostanie przeprowadzone ³¹czne g³osowanie
w sprawie wyboru sekretarzy Senatu.
Przystêpujemy zatem do g³osowania w sprawie
wyboru senatora Tadeusza Gruszki oraz senatora
Witolda Idczaka na sekretarzy Senatu.
Przypominam, ¿e zgodnie z art. 53 ust. 6 i ust. 7
Regulaminu Senatu g³osowanie w sprawach personalnych jest tajne i odbywa siê przy u¿yciu
opieczêtowanych kart do g³osowania.
Do przeprowadzenia g³osowania wyznaczam sekretarzy: senator Ma³gorzatê Adamczak, senatora
Przemys³awa B³aszczyka i senator Gra¿ynê Sztark.
Za chwilê wyznaczeni do przeprowadzenia g³osowania tajnego senatorowie sekretarze rozdadz¹
pañstwu senatorom karty do g³osowania tajnego.
Informujê, ¿e na karcie do g³osowania tajnego
nale¿y postawiæ tylko jeden znak „x”. Karta do g³osowania, na której postawiono wiêcej ni¿ jeden taki znak b¹dŸ nie postawiono ¿adnego, zostanie uznana za g³os niewa¿ny. Po wype³nieniu kart senatorowie w kolejnoœci alfabetycznej bêd¹ wrzucaæ te
karty do urny.
Nastêpnie zostanie zarz¹dzona dziesiêciominutowa przerwa w obradach, w trakcie której wyznaczeni do przeprowadzenia g³osowania tajnego
senatorowie dokonaj¹ obliczenia g³osów i sporz¹dz¹ protokó³ g³osowania tajnego.
Proszê uprzejmie senatorów sekretarzy o rozdanie kart do g³osowania, a pañstwa senatorów
proszê o wype³nianie tych kart.
(Rozmowy na sali)
Czy wszyscy pañstwo senatorowie otrzymali
karty do g³osowania? Ja nie otrzyma³am, Panie
Senatorze Sekretarzu. Bardzo dziêkujê.
Czy wszyscy otrzymali karty? Tak.
Proszê teraz pani¹ senator sekretarz Ma³gorzatê Adamczak o odczytywanie kolejno pañstwa nazwisk, a pañstwa senatorów po wyczytaniu ich
nazwisk proszê o wrzucanie do urny wype³nionych kart do g³osowania tajnego.
Proszê uprzejmie.
Czy jest pani sekretarz? Jest.

Senator Sekretarz
Ma³gorzata Adamczak:
£ukasz Abgarowicz
Piotr £ukasz Andrzejewski
Dorota Arciszewska-Mielewczyk
Mieczys³aw Augustyn
Grzegorz Banaœ
Ryszard Bender
Józef Bergier
Stanis³aw Bisztyga
Przemys³aw B³aszczyk
Krystyna Bochenek
Bogdan Borusewicz
Barbara Borys-Damiêcka
Jerzy Chróœcikowski
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Zbigniew Cichoñ
Lucjan Cichosz
W³odzimierz Cimoszewicz
Grzegorz Czelej
W³adys³aw Dajczak
Wies³aw Dobkowski
Jan Dobrzyñski
Jaros³aw Duda
Janina Fetliñska
Piotr G³owski
Stanis³aw Gogacz
Stanis³aw Gorczyca
Ryszard Górecki
Henryk Górski
Maciej Grubski
Piotr Gruszczyñski
Tadeusz Gruszka
Andrzej Grzyb
Witold Idczak
Stanis³aw Iwan
Kazimierz Jaworski
Stanis³aw Jurcewicz
Piotr Kaleta
Stanis³aw Karczewski
Leon Kieres
Kazimierz Kleina
Maciej Klima
Pawe³ Klimowicz
Ryszard Knosala
Stanis³aw Kogut
Marek Konopka
Bronis³aw Korfanty
S³awomir Kowalski
Norbert Krajczy
Waldemar Kraska
Krzysztof Kwiatkowski
Roman Ludwiczuk
Krzysztof Majkowski
Adam Massalski
Andrzej Mazurkiewicz
Zbigniew Meres
Tomasz Misiak
Andrzej Misio³ek
Antoni Motyczka
Rafa³ Muchacki
Ireneusz Niewiarowski
Micha³ Ok³a
Jan Olech
W³adys³aw Ortyl
Andrzej Owczarek
Maria Pañczyk-Pozdziej
Bohdan Paszkowski
Zbigniew Paw³owicz
Andrzej Person
Antoni Piechniczek
Krzysztof Piesiewicz
Stanis³aw Piotrowicz
Zdzis³aw Pupa

Wybór sekretarzy Senatu

Janusz Rachoñ
Marek Rocki
Zbigniew Romaszewski
Jadwiga Rotnicka
Jan Rulewski
Czes³aw Ryszka
S³awomir Sadowski
Janusz Sepio³
W³adys³aw Sidorowicz
Tadeusz Skorupa
Wojciech Skurkiewicz
Eryk Smulewicz
Jacek Swakoñ
Zbigniew Szaleniec
Andrzej Szewiñski
Gra¿yna Sztark
Marek Trzciñski
Piotr Wach
Kazimierz Wiatr
Mariusz Witczak
Edmund Wittbrodt
Grzegorz Wojciechowski
Micha³ Wojtczak
Henryk WoŸniak
Jan Wyrowiñski
Krzysztof Zaremba
Piotr Zientarski
Marek Zió³kowski
Ma³gorzata Adamczak

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Bardzo dziêkujê, Pani Senator Sekretarz.
Czy wszyscy pañstwo senatorowie oddali g³osy?
Jeszcze pan senator Szewiñski dobiega, ale szybko to zrobi, bo szybko biega, jak wszyscy wiedz¹.
Dziêkujê bardzo.
Proszê teraz wyznaczonych do przeprowadzenia g³osowania tajnego senatorów sekretarzy
o obliczenie g³osów i sporz¹dzenie protoko³u g³osowania tajnego.
Zarz¹dzam przerwê do godziny 12.00 na obliczenie g³osów oraz sporz¹dzenie protoko³u.
Potem og³osimy wyniki tajnego g³osowania nad
wyborem sekretarzy Senatu, a nastêpnie na proœbê
Klubu Parlamentarnego „Prawo i Sprawiedliwoœæ”
bêdzie pó³godzinna przerwa.
Ale najpierw za dziesiêæ minut spotykamy siê
w celu poznania wyników g³osowania tajnego.
Dziêkujê pañstwu senatorom.
(Przerwa w obradach od godziny 11 minut 51
do godziny 12 minut 06)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Wznawiam obrady.
Przepraszam za kilkuminutowe opóŸnienie.
By³ k³opot z policzeniem wszystkich g³osów.
Wznawiam ju¿ obrady.

5. posiedzenie Senatu w dniu 7 lutego 2008 r.
Wybór sekretarzy Senatu (cd.)
Wybór sekretarzy Senatu (cd.). Wniosek w sprawie porz¹dku obrad Senatu. Komunikaty

(wicemarsza³ek K. Bochenek)
Powracamy do rozpatrywania punktu dwudziestego szóstego porz¹dku obrad: wybór sekretarzy Senatu.
Og³aszam wyniki g³osowania tajnego nad wyborem sekretarzy Senatu.
Wyznaczeni przez marsza³ka Senatu do przeprowadzenia g³osowania tajnego sekretarze Senatu: pani Ma³gorzata Adamczak, pan Przemys³aw B³aszczyk i pani Gra¿yna Sztark, stwierdzaj¹,
¿e w g³osowaniu tajnym w sprawie wyboru senatora Tadeusza Gruszki oraz senatora Witolda Idczaka na sekretarzy Senatu oddano 77 g³osów,
wszystkie wa¿ne. Za powo³aniem obojga opowiedzia³o siê 74 senatorów, 2 senatorów g³osowa³o
przeciw, 1 senator wstrzyma³ siê od g³osu.
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Senat podj¹³ uchwa³ê w sprawie wyboru sekretarzy
Senatu.
Gratulujê nowo wybranym senatorom sekretarzom i proszê ich o podejœcie do sto³u prezydialnego. (Oklaski)
Szanowni Pañstwo! Na wniosek Klubu Parlamentarnego „Prawo i Sprawiedliwoœæ” og³aszam
przerwê, powiedzmy, trzydziestotrzyminutow¹.
Spotykamy siê o godzinie 12.40. Bêdzie g³osowanie. Tê czêœæ obrad poprowadzi pan marsza³ek
Romaszewski. Zapraszam o 12.40.
(Senator Sekretarz Przemys³aw B³aszczyk:
Spotkanie klubu w sali nr 182.)
(Przerwa w obradach od godziny 12 minut 08
do godziny 12 minut 43)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Wznawiam obrady.
Proszê senatorów sekretarzy o zajêcie miejsc
przy stole prezydialnym.
Na pocz¹tku udzielê g³osu pani senator Sztark.
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Senator Piotr Andrzejewski:
Ja chcia³bym tylko spytaæ, czy s¹ druki. I dlaczego dopiero teraz jest ten wniosek?
(G³os z sali: Czekaliœmy na UKIE.)
Bo co?

Senator Gra¿yna Sztark:
Poniewa¿ wczoraj, tu¿ po posiedzeniu Senatu,
odby³o siê posiedzenie komisji. By³o trzecie czytanie, w zwi¹zku z tym dzisiaj mo¿emy to przed³o¿yæ
jako…
Proszê?
(Senator Ryszard Bender: Jesteœmy zaskakiwani.)
Jak to zaskakiwani, proszê pañstwa?
(Rozmowy na sali)

Senator Piotr Andrzejewski:
Ja tylko chcia³bym spytaæ – mo¿e przewodnicz¹cy komisji regulaminowej mi odpowie – czy
w³¹czenie tego do porz¹dku obrad w fazie g³osowania, bez mo¿liwoœci odbycia dyskusji i zajêcia
stanowiska, nie jest naruszeniem regulaminu.
Dziêkujê.

Senator Piotr Zientarski:
Panie Senatorze, to jest trzecie czytanie; dyskusja odby³a siê wczoraj. Sprawa dotyczy art. 226
kodeksu karnego. By³y tu zg³aszane poprawki,
nawet przez pana senatora.
(Senator Piotr Andrzejewski: Dziêkujê bardzo.
Czyli to by³o w porz¹dku, tylko w tej chwili…)
By³o w porz¹dku.
(Senator Piotr Andrzejewski: …wprowadzamy
to w charakterze trzeciego czytania.)
Trzeciego czytania, tak jest.
(Senator Piotr Andrzejewski: Wszystko jasne.
Dziêkujê bardzo. Sprawa wyjaœniona.)
Proszê bardzo.

Senator Gra¿yna Sztark:
Panie Marsza³ku! Na podstawie art. 48 ust. 2
pkt 8 Regulaminu Senatu wnoszê o uzupe³nienie
porz¹dku obrad o punkt: trzecie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny i rozpatrzenie go jako punktu dwudziestego ósmego
porz¹dku obrad. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Czy ktoœ z pañstwa ma coœ przeciw wnioskowi
pani senator?

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dobrze, dziêkujê bardzo.
Proszê pana sekretarza o odczytanie komunikatów.

Senator Sekretarz
Przemys³aw B³aszczyk:
Komunikat Komisji Rolnictwa i Ochrony Œrodowiska. Uprzejmie zapraszamy na spotkanie
z delegacj¹ Senatu Republiki Francuskiej, z panem przewodnicz¹cym francusko-polskiej grupy
bilateralnej na czele, które odbêdzie siê 20 lutego
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o godzinie 10.45 w sali nr 179. Zapraszamy te¿ na
dziesi¹te posiedzenie komisji, które odbêdzie siê
20 lutego bie¿¹cego roku o godzinie 12.00 w sali
nr 176. Porz¹dek obrad: gospodarka odpadami
niebezpiecznymi i ich transport w zwi¹zku z wejœciem Polski do Uk³adu z Schengen.
Nastêpny komunikat. Bezpoœrednio po zakoñczeniu obrad Senatu w sali nr 179 odbêdzie siê
spotkanie Polsko-Japoñskiej Grupy Parlamentarnej.
Ostatni komunikat. W dniu 27 lutego 2008 r.,
o godzinie 11.00, w Senacie Rzeczypospolitej Polskiej odbêdzie siê uroczystoœæ podsumowuj¹ca
ubieg³oroczne obchody Roku Genera³a W³adys³awa Andersa. Jej treœci¹ bêdzie przypomnienie
oraz omówienie ró¿norodnych przedsiêwziêæ, jakie mia³y miejsce zarówno w Polsce, jak i w Wielkiej Brytanii, zmierzaj¹cych do pe³nego przedstawienia obrazu historycznych dokonañ genera³a
W³adys³awa Andersa, wybitnego dowódcy i wiod¹cego polityka polskiej emigracji niepodleg³oœciowej po II wojnie œwiatowej. Uroczystoœci towarzyszyæ bêdzie wystawa planszowa poœwiêcona
genera³owi W³adys³awowi Andersowi i jego ¿o³nierzom, przygotowana przez Centraln¹ Bibliotekê
Wojskow¹. Bêdzie ona prezentowana w sali plenarnej Senatu od dnia 16 lutego. Zainteresowanych senatorów zapraszamy do wziêcia udzia³u.
Podpis: Piotr £ukasz Andrzejewski. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
dwudziestego siódmego porz¹dku obrad: zmiany w sk³adzie komisji senackich.
Przypominam, ¿e wniosek Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich w tej sprawie
zawarty jest w druku nr 64.
Proszê sprawozdawcê Komisji Regulaminowej,
Etyki i Spraw Senatorskich, senatora Piotra Zientarskiego, o zabranie g³osu i przedstawienie
wniosku komisji.

Senator Piotr Zientarski:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Mam zaszczyt przedstawiæ w imieniu Komisji
Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich projekt uchwa³y w sprawie zmian w sk³adzie komisji
senackich.
Senat Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie
art. 13 ust. 2 Regulaminu Senatu, odwo³uje senatora Józefa Bergiera z Komisji Regulaminowej,
Etyki i Spraw Senatorskich, senatora Zbigniewa
Cichonia z Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw
Senatorskich, senatora Marka Rockiego z Komisji

Gospodarki Narodowej, senatora Jana Rulewskiego z Komisji Nauki, Edukacji i Sportu i senatora Kazimierza Wiatra z Komisji Kultury i Œrodków Przekazu. Jednoczeœnie Senat Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie art. 13 ust. 2 Regulaminu Senatu, wybiera senatora Józefa Bergiera
do Komisji Spraw Emigracji i £¹cznoœci z Polakami za Granic¹, senatora Zbigniewa Cichonia do
Komisji Praw Cz³owieka i Praworz¹dnoœci, senatora Jana Rulewskiego do Komisji Praw Cz³owieka i Praworz¹dnoœci i senatora Jana Wyrowiñskiego do Komisji Praw Cz³owieka i Praworz¹dnoœci. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Czy ktoœ z pañstwa senatorów chcia³by zabraæ
g³os w tej sprawie?
(G³os z sali: Jeszcze jedna komisja…)
PóŸniej, na koñcu mo¿e…
Przystêpujemy do g³osowania nad przedstawionym przez Komisjê Regulaminow¹, Etyki
i Spraw Senatorskich projektem uchwa³y w sprawie zmian w sk³adzie komisji senackich.
Przypominam, ¿e projekt ten zawarty jest
w druku nr 64.
Proszê o naciœniêcie przycisku „obecny”.
Kto z pañstwa senatorów jest za przyjêciem
przedstawionego projektu uchwa³y? Proszê o naciœniêcie przycisku „za” i podniesienie rêki.
Kto jest przeciw? Proszê nacisn¹æ przycisk
„przeciw” i podnieœæ rêkê.
Kto siê wstrzyma³ od g³osu? Proszê nacisn¹æ
przycisk „wstrzymujê siê” i podnieœæ rêkê.
Proszê o podanie wyników g³osowania.
Na 83 obecnych senatorów 81 g³osowa³o za,
nikt nie by³ przeciw, 2 wstrzyma³o siê od g³osu.
(G³osowanie nr 3)
Uchwa³a zosta³a zatem przyjêta przez Senat.

Senator Sekretarz
Przemys³aw B³aszczyk:
Kolejny komunikat: posiedzenie Komisji Obrony Narodowej – bezpoœrednio po zakoñczeniu obrad w sali nr 176. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Powracamy do rozpatrywania punktu pierwszego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o udzielaniu
cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw.
Przypominam, ¿e w przerwie w obradach odby³o siê posiedzenie Komisji Samorz¹du Terytorialnego i Administracji Pañstwowej oraz Komisji
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Praw Cz³owieka i Praworz¹dnoœci, które ustosunkowa³y siê do przedstawionych w toku debaty
wniosków i przygotowa³y wspólne sprawozdanie
w tej sprawie.
Przypominam te¿, ¿e dyskusja nad rozpatrywan¹ ustaw¹ zosta³a zamkniêta i obecnie, zgodnie
z art. 52 ust. 6 Regulaminu Senatu, mog¹ zabraæ
g³os jedynie sprawozdawcy i wnioskodawcy.
Proszê sprawozdawcê Komisji Samorz¹du Terytorialnego i Administracji Pañstwowej oraz
Komisji Praw Cz³owieka i Praworz¹dnoœci, senatora Stanis³awa Piotrowicza, o zabranie g³osu
i przedstawienie uzgodnionych na posiedzeniu
wniosków.

Senator Stanis³aw Piotrowicz:
Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
W dniu 6 lutego obradowa³y po³¹czone komisje: Komisja Praw Cz³owieka i Praworz¹dnoœci
oraz Komisja Samorz¹du Terytorialnego i Administracji Pañstwowej. W toku debaty nad ustaw¹
o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom
ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
oraz niektórych innych ustaw zg³oszono dwadzieœcia osiem poprawek.
Komisja proponuje przyjêcie wyszczególnionych w druku nr 42Z poprawek: pierwszej, drugiej, czwartej, siódmej, ósmej, dziesi¹tej, dwunastej, trzynastej, czternastej, piêtnastej, szesnastej, osiemnastej, dziewiêtnastej, dwudziestej,
dwudziestej pierwszej, dwudziestej drugiej, dwudziestej czwartej, dwudziestej szóstej, dwudziestej siódmej i dwudziestej ósmej.
Komisja nie przyjê³a poprawek zg³oszonych
przez pana senatora Piotra Andrzejewskiego. Bardzo proszê, ¿eby pan senator Andrzejewski, je¿eli
zechce, powiedzia³, czego te poprawki dotycz¹.
Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Czy senatorowie wnioskodawcy lub pozosta³y
senator sprawozdawca chc¹ jeszcze zabraæ g³os?
Wnioski legislacyjne zg³osili senator Marek
Trzciñski i senator Piotr £ukasz Andrzejewski.
Dziêkujê bardzo. Wobec tego przystêpujemy do
g³osowania…
(Senator Piotr Andrzejewski: Je¿eli mo¿na…)
Proszê bardzo.

Senator Piotr Andrzejewski:
Proszê pañstwa, proponujê skreœlenie dyskrecjonalnej w³adzy funkcjonariusza, urzêdnika,
który sam, bez szczególnego trybu sprawdzaj¹ce-

go, mo¿e powzi¹æ uzasadnione podejrzenia co do
tego, czy na terenie kraju albo na œwiecie nie zachodz¹ okolicznoœci uzasadniaj¹ce odmowê
ochrony osobie ubiegaj¹cej siê o ochronê w pañstwie polskim. Powinien on braæ odpowiedzialnoœæ nie za podejrzenia, ale za stwierdzenie faktów, oczywiœcie na podstawie swojej wiedzy i indywidualnego postêpowania sprawdzaj¹cego. Na
przyk³ad w Stanach Zjednoczonych praktyka ta
polega na specjalnym upowa¿nieniu urzêdnika
do okreœlonych dzia³añ, czego w Polsce nie ma.
I druga kwestia. Jest bardzo rozbudowany zakres kryteriów, które pozwalaj¹ odmówiæ ochrony
osobie przeœladowanej w swoim kraju. Przepis
art. 18, który proponujê skreœliæ, mówi, ¿e je¿eli
na czêœci tego terytorium, na którym osoba jest
przeœladowana, to przeœladowanie nie wystêpuje,
to jest to powód do odmowy. Ja przypomnê, ¿e
przystêpuj¹c do konwencji o zakazie kary œmierci,
szóstego protoko³u, mo¿na z³o¿yæ zastrze¿enie, i¿
zakaz kary œmierci obowi¹zuje tylko na czêœci terytorium pañstwa, i spe³nia siê wtedy wymogi,
a ju¿ po podpisaniu konwencji o zakazie kary
œmierci mo¿na rozszerzyæ to na terytoria pozosta³e albo uchyliæ. W zwi¹zku z tym moim zdaniem ta
dyskrecjonalna uznaniowoœæ jest zbêdna. Podam
przyk³ad Czeczenii: je¿eli jak¹œ osobê skieruje siê
do obozu infiltracyjnego na terenie, na którym nie
ma bezpoœrednich walk, a póŸniej siê tê osobê
zlikwiduje, to ju¿ jest pretekst, ¿e akurat na tym
terytorium nie tocz¹ siê walki i nie ma zagro¿enia.
Jest to zbyt szerokie kryterium. I dlatego wydaje
mi siê, ¿e w zwi¹zku z innymi kryteriami, które
pozwalaj¹ urzêdnikowi odmówiæ tej ochrony, to
dowolnie stosowane przez urzêdnika kryterium
jest zbyt daleko id¹ce. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
W tej chwili przystêpujemy do g³osowania
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o udzielaniu
cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw.
Przypominam, ¿e w tej sprawie w toku debaty
komisje oraz senatorowie wnioskodawcy przedstawili wnioski o wprowadzenie poprawek do
ustawy.
(Rozmowy na sali)
Proszê pañstwa, proszê o zachowanie ciszy, bo
powoduje to dekoncentracjê.
Informujê, ¿e zgodnie z art. 54 ust. 1 Regulaminu Senatu za chwilê zostan¹ przeprowadzone kolejne g³osowania nad przedstawionymi poprawkami, wed³ug kolejnoœci przepisów ustawy.
Poprawka pierwsza powoduje, i¿ ka¿da
z przes³anek osobno – przemoc fizyczna i przemoc psychiczna – mo¿e œwiadczyæ o fakcie przeœladowania.
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Proszê nacisn¹æ przycisk „obecny”.
Kto jest za? Przycisk „za”.
Kto jest przeciw? Przycisk „przeciw”.
Kto siê wstrzyma³ od g³osu? Przycisk „wstrzymujê siê” i podnieœæ rêkê.
W g³osowaniu uczestniczy³o 87 senatorów i 87
g³osowa³o za poprawk¹. (G³osowanie nr 4)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka druga powoduje, i¿ definicj¹ przeœladowania bêd¹ objête wszelkie dzia³ania zmierzaj¹ce do ukarania z powodu odmowy odbycia s³u¿by wojskowej podczas jakiegokolwiek konfliktu,
a nie tylko konfliktu zbrojnego.
Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za przyjêciem? Przycisk „za”.
Kto jest przeciw? Przycisk „przeciw”.
Kto siê wstrzymuje od g³osu? Przycisk „wstrzymujê siê” i podniesienie rêki.
Og³aszam wyniki.
W g³osowaniu uczestniczy³o 87 senatorów i 87
g³osowa³o za poprawk¹. (G³osowanie nr 5)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Nad poprawkami: trzeci¹, szóst¹, dziewi¹t¹, jedenast¹, siedemnast¹, dwudziest¹ trzeci¹ i dwudziest¹ pi¹t¹, nale¿y g³osowaæ ³¹cznie. Przyjêcie
tych poprawek wyklucza g³osowanie nad poprawk¹ siódm¹. Poprawki te maj¹ na celu wykluczenie
z ustawy klauzuli wymagaj¹cej jedynie uprawdopodobnienia pope³nienia miêdzy innymi zbrodni
o charakterze kryminalnym jako przes³anki uzasadniaj¹cej odmowê nadania statusu uchodŸcy
lub odmowê udzielenia ochrony uzupe³niaj¹cej.
Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za? Przycisk „za”.
Kto jest przeciw? Przycisk „przeciw”.
Kto siê wstrzymuje od g³osu? Przycisk „wstrzymujê siê” i podniesienie rêki.
Dziêkujê bardzo.
W g³osowaniu uczestniczy³o 88 senatorów, 37
g³osowa³o za, 47 – przeciw, 4 wstrzyma³o siê od
g³osu. (G³osowanie nr 6)
Poprawki nie zosta³y przyjête.
Poprawka czwarta ma na celu ujednolicenie
terminologii ustawy.
Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za? Przycisk „za”.
Kto jest przeciw? Przycisk „przeciw”.
Kto siê wstrzymuje od g³osu? Przycisk „wstrzymujê siê” i podniesienie rêki.
W g³osowaniu wziê³o udzia³ 88 senatorów, 87
g³osowa³o za poprawk¹, 1 wstrzyma³ siê od g³osu.
(G³osowanie nr 7)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka pi¹ta ma na celu wyeliminowanie
z ustawy przepisu pozwalaj¹cego na uznanie, i¿
nie istnieje uzasadniona obawa przed przeœladowaniem, je¿eli na czêœci terytorium kraju pochodzenia nie zachodz¹ okolicznoœci przeœladowa-

nia, a cudzoziemiec mo¿e zamieszkaæ w innej czêœci terytorium.
Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za? Przycisk „za” i podniesienie rêki.
Kto jest przeciw? Przycisk „przeciw” i podniesienie rêki.
Kto siê wstrzyma³ od g³osu? Przycisk „wstrzymujê siê” i podniesienie rêki.
W g³osowaniu uczestniczy³o 87 senatorów, 36
g³osowa³o za, 50 – przeciw, 1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowanie nr 8)
Poprawka nie zosta³a przyjêta.
Poprawka szósta by³a przeg³osowana.
Poprawka siódma powoduje, i¿ w stosunku do
oceny, czy dosz³o do przestêpstwa pod¿egania do
zbrodni, której pope³nienie skutkuje odmow¹ nadania statusu uchodŸcy, bêdzie wymagane jedynie uprawdopodobnienie jego pope³nienia. Poprawka zosta³a poparta przez po³¹czone komisje.
Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za? Przyciœniêcie przycisku
„za” i podniesienie rêki.
Kto jest przeciw? Przycisk „przeciw” i podniesienie rêki.
Kto siê wstrzymuje od g³osu? Przycisk „wstrzymujê siê” i podniesienie rêki.
W g³osowaniu uczestniczy³o 89 senatorów, 86
g³osowa³o za, 3 – przeciw. (G³osowanie nr 9)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka ósma usuwa sprzecznoœæ miêdzy
przepisami ustawy i pozwala dok³adniej okreœliæ
ewentualne nadu¿ycia postêpowania w celu uzyskania statusu uchodŸcy przez cudzoziemca.
Proszê o naciœniêcie przycisku „obecny”.
Kto z pañstwa jest za? Przycisk „za” i podniesienie rêki.
Kto jest przeciw? Przycisk „przeciw” i podniesienie rêki.
Kto siê wstrzyma³ od g³osu? Przycisk „wstrzymujê siê” i podniesienie rêki.
W g³osowaniu uczestniczy³o 89 senatorów i 89
popar³o poprawkê. (G³osowanie nr 10)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka dziewi¹ta by³a ju¿ przeg³osowana.
Poprawka dziesi¹ta ma charakter doprecyzowuj¹cy.
Proszê o naciœniêcie przycisku „obecny”.
Kto jest za? Przycisk „za” i podniesienie rêki.
Kto z pañstwa jest przeciw? Przycisk „przeciw”
i podniesienie rêki.
Kto wstrzymuje siê od g³osu? Przycisk
„wstrzymujê siê” i podniesienie rêki.
W g³osowaniu uczestniczy³o 89 senatorów i 89
g³osowa³o za. (G³osowanie nr 11)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka jedenasta by³a przeg³osowana ³¹cznie z poprawkami trzeci¹, szóst¹ itd.
Poprawka dwunasta wyd³u¿a do siedmiu dni
okres na dorêczenie pisma wnioskodawcy zamieszkuj¹cemu w oœrodku dla cudzoziemców.
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Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za? Przycisk „za” i podniesienie rêki.
Kto jest przeciw? Przycisk „przeciw” i podniesienie rêki.
Kto siê wstrzymuje od g³osu? Przycisk „wstrzymujê siê”, podniesienie rêki.
W g³osowaniu uczestniczy³o 90 senatorów,
wszyscy poparli poprawkê dwunast¹. (G³osowanie nr 12)
Poprawka zosta³a zatem przyjêta.
Poprawka trzynasta skreœla zbêdny wyraz.
Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za? Proszê nacisn¹æ przycisk „za” i podnieœæ rêkê.
Kto jest przeciw? Przycisk „przeciw” i proszê
podnieœæ rêkê.
Kto siê wstrzymuje od g³osu? Przycisk „wstrzymujê siê” i proszê podnieœæ rêkê.
W g³osowaniu uczestniczy³o 90 senatorów, 89
g³osowa³o za, 1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowanie nr 13)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawki czternast¹ i dwudziest¹ czwart¹ nale¿y przeg³osowaæ ³¹cznie. Poprawki te maj¹ na
celu doprecyzowanie sposobu postêpowania
w sprawie wstrzymania wykonania decyzji o wydaleniu.
Proszê o naciœniêcie przycisku „obecny”.
Kto z pañstwa jest za? Podnieœæ rêkê i przycisn¹æ przycisk „za”.
Kto jest przeciw? Podnieœæ rêkê, przycisk „przeciw”.
Kto wstrzyma³ siê od g³osu?Przycisk „wstrzymujê siê”, podnieœæ rêkê.
W g³osowaniu uczestniczy³o 90 senatorów, 87
popar³o poprawkê, 2 by³o przeciw, 1 nie g³osowa³.
(G³osowanie nr 14)
Poprawki zosta³y przyjête.
Poprawka piêtnasta ma na celu uzupe³nienie
treœci przepisów o przes³anki udzielenia ochrony
uzupe³niaj¹cej.
Proszê o naciœniêcie przycisku „obecny”.
Kto z pañstwa jest za przyjêciem poprawki?
Proszê nacisn¹æ przycisk „za” i podnieœæ rêkê.
Kto jest przeciw? Przycisk „przeciw” i podnieœæ
rêkê.
Kto siê wstrzymuje od g³osu? Przycisk „wstrzymujê siê” i podnieœæ rêkê.
W g³osowaniu uczestniczy³o 90 senatorów i 90 g³osowa³o za przyjêciem poprawki. (G³osowanie nr 15)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Przechodzimy do poprawki szesnastej. Ma ona
na celu umo¿liwienie przes³uchania z zachowaniem odpowiednich warunków ma³oletniego bez
opieki, równie¿ w przypadku gdy wniosek jest uznawany za oczywiœcie bezzasadny.
Proszê o naciœniêcie przycisku „obecny”.
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Kto z pañstwa jest za? Proszê nacisn¹æ przycisk „za” i podnieœæ rêkê.
Kto jest przeciw? Przycisk „przeciw” i podnieœæ
rêkê.
Kto siê wstrzymuje? Przycisk „wstrzymujê siê”
i podnieœæ rêkê.
W g³osowaniu uczestniczy³o 89 senatorów, 87
popar³o poprawkê, 2 wstrzyma³o siê od g³osu.
(G³osowanie nr 16)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka siedemnasta by³a przeg³osowana
³¹cznie z poprzednimi poprawkami.
Poprawka osiemnasta ma charakter porz¹dkowy.
Proszê o naciœniêcie przycisku „obecny”.
Kto z pañstwa jest za? Proszê nacisn¹æ przycisk „za” i podnieœæ rêkê.
Kto jest przeciw? Przycisk „przeciw” i podnieœæ
rêkê.
Kto siê wstrzymuje? Przycisk „wstrzymujê siê”
i podnieœæ rêkê.
W g³osowaniu uczestniczy³o 92 senatorów, 91
g³osowa³o za, 1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowanie nr 17)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka dziewiêtnasta uzupe³nia przepis dotycz¹cy pomocy dla cudzoziemców o przes³anki
udzielenia ochrony uzupe³niaj¹cej.
Proszê nacisn¹æ przycisk obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za? Przycisk „za” i podniesienie rêki.
Kto przeciw? Przycisk „przeciw” i podniesienie
rêki.
Kto siê wstrzymuje? Przycisk „wstrzymujê siê”
i podnieœæ rêkê.
W g³osowaniu uczestniczy³o 92 senatorów i 92
popar³o poprawkê. (G³osowanie nr 18)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawki dwudziest¹ i dwudziest¹ pierwsz¹
nale¿y przeg³osowaæ ³¹cznie. Maj¹ one na celu
ujednolicenie terminologii ustawy.
Kto jest za? Proszê o naciœniêcie przycisku „za”
i podniesienie rêki.
Kto przeciw? Przycisk „przeciw” i podniesienie rêki.
Kto siê wstrzymuje? Przycisk „wstrzymujê siê”
i podniesienie rêki.
W g³osowaniu uczestniczy³o 91 senatorów i 91
popar³o poprawkê. (G³osowanie nr 19)
Poprawki zosta³y zatem przyjête.
Poprawka dwudziesta druga doprecyzowuje
zakres danych wpisywanych do ewidencji oœrodka dla cudzoziemców.
Proszê pañstwa o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za? Przycisk „za” i podnieœæ rêkê.
Kto przeciw? Przycisk „przeciw” i podnieœæ
rêkê.
Kto siê wstrzymuje? „Wstrzymujê siê” i podnieœæ rêkê.
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W g³osowaniu uczestniczy³o 92 senatorów i 92
popar³o poprawkê. (G³osowanie nr 20)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka dwudziesta trzecia by³a przeg³osowana ³¹cznie z wczeœniejszymi poprawkami, podobnie poprawka dwudziesta czwarta i poprawka
dwudziesta pi¹ta.
Poprawka dwudziesta szósta ma charakter porz¹dkowy.
Proszê pañstwa o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za przyjêciem poprawki?
Przycisk „za” i podniesienie rêki.
Kto jest przeciw? Przycisk „przeciw” i podniesienie
rêki.
Kto siê wstrzymuje od g³osu? Przycisk „wstrzymujê siê” i podniesienie rêki.
W g³osowaniu uczestniczy³o 91 senatorów, 90
popar³o poprawkê, 1 nie g³osowa³. (G³osowanie
nr 21)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Przechodzimy do poprawki dwudziestej siódmej. Ma ona charakter porz¹dkowy.
Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za? Przycisk „za” i podniesienie rêki.
Kto jest przeciw? Przycisk „przeciw” i podniesienie rêki.
Kto siê wstrzymuje od g³osu? Przycisk „wstrzymujê siê” i podniesienie rêki.
W g³osowaniu uczestniczy³o 92 senatorów i 92
popar³o poprawkê. (G³osowanie nr 22)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka dwudziesta ósma ma charakter doprecyzowuj¹cy i wynika z faktu, ¿e pomoc w zakresie integracji przys³uguje jedynie cudzoziemcom, których status zrównano ze statusem osób,
którym udzielono ochrony uzupe³niaj¹cej.
Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za przyjêciem poprawki?
Przycisk „za” i podniesienie rêki.
Kto jest przeciw? Przycisk „przeciw” i podniesienie rêki.
Kto siê wstrzymuje od g³osu? Przycisk „wstrzymujê siê” i podniesienie rêki.
W g³osowaniu uczestniczy³o 91 senatorów i 91
popar³o poprawkê. (G³osowanie nr 23)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Wszystkie poprawki zosta³y przeg³osowane
i wobec tego przystêpujemy do g³osowania nad
podjêciem uchwa³y w sprawie ustawy o zmianie
ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw w ca³oœci, ze zmianami wynikaj¹cymi z przyjêtych poprawek.
Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za przyjêciem ustawy? Proszê
o naciœniêcie przycisku „za” i podniesienie rêki.

Kto jest przeciw? Przycisk „przeciw” i podniesienie rêki.
Kto siê wstrzyma³ od g³osu? Przycisk „wstrzymujê siê” i podniesienie rêki.
W g³osowaniu uczestniczy³o 92 senatorów, za
g³osowa³o 89, przeciw nikt nie g³osowa³, 3 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 24)
W ten sposób zosta³a podjêta uchwa³a Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o udzielaniu
cudzoziemcom ochrony na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych
ustaw.
Powracamy do rozpatrywania punktu drugiego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o dokumentach paszportowych.
Przypominam, ¿e debata nad rozpatrywan¹
ustaw¹ zosta³a zakoñczona i obecnie mo¿emy
przyst¹piæ do g³osowania w tej sprawie.
Przystêpujemy do g³osowania w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o dokumentach paszportowych.
Przypominam, ¿e Komisja Samorz¹du Terytorialnego i Administracji Pañstwowej oraz Komisja
Praw Cz³owieka i Praworz¹dnoœci przedstawi³y jednobrzmi¹ce projekty uchwa³, w których wnosz¹
o przyjêcie tej ustawy bez poprawek.
Przystêpujemy do g³osowania nad przedstawionym przez komisje projektem uchwa³y.
Proszê pañstwa o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za przyjêciem ustawy? Przycisk „za”
i podniesienie rêki.
Kto jest przeciw? Przycisk „przeciw” i podniesienie rêki.
Kto wstrzyma³ siê od g³osu? Przycisk „wstrzymujê siê” i podniesienie rêki.
W g³osowaniu uczestniczy³o 91 senatorów,
przyjêcie ustawy bez poprawek popar³o 90 senatorów, 1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowanie
nr 25)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Senat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zmianie
ustawy o dokumentach paszportowych.
Powracamy do rozpatrywania punktu trzeciego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zawodach
lekarza i lekarza dentysty.
Przypominam, ¿e w przerwie w obradach odby³o siê posiedzenie Komisji Zdrowia, która ustosunkowa³a siê do przedstawionych w toku debaty
wniosków i przygotowa³a sprawozdanie w tej
sprawie.
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 Zdrowia, senatora Micha³a Ok³ê, o zabranie g³osu i przedstawienie uzgodnionych na posiedzeniu komisji wniosków.
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Senator Micha³ Ok³a:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
W dniu wczorajszym spotkaliœmy siê w Komisji
Zdrowia i rozpatrzyliœmy wnioski zg³oszone w toku debaty. Zosta³o zg³oszonych siedem poprawek. Rekomendacjê Komisji Zdrowia uzyska³y
tylko trzy poprawki i proszê Wysoki Senat, aby raczy³ je przyj¹æ. S¹ to poprawki czwarta, szósta
i siódma. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Czy senatorowie wnioskodawcy chcieliby zabraæ g³os? Nie.
Dziêkujê bardzo.
Ponadto sprawozdawc¹ mniejszoœci Komisji
Zdrowia by³ senator Karczewski.
Czy pan senator chce zabraæ g³os?

Senator Stanis³aw Karczewski:
Panie Marsza³ku, myœlê, ¿e po wczorajszej deklaracji pani minister, która powiedzia³a o zwiêkszeniu œrodków na wynagrodzenia dla rezydentów, wszyscy bêdziemy g³osowali za moj¹ poprawk¹. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Przypominam, ¿e w tej sprawie w toku debaty komisja oraz mniejszoœæ komisji przedstawi³y wniosek o wprowadzenie poprawek do
ustawy.
Informujê, ¿e zgodnie z art. 54 Regulaminu Senatu za chwilê zostan¹ przeprowadzone kolejne
g³osowania nad przedstawionymi poprawkami,
wed³ug kolejnoœci przepisów ustawy.
Poprawka pierwsza zmierza do tego, aby obowi¹zek wykazania w³adania jêzykiem polskim
w mowie i piœmie, istniej¹cy przy ubieganiu siê
o przyznanie prawa wykonywania zawodu lekarza
lub lekarza dentysty, dotyczy³ tak¿e osób, które
ukoñczy³y studia medyczne w jêzyku polskim.
Proszê nacisn¹æ przycisk „obecny”.
Kto z pañstwa jest za przyjêciem poprawki?
Przycisk „za” i podniesienie rêki.
Kto jest przeciw? Przycisk „przeciw” i podniesienie rêki.
Kto wstrzyma³ siê od g³osu? Przycisk „wstrzymujê siê” i podniesienie rêki.
W g³osowaniu uczestniczy³o 91 senatorów, poprawkê popar³o 6 senatorów, 84 by³o przeciw,
1 senator nie g³osowa³. (G³osowanie nr 26)
W tej sytuacji poprawka nie zosta³a przyjêta.
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Przechodzimy do poprawki drugiej, która ma
na celu dostosowanie terminologii ustawy do terminologii kodeksu karnego.
Proszê o naciœniêcie przycisku „obecny”.
Kto z pañstwa jest za przyjêciem poprawki?
Przycisk „za” i podniesienie rêki.
Kto jest przeciw? Przycisk „przeciw” i podniesienie rêki.
Kto siê wstrzyma³ od g³osu? Przycisk „wstrzymujê siê” i podniesienie rêki.
W g³osowaniu uczestniczy³o 90 senatorów, poprawkê popar³o 2 senatorów, 85 by³o przeciw,
2 wstrzyma³o siê od g³osu, 1 nie g³osowa³. (G³osowanie nr 27)
Poprawka nie zosta³a przyjêta.
Poprawka trzecia ma na celu dostosowanie
ustawy do uregulowañ kodeksu karnego.
Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za? Przycisk „za” i podniesienie rêki.
Kto jest przeciw? Przycisk „przeciw” i podniesienie rêki.
Kto siê wstrzyma³ od g³osu? Przycisk „wstrzymujê siê” i podniesienie rêki.
W g³osowaniu uczestniczy³o 91 senatorów,
1 senator popar³ poprawkê, pozosta³ych 90 senatorów by³o przeciw. (G³osowanie nr 28)
Poprawka nie zosta³a przyjêta.
Poprawka czwarta ma na celu wyeliminowanie
ze sk³adu komisji egzaminacyjnej, potwierdzaj¹cej znajomoœæ jêzyka polskiego przez cudzoziemca, osoby z wy¿szym wykszta³ceniem na kierunku: filologia polska.
Proszê o naciœniêcie przycisku „obecny”.
Kto z pañstwa jest za? Proszê o naciœniêcie
przycisku „za” i podniesienie rêki.
Kto jest przeciw? Przycisk „przeciw” i podniesienie rêki.
Kto siê wstrzyma³ od g³osu? Przycisk „wstrzymujê siê” i podniesienie rêki.
W g³osowaniu uczestniczy³o 91 senatorów, za
g³osowa³o 89 senatorów, przeciw – 1 , 1 wstrzyma³
siê od g³osu. (G³osowanie nr 29)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Przechodzimy do poprawki pi¹tej, która ma na
celu zwiêkszenie dolnej granicy zasadniczego wynagrodzenia miesiêcznego otrzymywanego przez
lekarza odbywaj¹cego specjalizacjê w ramach rezydentury z 70 do 100% wynagrodzenia ustalanego corocznie przez ministra zdrowia na podstawie
obwieszczenia prezesa GUS.
Proszê o naciœniêcie przycisku „obecny”.
Kto z pañstwa jest za przyjêciem poprawki?
Przycisk „za” i podniesienie rêki.
Kto jest przeciw? Przycisk „przeciw” i podniesienie rêki.
Kto siê wstrzyma³ od g³osu? Przycisk „wstrzymujê siê” i podniesienie rêki.
W g³osowaniu uczestniczy³o 90 senatorów, za
g³osowa³o 39, przeciw – 47, 4 wstrzyma³o siê od
g³osu. (G³osowanie nr 30)
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Poprawka nie zosta³a przyjêta.
Przechodzimy do poprawki szóstej. Poprawka
ta zmierza do wskazania w ustawie, nie zaœ w rozporz¹dzeniu, podmiotu powo³uj¹cego i odwo³uj¹cego przewodnicz¹cego oraz cz³onków pañstwowej komisji egzaminacyjnej.
Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za? Przycisk „za” i podniesienie rêki.
Kto z pañstwa jest przeciw? Przycisk „przeciw”
i podniesienie rêki.
Kto wstrzyma³ siê od g³osu? Przycisk „wstrzymujê siê” i podniesienie rêki.
W g³osowaniu uczestniczy³o 91 senatorów, 91
popar³o poprawkê. (G³osowanie nr 31)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Przechodzimy do poprawki siódmej, która ma
charakter porz¹dkuj¹cy.
Proszê o naciœniêcie przycisku „obecny”.
Kto jest za? Przycisk „za” i podniesienie rêki.
Kto jest przeciw? Przycisk „przeciw” i podniesienie rêki.
Kto z pañstwa wstrzymuje siê od g³osu? Przycisk „wstrzymujê siê” i podniesienie rêki.
W g³osowaniu uczestniczy³o 90 senatorów, 90
popar³o poprawkê. (G³osowanie nr 32)
Tak ¿e poprawka zosta³a przyjêta.
W tej chwili przystêpujemy do g³osowania nad
podjêciem uchwa³y w sprawie ustawy o zmianie
ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty
w ca³oœci, ze zmianami wynikaj¹cymi z przyjêtych
poprawek.
Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za? Przycisk „za” i podniesienie rêki.
Kto z pañstwa jest przeciw? Przycisk „przeciw”
i podniesienie rêki.
Kto wstrzymuje siê od g³osu? Przycisk „wstrzymujê siê”.
W g³osowaniu uczestniczy³o 90 senatorów,
ustawê popar³o 90 senatorów. (G³osowanie
nr 33)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Senat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zmianie
ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty.
Powracamy do rozpatrywania punktu
czwartego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o izbach aptekarskich.
Przypominam, ¿e debata nad rozpatrywan¹ ustaw¹ zosta³a zakoñczona i obecnie mo¿emy przyst¹piæ do g³osowania w sprawie tej
ustawy.
Przystêpujemy do g³osowania w sprawie ustawy o zmianie ustawy o izbach aptekarskich.
Przypominam, ¿e Komisja Zdrowia przedstawi³a projekt uchwa³y, w którym wnosi³a o przyjêcie
tej ustawy bez poprawek.

Przystêpujemy do g³osowania nad przedstawionym przez komisjê projektem uchwa³y, czyli
nad przyjêciem ustawy bez poprawek.
Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za? Przycisk „za” i podniesienie rêki.
Kto jest przeciw? Przycisk „przeciw” i podniesienie rêki.
Kto wstrzymuje siê od g³osu? Przycisk „wstrzymujê siê” i podniesienie rêki.
W g³osowaniu uczestniczy³o 90 senatorów,
89 g³osowa³o za, 1 nie g³osowa³. (G³osowanie
nr 34)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Senat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zmianie
ustawy o izbach aptekarskich.
Powracamy do rozpatrywania punktu pi¹tego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu w sprawie
ustawy o zmianie ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych oraz
o zmianie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierz¹t.
Przypominam, ¿e debata nad rozpatrywan¹
ustaw¹ zosta³a zakoñczona i obecnie mo¿emy
przyst¹piæ do g³osowania w sprawie tej ustawy.
Przystêpujemy do g³osowania w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych oraz
o zmianie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierz¹t.
Przypominam, ¿e Komisja Rolnictwa i Ochrony Œrodowiska przedstawi³a projekt uchwa³y,
w którym wnosi³a o przyjêcie tej ustawy bez poprawek.
Przystêpujemy do g³osowania nad przedstawionym przez komisjê projektem uchwa³y.
Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za przyjêciem projektu
uchwa³y? Przycisk „za” i podniesienie rêki.
Kto jest przeciw? Przycisk „przeciw” i podniesienie rêki.
Kto wstrzymuje siê od g³osu? Przycisk „wstrzymujê siê” i podniesienie rêki.
W g³osowaniu uczestniczy³o 91 senatorów, 88
g³osowa³o za, 3 – przeciw. (G³osowanie nr 35)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e
Senat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych oraz o zmianie
ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji
zwierz¹t.
Powracamy do rozpatrywania punktu szóstego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o uruchamianiu œrodków pochodz¹cych z bud¿etu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej.
Przypominam, ¿e debata nad rozpatrywan¹
ustaw¹ zosta³a zakoñczona i obecnie mo¿emy
przyst¹piæ do g³osowania w sprawie tej ustawy.
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Przystêpujemy do g³osowania w sprawie ustawy o zmianie ustawy o uruchamianiu œrodków
pochodz¹cych z bud¿etu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki
rolnej.
Przypominam, ¿e Komisja Rolnictwa i Ochrony Œrodowiska przedstawi³a projekt uchwa³y,
w którym wnosi o wprowadzenie poprawek do
ustawy.
Zgodnie z art. 54 ust. 1 Regulaminu Senatu za
chwilê przeprowadzimy kolejne g³osowania nad
przedstawionymi poprawkami, a nastêpnie nad
podjêciem uchwa³y w ca³oœci, ze zmianami wynikaj¹cymi z przyjêtych poprawek.
Przystêpujemy do g³osowania nad przedstawionymi przez komisjê poprawkami.
Poprawki pierwsza, pi¹ta i siódma powinny
byæ przeg³osowane ³¹cznie. Poprawki te eliminuj¹ w¹tpliwoœci interpretacyjne w zakresie
podmiotów uprawnionych do otrzymywania
œrodków z bud¿etu pañstwa na wyprzedzaj¹ce
finansowanie kosztów kwalifikowanych, dostosowuj¹ tak¿e zmieniane przepisy do zasad techniki prawodawczej oraz ujednolicaj¹ terminologiê ustawy.
(Rozmowy na sali)
S¹ jakieœ w¹tpliwoœci? Proszê pañstwa, poprawki pierwsza, pi¹ta i siódma bêd¹ przeg³osowane ³¹cznie.
Wobec tego, je¿eli nie ma w¹tpliwoœci, proszê
o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za tymi poprawkami? Proszê
o naciœniêcie przycisku „za” i podniesienie rêki.
Kto jest przeciw? Przycisk „przeciw” i podniesienie rêki.
Kto wstrzymuje siê od g³osu? Przycisk „wstrzymujê siê” i podniesienie rêki.
W g³osowaniu uczestniczy³o 91 senatorów, poprawki popar³o 91 senatorów. (G³osowanie nr 36)
W ten sposób poprawki zosta³y przyjête.
Poprawki druga i trzecia powinny byæ przeg³osowane ³¹cznie. Poprawki te eliminuj¹ w¹tpliwoœci interpretacyjne dotycz¹ce przedmiotu
pomocy.
Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za? Przycisk „za” i podniesienie rêki.
Kto jest przeciw? Przycisk „przeciw” i podniesienie rêki.
Kto wstrzymuje siê od g³osu? Przycisk „wstrzymujê siê” i podniesienie rêki.
W g³osowaniu uczestniczy³o 91 senatorów, poprawkê popar³o 91 senatorów. (G³osowanie
nr 37)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka czwarta uœciœla przepis, wskazuj¹c
jednoznacznie, o jakich zadaniach jest w nim
mowa.
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Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za? Przycisk „za” i podniesienie rêki.
Kto jest przeciw? Przycisk „przeciw” i podniesienie rêki.
Kto wstrzymuje siê od g³osu? Przycisk „wstrzymujê siê” i podniesienie rêki.
Nie g³osowa³y jeszcze… O, ju¿ wszyscy g³osowali.
G³osowa³o 91 senatorów, za g³osowa³o 89,
2 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 38)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka pi¹ta by³a przeg³osowana ³¹cznie
z poprawkami pierwsz¹ i siódm¹.
Przechodzimy do poprawki szóstej, która
uœciœla przepis, wskazuj¹c, ¿e dotyczy on kontroli
realizacji operacji.
Proszê o naciœniêcie przycisku „obecny”.
Kto z pañstwa jest za? Przycisk „za” i podniesienie rêki.
Kto jest przeciw? Przycisk „przeciw” i podniesienie rêki.
Kto wstrzymuje siê od g³osu? Przycisk „wstrzymujê siê” i podniesienie rêki.
W g³osowaniu uczestniczy³o 89 senatorów, poprawkê popar³o 89 senatorów. (G³osowanie nr 39)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka siódma by³a przeg³osowana ³¹cznie
z poprawkami pierwsz¹ i pi¹t¹.
Przystêpujemy do g³osowania nad podjêciem
uchwa³y w sprawie ustawy o zmianie ustawy
o uruchamianiu œrodków pochodz¹cych z bud¿etu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej w ca³oœci, ze zmianami wynikaj¹cymi z przyjêtych poprawek.
Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za? Przycisk „za” i podniesienie rêki.
Kto jest przeciw? Przycisk „przeciw” i podniesienie rêki.
Kto wstrzyma³ siê od g³osu?
W g³osowaniu wziê³o udzia³ 90 senatorów,
wszyscy senatorowie poparli ustawê. (G³osowanie nr 40)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Senat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zmianie
ustawy o uruchamianiu œrodków pochodz¹cych
z bud¿etu Unii Europejskiej przeznaczonych na
finansowanie wspólnej polityki rolnej.
Powracamy do rozpatrywania punktu siódmego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o drogach
publicznych.
Przypominam, ¿e w przerwie w obradach odby³o siê posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Samorz¹du Terytorialnego
i Administracji Pañstwowej, które ustosunkowa³y siê do przedstawionych w toku debaty
wniosków i przygotowa³y wspólne sprawozdanie w tej sprawie.
Przypominam, ¿e dyskusja nad rozpatrywan¹
ustaw¹ zosta³a zamkniêta i obecnie, zgodnie
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z art. 52 ust. 6 Regulaminu Senatu, g³os mog¹ zabraæ jedynie sprawozdawcy i wnioskodawcy.
Proszê sprawozdawcê Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Samorz¹du Terytorialnego
i Administracji Pañstwowej, senatora Zbigniewa
Meresa, o zabranie g³osu i przedstawienie uzgodnionych na posiedzeniu wniosków.

Senator Zbigniew Meres:
Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
Na wspólnym posiedzeniu, w dniu 6 lutego br.,
Komisja Samorz¹du Terytorialnego i Administracji Pañstwowej oraz Komisja Gospodarki Narodowej rozpatrywa³y poprawki do ustawy o zmianie
ustawy o drogach publicznych, przedstawione
w druku nr 37Z, w tym poprawkê drug¹ wniesion¹ przez senatora Marka Trzciñskiego.
Poprawki: pierwsza, trzecia, czwarta, pi¹ta,
szósta i siódma, jako poprawki, których celem
jest wyeliminowanie w¹tpliwoœci interpretacyjnych oraz zapewnienie konsekwencji terminologicznej, zosta³y przyjête.
Poprawka druga zosta³a odrzucona. Ta poprawka nie zyska³a równie¿ aprobaty strony
rz¹dowej.
Odrzucona poprawka ma charakter merytoryczny. Oto jej treœæ: W art. 1 pkt 4, w art. 24c
w ust. 1 po wyrazach „art. 24a ust. 1” dodaje siê
wyrazy „bêd¹cego na etapie budowy lub w u¿ytkowaniu”. Wyklucza to udzia³ funkcjonuj¹cego u zarz¹dzaj¹cego tunelem urzêdnika zabezpieczenia
na etapie projektowania, podczas gdy ten etap
jest istotny ze wzglêdu na jak¿e wa¿ne projektowanie technicznych zabezpieczeñ tunelu.
Panie i Panowie Senatorowie, Komisja Gospodarki Narodowej, Komisja Samorz¹du Terytorialnego i Administracji Pañstwowej wnosz¹ o przyjêcie zawartych w druku nr 37Z wniosków: pierwszego, trzeciego, czwartego, pi¹tego, szóstego
i siódmego. Panie Marsza³ku, Panie i Panowie Senatorowie, dziêkujê za uwagê.
(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Czy senator wnioskodawca pan Marek Trzciñski lub senator sprawozdawca Andrzej Owczarek
chc¹ jeszcze zabraæ g³os? Nie. Dziêkujê bardzo.
Przystêpujemy do g³osowania w sprawie ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych.
Przypominam, ¿e w tej sprawie w toku debaty komisje oraz senator wnioskodawca przedstawili wnioski o wprowadzenie poprawek do
ustawy.

Informujê, ¿e zgodnie z art. 54 ust. 1 Regulaminu Senatu za chwilê zostan¹ przeprowadzone kolejne g³osowania nad przedstawionymi poprawkami, wed³ug kolejnoœci przepisów ustawy.
Przystêpujemy do g³osowania nad przedstawionymi poprawkami.
Nad poprawkami: pierwsz¹, trzeci¹, czwart¹
i pi¹t¹, nale¿y g³osowaæ ³¹cznie.
W art. 1 pkt 4 i w art. 24a w ust. 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie: „Organizowanie szkoleñ i æwiczeñ, o których mowa w artykule…
(G³os z sali: Niech pani nie czyta, bo wszyscy
znaj¹ z druku treœæ poprawek. Wystarczy samo
wyjaœnienie.)
Tak, przepraszam, po raz pierwszy prowadzê
g³osowanie.
Poprawki: pierwsza i trzecia, i póŸniej do pi¹tej,
eliminuj¹ w¹tpliwoœci interpretacyjne w zakresie
przepisów dotycz¹cych æwiczeñ dla pracowników zarz¹dzaj¹cego tunelem, s³u¿b ratowniczych i policji.
Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za? Proszê o naciœniêcie przycisku „za”
i podniesienie rêki.
Kto jest przeciw? Proszê o naciœniêcie przycisku „przeciw” i podniesienie rêki.
Kto wstrzyma³ siê od g³osu? Proszê o naciœniêcie przycisku „wstrzymujê siê” i podniesienie rêki.
Dziêkujê bardzo.
Na 89 obecnych senatorów 89 g³osowa³o za,
nikt nie by³ przeciw, nikt siê nie wstrzyma³ od g³osu. (G³osowanie nr 41)
Poprawki zosta³y przyjête.
Poprawka druga zmierza do tego, aby urzêdnik
zabezpieczenia nie by³ powo³ywany dla tunelu bêd¹cego na etapie projektowania.
Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za? Proszê o naciœniêcie przycisku „za”
i podniesienie rêki.
Kto jest przeciw? Proszê o naciœniêcie przycisku „przeciw” i podniesienie rêki.
Kto wstrzyma³ siê od g³osu? Proszê o naciœniêcie przycisku „wstrzymujê siê” i podniesienie rêki.
Na 89 obecnych senatorów 22 g³osowa³o za, 65
– przeciw, 1 wstrzyma³ siê od g³osu, 1 nie g³osowa³. (G³osowanie nr 42)
Poprawka nie zosta³a przyjêta.
Poprawka trzecia zosta³a ju¿ przeg³osowana
³¹cznie z poprawk¹ pierwsz¹, czwart¹ i pi¹t¹. Poprawka czwarta tak¿e zosta³a przeg³osowana
³¹cznie z poprawk¹ pierwsz¹, drug¹ i pi¹t¹. Poprawka pi¹ta zosta³a przeg³osowana ³¹cznie z poprawk¹ pierwsz¹, trzeci¹ i czwart¹.
Poprawka szósta ujednolica sposób sformu³owania przepisów dotycz¹cych przekazywania
sprawozdañ Generalnemu Dyrektorowi Dróg
Krajowych i Autostrad oraz Komisji Europejskiej.
Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za? Przycisk „za” i podniesienie rêki.
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Kto jest przeciw? Przycisk „przeciw” i podniesienie rêki.
Kto wstrzyma³ siê od g³osu? Proszê o naciœniêcie przycisku „wstrzymujê siê” i podniesienie rêki.
Przepraszam bardzo, ale nie dzia³a mój system
g³osowania.
(G³os z sali: Przerwa!)
(Rozmowy na sali)
Ju¿ odblokowany, dziêkujê pañstwu bardzo.
Na 90 obecnych senatorów 89 g³osowa³o za,
nikt nie by³ przeciw, nikt nie wstrzyma³ siê od g³osu, 1 senator nie g³osowa³. (G³osowanie nr 43)
(G³os z sali: Dzia³a?)
Tak, dzia³a, dziêkujê uprzejmie.
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka siódma dodaje do ustawy przepis
przejœciowy okreœlaj¹cy sposób obliczenia pierwszego okresu objêtego sprawozdaniem przekazywanym Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad oraz Komisji Europejskiej.
Przystêpujemy do g³osowania.
Kto jest za? Proszê o naciœniêcie przycisku „za”
i podniesienie rêki.
Kto jest przeciw? Przycisk „przeciw” i podniesienie rêki.
Kto wstrzyma³ siê od g³osu? Przycisk „wstrzymujê siê” i podniesienie rêki.
Odczytujê wyniki.
Na 89 obecnych senatorów 89 – za. (G³osowanie nr 44)
Poprawka zosta³a zaakceptowana.
Zarz¹dzam teraz g³osowanie nad podjêciem
uchwa³y w ca³oœci, ze zmianami wynikaj¹cymi
z przyjêtych poprawek.
Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa senatorów jest za podjêciem
uchwa³y? Proszê o naciœniêcie przycisku „za”
i podniesienie rêki.
Kto jest przeciw? Przycisk „przeciw” i podniesienie rêki.
Kto wstrzyma³ siê od g³osu? Proszê o naciœniêcie przycisku „wstrzymujê siê” i podniesienie rêki.
Proszê o podanie wyników.
Podjêliœmy tê uchwa³ê jednog³oœnie: na 91 obecnych senatorów 91 g³osowa³o za. (G³osowanie
nr 45)
Stwierdzam, ¿e Senat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych.
Powracamy do rozpatrywania punktu ósmego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu w sprawie
ustawy o zmianie ustawy o rachunkowoœci.
Przypominam, ¿e w przerwie w obradach odby³o siê posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej,
która ustosunkowa³a siê do przedstawionych
w toku debaty wniosków i przygotowa³a sprawozdanie w tej sprawie. Przypominam, ¿e dyskusja
nad rozpatrywan¹ ustaw¹ zosta³a zamkniêta

i obecnie zgodnie z art. 52 ust. 6 Regulaminu Senatu mog¹ zabraæ g³os jedynie sprawozdawcy
i wnioskodawcy.
Proszê sprawozdawcê Komisji Gospodarki Narodowej, pana senatora Stanis³awa Jurcewicza,
o zabranie g³osu i przedstawienie uzgodnionych
na posiedzeniu wniosków.

Senator Stanis³aw Jurcewicz:
Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo!
Komisja na posiedzeniu w dniu 6 lutego br., po
rozpatrzeniu wniosków zg³oszonych w dniu 6 lutego w toku debaty nad ustaw¹ o zmianie ustawy
o rachunkowoœci, debatowa³a nad tymi wnioskami i obecnie przedstawia Wysokiemu Senatowi
nastêpuj¹ce stanowisko.
Wysoki Senat raczy przyj¹æ poprawki: pierwsz¹, drug¹, trzeci¹, czwart¹, pi¹t¹, siódm¹, ósm¹, dziewi¹t¹, dziesi¹t¹, jedenast¹, trzynast¹,
czternast¹, piêtnast¹, siedemnast¹, osiemnast¹,
dziewiêtnast¹ i dwudziest¹. S¹ one zawarte
w druku nr 49Z.
Ponadto komisja informuje, ¿e na podstawie
art. 52 ust. 4 Regulaminu Senatu senator Kazimierz Kleina oraz senator Marek Trzciñski dokonali zmiany treœci swojego wniosku – punkt
czwarty w zestawieniu wniosków. Dziêkujê za
uwagê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Bardzo dziêkujê, Panie Senatorze.
Czy senatorowie wnioskodawcy chc¹ jeszcze
zabraæ g³os? Czy przywo³ani tu panowie senatorowie Marek Trzciñski i Kazimierz Kleina chc¹ zabraæ g³os? Nie. Dziêkujê bardzo.
Przystêpujemy do g³osowania w sprawie ustawy o zmianie ustawy o rachunkowoœci.
Przypominam, ¿e w tej sprawie w toku debaty komisja oraz senatorowie wnioskodawcy przedstawili
wnioski o wprowadzenie poprawek do ustawy.
Informujê, ¿e zgodnie z art. 54 ust. 1 Regulaminu Senatu za chwilê zostan¹ przeprowadzone kolejne g³osowania nad przedstawionymi poprawkami, wed³ug kolejnoœci przepisów ustawy.
Przystêpujemy do g³osowania.
Poprawka pierwsza wskazuje jednoznacznie,
¿e ustawa odsy³a do definicji osób zagranicznych,
oddzia³ów i przedstawicielstw przedsiêbiorców
zagranicznych, sformu³owanych w przepisach
o swobodzie dzia³alnoœci gospodarczej. Poprawka
poparta przez komisjê.
Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za? Proszê o naciœniêcie
przycisku „za” i podniesienie rêki.
Ci z pañstwa senatorów, którzy s¹ przeciw tej
poprawce, naciskaj¹ przycisk „przeciw” i podnosz¹ rêkê.
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Kto wstrzyma³ siê od g³osu? Proszê o naciœniêcie przycisku „wstrzymujê siê” i podniesienie rêki.
Na 88 obecnych senatorów 87 g³osowa³o za,
1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowanie nr 46)
Poprawka zosta³a przez Wysok¹ Izbê przyjêta.
Poprawka druga precyzuje, ¿e dodawany przepis odsy³a do przepisów o doradztwie podatkowym.
Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za? Proszê o naciœniêcie przycisku „za”
i podniesienie rêki.
Kto jest przeciw? Proszê o naciœniêcie przycisku „przeciw” i podniesienie rêki.
Kto wstrzyma³ siê od g³osu, naciska przycisk
„wstrzymujê siê” i podnosi rêkê.
Pañstwo senatorowie zadecydowali, a decydowa³o 86 senatorów, ¿e przyjmujemy jednog³oœnie
tê poprawkê: 86 obecnych senatorów g³osowa³o
za. (G³osowanie nr 47)
Szanowni Pañstwo, nad poprawkami: trzeci¹,
czwart¹ i dziewi¹t¹, g³osujemy ³¹cznie.
Poprawki te wskazuj¹, ¿e minister w³aœciwy do
spraw finansów publicznych bêdzie wydawa³ certyfikat ksiêgowy oraz duplikat tego certyfikatu na
wniosek upowa¿nionej osoby oraz upowa¿niaj¹
ministra do okreœlenia w drodze rozporz¹dzenia
wzoru tego wniosku.
Proszê uprzejmie o naciœniêcie przycisku obecnoœci i podniesienie rêki.
Kto jest za?
Kto jest przeciw? Przycisk „przeciw” i podniesienie rêki.
Kto wstrzyma³ siê od g³osu? Proszê o naciœniêcie przycisku „wstrzymujê siê” i podniesienie rêki.
Og³aszam wyniki g³osowania.
Na 88 obecnych senatorów 87 g³osowa³o za,
1 senator wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowanie
nr 48)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Przyjêcie poprawki pi¹tej wyklucza g³osowanie
nad poprawk¹ szóst¹. Poprawka pi¹ta uœciœla
przepis dotycz¹cy uzupe³nienia sk³adu komisji
egzaminacyjnej w przypadku œmierci cz³onka lub
sekretarza tej komisji. Poprawka wskazuje jednoznacznie, ¿e kadencja osoby powo³anej w miejsce
zmar³ego cz³onka koñczy siê z up³ywem kadencji
komisji.
Proszê uprzejmie o naciœniêcie przycisku obecnoœci i podniesienie rêki.
Kto z pañstwa jest za, naciska przycisk „za” i
podnosi rêkê.
Jeœli ktoœ jest przeciw, naciska przycisk
„przeciw” i podnosi rêkê.
Kto wstrzyma³ siê od g³osu? Przycisk „wstrzymujê siê” i podniesienie rêki.
Odczytujê wyniki.
Za przyjêciem poprawki g³osowa³o 84 spoœród
87 obecnych senatorów, 1 g³osowa³ przeciw,

1 wstrzyma³ siê od g³osu, 1 nie g³osowa³. (G³osowanie nr 49)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawkê szóst¹ omijamy.
Tym samym przystêpujemy do g³osowania nad
poprawk¹ siódm¹. Nad poprawkami siódm¹
i dziesi¹t¹ nale¿y g³osowaæ ³¹cznie. Obie te poprawki precyzuj¹, ¿e dodawane przepisy odsy³aj¹
do przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za
pracê.
Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za? Proszê o naciœniêcie przycisku „za”
i podniesienie rêki.
Kto jest przeciw? Proszê o naciœniêcie przycisku „przeciw” i podniesienie rêki.
Kto z pañstwa siê wstrzyma³ od g³osu? Proszê o
naciœniêcie przycisku „wstrzymujê siê” i podniesienie rêki.
Odczytujê pañstwa werdykt.
88 obecnych senatorów g³osowa³o za. (G³osowanie nr 50)
Przyjêliœmy obie te poprawki: siódm¹ i dziesi¹t¹.
Poprawka ósma wskazuje, ¿e zmiany danych
zawartych w wykazie osób, które uzyska³y certyfikat ksiêgowy, zg³asza siê ministrowi prowadz¹cemu wykaz.
Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za? Proszê o naciœniêcie
przycisku „za” i podniesienie rêki.
Kto jest przeciw? Przycisk „przeciw” i podniesienie rêki.
Kto siê wstrzyma³ od g³osu? Przycisk „wstrzymujê siê” i podniesienie rêki.
Odczytujê wyniki.
Na 87 obecnych senatorów 86 g³osowa³o za,
1 nie g³osowa³. (G³osowanie nr 51)
Dziêkujê bardzo. Tym samym przyjêliœmy tê
poprawkê.
Poprawka dziewi¹ta, przypominam, zosta³a
przeg³osowana ³¹cznie z trzeci¹ i czwart¹. Dziesi¹ta zosta³a przeg³osowana ³¹cznie z poprawk¹
siódm¹.
Panie Senator, Panowie Senatorowie, przyjêcie
poprawki jedenastej wykluczy g³osowanie nad
poprawk¹ dwunast¹. Poprawka jedenasta uchyla
zbêdny przepis dotycz¹cy obowi¹zku ubezpieczenia od odpowiedzialnoœci cywilnej przez podmioty
us³ugowo prowadz¹ce ksiêgi rachunkowe. Obowi¹zek ten zosta³ sformu³owany w innym przepisie ustawy. Uchylenie art. 80a powoduje koniecznoœæ zmiany w zakresie przepisu karnego.
Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci i podniesienie rêki.
Kto z pañstwa jest za, naciska przycisk„za”
i podnosi rêkê.
Kto jest przeciw, naciska przycisk „przeciw”
i podnosi rêkê.
Kto z pañstwa wstrzyma³ siê od g³osu, naciska
przycisk „wstrzymujê siê” i podnosi rêkê.
Dziêkujê bardzo. Odczytujê wyniki.
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Na 87 obecnych senatorów 85 g³osowa³o za,
1 wstrzyma³ siê od g³osu, 1 nie g³osowa³. (G³osowanie nr 52)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Tym samym omijamy poprawkê dwunast¹.
Nad poprawkami: trzynast¹, piêtnast¹, siedemnast¹ i dwudziest¹, nale¿y g³osowaæ ³¹cznie.
Przyjêcie tych poprawek wyklucza g³osowanie
nad poprawk¹ szesnast¹. Poprawki: trzynasta,
piêtnasta, siedemnasta i dwudziesta, formu³uj¹
przepisy przejœciowe okreœlaj¹ce zasady przeprowadzenia egzaminów w odniesieniu do osób,
które z³o¿¹ wnioski o zakwalifikowanie do egzaminu do dnia 30 wrzeœnia 2008 r., dodaj¹ przepis przejœciowy utrzymuj¹cy czasowo w mocy
niektóre akty wykonawcze, a tak¿e modyfikuj¹
przepis o wejœciu w ¿ycie, uwzglêdniaj¹c dodawane przepisy przejœciowe.
Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za? Proszê o naciœniêcie przycisku ”za”
i podniesienie rêki.
Kto jest przeciw? Przycisk „przeciw” i podnieœæ
rêkê.
Kto wstrzyma³ siê od g³osu? Przycisk „wstrzymujê siê” i podnieœæ rêkê.
Odczytujê wyniki…
Jeszcze sama zag³osujê, przepraszam bardzo.
G³osowanie jest zakoñczone, wyniki s¹ ostateczne.
Na 87 obecnych senatorów 83 g³osowa³o za,
nikt nie by³ przeciw, 3 wstrzyma³o siê od g³osu,
1 nie g³osowa³. (G³osowanie nr 53)
Szanowni Pañstwo, tym samym poprawki:
trzynasta, piêtnasta, siedemnasta i dwudziesta,
zosta³y przez nas przyjête.
Poprawka czternasta, Panie i Panowie Senatorowie, ma charakter redakcyjny.
Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za? Przycisk ”za” i podniesienie rêki.
Kto jest przeciw? Przycisk „przeciw” i podniesienie rêki.
Kto siê wstrzyma³ od g³osu? Przycisk „wstrzymujê siê” i podniesienie rêki.
Dziêkujê bardzo. Odczytujê wyniki.
Na 89 obecnych senatorów 88 g³osowa³o za,
1 nie g³osowa³. (G³osowanie nr 54)
Przyjêliœmy tê poprawkê.
Poprawka piêtnasta zosta³a ju¿ przeg³osowana
³¹cznie z poprawk¹ trzynast¹, siedemnast¹ i dwudziest¹. Nad poprawk¹ szesnast¹ nie g³osujemy,
poniewa¿ przyjêliœmy poprawki: trzynast¹, piêtnast¹, siedemnast¹ i dwudziest¹. Siedemnasta
te¿ zosta³a ju¿ przeg³osowana ³¹cznie z trzynast¹,
piêtnast¹ i dwudziest¹.
Poprawka osiemnasta uwzglêdnia, ¿e podstaw¹ dzia³ania komisji egzaminacyjnej bêdzie ustawa o rachunkowoœci, a nie ustawa j¹ nowelizuj¹ca.
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Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za? Proszê o naciœniêcie przycisku „za”
i podniesienie rêki.
Kto jest przeciw? Proszê nacisn¹æ „przeciw”
i podnieœæ rêkê.
Kto wstrzyma³ siê od g³osu? Przycisk „wstrzymujê siê” i podniesienie rêki.
Odczytujê wyniki g³osowania, które nie mog¹
ulec zmianie.
Na 88 obecnych senatorów 87 g³osowa³o za,
1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowanie nr 55)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka dziewiêtnasta zmierza do zastosowania w przepisie przejœciowym formu³y zgodnej
z zasadami techniki prawodawczej.
Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za? Przycisk ”za” i podniesienie rêki.
Kto jest przeciw? Przycisk „przeciw” i podniesienie rêki.
I tak samo wstrzymuj¹cy siê od g³osu podnosz¹
rêce.
Koniec, zakoñczone g³osowanie.
Na 85 obecnych senatorów 85 g³osowa³o za,
nikt nie by³ przeciw, nikt siê nie wstrzyma³ od
g³osowania. (G³osowanie nr 56)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka dwudziesta zosta³a ju¿ przeg³osowana ³¹cznie z trzynast¹, piêtnast¹ i siedemnast¹.
Teraz zarz¹dzam g³osowanie nad podjêciem
uchwa³y w ca³oœci, ze zmianami wynikaj¹cymi
z przyjêtych poprawek.
Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za podjêciem uchwa³y?
Proszê o naciœniêcie przycisku „za” i podniesienie rêki.
Kto jest przeciw? Proszê o naciœniêcie przycisku „przeciw” i podniesienie rêki.
Kto siê wstrzyma³ od g³osu? Proszê o naciœniêcie przycisku „wstrzymujê siê” i podniesienie rêki.
Proszê o podanie wyników g³osowania. G³osowanie zosta³o zakoñczone.
89 obecnych senatorów g³osowa³o za. (G³osowanie nr 57)
89 obecnych senatorów jednog³oœnie podjê³o
uchwa³ê w sprawie ustawy o zmianie ustawy o rachunkowoœci.
Szanowni Pañstwo, powracamy do rozpatrywania punktu dziewi¹tego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o przenoszeniu praw emerytalnych urzêdników Wspólnot
Europejskich.
Przypominam, ¿e debata nad rozpatrywan¹
ustaw¹ zosta³a zakoñczona i obecnie mo¿emy
przyst¹piæ do g³osowania w tej sprawie.
Przystêpujemy do g³osowania w sprawie ustawy o przenoszeniu praw emerytalnych urzêdników Wspólnot Europejskich.
Przypominam, ¿e Komisja Rodziny i Polityki
Spo³ecznej przedstawi³a projekt uchwa³y, w którym wnosi³a o przyjêcie tej ustawy bez poprawek.
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Jest to w druku senackim nr 51A.
Przystêpujemy do g³osowania nad przedstawionym przez komisjê projektem uchwa³y.
Proszê o naciœniêcie przycisku „obecnoœci”.
Kto z pañstwa senatorów jest za przyjêciem
przedstawionego projektu uchwa³y? Proszê o naciœniêcie przycisku „za” i podniesienie rêki.
Kto jest przeciw? Proszê o naciœniêcie przycisku „przeciw” i podniesienie rêki.
Kto siê wstrzyma³ od g³osu? Proszê o naciœniêcie przycisku „wstrzymujê siê” i podniesienie rêki.
Proszê o podanie wyników.
Wyniki s¹ nastêpuj¹ce: obecnych 85 senatorów, 84 g³osowa³o za, 1 wstrzyma³ siê od g³osu.
(G³osowanie nr 58)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Senat zdecydowan¹ wiêkszoœci¹ g³osów podj¹³
uchwa³ê w sprawie ustawy o przenoszeniu praw
emerytalnych urzêdników Wspólnoty Europejskiej.
Powracamy do rozpatrywania punktu dziesi¹tego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w pañstwach cz³onkowskich Unii Europejskiej.
Przypominam, ¿e debata nad rozpatrywan¹
ustaw¹ zosta³a zakoñczona i obecnie mo¿emy
przyst¹piæ do g³osowania w sprawie tej ustawy.
Przystêpujemy do g³osowania w sprawie ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w pañstwach cz³onkowskich Unii
Europejskiej.
Przypominam, ¿e Komisja Nauki, Edukacji
i Sportu przedstawi³a projekt uchwa³y, w którym
wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy.
Znajd¹ go pañstwo senatorowie w druku senackim nr 50A.
Zgodnie z art. 54 ust. 1 Regulaminu Senatu za
chwilê przeprowadzimy kolejne g³osowania nad
przedstawionymi poprawkami, a nastêpnie nad
podjêciem uchwa³y w ca³oœci, ze zmianami wynikaj¹cymi z przyjêtych poprawek.
Przystêpujemy do g³osowania nad przedstawionymi przez komisjê poprawkami.
Poprawka pierwsza polega na wykreœleniu
z definicji doœwiadczenia zawodowego pojêcia
praktyki zawodowej, które nie jest w ustawie jednoznacznie okreœlone.
Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za? Przycisk „za” i podniesienie rêki.
Kto jest przeciw? Przycisk „przeciw” i podniesienie rêki.
Kto wstrzyma³ siê od g³osu? Przycisk „wstrzymujê siê” i podniesienie rêki.
Dziêkujê bardzo.
Obecnych 85 senatorów, 83 g³osowa³o za, ¿aden nie by³ przeciw, 2 wstrzyma³o siê od g³osu.
(G³osowanie nr 59)
Poprawka zosta³a przyjêta.

Poprawka druga zmierza do tego, aby organ
w³aœciwy do przeprowadzenia postêpowania
w sprawie uznania kwalifikacji móg³ wyznaczyæ
wnioskodawcy taki termin na uzupe³nienie braków formalnych wniosku, jaki bêdzie konieczny,
bior¹c pod uwagê rodzaj dokumentu.
Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa senatorów jest za? Przycisk „za”
i podniesienie rêki.
Kto jest przeciw? Przycisk „przeciw” i podniesienie rêki.
Kto wstrzymuje siê od g³osu? Przycisk „wstrzymujê siê” i podniesienie rêki.
G³osowanie jest zakoñczone.
Obecnych jest 84 senatorów, wszyscy g³osowali za przyjêciem tej poprawki. (G³osowanie nr 60)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka trzecia polega na rozszerzeniu katalogu dokumentów potwierdzaj¹cych dane wnioskodawcy, w stosunku do których nie bêdzie wymagane t³umaczenie na jêzyk polski.
Proszê o podjêcie g³osowania.
Kto jest za? Proszê o naciœniêcie przycisku „za”
i podniesienie rêki.
Kto jest przeciw? Przycisk „przeciw” i podniesienie rêki.
Kto wstrzyma³ siê od g³osu? Proszê o naciœniêcie przycisku „wstrzymujê siê” i podniesienie rêki.
Proszê o podanie wyników g³osowania.
Obecnych 85 senatorów, 84 senatorów by³o za
przyjêciem tej poprawki, 1 wstrzyma³ siê od g³osu.
(G³osowanie nr 61)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka czwarta ma charakter redakcyjny.
Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za? Przycisk „za” i podniesienie rêki.
Kto jest przeciw? Przycisk „przeciw” i podniesienie rêki.
Kto siê wstrzyma³ od g³osu, naciska przycisk
„wstrzymujê siê” i podnosi rêkê.
Proszê o podanie wyników. G³osowanie zakoñczono.
Obecnych 84 senatorów, za g³osowa³o 83, 1 nie
g³osowa³. (G³osowanie nr 62)
Poprawka redakcyjna zosta³a przyjêta.
Poprawka pi¹ta równie¿ ma charakter redakcyjny.
Proszê uprzejmie o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za t¹ poprawk¹, podnosi rêkê i naciska przycisk „za”.
Kto jest przeciw?
I kto z pañstwa wstrzyma³ siê od g³osu?
Czytam wyniki: 85 senatorów podjê³o jednomyœlnie decyzjê o przyjêciu tej poprawki. (G³osowanie nr 63)
Poprawka zosta³a zatem przyjêta.
Poprawka szósta wprowadza upowa¿nienie
dla ministra w³aœciwego do spraw szkolnictwa
wy¿szego do wyznaczenia pracownika z obs³u-
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guj¹cego go urzêdu do pe³nienia funkcji koordynatora.
Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za? Proszê o naciœniêcie przycisku „za”
i podniesienie rêki.
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê bardzo. G³osowanie jest zakoñczone.
86 senatorów zadecydowa³o o przyjêciu tej poprawki. (G³osowanie nr 64)
Tak wiêc równie¿ tê poprawkê przyjêliœmy jednog³oœnie.
Poprawka siódma ma charakter redakcyjny.
Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa senatorów jest za, naciska przycisk „za” i podnosi rêkê.
Kto jest przeciw, naciska przycisk „przeciw”
i podnosi rêkê.
Kto wstrzymuje siê od g³osu, naciska przycisk
„wstrzymuje siê” i podnosi rêkê.
Dziêkujê bardzo. Odczytujê wyniki.
84 senatorów obecnych, 83 g³osowa³o za przyjêciem poprawki o charakterze redakcyjnym, 1
senator nie g³osowa³ – nie móg³ podj¹æ decyzji.
(G³osowanie nr 65)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Po przeprowadzeniu g³osowañ nad wszystkimi
poprawkami przechodzimy do g³osowania nad
podjêciem uchwa³y w ca³oœci, ze zmianami wynikaj¹cymi z przyjêtych poprawek.
Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa senatorów jest za przyjêciem
projektu uchwa³y? Proszê o naciœniêcie przycisku
„za” i podniesienie rêki.
Kto jest przeciw? Przycisk „przeciw” i podniesienie rêki.
Kto siê wstrzyma³ od g³osu? Proszê o naciœniêcie przycisku „wstrzymujê siê” i podniesienie rêki.
Dziêkujê bardzo. Proszê o podanie wyników
g³osowania.
Obecnych 87 senatorów, wszyscy pañstwo senatorowie g³osowali za. (G³osowanie nr 66)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Senat jednomyœlnie podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w pañstwach cz³onkowskich Unii
Europejskiej.
Dziêkujê bardzo.
Powracamy do rozpatrywania punktu jedenastego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o nadaniu nowej nazwy Akademii Œwiêtokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego
w Kielcach.
Przypominam, ¿e debata nad rozpatrywan¹
ustaw¹ zosta³a zakoñczona i obecnie mo¿emy
przyst¹piæ do g³osowania w tej sprawie.
Przystêpujemy do g³osowania w sprawie
ustawy o nadaniu nowej nazwy Akademii Œwiê-
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tokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach.
Przypominam, ¿e Komisja Nauki, Edukacji
i Sportu przedstawi³a projekt uchwa³y, w którym
wnosi o przyjêcie tej ustawy bez poprawek.
Znajd¹ go pañstwo senatorowie w druku senackim nr 53A.
Przystêpujemy do g³osowania nad przedstawionym przez komisjê projektem uchwa³y.
Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za przyjêciem przedstawionego projektu uchwa³y? Proszê o naciœniêcie
przycisku „za” i podniesienie rêki.
Kto jest przeciw? Proszê o naciœniêcie przycisku „przeciw” i podniesienie rêki.
Kto siê wstrzyma³ od g³osu, naciska przycisk
„wstrzymujê siê” i podnosi rêkê.
Proszê o podanie wyników g³osowania.
Jak pañstwo senatorowie widz¹, obecnych jest
87 senatorów, za g³osowa³o 86, 1 nie g³osowa³.
(G³osowanie nr 67)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Senat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o nadaniu
nowej nazwy Akademii Œwiêtokrzyskiej im. Jana
Kochanowskiego w Kielcach.
Powracamy do rozpatrywania punktu
dwunastego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o nadaniu nowej nazwy
Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach.
Przypominam, ¿e debata nad rozpatrywan¹
ustaw¹ zosta³a zakoñczona i obecnie mo¿emy
przyst¹piæ do g³osowania w sprawie tej ustawy.
Przystêpujemy do g³osowania w sprawie ustawy o nadaniu nowej nazwy Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach.
Ten projekt znajd¹ pañstwo w druku senackim
nr 52A.
Komisja Nauki, Edukacji i Sportu przedstawi³a
projekt uchwa³y, w którym wnosi³a o przyjêcie tej
ustawy bez poprawek.
Przystêpujemy do g³osowania nad przedstawionym przez komisjê projektem uchwa³y.
Proszê pañstwa o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za przyjêciem przedstawionego projektu uchwa³y? Proszê o naciœniêcie
przycisku „za” i podniesienie rêki.
Kto jest przeciw, naciska przycisk „przeciw”
i podnosi rêkê.
Kto siê wstrzyma³ od g³osu, naciska przycisk
„wstrzymujê siê” i podnosi rêkê.
Dziêkujê bardzo. Proszê o podanie wyników
g³osowania. G³osowanie jest zakoñczone.
Obecnych 87 senatorów, 86 g³osowa³o za,
1 wstrzyma³ siê od g³osowania. (G³osowanie
nr 68)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Senat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o nadaniu
nowej nazwy Akademii Wychowania Fizycznego
w Katowicach.
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Powracamy do rozpatrywania punktu trzynastego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o nadaniu Akademii Medycznej
w Warszawie nazwy „Warszawski Uniwersytet
Medyczny”.
Przypominam, ¿e debata nad rozpatrywan¹ ustaw¹ zosta³a zakoñczona i obecnie mo¿emy przyst¹piæ do g³osowania w sprawie tej
ustawy.
Przystêpujemy do g³osowania w sprawie ustawy o nadaniu Akademii Medycznej w Warszawie
nazwy „Warszawski Uniwersytet Medyczny”.
Przypominam, ¿e Komisja Nauki, Edukacji
i Sportu przedstawi³a projekt uchwa³y, w którym
wnosi³a o przyjêcie tej ustawy bez poprawek.
Jest on zamieszczony w druku senackim
nr 54A.
Panie i Panowie Senatorowie, przystêpujemy
do g³osowania nad przedstawionym przez komisjê projektem uchwa³y.
Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za przyjêciem przedstawionego projektu uchwa³y, naciska przycisk „za”
i podnosi rêkê.
Kto jest przeciw, naciska przycisk „przeciw”
i podnosi rêkê.
Kto siê wstrzyma³ od g³osu, naciska przycisk
„wstrzymujê siê” i podnosi rêkê.
Proszê o podanie wyników g³osowania. G³osowanie jest zakoñczone.
Obecnych 87 senatorów, za g³osowa³o 86, przeciw – 1. (G³osowanie nr 69)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Senat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o nadaniu
Akademii Medycznej w Warszawie nazwy „Warszawski Uniwersytet Medyczny”.
Powracamy do rozpatrywania punktu czternastego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o nadaniu Akademii Medycznej
im. prof. Feliksa Skubiszewskiego w Lublinie nazwy „Uniwersytet Medyczny w Lublinie”.
Przypominam, ¿e debata nad rozpatrywan¹
ustaw¹ zosta³a zakoñczona i obecnie mo¿emy
przyst¹piæ do g³osowania w sprawie tej ustawy.
Przystêpujemy do g³osowania w sprawie ustawy o nadaniu Akademii Medycznej im. prof. Feliksa Skubiszewskiego w Lublinie nazwy „Uniwersytet Medyczny w Lublinie”.
Przypominam, ¿e Komisja Nauki, Edukacji
i Sportu przedstawi³a projekt uchwa³y, w którym
wnosi³a o przyjêcie tej ustawy bez poprawek.
W druku nr 55A jest ten projekt uchwa³y.
Przystêpujemy do g³osowania nad przedstawionym przez komisjê projektem uchwa³y.
Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa senatorów jest za przyjêciem
przedstawionego projektu uchwa³y? Proszê o naciœniêcie przycisku „za” i podniesienie rêki.

Kto jest przeciwny, naciska przycisk „przeciw”
i podnosi rêkê.
Kto siê wstrzyma³ od g³osu, naciska przycisk
„wstrzymujê siê” i podnosi rêkê.
Proszê o podanie wyników g³osowania. G³osowanie jest zakoñczone.
Na 87 obecnych senatorów 86 g³osowa³o za,
1 – przeciw. (G³osowanie nr 70)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Senat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o nadaniu
Akademii Medycznej im. prof. Feliksa Skubiszewskiego w Lublinie nazwy „Uniwersytet Medyczny
w Lublinie”.
Powracamy do rozpatrywania punktu piêtnastego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o nadaniu Akademii Medycznej
w Bia³ymstoku nazwy „Uniwersytet Medyczny
w Bia³ymstoku”.
Przypominam, ¿e debata nad rozpatrywan¹
ustaw¹ zosta³a zakoñczona i obecnie mo¿emy
przyst¹piæ do g³osowania w sprawie tej ustawy.
Przystêpujemy do g³osowania w sprawie
ustawy o nadaniu Akademii Medycznej w Bia³ymstoku nazwy „Uniwersytet Medyczny w Bia³ymstoku”.
Przypominam, ¿e Komisja Nauki, Edukacji
i Sportu przedstawi³a projekt uchwa³y, w którym
wnosi³a o przyjêcie jej bez poprawek.
Jest on w druku senackim nr 56A.
Przystêpujemy do g³osowania nad przedstawionym przez komisjê projektem uchwa³y.
Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa senatorów jest za przyjêciem
przedstawionego projektu uchwa³y? Proszê o naciœniêcie przycisku „za” i podniesienie rêki.
Kto jest przeciw? Proszê o naciœniêcie przycisku „przeciw” i podniesienie rêki.
Kto siê wstrzyma³ od g³osu, naciska przycisk
„wstrzymujê siê” i podnosi rêkê.
Proszê o podanie wyników g³osowania.
Na 85 obecnych senatorów 84 g³osowa³o za,
1 – przeciw. (G³osowanie nr 71)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Senat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o nadaniu
Akademii Medycznej w Bia³ymstoku nazwy „Uniwersytet Medyczny w Bia³ymstoku”.
Dziêkujê bardzo.
Powracamy do rozpatrywania punktu szesnastego porz¹dku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o zasadach przekazywania zak³adowych budynków mieszkalnych
przez przedsiêbiorstwa pañstwowe.
Przypominam, ¿e w dniu wczorajszym zosta³o
przedstawione sprawozdanie komisji o projekcie
ustawy oraz zosta³a przeprowadzona dyskusja
i obecnie, zgodnie z art. 81 ust. 5 Regulaminu Senatu, mo¿emy przyst¹piæ do trzeciego czytania
projektu ustawy.
Przystêpujemy wiêc, Szanowni Pañstwo, do
trzeciego czytania projektu ustawy o zmianie
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ustawy o zasadach przekazywania zak³adowych
budynków mieszkalnych przez przedsiêbiorstwa
pañstwowe.
Informujê, ¿e w tej sytuacji, zgodnie z art. 82
ust. 1 Regulaminu Senatu, trzecie czytanie projektu ustawy obejmuje jedynie g³osowanie.
Przypominam, ¿e komisje po rozpatrzeniu
przedstawionego przez wnioskodawców projektu
ustawy wnosz¹ o jego przyjêcie bez poprawek.
Komisje proponuj¹ ponadto, aby Senat upowa¿ni³ senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego do
reprezentowania stanowiska Senatu w dalszych
pracach nad tym projektem.
Przystêpujemy wiêc do g³osowania nad przedstawionym przez komisje projektem ustawy
o zmianie ustawy o zasadach przekazywania zak³adowych budynków mieszkalnych przez przedsiêbiorstwa pañstwowe oraz nad projektem
uchwa³y w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy.
Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa senatorów jest za przyjêciem
przedstawionych projektów? Proszê o naciœniêcie
przycisku „za” i podniesienie rêki.
Kto jest przeciw, naciska przycisk „przeciw”
i podnosi rêkê.
Kto siê wstrzyma³ od g³osu, naciska przycisk
„wstrzymujê siê” i podnosi rêkê.
Proszê o podanie wyników g³osowania.
Szanowni Pañstwo, na 86 obecnych senatorów
85 g³osowa³o za, 1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowanie nr 72)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Senat przyj¹³ projekt ustawy o zmianie ustawy o zasadach przekazywania zak³adowych budynków
mieszkalnych przez przedsiêbiorstwa pañstwowe
i podj¹³ uchwa³ê w sprawie wniesienia do Sejmu
tego projektu ustawy.
Jednoczeœnie informujê, ¿e Senat upowa¿ni³
senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego do reprezentowania stanowiska Senatu w dalszych pracach nad tym projektem.
Powracamy do rozpatrywania punktu siedemnastego porz¹dku obrad: drugie czytanie
projektu ustawy o zmianie ustawy o zak³adowym
funduszu œwiadczeñ socjalnych.
Przypominam, ¿e w dniu wczorajszym zosta³o
przedstawione sprawozdanie komisji o projekcie
ustawy oraz zosta³a przeprowadzona dyskusja.
Obecnie, zgodnie z art. 81 ust. 5 Regulaminu Senatu, mo¿emy przyst¹piæ do trzeciego czytania
projektu ustawy.
Przystêpujemy wiêc do trzeciego czytania projektu ustawy o zmianie ustawy o zak³adowym
funduszu œwiadczeñ socjalnych.
Informujê, ¿e w tej sytuacji, zgodnie z art. 82
ust. 1 Regulaminu Senatu, trzecie czytanie projektu ustawy obejmuje jedynie g³osowanie.
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Przypominam, ¿e komisje po rozpatrzeniu
przedstawionego przez wnioskodawców projektu ustawy wnosz¹ o jego przyjêcie bez poprawek.
Komisje proponuj¹ ponadto, aby Senat upowa¿ni³ senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego do
reprezentowania stanowiska Senatu w dalszych
pracach nad tym projektem.
Przystêpujemy wiêc do g³osowania nad przedstawionym przez komisje projektem ustawy
o zmianie ustawy o zak³adowym funduszu œwiadczeñ socjalnych oraz nad projektem uchwa³y
w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu
ustawy.
Proszê uprzejmie pañstwa o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa senatorów jest za przyjêciem
przedstawionych projektów? Proszê o naciœniêcie
przycisku „za” i podniesienie rêki.
Kto jest przeciw, naciska przycisk „przeciw”
i podnosi rêkê.
Kto siê wstrzyma³ od g³osu, naciska przycisk
„wstrzymujê siê” i podnosi rêkê.
Proszê uprzejmie o podanie wyników g³osowania.
G³osowanie jest zakoñczone.
Na 87 obecnych senatorów wszyscy g³osowali
za. (G³osowanie nr 73)
Stwierdzam, ¿e wszyscy senatorowie przyjêli
projekt ustawy o zmianie ustawy o zak³adowym
funduszu œwiadczeñ socjalnych i jednomyœlnie
podjêli uchwa³ê w sprawie wniesienia do Sejmu
tego projektu ustawy.
Jednoczeœnie informujê, ¿e Senat upowa¿ni³
senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego do reprezentowania stanowiska Senatu w dalszych pracach nad tym projektem.
Powracamy do rozpatrywania punktu
osiemnastego porz¹dku obrad: drugie czytanie
projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Przypominam, ¿e w dniu wczorajszym zosta³o
przedstawione sprawozdanie komisji o projekcie
ustawy oraz zosta³a przeprowadzona dyskusja
i obecnie, zgodnie z art. 85 ust. 1 Regulaminu Senatu, mo¿emy przyst¹piæ do trzeciego czytania
projektu ustawy.
Przystêpujemy wiêc do trzeciego czytania projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Informujê, ¿e w tej sytuacji, zgodnie z art. 82
ust. 1 Regulaminu Senatu, trzecie czytanie projektu ustawy obejmuje, Szanowni Pañstwo, jedynie g³osowanie.
Przypominam, ¿e komisje po rozpatrzeniu
przedstawionego przez wnioskodawców projektu
ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym
od osób fizycznych wnosz¹ o przyjêcie bez poprawek za³¹czonego projektu ustawy oraz projektu
uchwa³y w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy.
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Komisje proponuj¹ ponadto, aby Senat upowa¿ni³ pana senatora Bohdana Paszkowskiego do
reprezentowania stanowiska Senatu w dalszych
pracach nad tym projektem.
Przystêpujemy wiêc do g³osowania nad przedstawionym przez komisje projektem ustawy
o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób
fizycznych oraz nad projektem uchwa³y w sprawie
wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy.
Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa senatorów jest za przyjêciem
przedstawionych projektów? Proszê o naciœniêcie
przycisku „za” i podniesienie rêki.
Kto z pañstwa 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 g³osowania. G³osowanie jest zakoñczone.
Na 85 obecnych senatorów wszyscy byli za.
(G³osowanie nr 74)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Senat przyj¹³ projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i jednomyœlnie podj¹³ uchwa³ê w sprawie wniesienia do
Sejmu tego projektu ustawy.
Jednoczeœnie informujê pañstwa senatorów,
¿e Senat upowa¿ni³ pana senatora Bohdana Paszkowskiego do reprezentowania stanowiska Senatu w dalszych pracach nad tym projektem.
Powracamy do rozpatrywania punktu dziewiêtnastego porz¹dku obrad: drugie czytanie
projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz ustawy – Prawo o notariacie.
Przypominam, ¿e w dniu wczorajszym zosta³o
przedstawione sprawozdanie komisji o projekcie
ustawy oraz zosta³a przeprowadzona dyskusja
i obecnie, zgodnie z art. 81 ust. 5 Regulaminu Senatu, mo¿emy przyst¹piæ do trzeciego czytania
projektu ustawy.
Przystêpujemy wiêc do trzeciego czytania projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny
oraz ustawy – Prawo o notariacie.
Informujê, ¿e zgodnie z art. 82 ust. 1 Regulaminu Senatu trzecie czytanie projektu ustawy obejmuje jedynie g³osowanie.
Przypominam, ¿e komisje po rozpatrzeniu
przedstawionego przez wnioskodawców projektu
ustawy wnosz¹ o przyjêcie go bez poprawek wraz
z projektem uchwa³y w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy.
Komisje proponuj¹ ponadto, aby Senat upowa¿ni³ senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego do
reprezentowania stanowiska Senatu w dalszych
pracach nad tym projektem.
Przystêpujemy wiêc, Szanowni Pañstwo, do
g³osowania nad przedstawionym przez komisje
projektem ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cy-

wilny oraz ustawy – Prawo o notariacie i nad projektem uchwa³y w sprawie wniesienia do Sejmu
tego projektu ustawy.
(G³os z sali: Tu jest pomy³ka. Tu jest Paszkowski.)
Bardzo przepraszam, zosta³am mylnie poinformowana.
Wracam do momentu, kiedy komisje proponuj¹, aby Senat upowa¿ni³ senatora. Proszê mi podaæ, czy to ma byæ pan senator Krzysztof Kwiatkowski.
(G³osy z sali: Nie.)
(G³os z sali: Bohdan Paszkowski.)
(Senator Krzysztof Kwiatkowski: Komisja podjê³a…)
Przepraszam bardzo, proszê o wyjaœnienie tej
kwestii.
(G³os z sali: Senator Kwiatkowski.)
Bardzo dziêkujê.
Czyli zosta³am wprowadzona w b³¹d? Czy to
rzeczywiœcie by³ senator Krzysztof Kwiatkowski,
tak?
(G³osy z sali: Tak.)
(Senator Krzysztof Kwiatkowski: Nie, nie. Zaraz, zaraz, Pani Marsza³ek.)
Szanowni Pañstwo, bardzo przepraszam, jak¹
decyzjê…
(Senator Krzysztof Kwiatkowski: Nie, komisje
upowa¿ni³y Bohdana.)
Przepraszam bardzo, jak¹ decyzjê podjê³y komisje?
(Senator Krzysztof Kwiatkowski: Przepraszam, ja to jeszcze skonsultujê z cz³onkami komisji, ale – moim zdaniem – w wypadku tego projektu upowa¿niony by³ pan senator Bohdan Paszkowski.)
Proszê o przekazanie sprawozdania.
(G³os z sali: Sprawozdawc¹ jest pan senator
Kwiatkowski.)
(Senator Krzysztof Kwiatkowski: Dobrze, przepraszam, przyjmujê, bêdê sprawozdawc¹.)
(G³os z sali: Chcê zwróciæ uwagê, ¿e regulamin
nie przewiduje takich g³osów.)
Bardzo dziêkujê za tê uwagê.
Kontynuujemy g³osowania.
Komisje proponuj¹, aby Senat upowa¿ni³ senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego do reprezentowania stanowiska Senatu w dalszych pracach
nad tym projektem.
Szanowni Pañstwo, przystêpujemy do g³osowania nad przedstawionym przez komisjê projektem ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny
oraz ustawy – Prawo o notariacie i nad projektem
uchwa³y w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy.
Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa senatorów jest za przyjêciem
przedstawionych projektów? Proszê o naciœniêcie
przycisku „za” i podniesienie rêki.
Kto jest przeciw? Przycisk „przeciw” i podniesienie rêki.
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Kto siê wstrzymuje od g³osu? Przycisk „wstrzymujê siê” i podniesienie rêki.
G³osowanie zakoñczone. Proszê o podanie wyników g³osowania.
Na 85 obecnych senatorów 78 by³o za, 7 – przeciw. G³osowanie nr 75)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Senat przyj¹³ projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz ustawy – Prawo o notariacie
i podj¹³ uchwa³ê w sprawie wniesienia do Sejmu
tego projektu ustawy.
Jednoczeœnie informujê, ¿e Senat upowa¿ni³
senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego do reprezentowania stanowiska Senatu w dalszych pracach nad tym projektem.
Powracamy do rozpatrywania punktu dwudziestego pi¹tego porz¹dku obrad… Przepraszam, dwudziestego pierwszego, tak? le przeczyta³am, przepraszam pañstwa.
Powracamy do rozpatrywania punktu dwudziestego pierwszego porz¹dku obrad: drugie czytanie…
(G³os z sali: Prosimy wolniej.)
…projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji
oraz niektórych innych ustaw.
(Rozmowy na sali)
Przypominam, ¿e w dniu wczorajszym zosta³o
przedstawione… Przepraszam bardzo.
(G³os z sali: Teraz dwudziesty ósmy punkt, a na
koñcu bêdzie dwudziesty pierwszy.)
(G³os z sali: Kto tu decyduje?)
Szanowni Pañstwo, proszê mnie nie dezinformowaæ.
Powracamy do rozpatrywania punktu dwudziestego pierwszego porz¹dku obrad: drugie
czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw.
Przypominam, ¿e w dniu wczorajszym zosta³o
przedstawione sprawozdanie komisji o projekcie
ustawy oraz zosta³a przeprowadzona dyskusja
i obecnie, zgodnie z art. 81 ust. 5 Regulaminu Senatu, mo¿emy przyst¹piæ do trzeciego czytania
projektu ustawy.
Przystêpujemy wiêc do trzeciego czytania projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw.
Informujê, ¿e zgodnie z art. 82 ust. 1 Regulaminu Senatu trzecie czytanie projektu ustawy obejmuje jedynie g³osowanie.
Przypominam, ¿e komisje po rozpatrzeniu przedstawionego przez wnioskodawców projektu ustawy
wnosz¹ o przyjêcie bez poprawek za³¹czonego projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw oraz projektu uchwa³y w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy.
Komisje proponuj¹ ponadto, aby Senat upowa¿ni³ senator Gra¿ynê Sztark do reprezentowania stanowiska Senatu w dalszych pracach nad
tym projektem.
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Przystêpujemy wiêc do g³osowania nad przedstawionym przez komisjê projektem ustawy
o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych
ustaw i nad projektem uchwa³y w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy.
Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa senatorów jest za przyjêciem
przedstawionych projektów? Proszê o naciœniêcie
przycisku „za” i podniesienie rêki.
Kto jest przeciw? Proszê o naciœniêcie przycisku „przeciw” i podniesienie rêki.
Kto siê wstrzyma³ od g³osu? Proszê o naciœniêcie przycisku „wstrzymujê siê” i podniesienie
rêki.
Proszê o podanie wyników g³osowania.
Wyniki s¹ nastêpuj¹ce: na obecnych 86
senatorów wszyscy g³osowali za. (G³osowanie
nr 76)
W zwi¹zku z tym stwierdzam, ¿e Senat przyj¹³
projekt ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz
niektórych innych ustaw i podj¹³ uchwa³ê
w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu
ustawy.
Jednoczeœnie informujê, ¿e Senat upowa¿ni³
pani¹ senator Gra¿ynê Sztark do reprezentowania stanowiska Senatu w dalszych pracach nad
tym projektem.
Szanowni Pañstwo, powracamy do rozpatrywania punktu dwudziestego drugiego porz¹dku obrad: drugie czytanie projektu uchwa³y
w sprawie zmiany Regulaminu Senatu.
Przypominam, ¿e w dniu wczorajszym podczas
dyskusji nie zosta³ z³o¿ony wniosek przeciwny do
wniosku przedstawionego przez komisje w sprawozdaniu, wiêc teraz, zgodnie z art. 81 ust. 5
w zwi¹zku z art. 84c Regulaminu Senatu, Senat
mo¿e przyst¹piæ do trzeciego czytania projektu
uchwa³y.
Przystêpujemy wiêc do trzeciego czytania projektu uchwa³y w sprawie zmiany Regulaminu Senatu.
Informujê, trzecie czytanie projektu uchwa³y
obejmuje, jak pañstwo wiedz¹, jedynie g³osowanie.
Przypominam, ¿e komisje po rozpatrzeniu
przedstawionego przez wnioskodawców projektu
uchwa³y wnosz¹ o jego przyjêcie bez poprawek.
A znajduje siê on w druku nr 48S.
Przystêpujemy do g³osowania nad przedstawionym przez komisje projektem uchwa³y w sprawie zmiany Regulaminu Senatu.
Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa senatorów jest za przyjêciem
przedstawionego projektu? Proszê o naciœniêcie
przycisku „za” i podniesienie rêki.
Kto jest przeciw? Proszê, przycisk „przeciw”
i podniesienie rêki,
Kto siê wstrzyma³ od g³osu? Proszê, przycisk
„wstrzymujê siê” i podniesienie rêki.
Proszê o podanie wyników g³osowania.
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Na 88 obecnych senatorów 51 opowiedzia³o siê
za, 35 by³o przeciwnego zdania, 2 senatorów
wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 77)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Senat podj¹³ uchwa³ê w sprawie zmiany Regulaminu Senatu.
Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
dwudziestego ósmego porz¹dku obrad: trzecie
czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny.
Przypominam, ¿e drugie czytanie tego projektu
odby³o siê w dniu wczorajszym.
Przypominam te¿, ¿e Senat po przeprowadzonej dyskusji skierowa³ projekt ustawy do
Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw
Cz³owieka i Praworz¹dnoœci w celu ustosunkowania siê do zg³oszonego w toku dyskusji
wniosku.
Komisje na wspólnym posiedzeniu 6 lutego
2008 r. rozpatrzy³y projekt ustawy i przygotowa³y
dodatkowe sprawozdanie po³¹czonych komisji
w tej sprawie. Przypominam, ¿e jest ono zawarte
w druku 45X.
Przypominam ponadto, ¿e zgodnie z art. 82
ust. 1 Regulaminu Senatu trzecie czytanie projektu ustawy obejmuje przedstawienie Senatowi
dodatkowego sprawozdania komisji o projekcie
ustawy i g³osowanie.
Proszê zatem sprawozdawcê Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Cz³owieka i Praworz¹dnoœci, senatora Bohdana Paszkowskiego,
o zabranie g³osu i przedstawienie dodatkowego
sprawozdania komisji.

Senator Bohdan Paszkowski:
Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo Senacka!
Rzeczywiœcie w dniu wczorajszym po³¹czone
komisje: Komisja Ustawodawcza oraz Komisja
Praw Cz³owieka i Praworz¹dnoœci, rozpatrywa³y
wniosek, który zosta³ zg³oszony podczas drugiego
czytania, wniosek pana senatora Andrzejewskiego, aby nadaæ nowe brzmienie art. 226 §1 kodeksu karnego.
Komisja po przeprowadzonej dyskusji wniosku
nie popar³a i wnosi o przyjêcie przez Senat projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny w takiej formule, w jakiej by³ ujêty w druku nr 45S.
Powiem jeszcze gwoli uzupe³nienia, ¿e dominuj¹ca w komisji opinia by³a taka, ¿e propozycja zawarta w poprawce jest niezgodna z wyrokiem Trybuna³u Konstytucyjnego, z jednej strony w zakresie ograniczenia sankcji zniewagi tylko do przypadków, kiedy ta zniewaga jest publiczna, z drugiej strony poprzez wprowadzenie nowego terminu, a mianowicie „z racji pe³nionych przez niego
funkcji” – mówiê tu oczywiœcie o funkcjonariuszu
lub o osobie jemu przybranej. Przypominam, ¿e

Trybuna³ Konstytucyjny zakreœli³ tê ochronê
przed zniewag¹ tylko do okresu pe³nienia przez
funkcjonariusza swojej funkcji. Dziêkujê bardzo.
(Przewodnictwo obrad obejmuje marsza³ek
Bogdan Borusewicz)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Przypominam, ¿e zgodnie z art. 52 ust. 6,
w zwi¹zku z art. 82 ust. 2 Regulaminu Senatu,
g³os mog¹ teraz zabraæ jedynie sprawozdawcy
i wnioskodawcy.
Czy ktoœ z pañstwa senatorów chce zabraæ
g³os? Nie.
Zgodnie z art. 82 ust. 3 Regulaminu Senatu przed
przyst¹pieniem do g³osowania senatorowie mog¹
zg³aszaæ trwaj¹ce nie d³u¿ej ni¿ minutê zapytania do
sprawozdawców i wnioskodawców w zwi¹zku
z przedstawionym dodatkowym sprawozdaniem.
Czy ktoœ z pañstwa senatorów chce zadaæ takie
pytanie? Nie widzê chêtnych.
Przystêpujemy do g³osowania w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny.
Informujê, ¿e na podstawie art. 54 ust. 4 pkt 2
Regulaminu Senatu nie poddam pod g³osowanie
wniosku senatora Piotra £ukasza Andrzejewskiego, zawartego w druku nr 45X, poniewa¿ wykracza on poza zakres okreœlony w art. 85c Regulaminu Senatu, czyli nie zmierza do wykonania
orzeczenia Trybuna³u Konstytucyjnego.
Wobec tego przystêpujemy do g³osowania nad
przyjêciem przedstawionego przez komisje projektu ustawy oraz projektu uchwa³y w sprawie
wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy, zawartych w druku nr 45S.
Przypominam ponadto, ¿e komisje proponuj¹,
aby Senat upowa¿ni³ senatora Bohdana Paszkowskiego do reprezentowania stanowiska Senatu w dalszych pracach nad projektem tej ustawy.
Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa senatorów jest za przyjêciem
przedstawionych projektów? Proszê o naciœniêcie
przycisku „za” i podniesienie rêki.
Kto jest przeciw? Proszê o naciœniêcie przycisku „przeciw” i podniesienie rêki.
Kto siê wstrzyma³ od g³osu? Proszê o naciœniêcie przycisku „wstrzymujê siê” i podniesienie rêki.
Proszê o wyniki g³osowania.
Na 86 obecnych senatorów 51 g³osowa³o za, 37
– przeciw. (G³osowanie nr 78)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Senat przyj¹³ projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny i podj¹³ uchwa³ê w sprawie wniesienia
do Sejmu tego projektu ustawy.
Jednoczeœnie informujê, ¿e Senat upowa¿ni³
senatora Bohdana Paszkowskiego do reprezentowania stanowiska Senatu w dalszych pracach
nad tym projektem.
(G³osy z sali: Komunikaty.)
Proszê o komunikaty.
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Senator Sekretarz
Przemys³aw B³aszczyk:
Szanowni Pañstwo, posiedzenie konstytucyjne
grupy polsko-francuskiej odbêdzie siê w gabinecie pani marsza³ek Krystyny Bochenek bezpoœrednio po zakoñczeniu obrad Senatu.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Informujê, ¿e porz¹dek obrad pi¹tego posiedzenia Senatu zosta³ wyczerpany.
Przystêpujemy do oœwiadczeñ senatorów poza
porz¹dkiem obrad. (Rozmowy na sali)
Przypominam, ¿e zgodnie z art. 49 ust. 2 Regulaminu Senatu oœwiadczenie nie mo¿e trwaæ d³u¿ej ni¿ piêæ minut. Przedmiotem oœwiadczenia
mog¹ byæ sprawy zwi¹zane z wykonywaniem
mandatu, przy czym nie mo¿e ono dotyczyæ spraw
bêd¹cych przedmiotem porz¹dku obrad bie¿¹cego posiedzenia Sejmu.
(G³os z sali: Senatu.)
Przepraszam, posiedzenia Senatu.
Nad oœwiadczeniem senatorskim nie przeprowadza siê dyskusji.
Przypominam pañstwu senatorom, ¿e zgodnie
z art. 49 ust. 2 Regulaminu Senatu marsza³ek odmówi przyjêcia niewyg³oszonych oœwiadczeñ, których treœci nie mo¿na ustaliæ lub których wyg³oszenie przez senatora nie by³oby mo¿liwe w przys³uguj¹cym czasie, czyli w ci¹gu piêciu minut.
Proszê o zabranie g³osu pana senatora Zdzis³awa Pupê.

Senator Zdzis³aw Pupa:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Oœwiadczenie w imieniu senatorów Rzeczypospolitej Polskiej z okazji dziewiêædziesi¹tej rocznicy urodzin ksiêdza arcybiskupa Ignacego Tokarczuka. (Rozmowy na sali)
(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Proszê o chwilê spokoju.)
„Ksiê¿e Arcybiskupie Seniorze!
Z perspektywy minionego pó³wiecza, zw³aszcza
maj¹c w pamiêci okres komunistycznego systemu totalitarnego, my, senatorowie Rzeczypospolitej Polskiej, wyra¿amy wdziêcznoœæ ksiêdzu arcybiskupowi za olbrzymi wk³ad w utrzymanie
i rozwój Koœcio³a katolickiego w naszej ojczyŸnie.
Bêd¹c ordynariuszem diecezji przemyskiej
w latach 1965–1993, dokona³ ksi¹dz arcybiskup
rzeczy fenomenalnej – mimo oficjalnego zakazu
w³adz pañstwowych wybudowano tam ponad
czterysta koœcio³ów i utworzono dwieœcie dwadzieœcia piêæ parafii. Tego niezwyk³ego dzie³a dokona³ ksi¹dz arcybiskup wraz ze swoim duchowieñstwem oraz wiernymi œwieckimi, którzy mimo represji odwa¿yli siê publicznie manifestowaæ
swoj¹ wiarê i przekonania religijne. Nie by³oby to
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mo¿liwe, gdyby nie pe³na ¿yczliwoœci i mi³oœci,
a zarazem bezkompromisowa postawa ksiêdza
arcybiskupa, dla którego najwa¿niejsze sta³o siê
g³oszenie prawdy bo¿ej i g³êboki szacunek dla
drugiego cz³owieka. Szczególnie mocno podkreœla³ ksi¹dz arcybiskup rolê laikatu w uœwiêcaniu
œwiata przez wype³nianie obowi¹zków swojego
powo³ania w rodzinie, spo³eczeñstwie, ¿yciu zawodowym, politycznym, gospodarczym i kulturalnym.
W latach, kiedy pañstwo prowadzi³o akcjê
urzêdowego usuwania religii z ¿ycia publicznego,
ksi¹dz arcybiskup z odwag¹ przypomina³, ¿e nie
wolno pozwoliæ na to, by garstka ateistów narzuca³a swoje pogl¹dy narodowi polskiemu. Dziêkujemy ekscelencji za sta³e przypominanie prawdy,
¿e Koœció³, który by³ z narodem przez tysi¹c lat,
„z Narodem pójdzie dalej w doli i niedoli, bo Naród
sam jest Koœcio³em, a Koœció³ mieœci siê w Narodzie”.
Tak¿e kiedy w 1989 r. przysz³a wolnoœæ, ksi¹dz
arcybiskup odwa¿nie ostrzega³ przed innym zagro¿eniem, jakie stanê³o przed Polsk¹ – liberalizmem etycznym, oddzia³uj¹cym na wszystkie sfery
ludzkiego ¿ycia. Chodzi³o o propagowanie niczym
nieograniczonej wolnoœci jednostki, eliminowanie zasad etyki chrzeœcijañskiej z ¿ycia publicznego, przenoszenie na sferê gospodarki zasad wolnoœci nieskrêpowanej ¿adnymi normami moralnymi. Kiedy wielu Polakom wydawa³o siê, ¿e komunizm bezpowrotnie min¹³, ksi¹dz arcybiskup
apelowa³, byœmy woln¹ Polskê budowali na dekalogu, na prawdzie, rzetelnoœci i trosce o dobro
wspólne. Dziœ wiemy, ¿e sta³o siê inaczej. Libera³owie bez skrupu³ów wykorzystali olbrzymi potencja³ solidarnoœciowy do przejêcia w³adzy,
wp³ywów i du¿ej czêœci maj¹tku narodowego.
W efekcie w zastraszaj¹cym tempie zaczê³o wzrastaæ bezrobocie, doprowadzaj¹c ca³e rodziny do
nêdzy.
Dziêkujemy ksiêdzu arcybiskupowi za to, ¿e
w tych trudnych latach stan¹³ w obronie rodaków
pokrzywdzonych i rozgoryczonych ustaleniami
Okr¹g³ego Sto³u oraz tak zwan¹ grub¹ kresk¹.
Ksiê¿e Arcybiskupie, dziêki Twojej pasterskiej
pos³udze, dziêki podobnym Tobie duchownym,
jak Prymas Tysi¹clecia Kardyna³ Stefan Wyszyñski czy kardyna³ Karol Wojty³a – Jan Pawe³ II, lud
bo¿y w Polsce stanowi dziœ Koœció³ ¿ywy, Koœció³,
który siê nie lêka. O uznaniu i wdziêcznoœci za tak¹ postawê œwiadczy przyznane tobie najwy¿sze
odznaczenie pañstwowe – Order Or³a Bia³ego,
wrêczony przez prezydenta Rzeczypospolitej Lecha Kaczyñskiego w maju 2006 r.
Dziêkujemy za wszystko, Ksiê¿e Arcybiskupie,
oraz ¿yczymy, aby dobry Bóg obdarzy³ ekscelencjê
³ask¹ zdrowia i wszelkim dobrem. Ksi¹dz arcybiskup pozostanie dla nas wzorem ¿arliwego patrioty
i wiernego ¿o³nierza Chrystusa. Warszawa 7 lutego 2008.”
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Przypomnê, ¿e pod oœwiadczeniem podpisali
siê wszyscy senatorowie Klubu Parlamentarnego
Prawo i Sprawiedliwoœæ, a autorem tekstu jest
pan senator Czes³aw Ryszka. Dziêkujê bardzo.
(Oklaski)

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

Senator Wojciech Skurkiewicz:
Panie Marsza³ku! Szanowni Pañstwo!
Oœwiadczenie kierujê do premiera rz¹du Donalda Tuska.
Moje wyst¹pienie jest podyktowane trosk¹
o obiektywizm i przejrzystoœæ w rozdziale œrodków
publicznych, którymi zajmuje siê Narodowy Fundusz Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej –
najwiêksza w Polsce instytucja finansuj¹ca
przedsiêwziêcia z zakresu ochrony œrodowiska.
Sprawa dotyczy wiceministra œrodowiska Stanis³awa Gaw³owskiego.
Jako sekretarz stanu w Ministerstwie Œrodowiska Stanis³aw Gaw³owski zosta³ powo³any
z klucza politycznego przez premiera rz¹du, a nastêpnie, pe³ni¹c tê funkcjê, zosta³ powo³any przez
ministra œrodowiska na stanowisko przewodnicz¹cego Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu
Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej. Czy
polityk Platformy Obywatelskiej, wiceminister
œrodowiska Stanis³aw Gaw³owski, dzia³aj¹c
w podleg³ym sobie podmiocie, którym jest Narodowy Fundusz Ochrony Œrodowiska i Gospodarki
Wodnej, jako przewodnicz¹cy rady nadzorczej
funduszu, podejmowaæ bêdzie tylko i wy³¹cznie
merytoryczne decyzje?
Je¿eli ta sytuacja mia³aby trwaæ dalej, to jestem zaniepokojony przysz³oœci¹ finansów publicznych w Polsce.
Oczekujê odpowiedzi na pytania: czy opisana
sytuacja jest panu znana i czy zamierza pan,
Panie Premierze, podtrzymywaæ ten niezdrowy
uk³ad w swoim rz¹dzie?
Szanowny Panie Premierze, dla bezpieczeñstwa proponujê zainteresowaæ zaistnia³¹ sytuacj¹ pani¹ Juliê Piterê, sekretarza stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, pe³nomocnika
rz¹du do spraw opracowania programu zapobiegania nieprawid³owoœciom w instytucjach publicznych. Dziêkujê.

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

Senator Marek Konopka:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Swoje oœwiadczenie kierujê na rêce wicepremiera ministra spraw wewnêtrznych i administracji, pana Grzegorza Schetyny.
Wspó³praca transgraniczna we wspó³czesnej
Europie jest nieocenionym procesem, który s³u¿y
przezwyciê¿aniu podzia³ów i budowaniu dobrego
s¹siedztwa, stwarzaj¹c p³aszczyznê zarówno dla
harmonijnego rozwoju regionów przygranicznych, chocia¿by w turystyce czy handlu, jak i zacieœniania bezpoœrednich kontaktów spo³ecznoœci lokalnych. Dostrzegaj¹ to równie¿ w³adze naszego regionu, uwzglêdniaj¹c kwestie wspó³pracy
z Obwodem Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej
w swoich strategicznych dokumentach programowych. Niezbêdnym elementem warunkuj¹cym
dalszy postêp w tej dziedzinie jest odpowiednia liczba przejœæ granicznych na granicy z Federacj¹
Rosyjsk¹. Obecnie jest ich zbyt ma³o, zwa¿ywszy
na to, ¿e ca³a granica Polski z Federacj¹ Rosyjsk¹
liczy 210 km. A jest jeszcze granica województwa
warmiñsko-mazurskiego z obwodem kaliningradzkim, na której znajduj¹ siê zaledwie trzy drogowe przejœcia graniczne: w Bezledach, Go³dapi
i Gronowie. WskaŸnik ten jest wyraŸnie poni¿ej
standardów Unii Europejskiej.
Tylko nieliczne samorz¹dy województwa podjê³y starania o stworzenie na swoim terenie nowych
przejœæ granicznych z Federacj¹ Rosyjsk¹. Jednymi z najbardziej zdeterminowanych i zaawansowanych w tych staraniach s¹ powiat wêgorzewski
i gmina Wêgorzewo, ubiegaj¹ca siê o wybudowanie drogowego przejœcia Per³y – Kry³owo na drodze
krajowej nr 63. Dotychczasowe starania tych samorz¹dów przyczyni³y siê do podpisania w Moskwie w maju 1992 r. umowy miêdzy rz¹dem Rzeczypospolitej Polskiej a rz¹dem Federacji Rosyjskiej, która przewiduje budowê miêdzy innymi
przejœcia granicznego. Jednak¿e, mimo up³ywu
szesnastu lat, jedynie Grzechotki i Mamonowo II
odnotowa³y istotny postêp prac.
Kwestie utworzenia i budowy nowych przejœæ
granicznych rozpatrywane s¹ na forum Komisji
do spraw Przejœæ Granicznych Polsko-Rosyjskiej
Rady do spraw Wspó³pracy Regionów Rzeczypospolitej Polskiej z Obwodem Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej. Sekretariat polskiej czêœci Rady mieœci siê w Departamencie Unii Europejskiej
i Wspó³pracy Miêdzynarodowej MSWiA. Na jednym z posiedzeñ, które odby³o siê w dniach 27 –
28 czerwca minionego roku w miejscowoœci Galiny, strony potwierdzi³y, ¿e rozmowy na temat nowych przejœæ granicznych mog¹ zostaæ podjête
dopiero po wybudowaniu przez stronê rosyjsk¹
przejœcia granicznego Grzechotki – Mamonowo II.
Jednoczeœnie strona rosyjska poinformowa³a, ¿e
uruchomienie tego przejœcia nast¹pi w 2009 r.
oraz ¿e do 2015 r. planowane jest otwarcie wszys-
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tkich przejœæ wymienionych w umowie moskiewskiej.
Mimo tych deklaracji uwa¿am, ¿e terminy
okreœlone przez tê komisjê s¹ zbyt odleg³e i rodz¹
ryzyko dalszego odk³adania w czasie tych wa¿nych dla regionu inwestycji. Dlatego zwracam
siê do pana premiera, do pana ministra o przyœpieszenie dzia³añ w przedmiotowej sprawie.
Proszê te¿ o monitorowanie dalszego rozwoju sytuacji.
Nie wiem, Panie Marsza³ku, czy mogê wyg³osiæ jeszcze jedno oœwiadczenie? Zmieszczê siê w czasie?
(G³os z sali: Jeszcze ma pan 2 minuty.)
Jeszcze 2 minuty, tak?
(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: 2 minuty.)
Tak jest.
Kolejne oœwiadczenie kierujê do ministra sportu i turystyki, pana Miros³awa Drzewieckiego.
W zwi¹zku z realizowaniem przez Ministerstwo
Sportu i Turystyki przy udziale samorz¹dów i organizacji sportowych narodowego programu
„Boisko w mojej gminie”, a tak¿e maj¹c na uwadze
stworzenie mechanizmów u³atwiaj¹cych korzystanie ze œrodków europejskich, w tym na rozwój
sportu i turystyki na obszarach wiejskich, zwracam siê z proœb¹ o wsparcie dzia³añ d¹¿¹cych do
umo¿liwiania wspó³finansowania wymienionego
programu ze œrodków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 w ramach dzia³ania „Odnowa i rozwój wsi”.
Narodowy program „Boisko w mojej gminie”
jest programem realizowanym przez Ministerstwo Sportu i Turystyki przy okazji organizacji
Euro 2012 wspólnie z samorz¹dami terytorialnymi. Projekty realizowane w ramach programu polegaj¹ na budowie kompleksów sportowo-rekreacyjnych sk³adaj¹cych siê z boiska pi³karskiego
z oœwietleniem wraz z boiskiem wielofunkcyjnym
i budynkiem sanitarno-szatniowym. Przybli¿ony
koszt inwestycji wyniesie oko³o 1 miliona z³. Sfinansowane to bêdzie ze œrodków Ministerstwa
Sportu i Turystyki, samorz¹du województwa
i œrodków w³asnych beneficjenta. Zakres kosztów
kwalifikowanych jest zbli¿ony do zakresu kosztów w dzia³aniu „Odnowa i rozwój wsi”, przez co
zasadne wydaje siê umo¿liwienie po³¹czenia Ÿróde³ finansowania programu ze œrodków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Budowa obiektów sportowych
przeznaczonych do u¿ytku publicznego na obszarach wiejskich wpisuje siê w zakres wspomnianego dzia³ania. Beneficjent realizuj¹cy projekt zapewnia wk³ad w³asny w wysokoœci przynajmniej 25% kosztów kwalifikowanych. Obecnie w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi
trwaj¹ prace legislacyjne nad rozporz¹dzeniem
ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie szczegó³owych warunków i trybu przyznawania po-
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mocy finansowej w ramach dzia³ania „Odnowa
i rozwój wsi”, objêtego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013. W celu
u³atwienia pozyskania œrodków proponuje siê
wprowadzenie do zapisów §3 rozporz¹dzenia
mo¿liwoœci wspó³finansowania operacji zwi¹zanych z budow¹ obiektów sportowych na obszarach wiejskich z krajowych œrodków publicznych
bêd¹cych do dyspozycji ministra w³aœciwego do
spraw sportu i turystyki w ramach narodowego
programu „Boisko w mojej gminie”. Mo¿liwoœæ
krajowego wspó³finansowania budowy boisk
sportowych na terenach wiejskich przyczyni siê
do wiêkszego zainteresowania ze strony samorz¹dów lokalnych programem „Boisko w mojej
gminie”. Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Pan senator S³awomir Sadowski, proszê bardzo.

Senator S³awomir Sadowski:
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie! Ja równie¿
mam dwa oœwiadczenia.
Pierwsze, krótsze, kierujê do pani Barbary Kudryckiej, minister nauki i szkolnictwa wy¿szego.
Zwracam siê do pani z proœb¹ o utworzenie wydzia³u nauk medycznych na Uniwersytecie Warmiñsko-Mazurskim w Olsztynie.
Utworzenie wydzia³u nauk medycznych podnios³oby rangê i presti¿ tego uniwersytetu. Wysz³oby naprzeciw oczekiwaniom spo³ecznym,
szczególnie m³odzie¿y, która mia³aby mo¿liwoœæ
studiowania w swoim województwie. Mo¿liwoœæ
powstania wydzia³u nauk medycznych obok
wspomnianych korzyœci przynios³oby tak¿e tê, ¿e
na pewno poprawi³oby sytuacjê zdrowotn¹ ludnoœci województwa. Warto w tym miejscu wspomnieæ, ¿e województwo warmiñsko-mazurskie
jest województwem o najwy¿szej stopie bezrobocia w Polsce.
W swojej poprawce do ustawy bud¿etowej na
2008 r. wskaza³em na Ÿród³a finansowania,
z przeznaczeniem na zwiêkszenie dotacji i subwencje na utworzenie wspomnianego wydzia³u.
Proszê pani¹ minister o pozytywne rozpatrzenie interpelacji.
Z powa¿aniem, S³awomir Sadowski.
I drugie oœwiadczenie, Panie Marsza³ku, Wysoka Izbo.
Adresat to szanowny pan Vincent-Rostowski,
minister finansów.
Panie Ministrze!
Zwracam siê do pana z proœb¹ o wyasygnowanie z bud¿etu pañstwa dodatkowo oko³o 7 milionów z³, z przeznaczeniem na konserwacjê i eks-
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Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

ploatacjê urz¹dzeñ melioracji wodnych na terenie
¯u³aw Elbl¹skich.
Kwota ta jest niezbêdna dla utrzymania w³aœciwego stanu technicznego urz¹dzeñ melioracyjnych i os³ony przeciwpowodziowej. Wspomniane
œrodki finansowe mo¿na by³oby przeznaczyæ na
wykonanie robót konserwacyjnych i eksploatacjê
stacji pomp, budowli hydrotechnicznych, cieków
naturalnych, kana³ów i wa³ów przeciwpowodziowych. Nadmieniam, ¿e ¯u³awski Zarz¹d Melioracji
i Urz¹dzeñ Wodnych dysponuje bud¿etem na rok
2008 w wysokoœci oko³o 7 milionów z³, z czego wiêkszoœæ œrodków, bo oko³o 80%, musi byæ przeznaczana na priorytetowe utrzymanie stacji pomp.
W zwi¹zku z tym znacznie ograniczony zostanie zakres prac konserwacyjnych na pozosta³ych
urz¹dzeniach melioracyjnych, szczególnie na ciekach, kana³ach i wa³ach przeciwpowodziowych.
Pozwolê sobie przypomnieæ, ¿e ¯u³awy Elbl¹skie i ¯u³awy Wiœlane borykaj¹ siê z podobnymi
problemami. Stanowi¹ teren depresyjny o bardzo du¿ym zagro¿eniu powodziowym, a tym samym zagro¿eniu dla ¿ycia i mienia mieszkañców
tamtych terenów. Niedobór œrodków finansowych spowoduje ponadto dekapitalizacjê niekonserwowanych urz¹dzeñ melioracyjnych, czyli os³ony przeciwpowodziowej. Spowodowaæ mo¿e tak¿e koniecznoœæ wyp³acenia u¿ytkownikom
gruntów odszkodowañ z tytu³u poniesionych
strat w plonach, spowodowanych podtapianiem
b¹dŸ zalaniem u¿ytków rolnych z uwagi na niew³aœciwy stan urz¹dzeñ melioracji podstawowych. Kiedy w przesz³oœci by³y przypadki spraw
s¹dowych i naliczania odszkodowañ, pañstwo
zawsze p³aci³o du¿o wiêcej, ni¿ wyniós³by koszt
odpowiedniego utrzymania urz¹dzeñ melioracyjnych.
Maj¹c te fakty na uwadze, proszê pana ministra o pozytywne rozpatrzenie mojej interpelacji.
Podobne kryteria warto zastosowaæ, jak ju¿
wspomnia³em wczeœniej, równie¿ w stosunku do
¯u³aw le¿¹cych w województwie pomorskim. One
równie¿ wymagaj¹ dofinansowania w kwocie oko³o 7 milionów z³. Dziêkujê bardzo.

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Poproszê o zabranie g³osu pana senatora Tadeusza Gruszkê.

Senator Tadeusz Gruszka:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Zwracam siê do senatorów, którzy pozostali na
sali: zabra³em g³os w ramach wyg³aszanych oœwiadczeñ, gdy¿ myœla³em, ¿e zainteresujê wiêksz¹
grupê pewnym zagadnieniem. Chcê zwróciæ uwagê na niespójnoœæ przepisów dotycz¹cych terminu egzaminu radcowskiego, aplikantów radcowskich, którzy zdali egzamin na aplikacjê radcowsk¹ w dniu 10 grudnia 2005 r. Jest to szczególny
przypadek, ¿e ci radcowie, jak wynika z przepisów
ustawy o radcy prawnym, bêd¹ zmuszeni do przed³u¿enia swojej praktyki radcowskiej, je¿eli nie
bêdzie noweli, o kolejne pó³ roku.
Mo¿e tylko przytoczê zdanie z koñcowej czêœci
oœwiadczenia*: „W zwi¹zku z powy¿szym zwracam siê do pana ministra z pytaniem, czy Ministerstwo Sprawiedliwoœci zamierza podj¹æ odpowiednie kroki prawne w celu zmiany przepisów
ustawy o radcach prawnych w ten sposób, by
umo¿liwiæ aplikantom radcowskim, którzy zdali
egzamin na aplikacjê radcowsk¹ w dniu 10 grudnia 2005 r., a œlubowanie z³o¿yli w 2006 r.,
przyst¹pienie do egzaminu radcowskiego
w 2009 r.” Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Nie ma ju¿ wiêcej oœwiadczeñ.
Informujê, ¿e protokó³ pi¹tego posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej siódmej kadencji,
zgodnie z art. 39 ust. 3 Regulaminu Senatu, zostanie udostêpniony senatorom w terminie trzydziestu dni po posiedzeniu Senatu w Biurze Prac
Senackich, pokój nr 255.
Zamykam posiedzenie Senatu Rzeczypospolitej Polskiej siódmej kadencji.
(Marsza³ek trzykrotnie uderza lask¹ marsza³kowsk¹)

(Koniec posiedzenia o godzinie 14 minut 42)

* Ca³oœæ oœwiadczenia – w za³¹czeniu.

Wyniki g³osowañ

5. posiedzenie Senatu w dniach 6 i 7 lutego 2008 r.
138

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

Wyniki g³osowañ

1
£.M. Abgarowicz
+
M. Adamczak
+
P.£. Andrzejewski
+
D.I. Arciszewska-Mielewczyk+
M. Augustyn
+
G.P. Banaœ
+
R.J. Bender
+
J. Bergier
+
S. Bisztyga
+
P.J. B³aszczyk
+
K. Bochenek
+
B.M. Borusewicz
+
B. Borys-Damiêcka
+
J.M. Chróœcikowski
.
Z.J. Cichoñ
+
L. Cichosz
+
W. Cimoszewicz
+
G. Czelej
.
W. Dajczak
+
W.J. Dobkowski
+
J. Dobrzyñski
+
J. Duda
+
J. Fetliñska
+
P.K. G³owski
+
S. Gogacz
+
S.A. Gorczyca
+
R.J. Górecki
+
H. Górski
+
M.T. Grubski
+
P.A. Gruszczyñski
+
T.J. Gruszka
+
A.S. Grzyb
+
W.L. Idczak
+
S.A. Iwan
.
K. Jaworski
+
S. Jurcewicz
+
P.M. Kaleta
+
S. Karczewski
.
L. Kieres
+
K.M. Kleina
+
M. Klima
.
P. Klimowicz
+
R. Knosala
.
S. Kogut
+
M. Konopka
+
B.J. Korfanty
+
S. Kowalski
+
N.J. Krajczy
+
W.J. Kraska
+
K. Kwiatkowski
+
R.E. Ludwiczuk
.
K. Majkowski
+
A. Massalski
+

2
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
.
+
+
+
.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
.
+
+
+
.
+
+
.
+
.
+
+
+
+
+
+
+
.
+
+

3
+
.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
.
+
+
+
.
+
.
+
.
+
+
+
+
+
.
+
+
+
+
+
.
+
+
?
.
+
+
+
+
.
+
+
+
+
+
+
.
+
+
+

4
+
+
+
+
+
+
+
.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
.
+
+
+
+
+
+
+
+
.
+
+
+
+
+
+
.
+
+
.

5
+
+
+
+
+
+
+
.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
.
+
+
+
+
+
+
+
+
.
+
+
+
+
+
+
.
+
+
.

6
+
+
+
+
+
.
+
+
+
+
+
+
+
+
.
+
+
+
+
+
.
+
?
+
?
.
+
+
+
+
.
+
+

7
+
+
+
+
+
+
+
.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
.
+
+
+
+
+
+
+
+
.
+
+
+
+
+
+
.
+
+
+

8
.
+
+
+
+
.
+
+
+
+
+
+
+
+
.
+
+
+
+
?
.
+
+
+
.
+
+
+
+
.
+
+

9 10 11
+ + +
+ + +
- + +
+ + +
+ + +
+ + +
+ + +
. . .
+ + +
- + +
+ + +
+ + +
+ + +
+ + +
+ + +
+ + +
+ + +
+ + +
+ + +
+ + +
+ + +
. . .
+ + +
+ + +
+ + +
+ + +
+ + +
+ + +
+ + +
+ + +
+ + +
+ + +
+ + +
. . .
+ + +
+ + +
+ + +
+ + +
+ + +
+ + +
+ + +
+ + +
. . .
+ + +
+ + +
+ + +
+ + +
+ + +
+ + +
+ + +
+ + +
+ + +
+ + +

12
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
.
+
+
+
+
+
+
+
+
.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

13
+
+
?
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
.
+
+
+
+
+
+
+
+
.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

14
+
+
+
+
+
+
#
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
.
+
+
+
+
+
+
+
+
.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

15
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
.
+
+
+
+
+
+
+
+
.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

. nieobecny; + za; - przeciw; ? wstrzyma³ siê; # nie g³osowa³

16
+
+
?
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
.
+
+
+
.
+
+
?
+
.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

17
+
+
?
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
.
+
+
+
+
+
+
+
+
.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

18
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
.
+
+
+
+
+
+
+
+
.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

19
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
.
+
+
+
+
+
+
+
+
.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

20
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
.
+
+
+
+
+
+
+
+
.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

5. posiedzenie Senatu w dniach 6 i 7 lutego 2008 r.
139

Wyniki g³osowañ

54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

A.T. Mazurkiewicz
Z.H. Meres
T.W. Misiak
A. Misio³ek
A.A. Motyczka
R.K. Muchacki
I. Niewiarowski
M. Ok³a
J. Olech
W.Z. Ortyl
A. Owczarek
M. Pañczyk-Pozdziej
B.J. Paszkowski
Z.M. Paw³owicz
A. Person
A.K. Piechniczek
K.M. Piesiewicz
S. Piotrowicz
Z.S. Pupa
J.W. Rachoñ
M.D. Rocki
Z. Romaszewski
J. Rotnicka
J. Rulewski
C.W. Ryszka
S. Sadowski
J. Sepio³
W. Sidorowicz
T.W. Skorupa
W. Skurkiewicz
E.S. Smulewicz
J. Swakoñ
Z.M. Szaleniec
A. Szewiñski
G.A. Sztark
M. Trzciñski
P. Wach
K.A. Wiatr
M.S. Witczak
E.K. Wittbrodt
G.M. Wojciechowski
M. Wojtczak
H.M. WoŸniak
J. Wyrowiñski
K.P. Zaremba
P.B. Zientarski
M. Zió³kowski
Obecnych
Za
Przeciw
Wstrzyma³o siê
Nie g³osowa³o

1
.
+
+
+
+
.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
.
+
+
.
.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
.
+
+
+
+
+
+
+
.
+
+
+
+
+
.
+
.

2
.
+
+
+
+
.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
.
.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
.
+
+
+
+
+
+
+
.
+
+
+
+
+
.
+
.

3
+
+
+
.
+
.
+
+
.
+
+
+
+
+
+
+
?
+
+
.
.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
.
+
.

4
+
+
+
.
+
.
+
+
.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
.
.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
.
+
.

5
+
+
+
.
+
.
+
+
.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
.
.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
.
+
.

6
+
.
.
.
+
?
+
.
.
?
+
+
+
+
+
+
+
+
.
.

7
+
+
+
.
+
.
+
+
.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
.
.
?
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
.
+
.

8
+
.
.
.
+
+
+
.
.
+
+
+
+
+
+
+
.
.

84
84
0
0
0

85
85
0
0
0

83
81
0
2
0

87
87
0
0
0

87
87
0
0
0

88
37
47
4
0

88
87
0
1
0

87
36
50
1
0

9 10 11
+ + +
+ + +
+ + +
. . .
+ + +
. . .
+ + +
+ + +
. . .
- + +
+ + +
+ + +
+ + +
+ + +
+ + +
+ + +
+ + +
+ + +
+ + +
. . .
. . .
+ + +
+ + +
+ + +
+ + +
+ + +
+ + +
+ + +
+ + +
+ + +
+ + +
+ + +
+ + +
+ + +
+ + +
+ + +
+ + +
+ + +
+ + +
+ + +
+ + +
+ + +
+ + +
+ + +
. . .
+ + +
. . .
89
86
3
0
0

89
89
0
0
0

89
89
0
0
0

12
+
+
+
.
+
.
+
+
.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
.
.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
.
+
.

13
+
+
+
.
+
.
+
+
.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
.
.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
.
+
.

14
+
+
+
.
+
.
+
+
.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
.
.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
.
+
.

15
+
+
+
.
+
.
+
+
.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
.
.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
.
+
.

16
+
+
+
.
+
.
+
+
.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
.
.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
.
+
.

17
+
+
+
+
+
.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
.
.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
.
+
.

18
+
+
+
+
+
.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
.
.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
.
+
.

19
+
+
.
+
+
.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
.
.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
.
+
.

20
+
+
+
+
+
.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
.
.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
.
+
.

90
90
0
0
0

90
89
0
1
0

90
87
2
0
1

90
90
0
0
0

89
87
0
2
0

92
91
0
1
0

92
92
0
0
0

91
91
0
0
0

92
92
0
0
0

5. posiedzenie Senatu w dniach 6 i 7 lutego 2008 r.
140

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

Wyniki g³osowañ

21
£.M. Abgarowicz
+
M. Adamczak
+
P.£. Andrzejewski
+
D.I. Arciszewska-Mielewczyk+
M. Augustyn
+
G.P. Banaœ
+
R.J. Bender
+
J. Bergier
#
S. Bisztyga
+
P.J. B³aszczyk
+
K. Bochenek
+
B.M. Borusewicz
+
B. Borys-Damiêcka
+
J.M. Chróœcikowski
+
Z.J. Cichoñ
+
L. Cichosz
+
W. Cimoszewicz
+
G. Czelej
+
W. Dajczak
+
W.J. Dobkowski
+
J. Dobrzyñski
+
J. Duda
.
J. Fetliñska
+
P.K. G³owski
+
S. Gogacz
+
S.A. Gorczyca
+
R.J. Górecki
+
H. Górski
+
M.T. Grubski
+
P.A. Gruszczyñski
+
T.J. Gruszka
+
A.S. Grzyb
+
W.L. Idczak
+
S.A. Iwan
.
K. Jaworski
+
S. Jurcewicz
+
P.M. Kaleta
+
S. Karczewski
+
L. Kieres
+
K.M. Kleina
+
M. Klima
+
P. Klimowicz
+
R. Knosala
.
S. Kogut
+
M. Konopka
+
B.J. Korfanty
+
S. Kowalski
+
N.J. Krajczy
+
W.J. Kraska
+
K. Kwiatkowski
.
R.E. Ludwiczuk
+
K. Majkowski
+
A. Massalski
+

22
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
.
+
+
+
+
+
+
+
+
.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

23
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
.
+
+
+
+
+
+
+
+
.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

24
+
+
?
+
+
+
?
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
.
+
+
+
+
+
+
+
+
.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

25
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
.
?
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
.
+
+
+
+
+
+
+
+
.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

26
+
.
#
+
+
.
+
.
.
+
-

27
?
.
?
.
+
.
.
-

28
.
.
.
.
-

29
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
.
+
+
+
+
+
+
+
+
.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

30
+
+
+
+
.
+
.
+
+
+
?
+
+
+
+
.
+
+
?
+
+
+
.
+
+
+
+
.
+
+
+
+
+
+

31
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
.
+
+
+
+
+
+
+
+
.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

32
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
.
+
+
+
+
+
+
+
+
.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

33
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
.
+
+
+
+
+
+
+
+
.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

34
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
.
+
#
+
+
+
+
+
+
+
.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
.
+
+
+
.
+
+
+
+
.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

35
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
.
+
+
+
+
+
+
+
+
.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
.
+
+
+
+
+
+
+
+
.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

. nieobecny; + za; - przeciw; ? wstrzyma³ siê; # nie g³osowa³

36
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
.
+
+
+
+
+
+
+
+
.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

37
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
.
+
+
+
+
+
+
+
+
.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

38
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
.
?
+
+
+
+
+
+
+
.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

39
+
+
.
+
+
+
+
+
+
+
+
.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
.
+
+
+
+
+
+
+
+
.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

40
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
.
+
+
+
.
+
+
+
+
.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

5. posiedzenie Senatu w dniach 6 i 7 lutego 2008 r.
141

Wyniki g³osowañ

54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

A.T. Mazurkiewicz
Z.H. Meres
T.W. Misiak
A. Misio³ek
A.A. Motyczka
R.K. Muchacki
I. Niewiarowski
M. Ok³a
J. Olech
W.Z. Ortyl
A. Owczarek
M. Pañczyk-Pozdziej
B.J. Paszkowski
Z.M. Paw³owicz
A. Person
A.K. Piechniczek
K.M. Piesiewicz
S. Piotrowicz
Z.S. Pupa
J.W. Rachoñ
M.D. Rocki
Z. Romaszewski
J. Rotnicka
J. Rulewski
C.W. Ryszka
S. Sadowski
J. Sepio³
W. Sidorowicz
T.W. Skorupa
W. Skurkiewicz
E.S. Smulewicz
J. Swakoñ
Z.M. Szaleniec
A. Szewiñski
G.A. Sztark
M. Trzciñski
P. Wach
K.A. Wiatr
M.S. Witczak
E.K. Wittbrodt
G.M. Wojciechowski
M. Wojtczak
H.M. WoŸniak
J. Wyrowiñski
K.P. Zaremba
P.B. Zientarski
M. Zió³kowski

21
+
+
+
+
+
.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
.
.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
.
+
.

22
+
+
+
+
+
.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
.
.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
.
+
.

23
.
+
+
+
+
.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
.
.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
.
+
.

24
+
+
+
+
+
.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
.
.
+
+
+
?
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
.
+
.

25
+
+
+
+
+
.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
.
.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
.
+
.

26
.
.
.
+
.
.

27
#
.
.
.
.
+
.
.

28
.
.
.
+
.
.

29
+
+
+
+
+
.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
.
.
+
+
+
+
+
?
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
.
+
.

30
+
.
+
+
?
+
+
.
.
+
+
+
+
+
?
+
+
.
.

31
+
+
+
+
+
.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
.
.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
.
+
.

32
+
+
.
+
+
.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
.
.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
.
+
.

33
+
+
.
+
+
.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
.
.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
.
+
.

34
+
+
+
+
+
.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
.
.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
.
+
.

35
+
+
+
+
+
.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
.
.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
.
+
.

36
+
+
+
+
+
.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
.
.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
.
+
.

37
+
+
+
+
+
.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
.
.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
.
+
.

38
+
+
+
+
+
.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
.
.
+
?
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
.
+
.

39
+
+
+
+
+
.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
.
+
.
.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
.
+
.

40
+
+
+
+
+
.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
.
.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
.
+
.

Obecnych
Za
Przeciw
Wstrzyma³o siê
Nie g³osowa³o

91
90
0
0
1

92
92
0
0
0

91
91
0
0
0

92
89
0
3
0

91
90
0
1
0

91
6
84
0
1

90
2
85
2
1

91
1
90
0
0

91
89
1
1
0

90
39
47
4
0

91
91
0
0
0

90
90
0
0
0

90
90
0
0
0

90
89
0
0
1

91
88
3
0
0

91
91
0
0
0

91
91
0
0
0

91
89
0
2
0

89
89
0
0
0

90
90
0
0
0

5. posiedzenie Senatu w dniach 6 i 7 lutego 2008 r.
142

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

Wyniki g³osowañ

41
£.M. Abgarowicz
+
M. Adamczak
+
P.£. Andrzejewski
+
D.I. Arciszewska-Mielewczyk+
M. Augustyn
+
G.P. Banaœ
+
R.J. Bender
+
J. Bergier
+
S. Bisztyga
+
P.J. B³aszczyk
+
K. Bochenek
.
B.M. Borusewicz
.
B. Borys-Damiêcka
+
J.M. Chróœcikowski
+
Z.J. Cichoñ
+
L. Cichosz
+
W. Cimoszewicz
+
G. Czelej
+
W. Dajczak
+
W.J. Dobkowski
+
J. Dobrzyñski
+
J. Duda
.
J. Fetliñska
+
P.K. G³owski
+
S. Gogacz
+
S.A. Gorczyca
+
R.J. Górecki
+
H. Górski
+
M.T. Grubski
+
P.A. Gruszczyñski
+
T.J. Gruszka
+
A.S. Grzyb
+
W.L. Idczak
+
S.A. Iwan
.
K. Jaworski
+
S. Jurcewicz
+
P.M. Kaleta
+
S. Karczewski
+
L. Kieres
+
K.M. Kleina
+
M. Klima
+
P. Klimowicz
+
R. Knosala
.
S. Kogut
+
M. Konopka
+
B.J. Korfanty
+
S. Kowalski
+
N.J. Krajczy
+
W.J. Kraska
+
K. Kwiatkowski
+
R.E. Ludwiczuk
+
K. Majkowski
+
A. Massalski
+

42
+
+
+
#
.
.
+
+
+
+
+
.
+
+
+
?
+
.
+
+
.
+
+
-

43
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
#
.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
.
+
+
+
+
+
+
+
+
.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

44
+
+
+
+
+
+
+
+
+
.
+
.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
.
+
+
+
+
+
+
+
+
.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

45
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
.
+
+
+
+
+
+
+
+
.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

46
+
.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
.
+
.
+
+
+
+
+
+
+
.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
.
?
+
+
+
+
+
+
+
.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

47
+
.
+
+
+
+
+
+
+
+
.
.
+
.
+
.
+
+
+
+
+
.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
.
+
+
+
+
+
+
+
+
.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

48
+
.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
.
+
.
+
+
+
+
+
+
+
.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
.
?
+
+
+
+
+
+
+
.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

49
+
.
+
+
+
+
+
+
+
+
#
.
+
.
+
+
+
+
+
+
+
.
+
+
.
+
+
+
+
+
+
+
.
?
+
+
+
+
+
+
+
.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

50
+
.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
.
+
+
+
.
+
+
+
+
+
+
+
.
+
+
+
+
+
+
+
+
.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

51
+
.
+
+
+
+
+
+
+
+
#
.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
.
+
+
+
.
+
+
+
+
.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

52
+
.
?
+
+
+
+
+
+
+
+
.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
.
+
+
+
+
.
+
+
+
+
+
+
.
+
+
+
.
+
+
+
+
.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

53
+
.
?
+
+
+
+
+
+
+
#
.
+
+
+
?
+
+
+
+
+
.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
.
+
+
+
.
+
+
+
+
.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

54
+
.
+
+
+
+
+
+
+
#
+
.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
.
+
+
+
+
+
+
+
+
.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

55
+
.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
.
+
+
+
+
+
+
+
+
.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

. nieobecny; + za; - przeciw; ? wstrzyma³ siê; # nie g³osowa³

56
+
.
+
+
+
+
+
+
+
+
.
.
+
+
+
+
+
.
+
+
+
.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
.
+
+
+
+
+
+
+
+
.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

57
+
.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
.
+
+
+
+
+
+
+
+
.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

58
+
.
+
+
+
+
?
+
+
+
+
.
+
.
.
+
+
+
+
+
+
.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
.
+
+
+
+
+
.
+
+
.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

59
+
+
?
+
+
+
?
+
+
+
+
.
+
.
+
+
+
+
+
+
+
.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
.
+
+
+
+
+
+
+
+
.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

60
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
.
+
.
+
+
+
+
+
+
+
.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
.
+
+
+
+
+
+
+
+
.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

5. posiedzenie Senatu w dniach 6 i 7 lutego 2008 r.
143

Wyniki g³osowañ

54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

A.T. Mazurkiewicz
Z.H. Meres
T.W. Misiak
A. Misio³ek
A.A. Motyczka
R.K. Muchacki
I. Niewiarowski
M. Ok³a
J. Olech
W.Z. Ortyl
A. Owczarek
M. Pañczyk-Pozdziej
B.J. Paszkowski
Z.M. Paw³owicz
A. Person
A.K. Piechniczek
K.M. Piesiewicz
S. Piotrowicz
Z.S. Pupa
J.W. Rachoñ
M.D. Rocki
Z. Romaszewski
J. Rotnicka
J. Rulewski
C.W. Ryszka
S. Sadowski
J. Sepio³
W. Sidorowicz
T.W. Skorupa
W. Skurkiewicz
E.S. Smulewicz
J. Swakoñ
Z.M. Szaleniec
A. Szewiñski
G.A. Sztark
M. Trzciñski
P. Wach
K.A. Wiatr
M.S. Witczak
E.K. Wittbrodt
G.M. Wojciechowski
M. Wojtczak
H.M. WoŸniak
J. Wyrowiñski
K.P. Zaremba
P.B. Zientarski
M. Zió³kowski

41
+
+
+
.
+
.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
.
.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
.
+
.

42
.
.
.
.
+
+
+
+
+
+
.
.

43
+
+
+
.
+
.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
.
.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
.
+
.

44
+
+
+
.
+
.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
.
.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
.
+
.

45
+
+
+
.
+
.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
.
.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
.
+
.

46
+
+
+
.
+
.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
.
.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
.
+
.

47
+
+
+
.
+
.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
.
.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
.
+
.

48
+
+
+
.
+
.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
.
.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
.
+
.

49
+
+
+
.
+
.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
.
.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
.
+
.

50
+
+
+
.
+
.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
.
.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
.
+
.

51
+
+
.
.
+
.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
.
.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
.
+
.

52
+
+
#
.
+
.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
.
.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
.
+
.

53
+
+
.
.
+
.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
.
.
+
+
+
+
+
+
+
+
?
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
.
+
.

54
+
+
+
.
+
.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
.
.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
.
+
.

55
+
+
+
.
+
.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
.
.
+
+
+
+
+
+
+
+
?
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
.
+
+
+
.
+
.

56
+
+
+
.
+
.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
.
.
+
+
+
+
+
.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
.
+
+
+
+
+
.
+
.

57
+
+
+
.
+
.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
.
.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
.
+
.

58
+
+
+
.
+
.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
.
.
+
+
+
+
+
+
.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
.
+
.

59
+
+
+
.
+
.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
.
+
.
.
+
+
+
+
+
.
.
+
+
+
+
+
+
+
.
+
+
+
+
+
+
+
+
.
+
.

60
+
+
+
.
+
.
+
+
.
+
+
+
+
+
+
+
.
+
+
.
.
+
+
+
+
+
.
.
+
+
+
+
+
+
+
.
+
+
+
+
+
+
+
+
.
+
.

Obecnych
Za
Przeciw
Wstrzyma³o siê
Nie g³osowa³o

89
89
0
0
0

89
22
65
1
1

90
89
0
0
1

89
89
0
0
0

91
91
0
0
0

88
87
0
1
0

86
86
0
0
0

88
87
0
1
0

87
84
1
1
1

88
88
0
0
0

87
86
0
0
1

87
85
0
1
1

87
83
0
3
1

89
88
0
0
1

88
87
0
1
0

85
85
0
0
0

89
89
0
0
0

85
84
0
1
0

85
83
0
2
0

84
84
0
0
0

5. posiedzenie Senatu w dniach 6 i 7 lutego 2008 r.
144

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

Wyniki g³osowañ

61
£.M. Abgarowicz
+
M. Adamczak
+
P.£. Andrzejewski
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D.I. Arciszewska-Mielewczyk+
M. Augustyn
+
G.P. Banaœ
+
R.J. Bender
?
J. Bergier
+
S. Bisztyga
+
P.J. B³aszczyk
+
K. Bochenek
+
B.M. Borusewicz
.
B. Borys-Damiêcka
+
J.M. Chróœcikowski
.
Z.J. Cichoñ
+
L. Cichosz
+
W. Cimoszewicz
+
G. Czelej
+
W. Dajczak
+
W.J. Dobkowski
+
J. Dobrzyñski
+
J. Duda
.
J. Fetliñska
+
P.K. G³owski
.
S. Gogacz
+
S.A. Gorczyca
+
R.J. Górecki
+
H. Górski
+
M.T. Grubski
+
P.A. Gruszczyñski
+
T.J. Gruszka
+
A.S. Grzyb
+
W.L. Idczak
+
S.A. Iwan
.
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+
S. Jurcewicz
+
P.M. Kaleta
+
S. Karczewski
+
L. Kieres
+
K.M. Kleina
+
M. Klima
+
P. Klimowicz
+
R. Knosala
.
S. Kogut
+
M. Konopka
+
B.J. Korfanty
+
S. Kowalski
+
N.J. Krajczy
+
W.J. Kraska
+
K. Kwiatkowski
+
R.E. Ludwiczuk
+
K. Majkowski
+
A. Massalski
+
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T.W. Misiak
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A.A. Motyczka
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I. Niewiarowski
M. Ok³a
J. Olech
W.Z. Ortyl
A. Owczarek
M. Pañczyk-Pozdziej
B.J. Paszkowski
Z.M. Paw³owicz
A. Person
A.K. Piechniczek
K.M. Piesiewicz
S. Piotrowicz
Z.S. Pupa
J.W. Rachoñ
M.D. Rocki
Z. Romaszewski
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H.M. WoŸniak
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K.P. Zaremba
P.B. Zientarski
M. Zió³kowski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senator Ma³gorzatê Adamczak
Oœwiadczenie skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka
Szanowny Panie Ministrze!
Zwracam siê do Pana z uprzejm¹ proœb¹ o informacjê w sprawie stosowania zapisów art. 79 ustawy
z 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym – DzU z 2005 r. nr 108 poz. 908 z póŸniejszymi zmianami.
Stanowi on, i¿ pojazd podlega wyrejestrowaniu na wniosek w³aœciciela, gdy na przyk³ad zosta³ zarejestrowany w innym pañstwie lub jest wywo¿ony z kraju. Ust. 4 tego samego przepisu okreœla, ¿e pojazd wyrejestrowany nie podlega powtórnej rejestracji, chyba ¿e zosta³ odzyskany po kradzie¿y, jest zabytkowy albo
ma dwadzieœcia piêæ lat lub wiêcej i ten model nie jest ju¿ w produkcji od co najmniej piêtnastu lat.
Uwa¿am, i¿ istnieje pilna potrzeba zmiany przedmiotowego przepisu, gdy¿ prawo w tym przypadku nie
nad¹¿y³o za rzeczywistoœci¹. Setki tysiêcy Polaków w ostatnich latach opuœci³y kraj, maj¹c mo¿liwoœæ legalnej pracy za granic¹. Wielu z nich zabra³o ze sob¹ z Polski auta i zarejestrowa³o je w nowym kraju pobytu. Nale¿y dopuœciæ ustawow¹ mo¿liwoœæ ponownej rejestracji tych samochodów. Nie istnieje moim zdaniem ¿adna przes³anka, która uzasadnia³aby utrzymanie w mocy obowi¹zuj¹cych obecnie regulacji.
Proszê w zwi¹zku z tym o odpowiedŸ na pytanie, czy Pana zdaniem istnieje potrzeba zmiany przedmiotowych zapisów, a jeœli tak, to czy ministerstwo prowadzi pracê w tym zakresie.

Z powa¿aniem
Ma³gorzata Adamczak
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senator Ma³gorzatê Adamczak
Oœwiadczenie skierowane do ministra kultury i dziedzictwa narodowego Bogdana Zdrojewskiego
Szanowny Panie Ministrze!
Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami wprowadza rozbudowan¹
regulacjê dotycz¹c¹ wywozu zabytków za granicê. Okreœla ona w art. 59 kategorie zabytków niewymagaj¹cych w celu ich wywozu za granicê uzyskania odpowiedniego pozwolenia – na przyk³ad dzie³a twórców
¿yj¹cych – jak i szczegó³ow¹ procedurê dotycz¹c¹ wydawania i cofania zezwoleñ na wywóz, które zosta³y
podzielone na kilka kategorii: pozwolenia na wywóz sta³y, czasowy, jednorazowe i wielokrotne.
Jesteœmy wreszcie w strefie Schengen i znikaj¹ wszelkie przejœcia graniczne na naszych zachodnich
i po³udniowych granicach. Z tego wynika, ¿e nikt nie bêdzie sprawdza³, czy ktoœ ma pozwolenie na wywóz
zabytku. Nasuwa siê zatem pytanie, czy osoba opuszczaj¹ca granice Polski w strefie Schengen zabytkowym motocyklem powinna posiadaæ stosowne zezwolenie? Czy powinna je komuœ pokazaæ?
Proszê o wnikliwe rozwa¿enie problemu i wyjaœnienie w¹tpliwoœci w tej sprawie.

Z powa¿aniem
Ma³gorzata Adamczak
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senator Dorotê Arciszewsk¹-Mielewczyk
Oœwiadczenie skierowane do ministra spraw zagranicznych Rados³awa Sikorskiego
Szanowny Panie Ministrze!
Sk³adam na rêce Pana Marsza³ka oœwiadczenie dotycz¹ce aktualnych zagadnieñ w stosunkach polsko-niemieckich. Oœwiadczenie to kierujê do Pana Ministra Spraw Zagranicznych Rados³awa Sikorskiego.
Pierwsza sprawa, o jak¹ chcia³bym zapytaæ, jest zarazem fundamentalna dla stosunków polsko-niemieckich. W paŸdzierniku 2006 r. Stowarzyszenie „Powiernictwo Polskie” wyst¹pi³o z zapytaniem, czy zosta³y wszczête rozmowy na temat renegocjacji polsko-niemieckiego traktatu o dobrym s¹siedztwie i przyjaznej wspó³pracy z 17 czerwca 1991 r., a je¿eli tak, to na jakim s¹ one etapie. Z kolei 17 grudnia 2006 r.
Powiernictwo Polskie wystosowa³o list otwarty do Prezesa Rady Ministrów, by zechcia³ w pisemnej formie
powiadomiæ rz¹d niemiecki o zamiarze wprowadzenia w przedmiotowym traktacie nastêpuj¹cego zapisu:
„Umawiaj¹ce siê strony postanawiaj¹, ¿e roszczenia maj¹tkowe obywateli Niemiec wobec Polski, bêd¹ce
konsekwencj¹ II wojny œwiatowej, staj¹ siê wewnêtrzn¹ spraw¹ Republiki Federalnej Niemiec”.
Czy Ministerstwo Spraw Zagranicznych podjê³o kwestiê renegocjacji przedmiotowego traktatu w zakresie przeniesienia na barki niemieckiego rz¹du roszczeñ maj¹tkowych niemieckich obywateli? Przypominam, ¿e tak¹ inicjatywê popar³ minister W³adys³aw Bartoszewski.
Druga sprawa dotyczy mo¿liwoœci uzyskania przez Polskê reparacji wojennych. We wrzeœniu 2004 r.
Sejm podj¹³ stosown¹ uchwa³ê, ale ówczesny Rz¹d RP pod przewodnictwem Marka Belki odniós³ siê negatywnie do sprawy, twierdz¹c jakoby Polska zrzek³a siê reparacji od Niemiec w roku 1953. Takie postawienie sprawy bez przedstawienia dokumentu, zgodnie z wymogami prawa miêdzynarodowego, jest
wbrew interesowi ekonomicznemu Rzeczypospolitej Polskiej.
Czy Ministerstwo Spraw Zagranicznych mo¿e okazaæ taki dokument? Czy w ogóle podjê³o próbê odnalezienia dokumentu o zrzeczeniu siê przez Polskê reparacji wojennych? Przypomnê, ¿e jako prezes Powiernictwa Polskiego pragnê przekazaæ 10 tysiêcy z³ dla okaziciela takiej umowy (w za³¹czeniu kserokopia przyrzeczenia publicznego opublikowanego w nrze 3 biuletynu „Powiernictwo Polskie”).
Trzecia sprawa, która jest dla mnie szczególnie wa¿na, to czêsto wystêpuj¹ca w Niemczech dyskryminacja polskich rodziców poprzez ³amanie art. 20 i 21 wspomnianego traktatu polsko-niemieckiego, co stanowi
nastêpny przyczynek do renegocjacji tego traktatu w celu uzyskania przez Polaków zamieszka³ych w Niemczech statusu mniejszoœci narodowej. Dzieci z polskich i polsko-niemieckich rodzin mieszkaj¹cych w Niemczech s¹ wynaradawiane w efekcie szkodliwej dzia³alnoœci Jugendamtów ignoruj¹cych wolê i prawa ich
polskich rodziców. Doprowadzi³am do spotkania w dniu 1 lutego 2007 r. ówczesnej Minister Spraw Zagranicznych Anny Fotygi z kilkoma dyskryminowanymi przez niemieckie urzêdy rodzicami, w tym z prezesem
Polskiego Stowarzyszenia „Rodzice Przeciw Dyskryminacji Dzieci w Niemczech”, to znaczy z Wojciechem
Pomorskim (w jego sprawie z³o¿y³am oœwiadczenie na czwartym posiedzeniu Senatu RP w styczniu br.).
Liczê na wsparcie i pomoc Pana Ministra w walce z „patologiami prawnymi” stosowanymi wobec polskich rodziców w Niemczech. Przyk³adem jest tu chocia¿by nag³oœniona ostatnio przez media sprawa rodziny Nyks. Zapytujê, jakie dzia³ania podjê³o ju¿ Ministerstwo Spraw Zagranicznych, by pomóc rodzicom
Polakom, którym Jugendamty porwa³y dzieci?
Czwarte zagadnienie jest zwi¹zane z moim oœwiadczeniem senatorskim z maja 2006 r. w sprawie przekazywania przez Pañstwo Polskie akt zbrodni hitlerowskich do Niemiec. Zapytujê, na jakim etapie znajduje siê odzyskiwanie polskich dokumentów historycznych maj¹cych status dokumentów dowodowych,
przekazanych stronie niemieckiej przez obecny Instytut Pamiêci Narodowej.
Pi¹ta sprawa dotyczy muzeów. Zapytujê, czy strona polska prowadzi kwerendê niemieckich muzeów
pod k¹tem poszukiwañ zagrabionych dzie³ sztuki i jaki jest stan tych prac. Czy Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rz¹du RP wyst¹pi³ do strony niemieckiej o zwrot zagrabionych dzie³ sztuki? Na jakiej
podstawie prawnej niemieccy muzealnicy prowadz¹ kwerendê w polskich muzeach?
I jeszcze jedna sprawa, jak¹ chcê poruszyæ – najœwie¿sza. Czy strona polska zamierza w jakikolwiek
sposób uczestniczyæ w realizacji projektu Centrum przeciwko Wypêdzeniom. Centrum to „projektuje” historiê opowiedzian¹ przez pryzmat niemieckich nacjonalistów, projektuje historiê o charakterze antypolskim, eksponuj¹c niemieckie cierpienia. Ministerstwo Spraw Zagranicznych powinno wyst¹piæ przeciwko partycypowaniu strony polskiej w tym projekcie, poniewa¿ jest to niezgodne z polityk¹ historyczn¹
i polsk¹ racj¹ stanu.
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 Jolanty Fedak
Szanowna Pani Minister!
Oœwiadczenie to dotyczy braku stosownych regulacji co do naliczania podstawy emerytury dla osób represjonowanych w stanie wojennym.
Podczas stanu wojennego, w latach 1981–1983, oko³o 50 tysiêcy osób zosta³o dotkniêtych represjami
w formie zwolnienia z pracy. G³ównym celem tych dzia³añ by³o terroryzowanie za³óg przez wywo³ywanie
strachu o zachowanie miejsca pracy w zak³adzie. W wielu przypadkach do zwolnieñ dochodzi³o nawet
z naruszeniem obowi¹zuj¹cego wówczas prawa stanu wojennego. S¹dy powszechne zosta³y pozbawione
swoich w³aœciwoœci w sytuacji zwalniania pracowników z jednostek zmilitaryzowanych. Wiêkszoœæ osób
pozbawionych pracy by³a naznaczona piêtnem zwolnienia dyscyplinarnego. Znalaz³y siê one w trudnej
sytuacji, gdy¿ musia³y zapewniæ sobie i rodzinom podstawowe warunki egzystencji. Niektórzy ze zwolnionych w ogóle nie mogli znaleŸæ pracy i przez d³ugi okres pozostawali bezrobotni, wspomaga³y ich wtedy
podziemne struktury NSZZ „Solidarnoœæ”. Inni pracê znaleŸli, ale by³y to najczêœciej zajêcia niezwi¹zane
z ich wykszta³ceniem, co czêsto wi¹za³o siê ze znacznym pogorszeniem zarobków. Zdobyte przez nich dotychczasowe doœwiadczenie i specjalizacja, po wielu latach pracy w nowych warunkach zosta³y bezpowrotnie zaprzepaszczone. Nikt nie wyrówna im strat wynik³ych z utraty kontaktu z warsztatem pracy
w okresie najlepszym dla ich rozwoju. By³ to powód, dla którego tak niewiele osób mog³o skorzystaæ z dobrodziejstwa ustawy z dnia 29 maja 1989 r. o szczególnych uprawnieniach niektórych osób do ponownego nawi¹zania stosunku pracy (DzU nr 32, poz. 172 z póŸniejszymi zmianami). Transformacja ustrojowa
po 1989 r. spowodowa³a znacz¹cy wzrost bezrobocia, a wiêc szanse znalezienia siê na rynku pracy by³y
dla tych ludzi znikome. Wielu przesz³o na wczeœniejsze emerytury. Tak dochodzimy do sedna problemu.
Przepis w art. 33 ustawy o rewaloryzacji rent i emerytur z dnia 17 paŸdziernika 1991 r. (DzU nr 104,
poz. 450 z póŸniejszymi zmianami) stanowi o przyjêciu do wyliczenia wysokoœci emerytury zarobków z lat
osiemdziesi¹tych. Jest to okres, w którym omawiana grupa nie osi¹ga³a zarobków lub osi¹ga³a je w wysokoœci niewystarczaj¹cej do zaistnienia podstawy do ustalenia wysokoœci minimalnej emerytury. W ten
sposób przedmiotowa ustawa zalegalizowa³a skutki represji z okresu stanu wojennego! Ponadto zapisy
ustawy wydaj¹ siê byæ sprzeczne z art. 32 ust. 1 i poœrednio z art. 64 ust. 1 Konstytucji RP.
Nie istniej¹ ¿adne racjonalne powody, dla których ofiary stanu wojennego zmuszane s¹ do ustalenia
wysokoœci emerytury na podstawie zarobków – lub ich braku – z okresu represji. W tej sytuacji nale¿a³oby
wprowadziæ nastêpuj¹c¹ regulacjê prawn¹: „Na wniosek osoby, o której mowa w art. 1 ustawy z dnia
24 maja 1989 r. o szczególnych uprawnieniach niektórych osób do ponownego nawi¹zania stosunku
pracy, do ustalenia podstawy wymiaru emerytury, renty inwalidzkiej i rodzinnej, przyjmuje siê wynagrodzenie z kolejnych lat kalendarzowych, przypadaj¹cych w czêœci lub w ca³oœci przed 13 grudnia 1981 r.”.
Kwestia braku regulacji tej sprawy by³a wielokrotnie podnoszona i analizowana w Sejmie I kadencji.
Co gorsza, niekorzystne i niesprawiedliwe zapisy zosta³y, z nieznacz¹cymi dla sprawy drobnymi modyfikacjami, przeniesione do nowej ustawy z 17 grudnia 1998 r. (DzU nr 162, poz. 1118 z póŸniejszymi zmianami). Nadmieniê te¿, ¿e ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach
(DzU nr 121, poz. 1264) umo¿liwi³a osobom pracuj¹cym za granic¹ przesuwanie okresu przyjmowanego
do naliczenia podstawy emerytury. Takich uprawnieñ nie ma ogromna rzesza ofiar stanu wojennego,
któr¹ zmuszono do potraktowania okresu represji politycznych jak ka¿dego innego okresu w ich ¿yciu zawodowym.
Pomijaj¹c ca³y aspekt moralny regulacji prawnych, w których represje polityczne uznaje siê za okresy
do naliczenia podstawy emerytury, nale¿y stwierdziæ, ¿e taki sposób regulacji jest sprzeczny z elementarnymi zasadami logiki. Zwracam siê zatem z proœb¹ do Pani Minister o podjêcie stosownych dzia³añ, które
zmieni³yby sytuacjê prawn¹ osób represjonowanych w stanie wojennym w zakresie naliczania wymiaru
emerytury, renty inwalidzkiej i rodzinnej.

Dorota Arciszewska-Mielewczyk
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senator Dorotê Arciszewsk¹-Mielewczyk
Oœwiadczenie skierowane do ministra obrony narodowej Bogdana Klicha
Szanowny Panie Ministrze!
Na rêce pana marsza³ka sk³adam oœwiadczenie do ministra obrony narodowej, dotycz¹ce umo¿liwienia mianowania na stopieñ w drodze wyró¿nienia podoficerów i chor¹¿ych w stanie spoczynku, czyli chodzi o przejœcie z korpusu podoficerskiego do oficerskiego.
Zwracam siê do Pana Ministra w imieniu by³ych ¿o³nierzy zawodowych regionu pomorskiego z proœb¹
o liberalizacjê przepisów w drodze zmiany rozporz¹dzenia ministra obrony narodowej na podstawie
art. 76 ust. 15 ustawy z 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowi¹zku obrony RP w przedmiotowym zakresie. Uregulowanie takie by³oby uhonorowaniem ich zas³ug z tytu³u pracy spo³ecznej na rzecz obronnoœci kraju, patriotycznego i obywatelskiego wychowania m³odzie¿y oraz dzia³alnoœci w zakresie bezpieczeñstwa publicznego, w tym wolontariuszy ZB¯ZiOR WP.
Dotychczasowe przepisy w tym wzglêdzie s¹ krzywdz¹ce dla tej niewielkiej grupy szczególnie zas³u¿onych ludzi, czyli by³ych ¿o³nierzy zawodowych, dziel¹c ich na równych i równiejszych lub na lepszych
i gorszych. Wed³ug obecnie obowi¹zuj¹cych przepisów oficerowie s¹ uprzywilejowani – pu³kownik ma
mo¿liwoœæ byæ mianowanym do stopnia genera³a, natomiast podoficerom i chor¹¿ym, szczególnie w stopniu starszego chor¹¿ego sztabowego, odebrano tê mo¿liwoœæ i nie mog¹ byæ mianowani na kolejny wy¿szy
stopieñ wojskowy. Sytuacja ta dotyczy wielu chor¹¿ych w stanie spoczynku, którzy z ró¿nych przyczyn
nie byli przed 1989 r. mianowani na oficerów, np. nie nale¿eli do PZPR, mieli inne przekonania polityczne,
stosowali praktyki religijne, mieli rodzinê za granic¹.
Wprowadzenie przez Pana Ministra postulowanej zmiany w przepisach prawnych da³yby wielk¹ satysfakcjê osobist¹ i moraln¹ zainteresowanym, nie obci¹¿aj¹c w niczym bud¿etu pañstwa.

Z powa¿aniem
Dorota Arciszewska-Mielewczyk
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Grzegorza Banasia
Oœwiadczenie skierowane do ministra obrony narodowej Bogdana Klicha
W zwi¹zku z pojawiaj¹cymi siê doniesieniami prasowymi, jakoby MON rozwa¿a³o przeniesienie Centrum Szkolenia na Potrzeby Si³ Pokojowych z Kielc do Bydgoszczy, zwracam siê z pytaniem o stanowisko
i ewentualne decyzje w tej sprawie, podjête przez pana ministra lub inne upowa¿nione osoby z MON.
Chcê jednoczeœnie podkreœliæ, i¿ tego rodzaju informacje s¹ przyjmowane z wielkim niepokojem w regionie œwiêtokrzyskim. Regionie bardzo bogatym w tradycje orê¿a i z wielkim wk³adem w walki powstañcze i niepodleg³oœciowe. Regionie, w którym Centrum jest dzisiaj jedyn¹ ju¿ du¿¹ formacj¹ wojskow¹.
Oczekujê odpowiedzi.

Z powa¿aniem
Grzegorz Banaœ
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Ryszarda Bendera
Oœwiadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska
Szanowny Panie Premierze!
W dniu 20 grudnia 2007 r., w trakcie trzeciego posiedzenia Senatu RP, skierowa³em do pana premiera
oœwiadczenie. Pyta³em w nim, dlaczego, jakimi motywami siê kieruj¹c, zamierza pan powo³aæ na wysokie
stanowisko rz¹dowe, stanowisko sekretarza stanu, pana Micha³a Boniego, by³ego wspó³pracownika komunistycznych s³u¿b bezpieczeñstwa, przez wiele lat k³amcê lustracyjnego, który po publicznym przyznaniu siê do swej agenturalnej dzia³alnoœci na rzecz komunistów natychmiast uzyska³ zapewnienie
otrzymania wspomnianego stanowiska w pañskim rz¹dzie.
Odpowiadaj¹c w pana imieniu, sekretarz stanu, szef Gabinetu Politycznego Prezesa Rady Ministrów,
pan S³awomir Nowak, zignorowa³ czêœæ mojego pytania dotycz¹c¹ motywów powo³ania by³ego agenta Micha³a Boniego na wymienione wy¿ej stanowisko. Poinformowa³ on w piœmie z dnia 14 stycznia 2008 r. jedynie o fakcie zatrudnienia z dniem 17 grudnia 2007 r. by³ego agenta Micha³a Boniego jako g³ównego doradcy Prezesa Rady Ministrów.
Panie Premierze!
Fakt dokonanej przez pana nominacji pana Micha³a Boniego przera¿a nie tylko mnie, ale i wielu obywateli. Otrzymujê szereg listów i telefonów z protestami, czêsto kierowanymi do mnie z uzasadnieniem,
¿e jako senator wspó³odpowiadam za bieg spraw rz¹du w kraju, zw³aszcza za wypaczenia personalne.
Zacytujê w niniejszym ponawianym oœwiadczeniu pismo – gdy¿ mo¿e go panu premierowi nie dorêczono – które skierowa³ do pana premiera, a mnie przekaza³ odpis, historyk i dziennikarz zarazem, pan Andrzej Wernic, jeden z wybitnych opozycjonistów z krêgu „Solidarnoœci”. Pisze on 15 stycznia 2008 r.:
„Mianowanie przez Pana Micha³a Boniego, agenta Urzêdu Bezpieczeñstwa w latach PRL i komunistycznej w³adzy, zdrajcy idea³ów „Solidarnoœci”, a wiêc cz³owieka o obliczu moralnej szmaty, podsekretarzem
stanu w KPRM i szefem Pana doradców, jest decyzj¹ pod³¹ oraz haniebn¹ i sprzeczn¹ z poczuciem honoru
i patriotyzmu, a tak¿e godnoœci sprawowanego przez Pana, jak¿e wa¿nego i wysokiego, pañstwowego stanowiska. Taka decyzja nie s³u¿y dobrze Polsce i jest niezgodna z polsk¹ racj¹ stanu”.
Panie Premierze, ponawiam pytanie postawione w moim oœwiadczeniu z 20 grudnia 2007 r. Pytam ponownie: czy w niepodleg³ej Rzeczypospolitej Polskiej, aby natychmiast uzyskaæ wysokie stanowisko
rz¹dowe, tak jak Micha³ Boni, trzeba byæ najpierw agentem komunistycznym, a nastêpnie k³amc¹, który
w nagrodê za dokonan¹ po wielu latach ekspiacjê zostaje sekretarzem stanu rz¹du RP?
Proszê pana premiera o g³êbsz¹, merytoryczn¹ odpowiedŸ.

Z powa¿aniem
Ryszard Bender
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Przemys³awa B³aszczyka
Oœwiadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego
Szanowny Panie Ministrze!
W dniu 30 stycznia 2008 r. odby³em bardzo interesuj¹ce spotkanie z Zarz¹dem Zrzeszenia Producentów i Hodowców Drobiu Œrodkowej Polski w sprawie krytycznej sytuacji na rynku ¿ywca drobiowego.
Wiadomo, i¿ od listopada 2007 r. nast¹pi³ gwa³towny spadek cen ¿ywca, który dodatkowo pog³êbi³ siê
w momencie wyst¹pienia ptasiej grypy w naszym kraju. Obecnie, mimo ¿e problem ptasiej grypy zanik³,
sytuacja nie tylko nie ulega poprawie, ale staje siê jeszcze bardziej dramatyczna. Ceny pasz rosn¹, wzrastaj¹ koszty energii, opa³u, itp., a ceny spadaj¹ i obecnie kszta³tuj¹ siê na poziomie 60% ponoszonych nak³adów.
W zwi¹zku z powsta³¹ sytuacj¹ mam kilka pytañ.
Czy Pan Minister wspó³pracuje ze zrzeszeniami i zwi¹zkami bran¿owymi, zw³aszcza reprezentuj¹cymi
hodowców, w celu rozwi¹zania problemu, który ³atwo by³o przewidzieæ ju¿ w grudniu 2007 r., a jeœli tak,
to z jakimi? Czy odby³y siê jakieœ spotkania?
Czy wiadomo Panu Ministrowi, ¿e niskie ceny skupu ¿ywca nie mia³y ¿adnego prze³o¿enia na ceny obowi¹zuj¹ce na rynku konsumenckim? Tam ceny wci¹¿ by³y wysokie, co œwiadczy³o o spekulacyjnym dzia³aniu podmiotów dzia³aj¹cych na linii hodowca – konsument. Co w tej sprawie zamierza zrobiæ ministerstwo?
Czy monitorowany jest nap³yw drobiu oraz miêsa mro¿onego z innych krajów europejskich b¹dŸ krajów trzecich wysoko subsydiowanych? I czy nie mamy do czynienia z importem po cenach dumpingowych, co pog³êbia kryzys?
Czy ministerstwo widzi mo¿liwoœæ, aby wprowadziæ obowi¹zek oznaczania na miêsie dodatkowo kraju
producenta jako informacji dla konsumenta, tak jest to jest w krajach Unii Europejskiej?
I wreszcie podstawowe pytanie: czy nie jest rol¹ pañstwa chroniæ w³asnego producenta w sytuacjach
nadzwyczajnych, takich jak ta, z któr¹ obecnie mamy do czynienia?
Na spotkaniu poruszony zosta³ tak¿e problem nieprawid³owoœci zwi¹zanych z dzia³alnoœci¹ s³u¿b weterynaryjnych na obszarze wyst¹pienia ognisk ptasiej grypy, gdzie dochodzi³o do dowolnej interpretacji
przepisów (zarz¹dzono strefy bezpieczeñstwa na obszarach ca³ych powiatów, a nie jak mówi¹ przepisy:
trzykilometrowa strefa A i dziesiêciokilometrowa B). Ponadto s³u¿by weterynaryjne w terenie nadinterpretowa³y przepisy, nie zezwalaj¹c na wywóz ¿ywca ze strefy B, w której drób by³ zdrowy, a lekarze nadzoruj¹cy ubojnie odmawiali przyjêcia ¿ywca z tego regionu.
Proszê o wyjaœnienie tych nieprawid³owoœci i przedstawienie rozwi¹zañ, tak aby w przysz³oœci taki ba³agan i niekompetencja nie mia³y miejsca.

Przemys³aw B³aszczyk
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Przemys³awa B³aszczyka
Oœwiadczenie skierowane do minister zdrowia Ewy Kopacz
W zwi¹zku ze z³o¿eniem w ramach Funduszu Norweskiego wniosku nr 432/07 w Biurze do spraw Zagranicznych Programów Pomocy Ochrony Zdrowia w dniu 16 kwietnia 2007 r., dotycz¹cego budowy otwartej ogólnodostêpnej strefy rekreacji dzieciêcej na terenie ZKS W³ókniarz, pragnê zapytaæ:
Po pierwsze, czy jest ju¿ decyzja dotycz¹ca wspomnianego wniosku? Je¿eli jej nie ma, to kiedy bêdzie?
Po drugie, jakie s¹ powody tak d³ugiego oczekiwania na decyzjê?
Po trzecie, jakie s¹ szanse na uzyskanie œrodków, o które wyst¹pi³ ZKS W³ókniarz?
Odpowiedzi na te pytania s¹ niezbêdne, ¿eby Zgierski Klub Sportowy dokona³ inwestycji umo¿liwiaj¹cych dalszy rozwój klubu.

Z powa¿aniem
Przemys³aw B³aszczyk
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senator Krystynê Bochenek
oraz senatora W³adys³awa Sidorowicza
Oœwiadczenie skierowane do minister zdrowia Ewy Kopacz oraz do ministra kultury i dziedzictwa narodowego Bogdana Zdrojewskiego
Szanowna Pani Minister! Szanowny Panie Ministrze!
Ju¿ po raz drugi prezes Polskiego Towarzystwa Lekarskiego zwróci³ siê do nas z proœb¹ o pomoc w uzyskaniu budynku przy ulicy Jazdów 6 w Warszawie z przeznaczeniem na Muzeum Historii Medycyny i siedzibê Polskiego Towarzystwa Lekarskiego. Polskie Towarzystwo Lekarskie od trzydziestu piêciu lat stara
siê o udostêpnienie na wspomniane cele pawilonu by³ego Szpitala Ujazdowskiego, w którym obecnie
dzia³a oddzia³ G³ównej Biblioteki Lekarskiej.
Ponownie uprzejmie prosimy pañstwa ministrów o ustosunkowanie siê do tej, jak siê wydaje, wa¿nej
dla historii medycyny sprawy.
W za³¹czeniu pismo prezesa PTL wraz z kopiami dotychczasowej korespondencji*.

Z wyrazami szacunku
W³adys³aw Sidorowicz
Krystyna Bochenek

* Za³¹czniki do wgl¹du w dokumentacji Biura Prac Senackich.
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senator Barbarê Borys-Damiêck¹
Oœwiadczenie skierowane do przewodnicz¹cego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Witolda Ko³odziejskiego
W ramach oœwiadczeñ senatorskich zwracam siê do Pana Przewodnicz¹cego z pytaniem i proœb¹ o wyjaœnienie, na jakiej podstawie prawnej, na podstawie którego przepisu której ustawy, uruchomiony zosta³ kana³ TVP3 Info. Kana³ ten przyczyni³ siê do marginalizacji programów regionalnych, co stwierdzaj¹
niemal wszystkie rady programowe oddzia³ów regionalnych. Ta marginalizacja objawia siê skracaniem,
wycinaniem czasu nadawania przeznaczonego dla stacji regionalnych na rzecz ogólnopolskiej TVP3 Info.
Niespójnoœæ funkcjonowania na jednej antenie programu ogólnopolskiego z programami regionalnymi wynika z wprowadzenia przez Zarz¹d TVP SA kolejnego programu ogólnopolskiego, co jest z³amaniem
przepisu ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (DzU 1993 nr 7 poz. 34 z póŸniejszymi
zmianami). W art. 26 ust. 2 jest napisane: „Telewizjê publiczn¹ tworzy spó³ka «Telewizja Polska – Spó³ka
Akcyjna», zawi¹zana w celu utworzenia i rozpowszechniania ogólnokrajowych programów I, II i TV Polonia oraz regionalnych programów telewizyjnych”.
Czy w³adze TVP nie powinny by³y wyst¹piæ o koncesjê na uruchomienie kolejnego pasma ogólnopolskiego TV Info i wnieœæ op³aty koncesyjnej, zamiast rozpychaæ czas antenowy, odbieraæ czy te¿ ograniczaæ
oddzia³om terenowym nale¿ne im z mocy ustawy mo¿liwoœci nadawania?
Sprawa jest pilna. Wymaga podjêcia rozs¹dnej i sprawiedliwej decyzji. Tego oczekuj¹ spo³ecznoœci lokalne*.

Barbara Borys-Damiêcka

* Za³¹czniki do wgl¹du w dokumentacji Biura Prac Senackich.
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Lucjana Cichosza
Oœwiadczenie skierowane do ministra sprawiedliwoœci, prokuratora generalnego RP Zbigniewa
Æwi¹kalskiego
Szanowny Panie Ministrze!
W swoim oœwiadczeniu chcê siê odnieœæ do sprawy dostosowania struktur administracji specjalnej do
podzia³u administracyjnego kraju.
Nowy podzia³ administracyjny naszego kraju zak³ada³ usprawnienie tego podzia³u w terenie oraz stworzenie obs³ugi administracyjnej obywateli zamykaj¹cej siê, w zale¿noœci od przedmiotu za³atwianej sprawy, w granicach gminy b¹dŸ powiatu.
W mojej opinii, w przypadku powiatów wystêpuje czêsto odmienna w³aœciwoœæ miejscowa zespolonej
administracji powiatowej i wspó³pracuj¹cej z ni¹ niezespolonej administracji specjalnej. Jako przyk³ad
podam teren powiatu krasnostawskiego, gdzie ma swoj¹ siedzibê zarówno komenda powiatowa Policji,
jak i prokuratura rejonowa.
Policja jest w pe³ni dostosowana do nowego podzia³u administracyjnego kraju, zarówno na poziomie
województwa, jak i na poziomie powiatu. Jeœli chodzi zaœ o prokuraturê, to teren powiatu obejmuj¹ swym
zasiêgiem dwie prokuratury rejonowe. W sytuacji, gdy zdarzenie ma miejsce w gminie oddalonej o 12 km
od stolicy powiatu, na miejsce udaj¹ siê funkcjonariusze Policji z Krasnegostawu, a prokurator przyje¿d¿a z oddalonej o 40 km prokuratury w Zamoœciu. Osobê zatrzyman¹ przewozi siê do aresztu w Krasnymstawie, a akta sprawy wêdruj¹ do prokuratury w Zamoœciu, w nastêpstwie czego osobê zatrzyman¹ dowozi siê, czêsto wielokrotnie, do tej prokuratury.
Nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e niezgodnoœæ w³aœciwoœci miejscowej organów wymiaru sprawiedliwoœci
z obszarem dzia³ania jednostek Policji, funkcjonuj¹cych w oparciu o zasadniczy podzia³ terytorialny
pañstwa, mo¿e powodowaæ utrudnienia w zakresie wspó³dzia³ania tych podmiotów. Tereny dzia³ania
Policji oraz prokuratury nie pokrywaj¹ siê, co powoduje znaczne koszty, jak równie¿ przewlek³oœæ w postêpowaniu.
Podobne utrudnienia, z którymi spotykaj¹ siê mieszkañcy tego powiatu, wystêpuj¹ równie¿ w wydziale
ksi¹g wieczystych s¹du rejonowego.
Maj¹c na uwadze krytyczne uwagi mieszkañców powiatu, jak i stanowiska lokalnych samorz¹dów,
wnoszê o podjêcie dzia³añ maj¹cych na celu dostosowanie struktur administracji specjalnej do aktualnego podzia³u administracyjnego kraju.

Z powa¿aniem
Lucjan Cichosz
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Wies³awa Dobkowskiego
Oœwiadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska
Przygotowany projekt rozporz¹dzenia Rady Ministrów w sprawie przyjêcia krajowego planu rozdzia³u
uprawnieñ do emisji dwutlenku wêgla na lata 2008–2012 we wspólnotowym systemie handlu uprawnieniami do emisji z dnia 20 grudnia 2007 r. w sposób ra¿¹cy dyskryminuje sektor energetyki zawodowej.
Projekt zak³ada drastyczne obni¿enie emisji dwutlenku wêgla przez elektrownie i elektrociep³ownie zawodowe, pozosta³e zaœ sektory maj¹ otrzymaæ znaczny wzrost limitów emisji tego gazu.
W przypadku elektrowni zawodowych zak³ada siê zmniejszenie limitu o 23% w stosunku do poziomu
emisji rzeczywistej z roku 2006, a dla elektrociep³owni zawodowych obni¿ka ta wynosi 21%. Sektor energetyki zawodowej jako jedyny ma otrzymaæ limity na poziomie ni¿szym ni¿ wynosi³a rzeczywista emisja
w roku 2006.
Dla porównania podam, ¿e projekt przewiduje dla sektora materia³ów drewnopochodnych wzrost limitów a¿ o 172%, dla przemys³u ceramicznego wzrost o 68%, dla hutnictwa ¿elaza i stali wzrost o 65%, przemys³ papierniczy ma otrzymaæ wzrost limitów o 47%, szklarski o 43%, chemiczny o 42%, wapienniczy
o 31%, cementowy o 30%, rafineryjny o 27%. Limity emisji dwutlenku wêgla maj¹ zostaæ zwiêkszone tak¿e w przypadku ciep³owni zawodowych, przemys³u koksowniczego i cukrowniczego. Wzrost limitu o 26%
przewiduje siê dla elektrociep³owni przemys³owych, które emituj¹ wiêcej zanieczyszczeñ SOx ni¿ zawodowe. Tak drastyczna dyskryminacja elektrociep³owni i elektrowni zawodowych jest niczym nieuzasadniona i jest dzia³aniem bardzo niebezpiecznym w kontekœcie pojawiaj¹cego siê deficytu na krajowe moce wytwórcze. Jest du¿e ryzyko, ¿e deficyt mocy wyst¹pi ju¿ w 2010 r. Polsce grozi powrót do czasowych
wy³¹czeñ pr¹du i dwudziestego stopnia zasilania. Nast¹pi tak¿e wzrost cen energii elektrycznej o oko³o
70% w 2012 r., bowiem zarówno ograniczenie nowoczesnych technologii, jak i koniecznoœæ zakupu limitu tego gazu spowoduje znaczny wzrost kosztów produkcji energii elektrycznej i cieplnej. Grozi to du¿ym
spadkiem wartoœci firm energetycznych. Spadek wartoœci ca³ego sektora energetycznego wyniesie oko³o
16 miliardów z³ przy cenie 25 euro/t uprawnieñ do emisji i oko³o 32 miliardów z³ przy cenie 50 euro/t. Polska energetyka mo¿e staæ siê najdro¿sz¹ w Europie.
Zwracam uwagê, ¿e sektor energetyki zawodowej jest w ogromnej wiêkszoœci w³asnoœci¹ kapita³u polskiego, w tym przede wszystkim w³asnoœci¹ Skarbu Pañstwa. Przygotowany projekt jest wiêc tym bardziej nieuzasadniony i niezrozumia³y, bo polski kapita³ nie mo¿e byæ deprecjonowany.
W sektorze energetyki zawodowej elektrowni¹ najbardziej dyskryminowan¹ jest BOT Elektrownia
Be³chatów SA, która produkuje najtañsz¹ w kraju energiê elektryczn¹ w iloœci 28,5 TWh, co pokrywa
20% zapotrzebowania krajowego. Projekt rozporz¹dzenia przewiduje zmniejszenie limitu dla tej elektrowni z 30 do 20 milionów t dwutlenku wêgla w ci¹gu piêciu lat. Przydzia³ limitu tego gazu dla BOT Elektrowni Be³chatów SA po przyjêciu przez Radê Ministrów przedstawionego projektu bêdzie o oko³o 16% ni¿szy od œredniej w sektorze. Oznacza to zmniejszenie produkcji energii z 28,5 TWh do 19,6 TWh, czyli o ponad 30%. Oprócz katastrofalnych skutków dla krajowej energetyki spowoduje to drastyczne zmniejszenie przychodów w BOT Elektrowni Be³chatów SA i w BOT KWB Be³chatów SA, masowe zwolnienia pracowników, a tak¿e wstrzymanie budowy nowego bloku o mocy 858 MW, wstrzymanie modernizacji dziesiêciu bloków o mocy po 370 MW i wstrzymanie budowy nowej odkrywki wêgla brunatnego w polu „Szczerców”, które s¹ bardzo zaawansowane.
W Polsce najwiêcej Ÿróde³ energii elektrycznej znajduje siê na po³udniu kraju, a najwiêkszy wzrost zu¿ycia jest na pó³nocy. Elektrownia Be³chatów jest jednym z najbli¿szych Ÿróde³ tej energii dla odbiorców
z pó³nocnej czêœci Polski, co wi¹¿e siê z mniejszymi kosztami przesy³u. Z tych wzglêdów projekt rozporz¹dzenia Rady Ministrów drastycznie ograniczaj¹cy limit dwutlenku wêgla dla tej elektrowni jest jeszcze
bardziej nielogiczny i nieuzasadniony.
Zwracam siê do rz¹du RP o jednakowe traktowanie wszystkich sektorów gospodarki i zwiêkszenie limitów emisji dwutlenku wêgla na lata 2008–2012 dla BOT Elektrowni Be³chatów SA oraz ca³ego sektora
energetyki zawodowej tak, by umo¿liwiæ realizacjê za³o¿onych celów rozwojowych i zachowanie dotychczasowych miejsc pracy.

Wies³aw Dobkowski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senator Janinê Fetliñsk¹
Oœwiadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra spraw wewnêtrznych i administracji Grzegorza Schetyny
Szanowny Panie Premierze!
Zgodnie z przyjêtym w grudniu 2006 r. harmonogramem rozszerzenie strefy Schengen o nowe kraje UE,
w tym Polskê, nast¹pi³o 23 grudnia 2007 r. Z tym dniem zniesione zosta³y kontrole na granicach l¹dowych
i morskich. Niestety, coraz czêœciej mo¿na us³yszeæ w mediach o nielegalnym przewozie do Polski œmieci,
a nawet wylewaniu nieczystoœci pochodz¹cych zza zachodniej granicy na pola polskich rolników.
W tej sytuacji zapytujê Pana Ministra: jakie kroki zosta³y lub zostan¹ podjête w celu wyeliminowania
podobnych sytuacji w przysz³oœci, zw³aszcza ¿e sami mamy trudnoœci w Polsce z bezpiecznym sk³adowaniem i utylizacj¹ œmieci?

Z powa¿aniem
Janina Fetliñska
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Macieja Grubskiego
Oœwiadczenie skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka
Szanowny Panie Ministrze!
Grupa mieszkañców z ³ódzkich dzielnic Olechów, Andrzejów, Kowalszczyzna i M³ynek oraz Rada
Osiedla £ódŸ-Andrzejów zwróci³y siê do mnie z proœb¹ o interwencjê w sprawie dokonanego przesuniêcia
autostrady A1. Sprawa ta od wielu lat nie mo¿e znaleŸæ swojego zakoñczenia.
Z przedstawionych przez mieszkañców dokumentów wynika, i¿ pierwotnie autostrada A1 przebiegaæ
mia³a w odleg³oœci 2 km na wschód od planowanej obecnie lokalizacji i ¿e wariant ten obowi¹zywa³ przez
dwadzieœcia siedem lat w miejscowych planach. Trasa A1 wyznaczona by³a na terenach s³abo zurbanizowanych, praktycznie poza granicami £odzi, jedynie na terenie gminy Andrespol wystêpowa³a koniecznoœæ wyburzenia ³¹cznie od trzydziestu piêciu do piêædziesiêciu budynków mieszkalnych. Dwa wêz³y
wjazdowe na autostradê i drogi dojazdowe zlokalizowane by³y na terenach niezabudowanych. Obecna lokalizacja wprowadza autostradê w obrêb £odzi, odcinaj¹c ³ódzkie osiedle Andrzejów od reszty miasta. Zamiast dwóch projektowany jest jeden wêze³ wjazdowy w miejscu, do którego drogi dojazdowe musz¹ przechodziæ przez teren osiedli mieszkaniowych Olechów, M³ynek i Kowalszczyzna. Zaniepokojeni mieszkañcy przedstawili mi swoje w¹tpliwoœci co do zmiany lokalizacji A1 i dróg dojazdowych. Myœlê, ¿e nale¿a³oby
siê temu dok³adnie przyjrzeæ, aby nie pope³niæ b³êdu, który móg³by opóŸniæ czy wrêcz uniemo¿liwiæ realizacjê ³ódzkiego odcinka A1.
Poni¿ej przytoczê najwa¿niejsze argumenty, które zosta³y mi przedstawione podczas spotkania z mieszkañcami Olechowa, Andrzejowa, Kowalszczyzny i M³ynka oraz Rad¹ Osiedla £ódŸ-Andrzejów.
1. Wed³ug mieszkañców wspomnianych ³ódzkich osiedli zmiana pierwotnej lokalizacji autostrady budzi wiele zastrze¿eñ. Z przedstawionych mi dokumentów wynika, i¿ zmiany lokalizacji dokonano, powo³uj¹c siê na nieistniej¹ce analizy specjalistyczne. Podnoszono równie¿, i¿ za zmian¹ lokalizacji przemawia koniecznoœæ wyburzenia oœmiuset piêædziesiêciu domów, podczas gdy z dokumentów i map wynika,
i¿ wyburzeniu uleg³oby od trzydziestu piêciu do piêædziesiêciu budynków. Ponadto mieszkañcy wskazuj¹
na co najmniej przedziwny zbieg terminów. W dniu 18 grudnia 1996 r. wyst¹piono do Centralnego Urzêdu Planowania z wnioskiem o akceptacjê nowego przebiegu autostrady i w tym samym dniu spó³ka
z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ Skora-Incest w £odzi zakupi³a tereny przy nowym, przesuniêtym zjeŸdzie z autostrady pod budowê hipermarketów. Spó³ka zakupi³a przedmiotowe tereny od kilku ró¿nych
w³aœcicieli dok³adnie w dniu 18 grudnia 1996 r., ale nie za swoje œrodki pieniê¿ne. Obecnie sprawê wyjaœnia Prokuratura Okrêgowa w £odzi.
2. Mieszkañców zastanawia równie¿ fakt, i¿ proponowane obecnie rozwi¹zanie przewiduje budowê
estakad i nasypów na znacznie d³u¿szym odcinku ni¿ w wariancie pierwotnym, zatem koszt budowy tego
odcinka bêdzie wy¿szy. Z dokumentacji lokalizacyjnej – vide strona 17 opracowania „Analiza wielokryterialna” – wynika, ¿e estakada bêdzie co najmniej piêciokrotnie d³u¿sza ni¿ w wariancie pierwotnym. Szacuje siê, ¿e autostrada na estakadzie jest szeœciokrotnie dro¿sza. Ponadto koszty budowy mog¹ wzrosn¹æ, gdy¿ z dokumentacji wynika, ¿e nowa trasa pokrywa siê na odcinku 1,5 km z ciekiem rzeki Ner, gdzie
grunt wykazuje bardzo ma³¹ stabilnoœæ i gdzie w poprzednim planie miejscowym obowi¹zywa³ ca³kowity
zakaz zabudowy. Istnieje zagro¿enie osuwania siê nasypów i jest koniecznoœæ zagêszczania gruntu.
Trudno zatem zrozumieæ, jaki cel przyœwieca³ projektodawcy, który wskaza³ ten wariant jako bardziej op³acalny ekonomicznie. Nale¿y wzi¹æ równie¿ pod uwagê fakt, i¿ zgodnie z wyrokami Europejskiego Trybuna³u Praw Cz³owieka w Strasburgu z 14 listopada 2006 r. (sygnatura 52589/99) oraz z 17 lipca 2007 r.
(sygnatura 17373/02) wszystkim w³aœcicielom na pierwotnej trasie przys³uguj¹ odszkodowania za wieloletnie rezerwowanie terenów pod budowê autostrady i zwi¹zane z tym ograniczenia inwestycyjne. Równie¿ mieszkañcy s¹siaduj¹cy z now¹ lokalizacj¹ maj¹ prawo do odszkodowañ za zmianê za³o¿eñ planów
miejscowych. Wszystkie te czynniki powoduj¹, ¿e realizacja autostrady w zmienionym wariancie bêdzie
znacznie dro¿sza ni¿ w wariancie pierwotnym.
3. W dniu 21 stycznia 2008 r. w dzienniku „Polska” ukaza³ siê artyku³ wskazuj¹cy na realne zagro¿enie
¿ycia tysiêcy mieszkañców Olechowa, Andrzejowa i okolic w przypadku wycieku chloru, amoniaku lub
innych substancji prze³adowywanych na terenie stacji rozrz¹dowej £ódŸ-Olechów. Autor powo³uje siê na
raporty sztabu antykryzysowego, z których wynika, i¿ rejon stacji rozrz¹dowej £ódŸ-Olechów jest jednym
z najbardziej niebezpiecznych w Polsce. Nowy przebieg A1 stworzy dodatkowe zagro¿enie dla mieszkañców. Estakada ma przebiegaæ ponad skupiskiem czternastu torów stacji rozrz¹dowej £ódŸ-Olechów. Stacja ta znajduje siê w bardzo bliskim s¹siedztwie du¿ych osiedli mieszkaniowych. W razie kolizji zasiêg
ska¿enia siêgnie kilkunastu kilometrów (raport inspektora Obrony Cywilnej), a strefa zagro¿enia ¿ycia –
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kilku kilometrów. Kto odpowie za œmieræ tysiêcy mieszkañców w przypadku ewentualnej katastrofy na
estakadzie nad stacj¹ rozrz¹dow¹? Niepotrzebny bêdzie zamach terrorystyczny, wystarczy, ¿e jakikolwiek z pojazdów spadnie z estakady na jedn¹ z cystern z ciek³ym chlorem. Wariant pierwotny, tak zwany
wschodni, ca³kowicie omija³ teren stacji rozrz¹dowej.
4. Mieszkañcy skar¿¹ siê na ³amanie procedur obowi¹zuj¹cych przy ustalaniu lokalizacji inwestycji.
Twierdz¹, ¿e ukrywane s¹ przed nimi opracowania, które stanowi¹ informacjê publiczn¹. Wed³ug ich relacji
odmówiono Stowarzyszeniu „Bezpieczna autostrada” oraz Radzie Osiedla £ódŸ-Andrzejów udostêpnienia
„Studium wykonalnoœci wraz z analiz¹ ruchu dla p³atnej autostrady A1 na odcinku Stryków – Pyrzowice”
opracowanego przez firmê DHV oraz raportu oddzia³ywania na œrodowisko opracowanego w lipcu 2007 r.
przez firmê hiszpañsk¹. Pracownik GDDKiA w £odzi poinformowa³ ich, ¿e raport zosta³ sporz¹dzony, ale
„Hiszpanie nie potrafili go wykonaæ i umowa zosta³a jak gdyby rozwi¹zana i zosta³o to ponownie zlecone”.
W internecie brak jakiejkolwiek wzmianki na temat przetargu na to opracowanie. Chcia³bym zapoznaæ siê
z raportem sporz¹dzonym przez firmê hiszpañsk¹ oraz dowiedzieæ siê, w jaki sposób dosz³o do ponownego
zlecenia opracowania. Czy zap³acono za opracowanie niespe³niaj¹ce wymogów czy te¿ rozwi¹zano umowê
z t¹ firm¹ i na czym polega³y jej uchybienia? Proszê równie¿ o udostêpnienie fragmentu opracowania „Studium wykonalnoœci wraz z analiz¹ ruchu dla p³atnej autostrady A1 na odcinku Stryków – Pyrzowice” dotycz¹cego wyliczonego natê¿enia ruchu dla ³ódzkiego odcinka autostrady A1.
5. Mieszkañcy Andrzejowa i Olechowa poinformowali mnie, i¿ istnieje du¿e prawdopodobieñstwo
opóŸnienia lub zablokowania budowy A1 w nowym przebiegu, gdy¿ lasy olechowskie s¹ miejscem pochówku wielu tysiêcy jeñców pochodzenia ¿ydowskiego, którzy w latach 1940–1944 pracowali niewolniczo przy budowie wêz³a kolejowego £ódŸ-Olechów. Wed³ug dokumentu o sygnaturze O.C.II7060-II/99
przeprowadzona w dniu 31 maja 1999 r. wizja lokalna z udzia³em przedstawicieli Muzeum Historii Miasta £odzi potwierdzi³a, ¿e w nasypach kolejowych i okolicznych lasach (na terenach objêtych lokalizacj¹
autostrady) nale¿y spodziewaæ siê miejsc pochówku ofiar zbrodni ludobójstwa. Mieszkañcy pragn¹ wyraziæ zaniepokojenie, ¿e w przypadku zablokowania inwestycji na etapie realizacji Skarb Pañstwa poniesie
ogromne straty, a opóŸnienia mog¹ utrudniæ lub uniemo¿liwiæ realizacjê zamierzeñ zwi¹zanych z organizacj¹ Euro 2012.
Mieszkañcy twierdz¹, ¿e poprowadzenie autostrady w wykopie w miejscu, które przewidywa³ plan
miejscowy, by³oby rozwi¹zaniem tañszym i lepszym pod ka¿dym wzglêdem i zminimalizowa³oby uci¹¿liwoœci dla nich. Taki wariant pozwoli³by równie¿ na unikniêcie trwaj¹cych konfliktów spo³ecznych, co
znacznie przyspieszy³oby budowê autostrady A1 na odcinku ³ódzkim. Wycofanie wniosku przez GDDKiA
i z³o¿enie go na inny przebieg pozwoli³oby na stosowanie znacznie uproszczonych procedur wprowadzonych miêdzy innymi ustaw¹ o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych z 18 paŸdziernika 2006 r.
Wobec przedstawionych informacji uwa¿am, ¿e dla dobra miasta i jego mieszkañców nale¿a³oby ponownie przeanalizowaæ wszystkie podane argumenty, jak równie¿ zweryfikowaæ informacje przedstawiane
przez GDDKiA pod k¹tem ich rzetelnoœci i podj¹æ dzia³ania zmierzaj¹ce do wyboru najlepszego i najmniej
kontrowersyjnego wariantu lokalizacyjnego. Determinacja protestuj¹cych mieszkañców wskazuje, ¿e na
ka¿dym etapie realizacji inwestycji bêd¹ oni wychwytywaæ b³êdy proceduralne i blokowaæ inwestycjê.
O skutecznoœci ich dzia³añ œwiadcz¹ wygrane dwie sprawy w s¹dach administracyjnych w roku 2000 i roku 2006.
Proszê Pana Ministra o zapoznanie siê z niniejsz¹ spraw¹ i o odniesienie siê do przedstawionych argumentów.

Z wyrazami g³êbokiego szacunku
Maciej Grubski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Macieja Grubskiego
oraz senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego
Oœwiadczenie skierowane do ministra obrony narodowej Bogdana Klicha
Szanowny Panie Ministrze!
Bardzo zaniepokoi³a nas wiadomoœæ dotycz¹ca przeniesienia szkolenia przeddyplomowego do Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie. Niniejsza informacja poruszy³a œrodowisko lekarzy wojskowych, ¿o³nierzy zawodowych, wyk³adowców Wydzia³u Wojskowo-Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w £odzi oraz studentów medycyny.
Powo³anie w 2002 r. Wydzia³u Wojskowo-Lekarskiego (WW-L) na mocy ustawy o utworzeniu Uniwersytetu Medycznego (UM) w £odzi mia³o zabezpieczyæ dalsze kszta³cenie lekarzy wojskowych dla potrzeb
Si³ Zbrojnych. Po by³ej Wojskowej Akademii Medycznej (WAM) pozosta³y trzy roczniki podchor¹¿ych,
studenci czwartego, pi¹tego i szóstego roku studiów, którzy bêd¹c w strukturach Centrum Szkolenia
Wojskowych S³u¿b Medycznych (CSWSMed.), w kolejnych latach ukoñczyli studia. Mimo ¿e studenci
cywilni, którzy zostali przyjêci na WW-L, od pierwszego roku nie byli kandydatami na ¿o³nierzy zawodowych, to jednak przechodzili cykl przedmiotów wojskowych i wojskowo-medycznych poszerzaj¹cych
program kszta³cenia z zakresu medycyny o oko³o szeœæ godzin. Obecnie na szóstym roku studiów
kszta³ci siê piêciu kandydatów na ¿o³nierzy zawodowych, posiadaj¹cych przydzia³ s³u¿bowy do
CSWSMed. w £odzi.
Wymieniony oœrodek, mimo ¿e nie ma uprawnieñ do kszta³cenia przeddyplomowego, posiada odpowiedni¹ strukturê organizacyjn¹, zapewnia szkolenie wojskowe, a tak¿e dysponuje baz¹ logistyczn¹
umo¿liwiaj¹c¹ pobyt kilkudziesiêciu podchor¹¿ych, potencjalnych kandydatów do s³u¿by zawodowej
w korpusie medycznym. Szkolenie z zakresu przedmiotów wojskowo-medycznych, którego odbycie w istocie ró¿ni medyka wojskowego od cywilnego, ma w tym œrodowisku akademickim nadal g³êbokie umocowanie, poparte obecnoœci¹ wielu by³ych wojskowych pracowników nauki.
Pojawiaj¹ce siê propozycje przeniesienia szkolenia przeddyplomowego do Wojskowego Instytutu
Medycznego (WIM) w Warszawie nie maj¹ ¿adnego uzasadnienia prawnego, merytorycznego i organizacyjnego. Dyplom ukoñczenia studiów medycznych wydaje tylko uczelnia wy¿sza posiadaj¹ca odpowiednie wydzia³y, na przyk³ad lekarski, a propozycja powo³ania do ¿ycia nowej uczelni wojskowej w obecnej sytuacji raczej nie jest realna, chocia¿by z powodów finansowych. Realizacja programu kszta³cenia
oparta na propozycji wspó³pracy WIM z uniwersytetem medycznym w Warszawie, dotycz¹cej tylko
przedmiotów klinicznych na pi¹tym i szóstym roku studiów, podnosi problem rozliczeñ finansowych
instytucji ró¿ni¹cych siê statusem, posiadania akredytacji, zatrudnienia pracowników nauki, a tak¿e
odpowiedzialnoœci za poziom kszta³cenia. Nie rozwi¹zuje to tak¿e kwestii przedmiotów wojskowo-medycznych, które nigdy nie by³y tutaj realizowane. Istniej¹ce obecnie w strukturach WIM Zak³ad Organizacji Ochrony Zdrowia Wojsk i Zdrowia Publicznego oraz Zak³ad Bioetyki i Prawa Medycznego, bêd¹ce
swoist¹ „pozosta³oœci¹ wojskowoœci” instytutu, dzia³aj¹ na terenie CSWSMed. w £odzi, a jeden z pracowników zak³adu, od kilku lat bêd¹cy na etacie UM w £odzi, wyk³ada swój przedmiot dla studentów
WW-L. Równie¿ kierownik Zak³adu Urazu Bojowego WIM jest jednoczeœnie samodzielnym pracownikiem nauki UM w £odzi.
Wspó³udzia³ Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii oraz Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej w Warszawie w ewentualnym kszta³ceniu od kilku lat nie zaowocowa³ ¿adnym porozumieniem organizacyjnym z WIM.
Umiejscowienie studentów medycyny, podchor¹¿ych w Wojskowej Akademii Technicznej, gdzie odbywa³oby siê szkolenie podstawowe, a nastêpnie wojskowe, nie mia³oby nic wspólnego z kszta³ceniem przysz³ego medyka, gdy¿ to kszta³cenie zawsze by³o nierozerwalnie zwi¹zane z przedmiotami wojskowo-medycznymi.
Dotychczas nie podjêto kwestii szkolenia poligonowego podchor¹¿ych, a ewentualna propozycja WIM
organizacyjnie nie zapewni takiego przedsiêwziêcia.
Rozformowanie WAM, bêd¹ce nastêpstwem b³êdnej decyzji politycznej, opieraj¹cej siê na z³ej ocenie
potrzeb lekarzy w wojsku, by³o aktem nieracjonalnym. Nale¿y podkreœliæ, ¿e przy rosn¹cym deficycie lekarzy wojskowych nie podjêto decyzji o d³ugofalowym systemie pozyskiwania i kszta³cenia kandydatów.
Nadziejê utrzymania kszta³cenia przeddyplomowego w £odzi da³a decyzja ministra obrony narodowej
z 2007 r., która ukierunkowa³a pozyskiwanie kandydatów z WW-L UM w £odzi. Podjêcie decyzji o powo³aniu do s³u¿by kandydackiej studentów UM w £odzi nawet od pierwszego roku studiów daje mo¿liwoœæ
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efektywnego spojrzenia na takie kszta³cenie, a jednoczeœnie sukcesywnego pozyskiwania lekarzy do
s³u¿by zawodowej.
Prosimy Pana Ministra o ustosunkowanie siê do przedstawianych argumentów oraz o wskazanie mo¿liwoœci rozwi¹zania przedstawionych problemów. Mamy nadziejê, ¿e podjête w tej sprawie kroki zapewni¹ dalsze kszta³cenie lekarzy wojskowych na Wydziale Wojskowo-Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w £odzi.

Z wyrazami g³êbokiego szacunku
Maciej Grubski
Krzysztof Kwiatkowski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Tadeusza Gruszkê
Oœwiadczenie skierowane do ministra sprawiedliwoœci, prokuratora generalnego RP Zbigniewa
Æwi¹kalskiego
Szanowny Panie Ministrze!
Przepisy ustawy o radcach prawnych z dnia 6 lipca 1982 r. (DzU nr 19, poz. 145) reguluj¹ miêdzy innymi zasady przeprowadzania egzaminów na aplikacjê radcowsk¹ i egzaminów radcowskich oraz terminy
ich przeprowadzania. W czerwcu 2005 r. nast¹pi³a istotna nowelizacja przepisów ustawy o radcach prawnych w zakresie dotycz¹cym egzaminu na aplikacjê oraz egzaminów radcowskich. W dniu 10 grudnia
2005 r. odby³ siê po raz pierwszy egzamin na aplikacjê radcowsk¹ wed³ug zasad okreœlonych w ustawie
nowelizuj¹cej przepisy prawa o radcach prawnych z czerwca 2005 r. W wyniku przeprowadzonego egzaminu konkursowego, który odby³ siê jednoczeœnie tego samego dnia we wszystkich okrêgowych izbach
radcowskich, na aplikacjê dosta³o siê wielu absolwentów studiów prawniczych.
Zgodnie z przepisami ustawy o radcach prawnych aplikacja radcowska trwa trzy lata i szeœæ miesiêcy,
a rozpoczyna siê z chwil¹ z³o¿enia œlubowania przez aplikantów – art. 32 ust. 2. Z uwagi na nietypowy termin egzaminu na aplikacjê radcowsk¹ w 2005 r. (grudzieñ) ustawodawca postanowi³ umo¿liwiæ aplikantom zdanie egzaminu radcowskiego w 2009 r. Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy – Prawo
o adwokaturze i niektórych innych ustaw (DzU z 2005 r. nr 163, poz. 1361) stanowi, ¿e aplikacja adwokacka, radcowska i notarialne, rozpoczête w 2005 r., ulegaj¹ odpowiedniemu skróceniu, tak aby egzaminy, adwokacki, radcowski i notarialny, w 2009 r. odby³y siê w terminach okreœlonych w ustawach, czyli
do dnia 31 maja danego roku wed³ug obecnego uregulowania. Przywo³ana regulacja o charakterze przejœciowym mia³a niew¹tpliwie s³u¿yæ aplikantom, którzy zdali egzamin radcowski w dniu 10 grudnia
2005 r. Uwzglêdniaj¹c jednak regulacje prawne w zakresie formalnego momentu rozpoczêcia aplikacji
nale¿y braæ pod uwagê datê z³o¿enia œlubowania.
Z powodu istnienia nieprecyzyjnych i niespójnych rozwi¹zañ legislacyjnych dosz³o do powa¿nego problemu interpretacyjnego i praktycznego, który dotyczy aplikantów radcowskich zdaj¹cych egzamin konkursowy w 2005 r., a sk³adaj¹cych œlubowanie aplikanta radcowskiego w roku 2006 r. W rezultacie aplikanci radcowscy sk³adaj¹cy œlubowanie np. w marcu 2006 r. formalnie ukoñcz¹ aplikacjê we wrzeœniu
2009 r., a tym samym nie bêd¹ mogli zdaæ egzaminu w terminie ustawowym, tj. do dnia 31 maja 2009 r.
Tym samym mo¿liwoœæ zdania egzaminu nast¹pi dopiero w 2010 r., co spowoduje znaczne wyd³u¿enie
aplikacji. W chwili obecnej trwaj¹ prace legislacyjne w zakresie nowelizacji ustawy o radcach prawnych,
st¹d te¿ konieczne jest odpowiednie uregulowanie przejœciowe maj¹ce na celu umo¿liwienie aplikantom,
którzy zdawali egzamin na aplikacjê radcowsk¹ w dniu 10 grudnia 2005 r., a œlubowanie sk³adali
w 2006 r., przyst¹pienie do egzaminu radcowskiego w 2009 r. Uregulowanie to powinno polegaæ na ustawowym skróceniu aplikacji radcowskiej rozpoczêtej w 2006 r. lub wyznaczeniu dodatkowego terminu egzaminu radcowskiego przez ministra sprawiedliwoœci jesieni¹ 2009 r. Problem ten w sposób analogiczny
dotyczy aplikantów adwokackich, którzy zdali egzamin na aplikacjê adwokack¹ w dniu 10 grudnia
2005 r.
W zwi¹zku z powy¿szym zwracam siê do pana ministra z pytaniem, czy Ministerstwo Sprawiedliwoœci
zamierza podj¹æ odpowiednie kroki prawne w celu zmiany przepisów ustawy o radcach prawnych w ten
sposób, by umo¿liwiæ aplikantom radcowskim, którzy zdali egzamin na aplikacjê radcowsk¹ w dniu
10 grudnia 2005 r., a œlubowanie z³o¿yli w 2006 r., przyst¹pienie do egzaminu radcowskiego w 2009 r.

Z wyrazami szacunku
Tadeusz Gruszka
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Tadeusza Gruszkê
Oœwiadczenie skierowane do minister zdrowia Ewy Kopacz
Szanowna Pani Minister!
Z roku na rok coraz bardziej polepszaj¹ siê warunki bytowe spo³eczeñstwa, eliminuj¹c tym samym zagro¿enie epidemiologiczne. Mimo to liczba szczepieñ obowi¹zkowych wymienionych w rozporz¹dzeniu
ministra zdrowia z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wykazu obowi¹zkowych szczepieñ ochronnych oraz
zasad przeprowadzania i dokumentacji szczepieñ nie ulega zmniejszeniu. Ka¿da wizyta w przychodni
i poddanie siê szczepieniom wywo³uje silne prze¿ycia emocjonalne, szczególnie u ma³ych pacjentów. Inne
kraje europejskie, np. Francja, Wielka Brytania czy te¿ Niemcy, wprowadzi³y wiele szczepieñ nieobowi¹zkowych. Jedynymi zalecanymi szczepionkami s¹ szczepionki przeciwko b³onicy, tê¿cowi i polio. Wielu lekarzy twierdzi, ¿e niektóre szczepionki nios¹ za sob¹ wiêcej zagro¿eñ ni¿ po¿ytku, np. szczepienia przeciwko gruŸlicy przeprowadzone w Australii by³y przyczyn¹ ponad szeœciuset przypadków œmierci dzieci
(dr Archie Kalokerinos i Glen Dettman). W USA do tej pory nigdy nie szczepiono przeciwko gruŸlicy, a mimo to spadek zachorowañ na tê chorobê jest dok³adnie taki sam jak w Anglii czy w innych krajach europejskich, w których masowo szczepionkê tê stosowano (prof. Thomas McKeown).
Uwa¿am, i¿ w demokratycznym pañstwie przymus pañstwowy powinien byæ stosowany w ograniczonym zakresie i tylko w wyj¹tkowych przypadkach. W zwi¹zku z powy¿szym proszê o przeanalizowanie
wykazu szczepieñ obowi¹zkowych zawartego w przywo³anym rozporz¹dzeniu w celu jego maksymalnego
ograniczenia. Szczepienia wycofane z listy szczepieñ obowi¹zkowych powinny byæ zamieszczone w liœcie
szczepieñ zalecanych refundowanych i nadal podlegaæ pozosta³ym wymogom rozporz¹dzenia.

Z wyrazami szacunku
Tadeusz Gruszka
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Andrzeja Grzyba
Oœwiadczenie skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka
Szanowny Panie Ministrze!
Zwracam siê z proœb¹ o wpisanie do planu remontów i modernizacji dróg drogi krajowej nr 22 na odcinku Czersk – Starogard Gdañski.
Droga krajowa nr 22 spe³nia bardzo wa¿n¹ funkcjê nie tylko w skali mikro-, ale i w skali makroregionu,
jak równie¿ ca³ego kraju. Codziennie trasê tê przemierza niezliczona liczba samochodów osobowych i ciê¿arowych. Obci¹¿enie tej istotnej arterii komunikacyjnej w zwi¹zku z otwarciem odcinka autostrady A1
„Amber One” znacz¹co siê zwiêkszy³o, co nie tylko wp³ynê³o negatywnie na bezpieczeñstwo w ruchu drogowym, ale i pogorszy³o znacz¹co stan nawierzchni drogi krajowej nr 22. Przebudowa (remont) odcinka
Czersk – Starogard Gdañski jest spraw¹ pal¹c¹ i wymaga podjêcia natychmiastowych dzia³añ.
W zwi¹zku z tym proszê zaj¹æ siê poruszon¹ przeze mnie spraw¹ w trybie pilnym oraz poinformowaæ
mnie o wszelkich czynnoœciach dokonanych w tej sprawie.

Z wyrazami szacunku
Andrzej Grzyb

Do wiadomoœci:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
ul. ¯elazna 59
00–848 Warszawa
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Stanis³awa Jurcewicza
Oœwiadczenie skierowane do minister zdrowia Ewy Kopacz
Szanowna Pani Minister!
Ministerstwo Zdrowia rozpoczê³o prace legislacyjne dotycz¹ce s³u¿by zdrowia. S¹ one prowadzone
w przyspieszonym tempie ze wzglêdu na obecn¹ sytuacjê w s³u¿bie zdrowia. Konieczne jest przeprowadzenie systemowych reform, niemniej w trakcie przyspieszonych prac trzeba niezwykle dok³adnie analizowaæ proponowane rozwi¹zania.
Pragnê zasygnalizowaæ, aby w pracach legislacyjnych uwzglêdniæ mo¿liwoœæ umorzenia zad³u¿enia
publicznoprawnego ci¹¿¹cego na likwidowanej jednostce, na przyk³ad na zasadach podobnych do tych,
jakie okreœlono w ustawie o pomocy spo³ecznej i restrukturyzacji publicznych zak³adów opieki zdrowotnej z roku 2005. Propozycjê tê uzasadniam takim przyk³adem.
W roku 2003 Rada Powiatu Dzier¿oniowskiego podjê³a decyzjê o likwidacji jednostki. Œwiadczenia
przej¹³ nowo utworzony Samodzielny Publiczny Szpital Powiatowy w Dzier¿oniowie, a zobowi¹zania sta³y
siê zobowi¹zaniami organu za³o¿ycielskiego: zad³u¿enie przesz³o na powiat dzier¿oniowski. W trakcie
procesu likwidacji sp³acono wierzytelnoœci na kwotê 25 milionów z³, obecnie pozosta³o 35 milionów z³,
z tego 95% nale¿noœci publicznoprawnych wobec ZUS oraz urzêdu skarbowego. Decyzja o odd³u¿eniu by³a trafna, poniewa¿ zapewniono bezpieczeñstwo zdrowotne mieszkañcom powiatu, a szpital bilansuje
bud¿et i wypracowuje œrodki na najpilniejsze potrzeby. Niestety, ze wzglêdu na wczeœniej przyjête dzia³ania jednostka nie mog³a skorzystaæ z ustawy z dnia 15 kwietnia 2005 r. o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zak³adów opieki zdrowotnej, w której ustawodawca przewidzia³ pomoc w redukcji zad³u¿enia dla dzia³aj¹cych publicznych zak³adów opieki zdrowotnej – art. 2 cytowanej ustawy.
Gdy analizuje siê powy¿sz¹ sytuacjê, nasuwa siê wniosek, i¿ powiat dzier¿oniowski zosta³ ukarany ze
wzglêdu na to, ¿e podj¹³ wczeœniej dzia³ania zmierzaj¹ce do zatrzymania dalszego zad³u¿ania siê szpitala.
Obecnie prowadzone s¹ dalsze prace zwi¹zane z przekszta³ceniem szpitala w spó³kê. Niemniej pojawiaj¹
siê obawy, czy przyjête w najbli¿szym czasie rozwi¹zania legislacyjne znowu nie bêd¹ kara³y tych, którzy
nie czekaj¹, ale podejmuj¹ dzia³anie zwi¹zane z popraw¹ funkcjonowania szpitala na swoim terenie.
Dlatego te¿ uwa¿am, ¿e w proponowanych rozwi¹zaniach legislacyjnych nale¿y uwzglêdniæ takie przypadki jak przedstawiony przypadek szpitala w powiecie dzier¿oniowskim.

Z powa¿aniem
Stanis³aw Jurcewicz
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Stanis³awa Jurcewicza
Oœwiadczenie skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka
Szanowny Panie Ministrze!
Wp³ynê³o do mnie pismo cz³onków Spó³dzielni Mieszkaniowej w Dzier¿oniowie*.
S¹ oni zaniepokojeni, a wrêcz wyra¿aj¹ zapytanie, czy sprzeda¿ mieszkañ za przys³owiow¹ z³otówkê,
a tak¿e zwrot poniesionych kosztów dla cz³onków, którzy wykupili mieszkania po 2001 r., nie naruszaj¹
przepisów konstytucji w zakresie równoœci obywateli wobec prawa.
Zwracam siê z zapytaniem, jak kierowany przez Pana Ministra resort ocenia opisan¹ sytuacjê prawn¹
i czy w ministerstwie trwaj¹ jakiekolwiek prace nad zmian¹ przepisów ustawy o spó³dzielniach mieszkaniowych w tym zakresie.

Z powa¿aniem
Stanis³aw Jurcewicz

* Za³¹cznik do wgl¹du w dokumentacji Biura Prac Senackich.
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Piotra Kaletê
Oœwiadczenie skierowane do ministra œrodowiska Macieja Nowickiego
Panie Ministrze!
Na moje rêce zosta³o przekazane stanowisko Zarz¹du Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolskich w sprawie podwy¿szenia o 500% op³aty za korzystanie ze œrodowiska, wprowadzonej rozporz¹dzeniem Rady Ministrów (DzU nr 106 poz. 723), od 1 stycznia 2008 r.
W uzasadnieniu czytamy, ¿e samorz¹dy gminne s¹ wysoce zaniepokojone skal¹ podwy¿ki op³at za
sk³adowanie odpadów, szczególnie z podgrupy 20 03 „Inne odpady komunalne”, z kwoty dotychczasowej
15,71 z³ za tonê do kwoty 75 z³ za tonê. Tak drastyczna podwy¿ka mo¿e nie przyczyniæ siê do zrealizowania celów, jakie ustawodawca chcia³ osi¹gn¹æ, podwy¿szaj¹c op³atê.
1. Nie zmusi do stosowania innych sposobów postêpowania z odpadami komunalnymi poza sk³adowaniem z powodu braku alternatywnych instalacji do odzysku.
2. Nie skumuluje œrodków na coraz bardziej wyspecjalizowane instalacje do przetwarzania odpadów,
poniewa¿ podwy¿szone op³aty trafi¹ na rachunki urzêdów marsza³kowskich bez zaznaczenia ich pochodzenia, co uniemo¿liwi z kolei ich przeznaczenie na zadania z zakresu gospodarki odpadami.
Bior¹c pod uwagê przedstawione argumenty, zwracam siê do Pana Ministra z proœb¹ o rozwa¿enie
zmiany rozporz¹dzenia Rady Ministrów, aby podgrupa 20 03 „Inne odpady komunalne” objêta by³a podwy¿k¹ nie wy¿sz¹ ni¿ 100%. Obawiam siê, ¿e w innym wypadku podwy¿ka ta mo¿e odnieœæ skutek odwrotny do zamierzonego, bowiem mo¿e spowodowaæ zwiêkszenie iloœci dzikich wysypisk, a tak¿e mo¿e stworzyæ mo¿liwoœci manipulacji w celu udokumentowania fikcyjnego odzysku ze strony nieuczciwych firm.

Piotr Kaleta
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Piotra Kaletê
Oœwiadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego
Z g³êbokim niepokojem obserwujê sytuacjê na polskim rynku trzody chlewnej. Województwo wielkopolskie, które mam zaszczyt reprezentowaæ, jest jednym z najwa¿niejszych regionów produkcji trzody
chlewnej. Sytuacja, w jakiej znaleŸli siê rolnicy, jest dla nich bardzo dramatyczna. Bardzo du¿y spadek
cen skupu, a jednoczeœnie wysokie ceny paszy sprawiaj¹, ¿e wymieniona produkcja staje siê nieop³acalna. W niektórych miejscach mojego regionu, miêdzy innymi w Marchwaczu, dochodzi ju¿ do protestów.
Zdeterminowani rolnicy rozpoczêli blokowanie dróg.
Zwracam siê wiêc do Pana Ministra z zapytaniem, czy podj¹³ ju¿ jakieœ kroki – a je¿eli tak, to jakie – aby
cena skupu trzody chlewnej wzros³a do granic op³acalnoœci.
Jednoczeœnie proszê Pana Ministra o podjêcie szerokiej i pilnej dyskusji ze œrodowiskami rolniczymi
na temat aktualnych problemów polskiej wsi.

Z powa¿aniem
Piotr Kaleta
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Stanis³awa Karczewskiego
Oœwiadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska
Szanowny Panie Premierze!
W dniu 13 czerwca 2007 r. w kancelarii ówczesnego prezesa Rady Ministrów Jaros³awa Kaczyñskiego
podpisano porozumienie w sprawie budowy Centrum Sztuki Filmowej w Nowym Mieœcie nad Pilic¹. Wydarzenie to spotka³o siê z ogromnym entuzjazmem mieszkañców miasta oraz wszystkich okolicznych
gmin. Pojawi³a siê niepowtarzalna szansa zagwarantowania nowych miejsc pracy, rozwoju oraz promocji
ca³ego regionu.
Pomys³ ten by³ i nadal jest bardzo mocno wspierany przez ca³e œrodowisko kinematograficzne. Realizacja tej inwestycji oznacza bowiem stworzenie dobrych warunków pracy dla filmowców oraz realizacjê produkcji na miarê standardów europejskich.
Rozpoczêto prace zwi¹zane z przygotowaniem projektów i ca³ej wymaganej dokumentacji. Budowa
i wyposa¿enie Miasteczka Filmowego maj¹ poch³on¹æ 100 milionów euro, z czego po³owê przewidziano
w ramach dofinansowania z Programu Operacyjnego „Infrastruktura i œrodowisko” na lata 2007–2013.
Obecnie Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, kierowane przez pani¹ minister El¿bietê Bieñkowsk¹,
sporz¹dzi³o now¹ listê projektów indykatywnych, z której wykreœlono Miasteczko Filmowe w Nowym Mieœcie nad Pilic¹.
W zwi¹zku z tym zwracam siê do Pana Premiera z proœb¹ o udzielenie informacji co do stanowiska
rz¹du w sprawie realizacji przedsiêwziêcia „Miasteczko Filmowe w Nowym Mieœcie nad Pilic¹”.
Chcia³bym tak¿e uzyskaæ odpowiedŸ na pytanie, czy Pan Premier i rz¹d s¹ zwolennikami tej inwestycji
i czy bêdzie Pan popiera³ czynnoœci zmierzaj¹ce do jej sfinalizowania. Jeœli tak, to bardzo proszê o przedstawienie planów rz¹du, sposobów i terminów ich realizacji.

Z powa¿aniem
Stanis³aw Karczewski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Norberta Krajczego
wspólnie z innymi senatorami
Oœwiadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska oraz do minister rozwoju regionalnego El¿biety Bieñkowskiej
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego skreœli³o z krajowej listy inwestycji remont tamy nad Jeziorem
Nyskim i zabezpieczeñ przeciwpowodziowych w ramach projektu „Modernizacja zbiornika wodnego Jezioro Nyskie”, który jest spójny z programami przyjêtymi jako indywidualne projekty kluczowe w województwie dolnoœl¹skim w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Œrodowisko na lata 2007–2013,
(takimi jak: projekt „Modernizacja przeciwpowodziowa Ziemi K³odzkiej” czy projekt „Modernizacja wêz³ów wodnych i kana³ów powodziowych Wroc³awia”).
W 1997 r. Jezioro Nyskie, którego tama po³o¿ona jest nad poziomem miasta i oddalona od niego o kilometr, spowodowa³o zalanie piêædziesiêciotysiêcznej Nysy. Odbudowa po tej powodzi kosztowa³a wiele milionów z³otych pochodz¹cych ze œrodków unijnych oraz z bud¿etu pañstwa. Wed³ug ekspertyz tama na
Jezioze Nyskim, na której w 1997 r. dokonywane by³y zrzuty do rzeki Nysy K³odzkiej w iloœci dochodz¹cej
3
do 2 tysiêcy m na sekundê, wymaga natychmiastowego remontu. Dokoñczenia wymagaj¹ równie¿ zabezpieczenia przeciwpowodziowe wzd³u¿ rzeki w rejonie Nysy i jej okolic.
Regionalny Zarz¹d Gospodarki Wodnej we Wroc³awiu zleci³ ju¿, po dokonaniu przetargu, prace projektowe polsko-francuskiemu konsorcjum i projekt zosta³ ju¿ wykonany. Jezioro Nyskie, dziêki zrzutom wody do rzeki Nysy K³odzkiej, zabezpiecza przeciwpowodziowo nie tylko Nysê i jej okolice, lecz tak¿e rejony
powiatu brzeskiego i województwa dolnoœl¹skiego wraz z Wroc³awiem. Niewykonanie modernizacji zbiornika wodnego Jeziora Nyskiego i tamy spowoduje, oprócz braku zabezpieczenia przeciwpowodziowego,
brak mo¿liwoœci wykorzystania tego zbiornika wodnego do celów turystycznych, a dla rejonu przygranicza polsko-czeskiego Jezioro Nyskie jest du¿ym oœrodkiem rekreacyjnym o miêdzynarodowej renomie.
Proszê Pana Premiera oraz Pani¹ Minister o ponown¹ weryfikacjê decyzji i jej zmianê, tak aby to zadanie w województwie opolskim znalaz³o siê na krajowej liœcie projektów kluczowych w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Œrodowisko na lata 2007–2013.

Z powa¿aniem
Norbert Krajczy
Zbigniew Romaszewski
Tadeusz Skorupa
Janina Fetliñska
Wies³aw Dobkowski
Grzegorz Wojciechowski
Wojciech Skurkiewicz
Stanis³aw Karczewski
W³adys³aw Dajczak
Stanis³aw Kogut
Waldemar Kraska
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Norberta Krajczego
Oœwiadczenie skierowane do ministra finansów Jana Vincenta-Rostowskiego
Szanowny Panie Ministrze!
Zwracam siê do Pana Ministra z proœb¹ o podjêcie dzia³añ, które spowodowa³yby zwolnienie z podatku
VAT od us³ug i towarów sprzedawanych zak³adom opieki zdrowotnej i wprowadzenie opodatkowania us³ug zdrowotnych stawk¹ 0%, co spowoduje obni¿enie kosztów w SPZOZ.
Zgodnie z ustaw¹ z dnia 11 marca 2004 roku (DzU nr 54) zak³adom opieki zdrowotnej przys³uguje co
prawda prawo do odliczania podatku VAT, ale jedynie w takim zakresie, w jakim towary i us³ugi s¹ wykorzystywane do wykonywania dzia³alnoœci opodatkowanej. Kwoty naliczonego podatku VAT s¹ niewspó³miernie ma³e w porównaniu do kwot podatku VAT stanowi¹cych obecnie koszty zwi¹zane z zakupami. Wed³ug art. 86 przytoczonej ustawy, gdzie jest mowa o odliczaniu i zwrocie podatku, SPZOZ jako
jednostki œwiadcz¹ce us³ugi s¹ co prawda zwolnione z podatku VAT, ale nie maj¹ mo¿liwoœci jego odliczania. W œwietle art. 90 ustawy, w którym poruszana jest kwestia czêœciowego odliczenia podatku VAT, samodzielne publiczne zak³ady opieki zdrowotnej nie maj¹ te¿ mo¿liwoœci odliczania i zwrotu, nawet czêœciowego, podatku od us³ug opodatkowanych (na przyk³ad dzier¿awy pomieszczeñ), gdy¿ wartoœæ przychodów z tego tytu³u jest ni¿sza ni¿ 2% ogó³u przychodów, którego przekroczenie upowa¿nia do czêœciowego odliczenia z tytu³u sprzeda¿y us³ug opodatkowanych.
W 2002 r. Ministerstwo Zdrowia zbiera³o informacje na temat kosztów podatku VAT w poszczególnych
jednostkach SPZOZ oraz opinie i propozycje w sprawie wysokoœci opodatkowania us³ug zdrowotnych,
lecz na tym dzia³ania ministerstwa zakoñczono.
Stowarzyszenie Mened¿erów Ochrony Zdrowia STOMOZ i dyrektorzy jednostek s³u¿by zdrowia uwa¿aj¹, ¿e opodatkowanie us³ug zdrowotnych stawk¹ 0% da³oby mo¿liwoœæ obni¿enia kosztów w samodzielnych publicznych zak³adach opieki zdrowotnej o wartoœæ podatku VAT i zrówna³oby prawa SPZOZ z innymi podmiotami (na przyk³ad przedsiêbiorstwami). Pozwoli³oby to na znaczne oszczêdnoœci i polepszenie sytuacji finansowej samodzielnych publicznych zak³adów opieki zdrowotnej.

Z powa¿aniem
Norbert Krajczy
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Norberta Krajczego
Oœwiadczenie skierowane do podsekretarza stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
generalnego konserwatora zabytków, Tomasza Merty
Szanowny Panie Ministrze!
W zwi¹zku z sygna³ami o zamkniêciu wydzia³u w Pañstwowej Wy¿szej Szkole Zawodowej w Nysie i niemo¿liwoœci dalszego kszta³cenia na poziomie licencjackim na kierunku: konserwacja zabytków zwracam
siê do Pana o poinformowanie mnie, jaka jest obecnie sytuacja, jeœli chodzi o kszta³cenie na tym kierunku
w Pañstwowej Wy¿szej Szkole Zawodowej w Nysie. Wyk³adowcami na tej uczelni s¹ profesorowie z Sankt
Petersburga, Lipska i Torunia, urz¹d marsza³kowski zakupi³ w 2007 r., za kwotê ponad 1 miliona z³, specjalistyczny sprzêt do nauki tego zawodu, a uczelnia znalaz³a siê wœród jednostek, którym przyznano
unijne granty na konserwacjê zabytków na terenie Opolszczyzny.
Taka forma kszta³cenia jest przyjêta w pañstwach unijnych, miêdzy innymi w Czechach i na S³owacji.
Tak jak na przyk³ad w s³u¿bie zdrowia, kszta³cenie licencjackie, a nastêpnie magisterskie nie obni¿a poziomu nauczania zarówno w PWSZ w Nysie, jak i na uczelniach akademickich.

Z powa¿aniem
Norbert Krajczy
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Norberta Krajczego
Oœwiadczenie skierowane do ministra Skarbu Pañstwa Aleksandra Grada
Zwracam siê do Pana Ministra z proœb¹ o zainteresowanie siê sytuacj¹ Walcowni Rur „Andrzej” spó³ka
z o.o. w Zawadzkiem (województwo opolskie), która jest najwiêkszym pracodawc¹ w gminie i powiecie
strzeleckim oraz jedynym producentem rur gor¹co walcowanych bez szwu na rynku krajowym.
Samorz¹dowcy w wyst¹pieniu skierowanym do mnie podkreœlaj¹, ¿e nie ma jakichkolwiek dzia³añ ze
strony wiêkszoœciowego udzia³owca, Towarzystwa Finansowego „Silesia” z siedzib¹ w Katowicach, aby
zak³ad sprywatyzowaæ. Wed³ug nich nie ma inwestora strategicznego dla zak³adu, a import tanich rur
z Chin, konkurencja ofert cenowych z Bia³orusi i brak niezbêdnych inwestycji w zak³adzie, jak remont ³awy przepychowej, pogarszaj¹ sytuacjê finansow¹ zak³adu.

Z powa¿aniem
Norbert Krajczy
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Norberta Krajczego
Oœwiadczenie skierowane do ministra finansów Jana Vincenta-Rostowskiego
Szanowny Panie Ministrze!
Proszê o przedstawienie dzia³añ Ministerstwa Finansów zmierzaj¹cych do realizacji propozycji, które
w trakcie senackiej debaty bud¿etowej zosta³y wstêpnie przyjête przez pani¹ wiceminister finansów.
Chodzi o propozycjê, aby miêdzy innymi z tak zwanej rezerwy bud¿etowej przekazaæ œrodki na zaspokojenie ¿¹dañ p³acowych pracowników S³u¿by Celnej.
W rozporz¹dzeniach Rady Ministrów z dnia 31 paŸdziernika 2007 r., zawartych w DzU nr 204 poz. 1468,
1469, 1470, s³u¿bom mundurowym zosta³a podwy¿szona wielokrotnoœæ kwoty bazowej do poziomu: 2,48 –
to stanowi przeciêtne uposa¿enie funkcjonariuszy Policji; 2,50 – to stanowi przeciêtne uposa¿enie funkcjonariuszy Stra¿y Granicznej; 2,37 – to stanowi przeciêtne uposa¿enie funkcjonariuszy Pañstwowej Stra¿y
Po¿arnej, 2,58 – to stanowi przeciêtne uposa¿enie funkcjonariuszy Biura Ochrony Rz¹du.
W przypadku funkcjonariuszy S³u¿by Celnej wielokrotnoœæ kwoty bazowej wynosi obecnie 1,919 i nie
tylko nie zosta³a zmieniona w rozporz¹dzeniu Rady Ministrów z dnia 31 paŸdziernika 2007 r., ale utrzymuje siê na niezmienionym poziomie od 2003 r. Powoduje to, ¿e S³u¿ba Celna cierpi na niedobory kadrowe, nasila siê proces zwi¹zany z fluktuacj¹ kadr i przechodzeniem ich do sektora prywatnego czy podejmowaniem pracy poza terytorium naszego kraju.
S³u¿ba Celna jest s³u¿b¹ mundurow¹, a specyfika pracy celników, co podkreœla w swoich wyrokach
Trybuna³ Konstytucyjny, uzasadnia wprowadzanie bardziej rygorystycznych wymogów zatrudnienia,
gdy¿ dzia³ania S³u¿by Celnej kszta³tuj¹ autorytet pañstwa. Nale¿y podkreœliæ, i¿ piêtnastotysiêczna S³u¿ba Celna przekazuje do bud¿etu pañstwa blisko 40% wp³ywów, zarówno z c³a, podatku akcyzowego
i VAT, jak równie¿ z op³at drogowych.
Zabezpieczenie kwoty 60 milionów z³ na podwy¿ki p³ac dla funkcjonariuszy S³u¿by Celnej od stycznia
2008 r. na pewno nie zrekompensuje wieloletnich zaniedbañ w tym zakresie, ale powinno poprawiæ pogarszaj¹ce siê sukcesywnie morale funkcjonariuszy i z pewnoœci¹ prze³o¿y siê na zwiêkszenie satysfakcji
z wykonywanej przez nich trudnej i odpowiedzialnej s³u¿by i przez to spowoduje wzrost wp³ywów do bud¿etu pañstwa w latach nastêpnych.
Funkcjonariusze celni otrzymuj¹ niskie uposa¿enia, jest to oko³o 1 tysi¹ca 200 z³ przy przyjêciu do
s³u¿by. Wielu funkcjonariuszy celnych pozostaje bez jakiegokolwiek awansu, jeœli chodzi o uposa¿enie,
nawet przez kilkanaœcie lat, przy czym oczekiwany d³ugimi latami awans oznacza bardzo czêsto zaledwie
50 z³ brutto.

Z powa¿aniem
Norbert Krajczy
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Norberta Krajczego
wspólnie z innymi senatorami
Oœwiadczenie skierowane do minister zdrowia Ewy Kopacz
Oœwiadczenie dotyczy specjalizacji lekarskiej.
Ministerstwo Zdrowia pochyla siê nad problemem wynagradzania lekarzy rezydentów i proponuje im
podwy¿ki p³ac, choæ nie w 100%, jak chcieliby parlamentarzyœci PiS, ale jest te¿ inny wa¿ny dla tej grupy
zawodowej problem, a mianowicie robienie specjalizacji. Obecnie zajmuje to szeœæ lat i koñczy siê egzaminem pañstwowym. Ca³y proces jest d³ugi i drogi, lekarze nie zawsze te trudy znosz¹, ze specjalizacji rezygnuj¹ lub wyje¿d¿aj¹ za granicê, bo tam jest szybciej, taniej i zdobyta specjalizacja ma inn¹ renomê.
Jak spó³ki prawa handlowego, które maj¹ przej¹æ publiczne placówki s³u¿by zdrowia, mog¹ byæ miejscem robienia specjalizacji? Obecnie lekarz rezydent niejednokrotnie jest przecie¿ minimum szeœæ miesiêcy poza SP ZOZ, a do tego dochodzi urlop wypoczynkowy i czasami L-4.
Proszê o poinformowanie mnie, czy zosta³y podjête zwi¹zane z tym tematem prace resortu, z uwzglêdnieniem specjalizowania siê w jednostkach SP ZOZ, które maj¹ miejsca rezydenckie i s¹ szpitalami powiatowymi.

Z wyrazami szacunku
Norbert Krajczy
Wojciech Skurkiewicz
Waldemar Kraska
Janina Fetliñska
Piotr Kaleta
Tadeusz Gruszka
Zbigniew Cichoñ
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Waldemara Kraskê
Oœwiadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra spraw wewnêtrznych i administracji Grzegorza Schetyny
Szanowny Panie Ministrze!
Do mojego biura senatorskiego zg³osi³ siê by³y pracownik jednostki samorz¹dowej gminnego szczebla
z zapytaniem, czy istnieje mo¿liwoœæ dokonania sprostowania œwiadectwa pracy, jeœli zosta³o w nim wpisane, ¿e przyczyn¹ zwolnienia by³o zastosowanie kary dyscyplinarnej.
Zgodnie z art. 25 ustawy o pracownikach samorz¹dowych, w zwi¹zku z art. 37 ust. 3 ustawy o pracownikach urzêdów pañstwowych, karê dyscyplinarn¹ skutkuj¹c¹ wydaleniem z pracy uznaje siê za nieby³¹ i w zwi¹zku z tym wykreœla siê j¹ z akt po up³ywie piêciu lat.
Pracownik, któremu decyzj¹ wójta kara zosta³a uznana za nieby³¹, nie mo¿e obecnie znaleŸæ podstawy
prawnej, na jak¹ móg³by siê powo³aæ, wznosz¹c o zmianê œwiadectwa pracy. Kodeks pracy bowiem nie
przewiduje w takim przypadku mo¿liwoœci zmiany œwiadectwa pracy. Powstaje w ten sposób paradoksalna sytuacja, w której pracownik samorz¹dowy, uznany – zgodnie z prawem – za niekaranego kar¹ dyscyplinarn¹, ma w œwiadectwie pracy zapisane coœ zupe³nie innego i tym samym boryka siê z trudnoœciami w poszukiwaniu pracy.
Zwracam siê z pytaniem: czy w ministerstwie s¹ prowadzone prace zmierzaj¹ce do usuniêcia luki prawnej pozwalaj¹cej na zaistnienie takich sytuacji jak tu opisana? Je¿eli nie prowadzi siê obecnie takich
prac, to wnoszê o zainteresowanie siê spraw¹ i udzielenie odpowiedzi.

Z powa¿aniem
Waldemar Kraska

5. posiedzenie Senatu w dniach 6 i 7 lutego 2008 r.
182

Przemówienia i oœwiadczenia senatorów przekazane do protoko³u, niewyg³oszone podczas 5. posiedzenia Senatu

Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Waldemara Kraskê
Oœwiadczenie skierowane do minister zdrowia Ewy Kopacz
Szanowna Pani Minister!
W wielu wypowiedziach medialnych zapowiada pani zmiany w ustawie o ratownictwie medycznym.
Ustawa, tak bardzo potrzebna do prawid³owego funkcjonowania s³u¿b ratowniczych, wymaga pewnych
zmian, które poprawi¹ jej dzia³anie.
Zwracam siê z pytaniem do pani minister: jakie zmiany ministerstwo zamierza wprowadziæ do tej ustawy i kiedy ich propozycje zostan¹ skierowane do konsultacji spo³ecznych?
Pracownicy, którzy codziennie ratuj¹ ludzkie ¿ycie, oprócz tego, ¿e s¹ bardzo obci¹¿eni psychicznie,
pracuj¹ ciê¿ko fizycznie, na przyk³ad znosz¹ chorego na noszach z czwartego piêtra. Z up³ywem lat si³ do
pracy ubywa, a wymagania wobec tych ludzi s¹ na takim samym poziomie. Dlaczego inne s³u¿by, na przyk³ad stra¿ po¿arna czy policja, ze wzglêdu na charakter swojej pracy mog¹ uzyskaæ wczeœniejsze œwiadczenia emerytalne? Czy praca w pogotowiu ratunkowym jest l¿ejsza i mniej odpowiedzialna? Takich pytañ jest wiele, a rozgoryczenie pracowników jest coraz wiêksze. Myœlê, ¿e pora pochyliæ siê nad t¹ grup¹
zawodow¹, gdy¿ czêsto w jej rêkach jest nasze ¿ycie.
Do dnia 31 grudnia 2020 r. lekarzem systemu mo¿e byæ lekarz posiadaj¹cy specjalizacjê lub tytu³ specjalisty w jednej z dziedzin: anestezjologii i intensywnej terapii, chorób wewnêtrznych, chirurgii ogólnej,
chirurgii dzieciêcej, ortopedii i traumatologii narz¹du ruchu, ortopedii i traumatologii oraz pediatrii. Jest
pewna grupa lekarzy od wielu lat pracuj¹cych w pogotowiu ratunkowym, posiadaj¹cych wymagane kwalifikacje do udzielania pomocy w zespo³ach ratunkowych, potwierdzone przez odpowiednich konsultantów medycznych, ale nieposiadaj¹cych ¿adnej z wymienionych specjalizacji. S¹ to na przyk³ad lekarze
neurolodzy czy ginekolodzy, którzy chc¹ pracowaæ w zespo³ach ratownictwa medycznego, ale zgodnie
z ustaw¹ takiej pracy nie mog¹ podj¹æ. Czy ministerstwo planuje to zmieniæ?
Bardzo wa¿nym podmiotem w systemie ratownictwa medycznego jest ratownik medyczny. Zgodnie
z ustaw¹ tytu³ zawodowy: ratownik medyczny przys³uguje wszystkim, którzy z dniem wejœcia ustawy
w ¿ycie taki tytu³ posiadali. Ratownikiem medycznym mo¿na zostaæ po skoñczeniu szko³y policealnej,
uzyskaniu tytu³u licencjata na kierunku ratownictwa medycznego lub ukoñczeniu studiów wy¿szych na
takim kierunku. Wiedza uzyskana na ró¿nych szczeblach kszta³cenia jest na pewno inna, ale uprawnienia do udzielania pomocy medycznej takie same. Czy nie warto by przy okazji nowelizacji ustawy o ratownictwie medycznym wprowadziæ ró¿nic, jeœli chodzi o tytu³ zawodowy ratownika medycznego, a tym samym zró¿nicowaæ uprawnienia do wykonywania czynnoœci medycznych?

Z powa¿aniem
Waldemar Kraska
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Romana Ludwiczuka
Oœwiadczenie skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka
Szanowny Panie Ministrze!
Przepisami ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych i Rozporz¹dzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. wprowadzono obowi¹zuj¹cy do dziœ podzia³ dróg oraz
okreœlono ich parametry techniczne. W systemie tym ustawodawca dokona³ podzia³u dróg z rozró¿nieniem na kilku zarz¹dców. Tym samym na obszarze danej samorz¹dowej jednostki administracyjnej krzy¿uj¹ siê uk³ady dróg bêd¹cych w gestii ró¿nych osób prawnych. W wielu przypadkach podzia³ taki nie tylko nie odpowiada logice uk³adu komunikacyjnego, ale wrêcz utrudnia skuteczne zarz¹dzanie nimi. Nadto napotyka siê jeszcze na przyk³ady nieuregulowanego stanu prawnego dzia³ek, na których siê te drogi
znajduj¹. Spotyka siê drogi ró¿nych kategorii zlokalizowane na terenach nale¿¹cych do Skarbu Pañstwa,
Lasów Pañstwowych i innych w³aœcicieli. Nagminne s¹ równie¿ rozbie¿noœci pomiêdzy stanem faktycznym parametrów technicznych tych dróg, a tymi, które winny spe³niaæ bêd¹c przypisanymi do danej kategorii.
Poœród samorz¹dowców panuje opinia znajduj¹ca wielu zwolenników, ¿e potrzebne jest przekazanie
zadania zarz¹dzania drogami jednemu zarz¹dcy, oczywiœcie wraz z okreœleniem Ÿród³a finansowania.
Bior¹c pod uwagê ten problem, uprzejmie proszê o udzielenie odpowiedzi w nastêpuj¹cych kwestiach.
Czy minister transportu widzi potrzebê przeanalizowania skutków dzia³ania przepisów ustawy z dnia
21 marca 1985 r.?
Czy minister transportu posiada pe³n¹ wiedzê o problemach wynikaj¹cych z istniej¹cego podzia³u
dróg?
Czy minister transportu rozwa¿a mo¿liwoœæ wprowadzenia zmian w systemie zarz¹dzania drogami,
zw³aszcza na obszarze gmin, tak ¿eby odpowiada³ on modelowi jednego zarz¹dzaj¹cego, wraz ze wskazaniem na Ÿród³a finansowania?

Z powa¿aniem
Roman Ludwiczuk
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Romana Ludwiczuka
Oœwiadczenie skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka
Szanowny Panie Ministrze!
Oœwiadczenie w sprawie budowy obwodnicy w Wa³brzychu z³o¿y³em ju¿ na drugim posiedzeniu Senatu RP VI kadencji. Ani sytuacja prawna, ani stan rzeczywisty tego zadania inwestycyjnego nie uleg³y od
tego momentu zmianie.
Niezale¿nie od prowadzonych dyskusji, która droga spe³nia wymogi drogi obwodnicowej Wa³brzycha,
zachodnia czy wschodnia, zaznaczyæ nale¿y, ¿e brak kontynuacji tak znacznie zaawansowanego w realizacji zadania nosi znamiona niegospodarnoœci. Uk³ad komunikacyjny miasta Wa³brzycha, czyli drogi
krajowe, wojewódzkie i inne, jest dotkniêty kryzysem, praktycznie niedro¿ny. W chwili obecnej zasadne
jest znalezienie sposobu sfinalizowania zadania, jakim jest zakoñczenie jego budowy. Dalsze trwanie tej
sytuacji w przysz³oœci spowoduje koniecznoœæ zwiêkszenia dofinansowania tej inwestycji.
Zakoñczenie budowy obwodnicy zachodniej Wa³brzycha to obecnie nie tylko problem spo³eczny, problem mieszkañców tego regionu, to tak¿e istotny problem gospodarczy firm prowadz¹cych tam dzia³alnoœæ gospodarcz¹. G³ównym zadaniem obwodnicy mia³o byæ przejêcie i wyprowadzenie ruchu tranzytowego z centrum miasta, jak równie¿ odci¹¿enie Szczawna-Zdroju.
W zwi¹zku z tym zwracam siê z uprzejm¹ proœb¹ o ponowne rozwa¿enie wszystkich mo¿liwoœci i podjêcie próby znalezienia formu³y prawnej, a tak¿e sposobu sfinalizowania tego zadania w nieodleg³ej przysz³oœci.

Z powa¿aniem
Roman Ludwiczuk
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Romana Ludwiczuka
Oœwiadczenie skierowane do ministra obrony narodowej Bogdana Klicha
Szanowny Panie Ministrze!
W zwi¹zku z katastrof¹ lotnicz¹ pod Miros³awcem pojawi³y siê doniesienia medialne na temat pomocy
rodzinom ofiar. Z komunikatów tych wynika, i¿ œwiadczenia na rzecz rodzin ¿o³nierzy, którzy gin¹ podczas wykonywania zadañ s³u¿bowych, s¹ w du¿ym stopniu uzale¿nione od decyzji ministra obrony.
Rodziny ¿o³nierzy zawodowych nierzadko znajduj¹ w trudnej sytuacji na rynku pracy w zwi¹zku ze
szczególnym rodzajem s³u¿by pe³nionej przez g³owê rodziny i wynagrodzenie ¿o³nierza pozostaje czêsto
jedynym Ÿród³em dochodów takiej rodziny. Osoba, która decyduje siê na podjêcie zawodu ¿o³nierza, jest
œwiadoma zwi¹zanego z tym ryzyka, powinna mieæ wiêc pewnoœæ, ¿e w przypadku œmierci nie pozostawi
rodziny w niepewnej sytuacji materialnej lub mieszkaniowej. Tymczasem znane mi ustawodawstwo, dotycz¹ce ochrony socjalnej rodzin ¿o³nierzy, pozostawia mo¿liwoœæ nieuzyskania przez rodzinê ¿o³nierza
œwiadczeñ socjalnych, gdy¿ minister obrony narodowej mo¿e nadawaæ te œwiadczenia na zasadzie wyj¹tku. Wed³ug przepisów dotycz¹cych zakwaterowania Si³ Zbrojnych, rodzinie ¿o³nierza nie nale¿¹ siê tak¿e
œwiadczenia wynikaj¹ce z prawa do kwatery, co daje ministrowi obrony mo¿liwoœæ ustanowienia prawa
do zamieszkiwania w dotychczasowym lokalu mieszkalnym, po raz kolejny w drodze wyj¹tku. Takie rozwi¹zanie wydaje siê po³owiczne i niewystarczaj¹ce. Niepokoj¹cy jest dla mnie równie¿ fakt, ¿e przepis dotycz¹cy specjalnego, gwarantowanego ustaw¹ traktowania ¿o³nierzy, którzy polegli na misjach, nie odnosi siê ju¿ do ¿o³nierzy gin¹cych w kraju.
Zwracam siê wiêc do pana ministra z proœb¹ o wyjaœnienie, jak faktycznie wygl¹da sytuacja wsparcia
finansowego i prawnego rodzin w przypadku œmierci ¿o³nierza zawodowego oraz czy planowane s¹ zmiany dotychczasowych przepisów.

Z powa¿aniem
Roman Ludwiczuk
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Tomasza Misiaka
Oœwiadczenie skierowane do ministra spraw zagranicznych Rados³awa Sikorskiego
Z du¿ym zainteresowaniem œledzê przygotowania Polski do Euro 2012. Jest to nie tylko du¿e przedsiêwziêcie o charakterze sportowym i gospodarczym, ale przede wszystkim jedno z najistotniejszych wyzwañ cywilizacyjnych, promocyjnych i szansa rozwoju regionów bêd¹cych gospodarzami mistrzostw.
Nasz kraj nie posiada doœwiadczeñ w przygotowywaniu tak du¿ych i kompleksowych inicjatyw gospodarczych. Dlatego ka¿da informacja mog¹ca mieæ istotny wp³yw na realizacjê tego przedsiêwziêcia ma dla
mnie du¿e znaczenie.
Szanowny Panie Ministrze! Chcia³bym zainteresowaæ Pana Ministra piêtrz¹cymi siê przed obywatelami Ukrainy utrudnieniami w uzyskiwaniu wiz do Polski. Sytuacja znacznie pogorszy³a siê od stycznia tego roku. Poprzednio termin wydawania wiz wynosi³ œrednio od trzech do piêciu dni. Pe³ni¹c swój mandat,
coraz czêœciej spotykam siê z takimi wypowiedziami: „w ubieg³ym roku za³atwialiœmy wizy dla ca³ej grupy, teraz ka¿dy musi przyjechaæ osobiœcie”. W mojej ocenie œwiadcz¹ one o tym, ¿e sprawa jest istotna
i wymaga pilnej interwencji, poniewa¿ powsta³y stan rzeczy negatywnie rzutuje na stan polsko-ukraiñskich stosunków gospodarczych. To nie jest tylko i wy³¹cznie problem kilku lokalnie dzia³aj¹cych przedsiêbiorców. Jako senator pochodz¹cy z dolnoœl¹skiego, czyli terenów w sposób naturalny powi¹zanych
tradycj¹ i histori¹ z zachodni¹ czêœci¹ Ukrainy, mogê potwierdziæ, ¿e sprawa ma o wiele wiêkszy zasiêg,
wymaga natychmiastowych dzia³añ, a utrzymuj¹cy siê i niekorzystny stan rzeczy szkodzi zarówno rozwojowi regionu dolnoœl¹skiego, jak i ca³ej gospodarce.
Byæ mo¿e jest to problem zbyt ma³ej obsady kadrowej konsulatu we Lwowie? Byæ mo¿e nale¿y umo¿liwiæ wydawanie przedstawicielom pracodawców wystêpuj¹cych w imieniu zainteresowanych prac¹ obywateli Ukrainy grupowych wniosków o wizy? W kontekœcie wspólnej realizacji Euro 2012 jest to stan
szkodliwy i dla mnie niezrozumia³y. Dlatego uprzejmie proszê o podjêcie niezw³ocznych dzia³añ sanacyjnych w tej sprawie.
Niew¹tpliwie postulowane przeze mnie dzia³ania pozytywnie wp³ynê³yby na organizacjê pracy urzêdów
konsularnych i przyczyni³oby siê do pog³êbiania stosunków gospodarczych Polski i Ukrainy.
Oœwiadczenie do wiadomoœci wiceprezesa Rady Ministrów, ministra gospodarki Waldemara Pawlaka.

Tomasz Misiak
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Antoniego Motyczkê
Oœwiadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra gospodarki Waldemara Pawlaka
Szanowny Panie Ministrze!
W ostatnim czasie wiele spraw dotycz¹cych problematyki usuwania szkód powsta³ych na Œl¹sku
w wyniku eksploatacji wêgla, czyli – jak to siê u nas mówi – szkód górniczych, obróci³o siê przeciwko tym,
którzy dotkniêci s¹ negatywnymi skutkami dzia³alnoœci górniczej.
Spotykam siê z sytuacjami, gdy ludzie wrêcz twierdz¹, ¿e kiedyœ by³o pod tym wzglêdem znacznie lepiej, korzystniej dla poszkodowanych. W³aœciciel domu, gara¿u, stodo³y, budynku gospodarczego, pola
czy drogi zg³asza³ szkodê odpowiednim s³u¿bom w kopalni, która na danym terenie prowadzi³a eksploatacjê pok³adów wêgla, i w zasadzie czeka³ ju¿ jedynie na wyznaczenie terminu naprawy szkody. Jeœli
chcia³ j¹ naprawiæ we w³asnym zakresie, to otrzymywa³ odpowiednie œrodki z funduszu naprawy szkód
górniczych, a gdy zleca³ wykonanie robót naprawczych kopalni, ta przysy³a³a ekipê remontow¹, która
bra³a wszystko na swoje barki.
Tak by³o jeszcze na pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych. Zmieni³o siê tylko tyle, ¿e w trakcie restrukturyzacji górnictwa zlikwidowano w kopalniach dzia³y remontowo-budowlane, w zwi¹zku z czym remonty
przeprowadzane przez sprawcê szkody, czyli kopalnie, zaczê³y wykonywaæ zewnêtrzne firmy budowlane.
Wci¹¿ jednak kopalnie przewa¿nie sz³y poszkodowanym na rêkê i, oczywiœcie w zale¿noœci od posiadanych œrodków finansowych, niezw³ocznie przystêpowa³y do usuniêcia zg³oszonej i udokumentowanej
szkody górniczej.
Kilkanaœcie lat temu sytuacja diametralnie zmieni³a siê na niekorzyœæ osób dotkniêtych negatywnymi,
czêsto niszczycielskimi skutkami eksploatacji pok³adów wêgla, oddzia³uj¹cymi na górotwór. Nieraz dochodzi do sytuacji, w których osoba poszkodowana traktowana jest jak winowajca. Z opisami takich w³aœnie zdarzeñ mam niejednokrotnie do czynienia w czasie mojej dzia³alnoœci parlamentarnej. Cz³owiek
poszkodowany przez zak³ad górniczy w tej krzywdz¹cej sytuacji z podmiotu sprawy staje siê jej przedmiotem i jest traktowany jak intruz.
Jest to efekt istnienia luk prawnych na styku prawa budowlanego, kodeksu cywilnego oraz prawa geologicznego i górniczego. Wykorzystuj¹ to kopalnie i bardzo niechêtnie, z wielk¹ opiesza³oœci¹ wykonuj¹
spoczywaj¹cy na nich obowi¹zek zadoœæuczynienia za szkody wyrz¹dzone na terenach eksploatacyjnych. Pracownicy s³u¿b odpowiedzialnych za usuwanie szkód górniczych blokuj¹ poszkodowanym dostêp do nale¿nych im informacji, zas³aniaj¹c siê przy tym brakiem odpowiednich przepisów. Nieraz zdesperowani ludzie musz¹ siê uciekaæ do pomocy s¹dów, jakby w pañstwie prawa nie mo¿na by³o cz³owieka
traktowaæ po prostu jak cz³owieka.
Powo³uj¹c siê na liczne g³osy mieszkañców Œl¹ska oraz znane mi przyk³ady z³ego traktowania ludzi poszkodowanych w wyniku eksploatacji pok³adów wêgla, wnoszê do wicepremiera, ministra gospodarki
Waldemara Pawlaka o podjêcie niezbêdnych prac legislacyjnych zmierzaj¹cych do stworzenia odpowiednich aktów normatywnych, których efektem by³oby zlikwidowanie luk prawnych, poci¹gaj¹cych za sob¹
skutki opisane w tym oœwiadczeniu. W konsekwencji uniemo¿liwi³oby to w przysz³oœci przedmiotowe,
krzywdz¹ce traktowanie ludzi poszkodowanych przez sprawców szkód górniczych.

Z wyrazami szacunku
Antoni Motyczka
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Antoniego Motyczkê
Oœwiadczenie skierowane do ministra finansów Jana Vincenta-Rostowskiego
Szanowny Panie Ministrze!
Do moich biur senatorskich nap³ywaj¹ informacje od przedsiêbiorców eksportuj¹cych swoje wyroby
na rynki Unii Europejskiej oraz rozliczaj¹cych realizacjê us³ug w euro o pogarszaniu siê ich sytuacji ekonomicznej, co spowodowane jest bardzo niskim kursem euro oraz znacznymi wahaniami kursu tej waluty w ostatnim czasie.
Oczywiste jest, ¿e obecnie z³otówka jest bardzo silna i w jakimœ stopniu przewartoœciowana. Jednoczeœnie w pe³ni zdajê sobie sprawê z tego, ¿e kursy walut reguluje rynek i w naszym systemie monetarnym nie stosuje siê interwencjonizmu pañstwowego, nawet w takich sytuacjach.
Chcia³bym zwróciæ siê do ministra finansów z pytaniem, czy w Ministerstwie Finansów s¹ prowadzone
analizy dotycz¹ce optymalnego kursu z³otówki w stosunku do euro. Na jakim poziomie jest przewidywany i w jaki sposób zostanie ustalony parytet z³otówki do euro, gdy Polska przyst¹pi do strefy euro?

Z wyrazami szacunku
Antoni Motyczka
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Antoniego Motyczkê
Oœwiadczenie skierowane do minister pracy i polityki spo³ecznej Jolanty Fedak
Szanowna Pani Minister!
W zwi¹zku z utrudnieniami dla organizacji pozarz¹dowych dzia³aj¹cych na rzecz osób niepe³nosprawnych, jakie spowodowa³o rozporz¹dzenie ministra pracy i polityki spo³ecznej zmieniaj¹ce rozporz¹dzenie w sprawie okreœlania rodzajów zadañ powiatu, które mog¹ byæ finansowane ze œrodków Pañstwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych na podstawie art. 35a ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia
1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spo³ecznej oraz zatrudnieniu osób niepe³nosprawnych (DzU nr 123
poz. 776, z póŸn. zm.), uprzejmie proszê Szanown¹ Pani¹ Minister o rozwa¿enie argumentów przytoczonych przez Zarz¹d Ko³a Polskiego Zwi¹zku Niewidomych w Wodzis³awiu Œl¹skim w analizie proponowanych w tym rozporz¹dzeniu zmian.
Poprawka dziewi¹ta, wed³ug ministerstwa, ma w znowelizowanym rozporz¹dzeniu nastêpuj¹ce
brzmienie: „w §14 ust. 2 pkt 10: zobowi¹zanie do przed³o¿enia powiatowemu centrum pomocy rodzinie
dokumentów rozliczeniowych w terminie 14 dni od dnia ich wystawienia oraz dowodu pokrycia udzia³u
w³asnego w kosztach zadania.”
Interweniuj¹cy w tej sprawie proponuj¹, by zapis skorygowaæ w nastêpuj¹cy sposób (propozycja PZN):
„w § 14 ust. 2 pkt 10: zobowi¹zanie do przed³o¿enia powiatowemu centrum pomocy rodzinie dokumentów rozliczeniowych w terminie 14 dni od dnia zakoñczenia zadania okreœlonego w umowie oraz dowodu
pokrycia udzia³u w³asnego w kosztach zadania.”
Przedstawiciele Polskiego Zwi¹zku Niewidomych Ko³o w Wodzis³awiu Œl¹skim argumentuj¹ zasadnoœæ proponowanego przez nich zapisu tym, ¿e w ka¿dej podpisywanej z PCPR umowie dofinansowania
ze œrodków Pañstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych zadañ w zakresie sportu,
kultury, rekreacji i turystyki osób niepe³nosprawnych zawsze okreœlano kilka wa¿nych zagadnieñ, w tym
miêdzy innymi termin zakoñczenia konkretnego zadania oraz sposób i termin przedstawienia w PCPR jego rozliczenia, a dotychczasowe rozporz¹dzenie narzuca³o potrzebê przedstawiania w PCPR faktury b¹dŸ
rachunku zwi¹zanego z tym zadaniem w terminie czternastu dni od daty jego wystawienia. Ten narzucony przepis by³ nieraz wrêcz niemo¿liwy do wykonania. Przy wiêkszym przedsiêwziêciu trwaj¹cym kilkanaœcie dni, a rozpoczynaj¹cym siê na przyk³ad w pierwszym roboczym dniu tygodnia i koñcz¹cym siê
w ostatnim dniu roboczym tygodnia drugiego, faktury lub rachunki za zakupy dokonywane na kilka dni
przed rozpoczêciem tego zadania praktycznie nigdy przez jego koordynatora nie mog³y byæ w tym ustawowym terminie dostarczone.
Dotychczas obowi¹zuj¹cy organizatorów zadañ zapis rozporz¹dzenia o czternastu dniach od daty
wystawienia wielokrotnie powodowa³ koniecznoœæ robienia niezbêdnych wydatków bezpoœrednio
przed dniem rozpoczêcia zadania, by otrzymaæ faktury i rachunki z mo¿liwie jak najpóŸniejsz¹ dat¹, bo
to dawa³o wiêksz¹ szansê nieprzekroczenia owych wymaganych rozporz¹dzeniem czternastu dni. Powodowa³o to spore ograniczenie organizacyjne, poniewa¿ osoby realizuj¹ce zadanie nie mog³y sobie
tych zakupów roz³o¿yæ na d³u¿szy okres, co na pewno nie pomaga³o, lecz znacznie utrudnia³o realizacjê
ca³ego zadania dofinansowywanego ze œrodków PFRON poprzez PCPR. Wielokrotnie równie¿ przy zadaniach trwaj¹cych d³u¿ej, takich na przyk³ad jak zajêcia rekreacyjne, które odbywaj¹ siê w ró¿nego rodzaju obiektach, organizator zmuszony by³ pobieraæ faktury za ka¿dorazowe korzystanie z obiektu,
a chc¹c byæ w zgodzie z rozporz¹dzeniem w ci¹gu czternastu dni od daty ich wystawienia musia³ przedstawiaæ faktury w PCPR, choæ ca³e zadanie nadal jeszcze trwa³o. Do ka¿dej takiej pojedynczej faktury
konieczne by³o do³¹czenie pisma przewodniego informuj¹cego PCPR, jakiego zadania ta faktura dotyczy. Tym samym w PCPR ros³a kolejna sterta dokumentów, które ponownie zebrane w ca³oœæ po zakoñczeniu zadania stanowi³y jego koñcowe rozliczenie.
Utrudnienia zwi¹zane z tym zapisem rozporz¹dzenia by³y jeszcze bardziej dotkliwe, gdy organizatorem dofinansowywanego zadania by³a jednostka terenowa jakiejœ organizacji pozarz¹dowej niemaj¹ca
osobowoœci prawnej i dzia³aj¹ca na podstawie wystawionego dla niej pe³nomocnictwa, czyli dzia³aj¹ca
w tak zwanej strukturze parasolowej, gdzie ca³¹ obs³ugê ksiêgow¹ dla ogniwa terenowego prowadzi jednostka zwierzchnia maj¹ca siedzibê w odleg³ym mieœcie. Wtedy po zebraniu wszystkich faktur i rachunków, i wstêpnym ich opisaniu, trzeba by³o z tymi dokumentami niezw³ocznie jechaæ do bardzo odleg³ej czasem jednostki zwierzchniej. Tam nale¿a³o je w b³yskawicznym tempie zaksiêgowaæ, zrobiæ odpowiednie kopie i po powrocie na teren swojego powiatu z³o¿yæ te dokumenty w miejscowym PCPR, co
dla ludzi dzia³aj¹cych spo³ecznie w organizacjach pozarz¹dowych nieraz stawa³o siê niemo¿liwe do wykonania.
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Uprzejmie proszê, by ministerstwo przeanalizowa³o przedstawione stanowisko i wziê³o pod uwagê
zaproponowane zmiany wynikaj¹ce z praktyki organizacji wspieraj¹cych osoby niepe³nosprawne.

£¹czê wyrazy szacunku
Antoni Motyczka
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Ireneusza Niewiarowskiego
Oœwiadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra spraw wewnêtrznych i administracji Grzegorza Schetyny
Szanowny Panie Premierze!
Otrzymujê od samorz¹dowców informacje o spodziewanych z³ych skutkach rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 6 czerwca 2007 r.
Rozporz¹dzenie to wymusza wprowadzenie podwy¿ki op³aty za korzystanie ze œrodowiska o 500%. Tak
drastyczne podniesienie op³at mo¿e doprowadziæ do powstania wiêkszej liczby dzikich wysypisk i ogólnego zaœmiecenia lasów, rowów, pól, itp.
Wiem, ¿e intencj¹ wprowadzenia tego rozwi¹zania by³ zamiar innego ni¿ sk³adowanie gromadzenia odpadów komunalnych, co ma spowodowaæ wiêkszy odzysk surowców wtórnych. Przy tak drastycznym
wzroœcie op³aty jest to problematyczne. Problematyczne jest równie¿ wykorzystanie œrodków pochodz¹cych z podwy¿ki na wyspecjalizowane instalacje do przetwarzania odpadów, gdy¿ œrodki te bêd¹ trafiaæ do urzêdów marsza³kowskich na ogólne rachunki.
W zwi¹zku z tym uprzejmie zapytujê pana premiera, czy nie nale¿a³oby ograniczyæ wzrostu op³aty i wyraŸnie zaznaczyæ, ¿eby uzyskane z niego œrodki trafia³y rzeczywiœcie na unowoczeœnienie technologii odzysku surowców wtórnych.

Z wyrazami szacunku
Ireneusz Niewiarowski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora W³adys³awa Ortyla
Oœwiadczenie skierowane do minister pracy i polityki spo³ecznej Jolanty Fedak
Szanowna Pani Minister!
W zwi¹zku z licznymi pytaniami i interwencjami wyborców w sprawie mo¿liwoœci dodatkowego zarobkowania osób maj¹cych prawo do œwiadczenia przedemerytalnego przedstawiam nastêpuj¹ce oœwiadczenie senatorskie.
Zgodnie z ustaw¹ o œwiadczeniach przedemerytalnych jeœli osoba osi¹ga przychód, a ³¹czna kwota
œwiadczenia przedemerytalnego i tego przychodu przekracza miesiêcznie kwotê 50% przeciêtnego miesiêcznego wynagrodzenia w roku kalendarzowym poprzedzaj¹cym termin waloryzacji, wynagrodzenia
og³oszonego przez prezesa G³ównego Urzêdu Statystycznego do celów emerytalnych, kwotê zwan¹
w ustawie „dopuszczaln¹ kwot¹ przychodu”, przychód nie jest jednak wy¿szy ni¿ kwota 70% tego wynagrodzenia, zwana w ustawie „graniczn¹ kwot¹ przychodu”, œwiadczenie to ulega stosownemu zmniejszeniu. W przypadku, gdy kwota przychodu przekracza graniczn¹ kwotê przychodu, œwiadczenie przedemerytalne ulega zawieszeniu.
W zwi¹zku z tym pragnê zapytaæ, jakimi wzglêdami spo³ecznymi podyktowane jest tak restrykcyjne podejœcie ustawodawcy do mo¿noœci zarobkowania osób maj¹cych prawo do œwiadczenia przedemerytalnego. Czy zdaniem ministerstwa nie zwiêksza to szarej strefy w tym sektorze i czy jest stanowisko co do
nowelizacji wspomnianej ustawy o œwiadczeniach przedemerytalnych w tym zakresie?

Z powa¿aniem
W³adys³aw Ortyl
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Bohdana Paszkowskiego
Oœwiadczenie skierowane do ministra œrodowiska Macieja Nowickiego
W zwi¹zku z kolejnym spotkaniem tak zwanego okr¹g³ego sto³u w sprawie przebiegu obwodnicy Augustowa proszê o wyjaœnienie nastêpuj¹cych kwestii:
Jakie cele zosta³y za³o¿one przez organizatorów tych rozmów i które zosta³y dotychczas osi¹gniête?
Jakie stanowisko reprezentuje strona rz¹dowa, w szczególnoœci w sprawie zatwierdzonego uprzednio
wariantu przebiegu tej obwodnicy przez dolinê Rospudy?
Czy rezultaty tych rozmów mog¹ wp³yn¹æ, a je¿eli tak, to w jaki sposób i w jakim zakresie, na rozstrzygniêcie zawis³ej ju¿ w Europejskim Trybunale Sprawiedliwoœci sprawy obwodnicy Augustowa i obwodnicy
Wasilkowa?
Jednoczeœnie proszê o poinformowanie mnie, jakie s¹ perspektywy rozstrzygniêcia sprawy obwodnicy
Augustowa przez Europejski Trybuna³ Sprawiedliwoœci, je¿eli chodzi o wydanie wyroku oraz jego treœæ,
oraz podanie, jakie czynnoœci by³y podejmowane lub bêd¹ podejmowane w celu szybkiego i korzystnego
rozstrzygniêcia tej sprawy przez ETS.
Proszê równie¿ o wyjaœnienie, jakie œrodki i dzia³ania bêdzie podejmowa³a administracja rz¹dowa w zakresie realizacji obowi¹zków prawnych dotycz¹cych ochrony obszarów Natura 2000, w szczególnoœci
w celu realizacji wniosków NIK, który w ubieg³ym roku podejmowa³ czynnoœci kontrolne co do stanu
ochrony obszarów Natura 2000.

Bohdan Paszkowski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Bohdana Paszkowskiego
Oœwiadczenie skierowane do minister rozwoju regionalnego El¿biety Bieñkowskiej
Oœwiadczenie w sprawie zmian na indykatywnej liœcie kluczowych inwestycji SPO „Infrastruktura
i Œrodowisko”.
W zwi¹zku z dokonan¹ istotn¹ zmian¹ na indykatywnej liœcie kluczowych inwestycji Sektorowego Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Œrodowisko” proszê o wyjaœnienie, jakie cele przyœwieca³y tej
zmianie i wed³ug jakich kryteriów rozstrzygano o pozostawieniu, dodawaniu lub usuwaniu poszczególnych projektów.
W szczególnoœci proszê o dok³adn¹ informacjê dotycz¹c¹ przewidzianych na poprzedniej liœcie projektów, które mia³y byæ realizowane w województwie podlaskim.

Bohdan Paszkowski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Bohdana Paszkowskiego
Oœwiadczenie skierowane do ministra sprawiedliwoœci, prokuratora generalnego RP Zbigniewa
Æwi¹kalskiego
Podjête ostatnio przez Pana Ministra decyzje o zmianie szefa Prokuratury Apelacyjnej w Bia³ymstoku
by³y przedmiotem krytycznych artyku³ów w prasie centralnej (w dzienniku „Rzeczpospolita”) oraz w prasie lokalnej.
W zwi¹zku z tym proszê o wyjaœnienie, co stanowi³o przyczynê (b¹dŸ przyczyny) odwo³ania pana S³awomira Luksa ze stanowiska, czy by³o ono wynikiem oceny pracy Prokuratury Apelacyjnej w Bia³ymstoku,
czy te¿ g³ównie oceny jej szefa, oraz jakie cele dokonan¹ zmian¹ chce siê osi¹gn¹æ. Proszê tak¿e o informacjê, czy mia³y miejsce jakieœ wyst¹pienia, rozmowy, interwencje osób spoza Ministerstwa Sprawiedliwoœci w sprawie odwo³ania ze stanowiska pana Luksa.

Bohdan Paszkowski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Bohdana Paszkowskiego
Oœwiadczenie skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka
W drugiej po³owie ubieg³ego roku zosta³y wstrzymane roboty przy realizacji obwodnicy Augustowa
i Wasilkowa.
W zwi¹zku z powy¿szym zwracam siê z proœb¹ o udzielenie informacji, kiedy roboty przy realizacji tych
inwestycji bêd¹ wznowione i od jakich okolicznoœci jest to uzale¿nione, a tak¿e jakim kosztem i w jaki sposób porozumiano siê z wykonawcami tych inwestycji, którym decyzjami rz¹dowymi uniemo¿liwiono terminowe wykonanie umowy zawartej z GDDKiA.

Bohdan Paszkowski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Andrzeja Persona
Oœwiadczenie skierowane do ministra Skarbu Pañstwa Aleksandra Grada
Szanowny Panie Ministrze!
Od wielu lat w Ciechocinku, jednym z najpopularniejszych uzdrowisk naszego kraju, unikatowy basen
termalno-solankowy stoi zamkniêty. Obiekt ten wraz z zabytkowymi nieruchomoœciami zosta³ wpisany
w 1993 r. do rejestru zabytków. Do 2002 r., kiedy zosta³ wy³¹czony z eksploatacji, by³ najwiêksz¹ atrakcj¹
turystyczn¹ Ciechocinka, umo¿liwia³ k¹piele solankowe na wolnym powietrzu.
Do dzisiaj, pomimo trwaj¹cych wiele lat rozmów i negocjacji, nie uda³o siê znaleŸæ rozwi¹zania umo¿liwiaj¹cego przywrócenie basenu do u¿ytkowania. Okreœlenia „katastrofalny stan techniczny”, „totalna
ruina”, „miejsce spotkañ wandali i z³odziei” tylko w czêœci oddaj¹ wygl¹d kompleksu basenowego.
Przedsiêbiorstwo Uzdrowisko Ciechocinek, które zarz¹dza basenem w imieniu w³aœciciela – Skarbu
Pañstwa, nie dysponuje œrodkami koniecznymi do przeprowadzenia remontu basenu, co powoduje zagro¿enie zniszczenia zabytkowego obiektu. Tym samym niemo¿liwe jest wykonanie postanowieñ art. 49
ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Rozwi¹zaniem jest zmiana w³aœciciela. Podejmowane przez Przedsiêbiorstwo Uzdrowisko Ciechocinek próby sprzeda¿y basenu termosolankowego niestety
siê nie powiod³y. Obecnie jedyn¹ mo¿liwoœci¹ przywrócenia œwietnoœci ciechociñskiemu basenowi jest
przekazanie go gminie. Gmina Ciechocinek od wielu lat bezskutecznie zabiega o nieodp³atne przejêcie
obiektu.
Zwracam siê do Pana Ministra z proœb¹ o wyra¿enie zgody na nieodp³atne przekazanie basenu termalno-solankowego w Ciechocinku gminie.

Z powa¿aniem
Andrzej Person
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Krzysztofa Piesiewicza
Oœwiadczenie skierowane do ministra kultury i dziedzictwa narodowego Bogdana Zdrojewskiego
Szanowny Panie Ministrze!
Dotar³y do mnie niepokoj¹ce sygna³y ze szko³y baletowej przy Teatrze Wielkim w Warszawie. Dyrektor
Teatru Narodowego wyst¹pi³ do Pañskiego poprzednika na stanowisku ministra z wnioskiem o likwidacjê
szko³y. W uzasadnieniu wniosku podane by³y wzglêdy finansowe.
Szko³a baletowa mieœci siê w budynku, którego w³aœcicielem jest Teatr Wielki. Teatr, po likwidacji
szko³y, chce przej¹æ pomieszczenia, ale jednoczeœnie nie wskazuje, ani nie zabezpiecza nowej lokalizacji
szko³y. Likwidacja tej jak¿e zas³u¿onej placówki przyniesie kulturze polskiej ogromne straty. Szko³a, która wykszta³ci³a wielu znanych w œwiecie tancerzy, jest g³ówn¹ placówk¹ przygotowuj¹c¹ kadry baletowe,
równie¿ dla Teatru Narodowego. Niew¹tpliwie wymaga pomocy ze strony w³adz pañstwowych, w tym tak¿e finansowej.
Przedstawiaj¹c te argumenty, zwracam siê do pana ministra z uprzejmym zapytaniem, jakie s¹ plany
Ministerstwa Kultury wobec tej placówki.

Z wyrazami szacunku
Krzysztof Piesiewicz
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Krzysztofa Piesiewicza
Oœwiadczenie skierowane do minister zdrowia Ewy Kopacz
Szanowna Pani Minister!
Ostatnimi czasy opiniê publiczn¹ zaabsorbowa³y kwestie dotycz¹ce reformy s³u¿by zdrowia oraz problemy zwi¹zane z ogólnym kryzysem, jaki nasila siê od kilku lat w polskiej opiece zdrowotnej. Przy okazji
spotkañ z mieszkañcami Warszawy przekona³em siê, jak bardzo te zagadnienia niepokoj¹ obywateli. S¹
to problemy dotykaj¹ce codziennego ¿ycia tych ludzi oraz ich najbli¿szych.
W zwi¹zku z dostosowaniem polskiego prawa do dyrektywy unijnej skrócono czas pracy lekarzy i wprowadzono tak zwan¹ klauzulê opt-out. Spotêgowa³o to dotychczasowe problemy i spowodowa³o szereg
protestów. Kolejne informacje o problemach miêdzy innymi szpitala dzieciêcego przy ulicy Niek³añskiej,
Szpitala Praskiego, konflikty z neurochirurgami szpitala na Banacha czy psychologami pracuj¹cymi na
ulicy Nowowiejskiej ostatnimi czasy staj¹ siê codziennoœci¹. Pomimo zapewnieñ sto³ecznego ratusza, ¿e
¿aden warszawski szpital nie zostanie zlikwidowany, warszawiacy wci¹¿ obawiaj¹ siê pogorszenia i tak
ju¿ trudnej sytuacji. De facto za ka¿dym z opisanych wy¿ej protestów stoi ta sama przyczyna: brak wystarczaj¹cych œrodków finansowych w systemie.
Proszê Pani¹ Minister o informacjê, jak aktualnie wygl¹da sytuacja sto³ecznych szpitali i jakie s¹ plany
rozwi¹zania obecnych problemów. Z góry dziêkujê za wyjaœnienie powy¿szych kwestii.

Z wyrazami szacunku
Krzysztof Piesiewicz
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Krzysztofa Piesiewicza
Oœwiadczenie skierowane do ministra kultury i dziedzictwa narodowego Bogdana Zdrojewskiego
Szanowny Panie Ministrze!
Dotar³y do mnie niepokoj¹ce sygna³y o braku œrodków finansowych na dokoñczenie remontu Arkad
Kubickiego przy Zamku Królewskim w Warszawie. Miejsce to jest wa¿nym elementem Starego Miasta,
stanowi¹cego niew¹tpliw¹ wizytówkê stolicy. Po ponad dziesiêciu latach prac nad restauracj¹ Arkad niewiele brakuje do zakoñczenia tych prac. Przeszkodê stanowi brak funduszy wspieraj¹cych dokoñczenie
przedsiêwziêcia. Pomoc finansowa Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z pewnoœci¹ przyczyni³aby siê do pomyœlnego sfinalizowania remontu.
W zwi¹zku z powy¿szym zwracam siê do pana ministra z uprzejmym zapytaniem, czy istnieje mo¿liwoœæ przekazania dodatkowych œrodków wspieraj¹cych ten szczytny cel.

Z wyrazami szacunku
Krzysztof Piesiewicz
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Czes³awa Ryszkê
Oœwiadczenie skierowane do ministra sprawiedliwoœci, prokuratora generalnego RP Zbigniewa
Æwi¹kalskiego oraz do prezesa Narodowego Banku Polskiego S³awomira Skrzypka
Szanowny Panie Ministrze! Panie Prezesie!
Moje oœwiadczenie dotyczy sprawy Janusza G. ze Œrody Wielkopolskiej, a sk³adam je w zwi¹zku z akcj¹
protestacyjn¹ Stowarzyszenia Przeciw Bezprawiu.
Do mojego biura senatorskiego zwróci³a siê pani Krystyna Górzyñska ze swoim bratem Januszem Górzyñskim z proœb¹ o podjêcie interwencji u ministra sprawiedliwoœci oraz prezesa banku PKO BP SA
w sprawie ra¿¹cej obrazy przepisów prawa przez wymiar sprawiedliwoœci. Chodzi o blisko dziesiêcioletnie
nieskuteczne œciganie oczywistego oszustwa oraz oskar¿enie przez prokuraturê niewinnych, a przy tym
pokrzywdzonych osób.
Jak wynika z dokumentów, w 1999 r. Wies³awa Górzyñska, ma³¿onka Janusza Górzyñskiego, zawar³a
umowê udzielenia kredytu bezgotówkowego z bankiem PKO BP Oddzia³ Centrum w Kaliszu na zakup
komputera. Sklep nie wywi¹za³ siê z umowy, sprzêt nigdy nie zosta³ dostarczony, za to bank PKO BP wzywa³ Wies³awê Górzyñsk¹ do sp³aty rat kredytu. Doniesiono do prokuratury o pope³nieniu przestêpstwa,
ale Prokuratura Rejonowa w Œrodzie Wielkopolskiej czterokrotnie umarza³a œledztwo w tej sprawie,
twierdz¹c, i¿ „brak jest danych dostatecznie uzasadniaj¹cych zaistnienie przestêpstwa”. Co wiêcej, dosz³o do sytuacji odwrotnej, to Janusz Górzyñski zosta³ oskar¿ony o oszustwo i w konsekwencji prokuratura wnios³a o jego tymczasowe aresztowanie. Janusz Górzyñski postanowi³ nie poddawaæ siê bezzasadnej sankcji aresztu, jako ra¿¹co naruszaj¹cej jego dobro. Ukrywa siê. W miêdzyczasie jego firma zbankrutowa³a. Policja, poszukuj¹c go na terenie ca³ego kraju, miêdzy innymi w³ama³a siê do mieszkañ jego
matki i siostry.
Nie wydaje mi siê, aby wielkopolski wymiar sprawiedliwoœci by³ w stanie wyjaœniæ zaistnia³¹ sytuacjê,
dlatego uprzejmie proszê o zajêcie siê t¹ spraw¹.
Za³¹czam bogat¹ dokumentacjê sprawy*.

Czes³aw Ryszka

* Za³¹czniki do wgl¹du w dokumentacji Biura Prac Senackich.

5. posiedzenie Senatu w dniach 6 i 7 lutego 2008 r.
202

Przemówienia i oœwiadczenia senatorów przekazane do protoko³u, niewyg³oszone podczas 5. posiedzenia Senatu

Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Czes³awa Ryszkê
Oœwiadczenie skierowane do minister nauki i szkolnictwa wy¿szego Barbary Kudryckiej
„Dziennik” z 6 lutego br. w artykule „Spór szkó³ o pieni¹dze” zacytowa³ wypowiedŸ Pani Minister o zamierzeniach wprowadzenia powszechnej odp³atnoœci za studia. Podobne publikacje pojawi³y siê tak¿e na
³amach dziennika „Polska”. Zapowiedzi, ¿e studia bêd¹ p³atne, s¹ dziwnie zbie¿ne z dzia³aniami eliminuj¹cymi wiele uczelni, w tym Wy¿sz¹ Szko³ê Kultury Spo³ecznej i Medialnej w Toruniu, z krêgu uczelni,
które mog¹ wykorzystywaæ fundusze unijne na swój rozwój.
W zwi¹zku z tym chcia³bym zapytaæ Pani¹ Minister o prawdziwe intencje poczynañ Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, polegaj¹cych na usuniêciu z listy
indykatywnej siedmiu projektów kluczowych w programie operacyjnym Infrastruktura i Œrodowisko,
priorytet XIII „Infrastruktura Szkolnictwa Wy¿szego”. Czy nie jest to próba ukrytego faworyzowania niektórych uczelni? Czy nowa lista indykatywna nie jest przyk³adem niedopuszczalnego lobbingu na rzecz
uczelni, które s¹ na rêkê obecnemu rz¹dowi? Czy potrafi Pani Minister spojrzeæ w twarz wielu m³odym ludziom studiuj¹cym na uczelniach pozbawionych pieniêdzy na rozwój?
Jak Pani Minister wiadomo, na ka¿dym szczeblu nauki, od szkó³ podstawowych, poprzez gimnazja,
szko³y œrednie a¿ po studia na uczelniach wy¿szych, m³ody cz³owiek zdobywa nie tylko niezbêdn¹ wiedzê,
ale równie¿ kszta³tuje, formuje odpowiednie intelektualne fundamenty pomagaj¹ce wkroczyæ mu w doros³e ¿ycie. Uwa¿am, ¿e decyzje Pani Minister zachwia³y przekonaniami studentów w kwestii sprawiedliwego pañstwa, zapewniaj¹cego ka¿demu uczniowi i studentowi jak najlepsze warunki do pog³êbiania
swojej wiedzy oraz zdobywania odpowiedniego doœwiadczenia.
Tak¿e niejasne zapowiedzi dotycz¹ce odp³atnoœci za studia stawiaj¹ m³odych Polaków w trudnej sytuacji. W ich imieniu pytam: czy Pani ministerstwo zamierza przeprowadziæ reformê, której celem jest ca³kowita likwidacja bezp³atnych studiów dziennych na uczelniach pañstwowych? Czy Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wy¿szego podjê³o w tym kierunku prace legislacyjne? Jeœli tak, to jak siê to ma do planów
obecnego rz¹du zatrzymania m³odych ludzi w kraju, a tak¿e promowania zdolnych studentów z ubogich rodzin, dla których bezp³atna forma kszta³cenia jest jedyn¹ szans¹ zdobycia wy¿szego wykszta³cenia?
Bardzo proszê o szczegó³owe odpowiedzi na te pytania.

Czes³aw Ryszka
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Czes³awa Ryszkê
Oœwiadczenie skierowane do ministra sprawiedliwoœci, prokuratora generalnego RP Zbigniewa
Æwi¹kalskiego
Szanowny Panie Ministrze!
Zwracam siê do Pana Ministra w sprawie zadawnionej, bolesnej, dotycz¹cej konkretnego obywatela,
ale ilustruj¹cej niestety szersze zjawisko polegaj¹ce na niepokoj¹co czêstym nieprzestrzeganiu przez
s¹dy prawa procesowego.
W ostatnich dwóch latach skierowa³em do ministra sprawiedliwoœci dwa oœwiadczenia podejmuj¹ce
problem naruszenia kodeksu postêpowania cywilnego przez S¹d Rejonowy w Czêstochowie w sprawie IC
280/03, która zosta³a wytoczona przez sprawcê pobicia Teresy Œwierczyñskiej w celu zmiany wysokoœci renty wyp³acanej poszkodowanej z tytu³u trwa³ego uszczerbku na zdrowiu. W swoich oœwiadczeniach senatorskich z dnia 8 czerwca 2006 r. i 21 czerwca 2007 r. prosi³em ministra sprawiedliwoœci o interwencjê
w zwi¹zku z wielokrotnym naruszeniem przez s¹d w Czêstochowie prawa procesowego ze szkod¹ dla œmiertelnie chorej (choroba nowotworowa) Teresy Œwierczyñskiej, a póŸniej ze szkod¹ dla jej spadkobierców.
Dzia³ania S¹du Rejonowego w Czêstochowie, sprzeczne z postanowieniami kodeksu postêpowania cywilnego, w okresie od czerwca 2005 r. do dnia dzisiejszego spowodowa³y miêdzy innymi, ¿e zosta³ wydany
niesprawiedliwy wyrok z dnia 20 czerwca 2005 r. (dzieñ przed zgonem Teresy Œwierczyñskiej), a nastêpnie z pogwa³ceniem prawa s¹d stwierdzi³ 21 wrzeœnia 2005 r. prawomocnoœæ tego wyroku, co otworzy³o
drogê sprawcy bestialskiego pobicia poszkodowanej do ¿¹dania od jej spadkobierców, w ramach procesu
IC 1588/06, zwrotu renty wyp³acanej Teresie Œwierczyñskiej od lipca 1999 r.
Na tym niestety lista nieprawid³owoœci siê nie koñczy. S¹d Rejonowy w Czêstochowie odmówi³ g³ównemu spadkobiercy Teresy Œwierczyñskiej – Karolowi Œwierczyñskiemu – prawa do otrzymania wyroku
z uzasadnieniem (postanowienie z 28 czerwca 2006 r.), mimo z³o¿enia stosownego wniosku w terminie,
uniemo¿liwiaj¹c spadkobiercy z³o¿enie apelacji. Co wiêcej, od 5 kwietnia 2007 r. S¹d Rejonowy w Czêstochowie nie respektuje praw Karola Œwierczyñskiego jako strony postêpowania, nie dorêczaj¹c mu
w szczególnoœci postanowieñ wydanych na posiedzeniach niejawnych, a nawet odmawiaj¹c prawa do
przegl¹dania akt sprawy IC 280/03, jak to siê sta³o we wrzeœniu 2007 r. W ten sposób s¹d uniemo¿liwia
Karolowi Œwierczyñskiego korzystanie z nale¿nych mu instrumentów obrony.
Panie Ministrze, dotychczasowe dzia³ania kontrolne podejmowane przez resort sprawiedliwoœci nie
przynios³y istotnej poprawy w zakresie respektowania praw procesowych Karola Œwierczyñskiego. Mam
jednak nadziejê, znaj¹c opiniê Pana Ministra na temat roli postrzegania procedur procesowych, ¿e tym
razem Ministerstwo Sprawiedliwoœci zdo³a nak³oniæ s¹d w Czêstochowie do prawid³owego stosowania
kodeksu postêpowania cywilnego w sprawie IC 280/03.
Bardzo proszê Pana Ministra o dog³êbne zbadanie zasadnoœci zarzutów sformu³owanych w skardze
Karola Œwierczyñskiego z dnia 16 stycznia 2008 r. oraz o informacjê zwrotn¹ o wynikach postêpowania
wyjaœniaj¹cego.
W za³¹czeniu przekazujê kopiê skargi Karola Œwierczyñskiego do ministra sprawiedliwoœci z dnia
16 stycznia 2008 r.*

Czes³aw Ryszka

* Za³¹cznik do wgl¹du w dokumentacji Biura Prac Senackich.

5. posiedzenie Senatu w dniach 6 i 7 lutego 2008 r.
204

Przemówienia i oœwiadczenia senatorów przekazane do protoko³u, niewyg³oszone podczas 5. posiedzenia Senatu

Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Tadeusza Skorupê
Oœwiadczenie skierowane do ministra sprawiedliwoœci, prokuratora generalnego RP Zbigniewa
Æwi¹kalskiego
Zwracam siê do pana ministra w zwi¹zku z wnoszonymi do mnie licznymi proœbami lokalnych organizacji zwi¹zkowych o pilne interwencje w sprawie prawdopodobieñstwa niezgodnoœci z Konstytucj¹ Rzeczypospolitej Polskiej rozbie¿nych i wzajemnie sprzecznych przepisów reguluj¹cych wysokoœci kosztów
s¹dowych ponoszonych przez pracowników dochodz¹cych roszczeñ z tytu³u stosunku pracy.
Na wstêpie pragnê przypomnieæ, ¿e pracownicy mog¹ dochodziæ swoich roszczeñ zwi¹zanych ze stosunkiem pracy w zale¿noœci od nawi¹zanego stosunku pracy b¹dŸ na drodze postêpowania przed s¹dem
pracy, b¹dŸ te¿ na drodze postêpowania administracyjnego, co w szczególnoœci dotyczy s³u¿b mundurowych, ale nie tylko.
W pierwszym przypadku wysokoœæ kosztów s¹dowych ponoszonych przez pracowników reguluj¹ przepisy ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach s¹dowych w sprawach cywilnych (DzU z dnia 1 wrzeœnia
2005 r. z póŸniejszymi zmianami), a w szczególnoœci faktycznie niezwykle kontrowersyjny i niezrozumia³y przepis art. 35 stanowi¹cy, ¿e „w sprawach z zakresu prawa pracy pobiera siê op³atê podstawow¹
w kwocie 30 z³ wy³¹cznie od apelacji, za¿alenia, skargi kasacyjnej i skargi o stwierdzenie niezgodnoœci
z prawem prawomocnego orzeczenia. Jednak¿e w sprawach, w których wartoœæ przedmiotu sporu przewy¿sza kwotê 50 tysiêcy z³, pobiera siê od wszystkich podlegaj¹cych op³acie pism procesowych op³atê
stosunkow¹. Op³atê podstawow¹ (30 z³) pracownik i pracodawca uiszczaj¹ jedynie od wy¿ej wymienionych pism podlegaj¹cych op³acie w sprawie o ustalenie istnienia stosunku pracy, wytoczonej z powództwa inspektora pracy”.
Tak wiêc ju¿ choæby z wy¿ej wymienionego przepisu, co pragnê jeszcze raz podkreœliæ, niezwykle kontrowersyjnego i w zasadzie faktycznie do koñca niejasnego, wynikaæ mog¹ co najmniej dwie sytuacje dotycz¹ce ewidentnie nierównego traktowania pracownika przed s¹dami pracy. Pracownicy dochodz¹cy roszczeñ, w których wartoœæ przedmiotu sportu przekracza 50 tysiêcy z³, a niedzia³aj¹cy poprzez inspektora pracy, kieruj¹c pisma procesowe do s¹du w sprawach roszczeñ ze stosunku pracy, zobowi¹zani s¹ zap³aciæ op³atê stosunkow¹, to jest zgodnie z art. 13 tej ustawy 5% wartoœci przedmiotu sporu lub przedmiotu zaskar¿enia, jednak nie mniej ni¿ 30 z³ i nie wiêcej ni¿ 100 tysiêcy z³.
Tu dochodzimy do kolejnego absurdalnego przepisu, tworz¹cego dla mnie wraz z przepisem art. 13
ewidentnie nielogiczn¹ sytuacjê, w której w sprawach ze stosunku pracy, a wiêc w sprawach jeszcze do
niedawna ca³kowicie zwolnionych z kosztów s¹dowych, pracownicy dochodz¹cy swoich roszczeñ pono1
sz¹ op³aty nierzadko wielokrotnie wy¿sze ni¿ w zwyk³ych sprawach cywilnych. Jest to przepis art. 23 kodeksu postêpowania cywilnego, który wnosz¹cemu powództwo w sprawach o roszczenia pracowników
dotycz¹ce nawi¹zania, istnienia lub rozwi¹zania stosunku pracy nakazuje w sposób sztuczny, niczym
nieuzasadniony, okreœlaæ wartoœæ przedmiotu sporu przy umowach na czas okreœlony jako sumê wynagrodzenia za pracê za okres sporny, lecz nie wiêcej ni¿ za rok, a przy umowach na czas nieokreœlony – za
okres jednego roku.
Omawian¹ sytuacjê jeszcze bardziej skomplikowa³o niejednolite orzecznictwo S¹du Najwy¿szego,
a szczególnie przyjêta niejednog³oœnie uchwa³a, sygnatura akt I PZP 7/07, opublikowana 7 maja 2007 r.,
w której S¹d Najwy¿szy stwierdzi³, ¿e „w sprawach o roszczenia pracownika z zakresu prawa pracy, w których wartoœæ przedmiotu sporu przekracza kwotê 50 tysiêcy z³, wnosz¹cy powództwo ma obowi¹zek uiszczenia op³aty stosunkowej od pozwu”. W uzasadnieniu SN wskaza³, ¿e ogólne zwolnienie podmiotowe
z art. 96 o kosztach s¹dowych w sprawach cywilnych nie przenosi siê na sprawy, w których ¿¹da siê kwoty
wy¿szej ni¿ 50 tysiêcy z³. S¹d stwierdzi³, ¿e przepis art. 35 ustawy o kosztach budzi w¹tpliwoœci i jest sformu³owany w sposób niejasny. Mo¿liwe jest dwojakie jego rozumienie. Albo jako wy³¹czenia tylko œrodków
zaskar¿enia w sprawach powy¿ej 50 tysiêcy z³ z ogólnej regu³y, ¿e pracownik nie p³aci, albo jako ca³kowite
zniesienie zwolnienia pracownika z op³at w sprawach o wysokie roszczenia. Tak te¿ interpretuje to sk³ad
podejmuj¹cy uchwa³ê. Problem w tym, ¿e S¹d Najwy¿szy, podejmuj¹c uchwa³ê, najwyraŸniej zapomnia³,
1
¿e zgodnie z art. 23 kodeksu postêpowania cywilnego pracownik nie ¿¹da kwoty wy¿szej od 50 tysiêcy z³,
lecz tak¹ kwotê jako wartoœæ przedmiotu sporu musi wykazaæ!
Kuriozum omawianych sytuacji podkreœla fakt, ¿e przychód ze stosunku pracy w wysokoœci rocznej
50 tysiêcy z³, to jest oko³o 4 tysiêcy 200 z³ brutto miesiêcznie, osi¹ga obecnie naprawdê coraz wiêcej grup
spo³ecznych, co prowadzi wprost do ponoszenia op³aty s¹dowej w sprawach pracowniczych w wysokoœci
* Za³¹czniki do wgl¹du w dokumentacji Biura Prac Senackich.
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co najmniej 2 tysiêcy 500 z³ (5% od kwoty 50 tysiêcy z³) od ka¿dej czynnoœci, od pozwu, apelacji, kasacji.
Tak wiêc te 50 tysiêcy z³ jako swego rodzaju granica dostêpu do s¹du miêdzy pracownikami ró¿nie sytuowanymi wyraŸnie siê zdezaktualizowa³o. Przywo³any w orzeczeniu S¹du Najwy¿szego przepis art. 96
ustawy o kosztach s¹dowych w sprawach cywilnych, zwalniaj¹cy pracownika wnosz¹cego powództwo
lub stronê wnosz¹c¹ odwo³anie do s¹du pracy i ubezpieczeñ spo³ecznych, z zastrze¿eniem art. 35 i 36,
staje siê wiêc faktycznie martwy.
Wprowadzenie tak niejasnych przepisów ustawy o kosztach s¹dowych w sprawach cywilnych w roku 2005 w czêœci dotycz¹cej kosztów ponoszonych przez pracowników wed³ug mnie mo¿e naruszaæ co
najmniej dwie podstawowe konstytucyjne zasady: równoœci wobec prawa i powszechnego prawa do
s¹du, nie mówi¹c o konstytucyjnych zasadach ochrony praw pracowniczych. Dzieje siê tak dlatego, ¿e
w tym samym czasie obowi¹zywa³a ju¿ ustawa, na mocy której pracownicy zatrudnieni na podstawie aktów administracyjnych byli i nadal s¹ ca³kowicie zwolnieni z tego rodzaju op³at przy dochodzeniu roszczeñ ze stosunków pracy i stosunków s³u¿bowych. Tak stanowi przepis art. 239 pkt 1 ppkt d ustawy
z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postêpowaniu przed s¹dami administracyjnymi (DzU z dnia
20 wrzeœnia 2002 r. z póŸniejszymi zmianami).
Poniewa¿ powszechn¹ praktyk¹ w poszczególnych wydzia³ach pracy i ubezpieczeñ spo³ecznych s¹dów
cywilnych – na skutek przedstawionego ewidentnie niespójnego i nielogicznego prawa, dodatkowo popartego naprawdê wprowadzaj¹cym chaos prawny orzecznictwem S¹du Najwy¿szego – staje siê egzekwowanie, wed³ug mnie niezasadnych, op³at s¹dowych od pracowników, którzy nie mog¹ sami okreœlaæ wartoœci przedmiotu sporu, lecz czyni to za nich regulacja ustawowa, moim zdaniem bardzo pilnie nale¿y dokonaæ zmiany istniej¹cych przepisów, gdy¿ utrzymanie obecnych regulacji mo¿e w konsekwencji groziæ
Polsce zasadnymi skargami pracowników do Europejskiego Trybuna³u Praw Cz³owieka.

Tadeusz Skorupa
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Eryka Smulewicza
Oœwiadczenie skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka oraz do generalnego dyrektora dróg krajowych i autostrad Janusza Kopera
W dniu 15 marca 2004 r. GDDKiA Oddzia³ w Warszawie podpisa³a z miastem P³ock porozumienie
nr 1/KPM.PM/P./19/2004 w sprawie zasad wspó³pracy i wspólnego finansowania koncepcji programowej budowy nowego odcinka drogi krajowej nr 60 od wêz³a na ulicy Wyszogrodzkiej w P³ocku do miejscowoœci Gorlice oraz materia³ów do wniosku o wydanie decyzji lokalizacyjnej, sprawa tak zwanej obwodnicy pó³nocnej P³ocka. W dniu 19 grudnia 2004 r. strony zawar³y kolejne porozumienie
(nr 2/3/KPM.PM/P./64/04) okreœlaj¹ce zasady opracowania i finansowania studium techniczno-ekonomicznego inwestycji. 26 stycznia 2007 r. uzyskano decyzje o œrodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedmiotowego przedsiêwziêcia.
Przebieg drogi zosta³ uzgodniony z okolicznymi gminami s¹siaduj¹cymi z miastem P³ockiem, zosta³a
te¿ wybrana firma projektowa do przygotowania koncepcji budowy obwodnicy. Jednak minister transportu w piœmie z dnia 17 kwietnia 2007 r. uzna³ brak mo¿liwoœci rozszerzenia listy projektów o budowê
obwodnicy pó³nocnej ze wzglêdu na ograniczone œrodki unijne na lata 2007–-2013, znajduj¹ce siê w jego
dyspozycji. GDDKiA Oddzia³ w Warszawie, mimo pisemnej informacji z dnia 18 stycznia 2007 r. o tym, ¿e
rozpoczêcie przedmiotowej inwestycji bêdzie mog³o nast¹piæ nie wczeœniej ni¿ w drugiej po³owie 2008 r.,
nie ujê³a przedmiotowej inwestycji w planie inwestycyjnym na lata 2008–2013.
Obwodnica pó³nocna P³ocka bêdzie stanowiæ przed³u¿enie drogi dojazdowej z oddanego do u¿ytku
w roku ubieg³ym nowego mostu w ci¹gu dróg krajowych nr 60 i 62. Przedmiotowa obwodnica obejmuje
realizacjê oko³o dziesiêciokilometrowego odcinka dróg krajowych nr 60 i 62 oraz wyprowadzi ruch tranzytowy z miasta P³ocka. Bêdzie to kontynuacja i uzupe³nienie istniej¹cego ju¿ systemu dróg i obiektów
mostowych, maj¹cego za zadanie przejêcie tranzytu biegn¹cego przez P³ock. Dodatkowo wp³ynie to na zapewnienie bezpieczeñstwa miastu i jego mieszkañcom poprzez usuniêcie z centrum miasta P³ocka transportu niebezpiecznych ³adunków.
Bez tej obwodnicy ca³a budowa nowego mostu i dróg dojazdowych straci funkcjonalnoœæ i u¿ytecznoœæ
– a warto zaznaczyæ, ¿e inwestycje te poch³onê³y blisko 400 milionów z³ – poniewa¿ ruch tranzytowy
z pó³nocnej i zachodniej Polski musi przemieszczaæ siê przez centrum lub korzystaæ ze starej jednojezdniowej przeprawy mostowej.
Wykonanie obwodnicy pó³nocnej poprawi uk³ad komunikacyjny regionu i kraju, wp³ynie pozytywnie na
wzmocnienie spójnoœci przestrzennej regionu oraz na aktywizacjê gospodarcz¹ na tym terenie, ze wzglêdu
na lokalizacjê Orlenu oraz P³ockiego Parku Przemys³owo-Technologicznego. Budowa obwodnicy pó³nocnej
pozwoli tak¿e na stworzenie bezkolizyjnego przejazdu przez miasto P³ock na osi pó³noc – po³udnie.
W zwi¹zku z tym zwracam siê z proœb¹ do pana ministra oraz do pana dyrektora generalnego dróg krajowych i autostrad o zabezpieczenie œrodków na realizacjê przedmiotowej inwestycji w latach 2009–2010
oraz w³¹czenie tej¿e inwestycji do strategicznych planów inwestycyjnych Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad na lata 2009–2010.

Z powa¿aniem
Eryk Smulewicz
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Eryka Smulewicza
Oœwiadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego
Przedmiotem wniosku jest zmiana zasad przyznawania pomocy finansowej w ramach dzia³añ objêtych
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 poprzez umo¿liwienie rozpoczêcia inwestycji objêtych operacj¹, na któr¹ ma zostaæ przyznana pomoc, po z³o¿eniu wniosku o przyznanie pomocy.
Opis sytuacji i uzasadnienie. Zgodnie z aktualnym stanem prawnym, wynikaj¹cym z nastêpuj¹cych
aktów prawnych: rozporz¹dzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 17 paŸdziernika 2007 r. w sprawie
szczegó³owych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach dzia³ania „Modernizacja
gospodarstw rolnych” objêtego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 (DzU nr 193
poz. 1396 i 1397, z póŸn. zm.); rozporz¹dzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 17 paŸdziernika 2007 r.
w sprawie szczegó³owych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach dzia³ania „Ró¿nicowanie w kierunku dzia³alnoœci nierolniczej” objêtego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2007–2013 (DzU nr 200 poz. 1442), pomoc¹ finansow¹ mog¹ byæ objête wy³¹cznie inwestycje, których realizacja nie zosta³a rozpoczêta przed dniem zawarcia umowy z Agencj¹ Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Sytuacja taka powoduje, ¿e ogromna rzesza rolników zainteresowanych przeprowadzeniem inwestycji i skorzystaniem z pomocy jest zmuszona do przek³adania wykonania inwestycji o kilka miesiêcy, co nierzadko niesie za sob¹ znaczne koszty i dezorganizuje pracê gospodarstwa. Jaskrawym
tego przyk³adem jest dzia³anie „Modernizacja gospodarstw rolnych” i nabór wniosków, jaki zosta³ przeprowadzony w listopadzie 2007 r. Mimo up³ywu prawie trzech miesiêcy rolnicy, którzy z³o¿yli wnioski,
ci¹gle nie znaj¹ nawet przybli¿onej daty ich rozpatrzenia i ewentualnego podpisania umowy.
Zmiana zasad, je¿eli chodzi o moment, w którym mo¿na rozpocz¹æ inwestycjê – wzorem rozporz¹dzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 17 paŸdziernika 2007 r. w sprawie szczegó³owych warunków i trybu
przyznawania pomocy finansowej w ramach dzia³ania „Zwiêkszenie wartoœci dodanej podstawowej produkcji rolnej i leœnej” objêtego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 (DzU nr 200
poz. 1444) – umo¿liwi³aby w przypadku wielu gospodarstw przeprowadzenie inwestycji w okresach najbardziej optymalnych ze wzglêdu na potrzeby gospodarstwa albo takie czynniki jak na przyk³ad pora roku, a nie w momencie zdeterminowanym wydolnoœci¹ do rozpatrywania wniosków i podpisywania umów
przez przedmiotowe agencje.

Z powa¿aniem
Eryk Smulewicz
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Eryka Smulewicza
Oœwiadczenie skierowane do minister rozwoju regionalnego El¿biety Bieñkowskiej oraz do ministra
œrodowiska Macieja Nowickiego
To oœwiadczenie nawi¹zuje do przedstawionej przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego zweryfikowanej indykatywnej listy projektów indywidualnych do programów: „Infrastruktura i Œrodowisko”, „Innowacyjna Gospodarka” i „Rozwój Polski Wschodniej”.
Maj¹c na uwadze koniecznoœæ stosownej weryfikacji projektów ze wzglêdu na potrzebê zachowania
spójnoœci z programami operacyjnymi i strategiczne oddzia³ywanie przedmiotowych projektów na rozwój
spo³eczno-gospodarczy, horyzont czasowy planowanych do realizacji projektów oraz ich ponadregionalne znaczenie, a tak¿e przedstawione przez MRR metody weryfikacji w dokumencie „Wyniki weryfikacji
projektów kluczowych” – informacja prasowa z 1 lutego 2008 r. – proszê o udzielenie informacji, jakimi
kryteriami bêd¹ siê kierowaæ instytucje poœrednicz¹ce oraz Ministerstwo Rozwoju Regionalnego podczas
kolejnych przegl¹dów i ewentualnej weryfikacji przedmiotowej listy w nastêpnych miesi¹cach.
Wskazana by³aby publikacja przedmiotowych kryteriów, tak aby beneficjenci mogli na bie¿¹co monitorowaæ przygotowanie do realizacji projektów lub ich w³aœciw¹ realizacjê. Równie istotne jest wprowadzenie dodatkowego kryterium zwi¹zanego z zaawansowaniem realizacji konkretnego projektu, a dotycz¹cego projektów, które s¹ ju¿ w trakcie realizacji i zosta³y pozytywnie zaopiniowane w trakcie weryfikacji, o której mowa w dokumencie „Wyniki weryfikacji projektów kluczowych”. Ja uwa¿am za istotne to,
aby te projekty nie zosta³y usuniête z listy podczas kolejnej weryfikacji mimo ich istotnego zaawansowania, jeœli chodzi o realizacjê. Bardzo istotne jest tak¿e potwierdzenie, ¿e wydatki, które beneficjenci ponosili na realizacjê przedmiotowych projektów od 1 stycznia 2007 r., bêd¹ zaliczane do tak zwanych wydatków kwalifikowanych. Podobny problem dotyczy te¿ beneficjentów, których projekty s¹ zaliczone do projektów kluczowych w ramach regionalnych programów operacyjnych.
Po przeanalizowaniu listy projektów kluczowych uwa¿am, ¿e wy¿ej wymienione kwestie mog¹ dotyczyæ miêdzy innymi projektu pod tytu³em „Uporz¹dkowanie gospodarki œciekowej na terenie miasta P³ocka – etap I”. Jego realizacja ma doprowadziæ do wype³nienia zobowi¹zañ na³o¿onych na aglomeracjê p³ock¹ przez traktat akcesyjny i zwi¹zany z nim Krajowy Program Oczyszczania Œcieków Komunalnych.

Z powa¿aniem
Eryk Smulewicz
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Andrzeja Szewiñskiego
Oœwiadczenie skierowane do ministra finansów Jana Vincenta-Rostowskiego
Szanowny Panie Ministrze!
Moje oœwiadczenie dotyczy opodatkowania wartoœci maj¹tku zwracanego wspólnikom – osobom fizycznym w przypadku likwidowania spó³ek kapita³owych.
Do mojego biura senatorskiego zg³osi³ siê wspólnik spó³ki z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹, która zosta³a postawiona w stan likwidacji na podstawie uchwa³y podjêtej przez Nadzwyczajne Zgromadzenie
Wspólników. Kapita³ spó³ki to kapita³ podstawowy, czyli udzia³y wspólników, i kapita³ zapasowy, z którego pokrywane s¹ koszty likwidacji oraz straty spó³ki. Œrodki pieniê¿ne pozosta³e po przeprowadzeniu likwidacji spó³ki zostan¹ zwrócone jej udzia³owcom. W zwi¹zku ze zbli¿aj¹cym siê zakoñczeniem dzia³alnoœci spó³ki powsta³o pytanie, czy dzielony pomiêdzy udzia³owców maj¹tek spó³ki podlega opodatkowaniu
zrycza³towanym podatkiem dochodowym w ca³oœci, czy te¿ opodatkowaniu temu podlega wartoœæ maj¹tku zwracanego wspólnikom, pomniejszona o poniesione wydatki na nabycie udzia³ów.
Zgodnie z przepisem art. 17 ust. 1 pkt 4 lit. c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od
osób fizycznych (DzU z 2000 r. nr 14 poz. 176, z póŸn. zm.) do przychodów z kapita³ów pieniê¿nych zalicza
siê przychody uzyskane z tytu³u podzia³u maj¹tku likwidowanej spó³ki kapita³owej. Art 24 ust. 5 pkt 3
przywo³anej ustawy okreœla, i¿ dochodem z tytu³u udzia³u w zyskach osób prawnych jest wartoœæ maj¹tku otrzymanego w zwi¹zku z likwidacj¹ osoby prawnej.
Przywo³ane przepisy nie okreœlaj¹, jak ustaliæ wartoœæ maj¹tku otrzymanego w zwi¹zku z likwidacj¹
osoby prawnej, wskazuj¹ jedynie sposób podzia³u tego maj¹tku. Zasad ustalenia wartoœci maj¹tku
otrzymanego w zwi¹zku z likwidacj¹ osoby prawnej nie ma równie¿ w ustawie o podatku dochodowym od
osób fizycznych.
Jaros³aw Neneman, podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów, w odpowiedzi na z³o¿on¹ interpelacjê w tej sprawie (nr SPS-023-5108/06) w piœmie z dnia 15 listopada 2006 r. wyjaœnia³, co nastêpuje:
„Z uwagi na to, i¿ wartoœæ maj¹tku otrzymanego w zwi¹zku z likwidacj¹ osoby prawnej traktowana jest jako dochód z tytu³u udzia³u w zyskach osób prawnych, nale¿y uznaæ, ¿e opodatkowaniu podlega ró¿nica
miêdzy wartoœci¹ maj¹tku otrzymanego w wyniku likwidacji a wydatkami poniesionymi na objêcie lub
nabycie udzia³ów (akcji). Zatem zrycza³towany podatek dochodowy, o którym mowa w art. 30a ust. 1
pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w przypadku podzia³u maj¹tku likwidowanej
osoby prawnej pobiera siê od wartoœci maj¹tku otrzymanego w wyniku podzia³u pomniejszonej o poniesione wydatki na nabycie udzia³ów (akcji).”
Wspólnicy i likwidatorzy spó³ek napotykaj¹ jednak na inne od powy¿szej interpretacje obowi¹zuj¹cego
w tym zakresie prawa. Jest tak w przypadku publikowanego na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (zak³adka „Podatki", zak³adka „Interpretacje i orzeczenia”) postanowienia Urzêdu Skarbowego Poznañ-Wilda w sprawie interpretacji prawa podatkowego (sygnatura DD-P/423-12/07) z dnia19 lipca
2007 r. Wskazuje ono, ¿e z przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, i¿ opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlega ca³oœæ wp³aconej udzia³owcom kwoty
z tytu³u podzia³u maj¹tku w zwi¹zku z likwidacj¹ spó³ki, bez pomniejszania przychodu o koszty jego uzyskania, to jest o koszty nabycia udzia³ów.
Równie¿ publikowane w tym samym miejscu postanowienie Urzêdu Skarbowego w P³ocku w sprawie
interpretacji prawa podatkowego, sygnatura 1419/UPO-415-114/06/GS, z dnia 7 sierpnia 2006 r., dotycz¹ce opodatkowania podatkiem dochodowym wartoœci zwróconego maj¹tku zwi¹zanego z likwidacj¹
osoby prawnej, mówi, ¿e jeœli chodzi o podatki, otrzymanie przez wspólników bêd¹cych osobami fizycznymi maj¹tku polikwidacyjnego oznacza uzyskanie przychodu z kapita³ów pieniê¿nych. Otrzymany maj¹tek likwidowanej spó³ki kwalifikuje siê do przychodów z kapita³ów pieniê¿nych, których Ÿród³em s¹ dywidendy i inne przychody z tytu³u udzia³u w zyskach osób prawnych, a których podstaw¹ uzyskania s¹
udzia³y (akcje) w spó³ce maj¹cej osobowoœæ prawn¹ lub w spó³dzielni, w tym równie¿ podzia³ maj¹tku likwidowanej spó³ki. Dochodem (przychodem) z udzia³u w zyskach osób prawnych jest dochód (przychód)
faktycznie uzyskany z tego udzia³u, w tym tak¿e wartoœæ maj¹tku otrzymanego w zwi¹zku z likwidacj¹
osoby prawnej. Podatek pobiera siê bez pomniejszania przychodu o koszty uzyskania przychodu.
Inn¹ treœæ ma datowane na dzieñ 28 czerwca 2006 r. postanowienie Urzêdu Skarbowego Warszawa-Wola w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura US 40 RP£/415/38/06, bêd¹ce odpowiedzi¹ na pytanie podatnika, czy opodatkowaniu podlega nadwy¿ka wartoœci maj¹tku uzyskanego przez
udzia³owców w zwi¹zku z likwidacj¹ spó³ki nad kosztami nabycia przez udzia³owców udzia³ów w likwidowanej spó³ce, czy te¿ ca³a kwota zwróconych udzia³owcom œrodków pieniê¿nych, pozosta³ych po przepro-
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wadzeniu likwidacji spó³ki. Tutaj naczelnik Urzêdu Skarbowego Warszawa-Wola postanawia, ¿e w œwietle przepisów w przypadku likwidacji spó³ki z o.o. opodatkowaniu zrycza³towanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlega nadwy¿ka pomiêdzy wartoœci¹ maj¹tku uzyskanego przez udzia³owców
a kosztami nabycia przez udzia³owców udzia³ów w likwidowanej spó³ce.
Tak ró¿na interpretacja powoduje niesprawiedliwe traktowanie podatników. Ponadto, jeœli chodzi
o osoby prawne bêd¹ce wspólnikami spó³ek, maj¹tek likwidowanej spó³ki kapita³owej jest opodatkowany
tylko wtedy, gdy jest on wy¿szy od wartoœci wniesionego wk³adu. Podatek pobiera siê wówczas od czêœci
przekraczaj¹cej wniesione udzia³y. Zatem w tej sprawie równie¿ mamy do czynienia z nierównym traktowaniem podatników i dyskryminowaniem wspólników spó³ek bêd¹cych osobami fizycznymi.
W zwi¹zku z przedstawionymi rozbie¿noœciami, proszê pana ministra o pilne przedstawienie obowi¹zuj¹cej wyk³adni, na której bêd¹ mog³y siê opieraæ i wed³ug niej wydawaæ swoje decyzje zarówno urzêdy skarbowe, jak i likwidatorzy spó³ek.
Nale¿y równie¿ rozwa¿yæ wniesienie projektu nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, aby wyeliminowaæ podejmowanie ró¿nych decyzji w poruszonej sprawie.

Z powa¿aniem
Andrzej Szewiñski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Andrzeja Szewiñskiego
Oœwiadczenie skierowane do minister pracy i polityki spo³ecznej Jolanty Fedak
Szanowna Pani Minister!
W wyniku ostatniej reformy administracyjnej kraju Czêstochowa znalaz³a siê w trudnej sytuacji, poniewa¿ odebrano naszemu regionowi zdolnoœæ samodecydowania o sobie w sprawach gospodarczo-finansowych na szczeblu wojewódzkim.
Gdy likwidowano województwo czêstochowskie, w³adze centralne wielokrotnie deklarowa³y, i¿ jedyn¹
zauwa¿aln¹ dla miasta zmian¹ bêdzie likwidacja urzêdu wojewódzkiego. Szybko jednak okaza³o siê to
nieprawd¹. Dla miast bêd¹cych stolicami województw przewidziano bowiem wiele urzêdów i instytucji,
które posiadaj¹ mo¿liwoœæ decydowania o poszczególnych dziedzinach ¿ycia na obszarze ca³ego województwa. Do takich instytucji nale¿¹ miêdzy innymi: sejmik wojewódzki, komendy wojewódzkie Policji
i stra¿y po¿arnej, s¹dy, prokuratury, zarz¹dy dróg i koleje czy oddzia³y NBP. Mo¿na równie¿ zauwa¿yæ, ¿e
firmy i organizacje czêœciej lokuj¹ regionalne siedziby swoich oddzia³ów w miastach wojewódzkich, bardziej atrakcyjnych ze wzglêdu na bliskoœæ administracji. To równie¿ przyczyni³o siê do powiêkszenia kontrastu miêdzy miastami wojewódzkimi a tymi, które rangê wojewódzkich utraci³y.
Jedn¹ z ostatnich instytucji, któr¹ Czêstochowa zachowa³a pomimo krzywdz¹cego dla niej podzia³u
administracyjnego, by³ oddzia³ Zak³adu Ubezpieczeñ Spo³ecznych. Czêstochowska placówka podlega³a
bezpoœrednio centrali w Warszawie, bêd¹c zarazem jednostk¹ nadrzêdn¹ dla placówek w K³obucku, Koniecpolu, Myszkowie i Lubliñcu, a w przesz³oœci tak¿e w Pajêcznie i Oleœnie.
Niestety, 1 sierpnia 2007 r. sytuacja ta zmieni³a siê na niekorzyœæ dla naszego miasta i jego mieszkañców. Powo³any nieco wczeœniej prezes ZUS zarz¹dzi³, na polecenie ówczesnego prezesa Rady Ministrów,
utworzenie w trybie natychmiastowym szesnastu placówek wojewódzkich oraz podleg³oœæ im pozosta³ych placówek w danym województwie. Przywilej posiadania wojewódzkiego oddzia³u ZUS zarezerwowany zosta³ naturalnie dla miast wojewódzkich. W przypadku województwa œl¹skiego funkcjê tak¹ mia³a
pe³niæ placówka ZUS w Chorzowie, wczeœniej wspólna dla Katowic, Chorzowa i Rudy Œl¹skiej. Zgodnie
z tym zarz¹dzeniem nastêpowaæ mia³o roz³o¿one w czasie przekazywanie zadañ i kompetencji do oddzia³ów wojewódzkich.
W wyniku tych dzia³añ Czêstochowa mia³a posiadaæ jedynie zamiejscow¹ placówkê umo¿liwiaj¹c¹ petentowi za³atwienie w zasadzie tylko podstawowych spraw. Równie¿ pod wzglêdem finansowym i kadrowym placówka w Czêstochowie by³aby œciœle podporz¹dkowana œl¹skiej centrali, w praktyce wiêc oznacza³oby to nie tylko utrudnienie ¿ycia petentom z regionu czêstochowskiego, ale i likwidacjê czêœci etatów
w Czêstochowie wraz z odebraniem miastu pewnego presti¿u. W ca³ym tym dzia³aniu trudno doszukaæ
siê oszczêdnoœci, która by³a pretekstem do przeprowadzenia reformy. Przeniesienie czêœci etatów i zadañ
z miast powiatowych do wojewódzkich nie oznacza³oby przecie¿ ich likwidacji. Równie¿ sam koszt przeprowadzenia reformy wydaje siê niewspó³miernie wysoki w stosunku do ewentualnych oszczêdnoœci,
które w przysz³oœci mia³a ta reforma przynieœæ.
Pó³roczny okres przejœciowy pokaza³ skalê problemów organizacyjnych, z którymi zetknê³y siê oddzia³y wojewódzkie. Okaza³o siê, ¿e œcis³y nadzór i zarz¹dzanie kilkudziesiêcioma placówkami na terenie województwa, szczególnie w przypadku województwa œl¹skiego, prowadzi w praktyce do wewnêtrznego
chaosu, braku jasnego podzia³u kompetencji i odpowiedzialnoœci. W efekcie reforma utrudni³a funkcjonowanie zarówno oddzia³om wojewódzkim, jak i jednostkom im podleg³ym, a na tym wszystkim najbardziej ucierpia³ petent. W rzeczywistoœci reforma funkcjonowa³a bardziej na papierze ni¿ w ¿yciu.
Pó³roczny okres przejœciowy zosta³ szczêœliwie przerwany. Nowy prezes Rady Ministrów, Donald Tusk,
po wstêpnej analizie sceptycznie odniós³ siê do reformy i jej efektów.
Obecnie czêstochowski oddzia³ ZUS funkcjonuje niemal identycznie jak przed reform¹, choæ formalnie
wci¹¿ podlega oddzia³owi wojewódzkiemu w Chorzowie.
Zwracam siê z proœb¹ o pe³n¹ informacjê o planach zwi¹zanych z reform¹ Zak³adu Ubezpieczeñ Spo³ecznych oraz o przedstawienie szczegó³owej informacji o planowanych w stosunku do czêstochowskiego
oddzia³u dzia³aniach. Proszê te¿ o mo¿liwie jak najszybsze przywrócenie struktury organizacyjnej Zak³adu Ubezpieczeñ Spo³ecznych sprzed 1 sierpnia 2007 r.

Z powa¿aniem
Andrzej Szewiñski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senator Gra¿ynê Sztark
Oœwiadczenie skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka
Szanowny Panie Ministrze!
Zwracam siê z proœb¹ o podjêcie dzia³añ zmierzaj¹cych do zbadania sprawy dotycz¹cej nieprawid³owoœci w funkcjonowaniu Urzêdu Morskiego w S³upsku, kierowanego przez dyrektora Józefa Gaw³owicza,
a zw³aszcza stosowania szykan i mobbingu wobec cz³onków Niezale¿nego Samorz¹dnego Zwi¹zku Zawodowego Pracowników Urzêdu Morskiego w S³upsku oraz wobec innych pracowników.
Miros³aw Paj¹k, wieloletni i obecny radny Rady Miejskiej w S³upsku, oraz Igor Str¹k, by³y radny, obecnie przewodnicz¹cy NSZZ Pracowników Urzêdu Morskiego w S³upsku – obaj s¹ pracownikami tego urzêdu, zwrócili siê do mnie z proœb¹ o interwencjê dotycz¹c¹ w istocie dzia³añ podejmowanych przez obecnego dyrektora Urzêdu Morskiego w S³upsku, którym w sierpniu 2007 r. po rozpadzie koalicji PiS – Samoobrona – LPR zosta³ pan Józef Gaw³owicz, by³y dyrektor Urzêdu Morskiego w Szczecinie. Prawdopodobnie
z powodu zupe³nego braku znajomoœci s³upskiego œrodowiska zamiast podj¹æ merytoryczne dzia³ania,
zacz¹³ on dokonywaæ tak zwanych czystek kadrowych. Sojusznikiem tych dzia³añ jest stary eseldowski
uk³ad – kr¹g osób okreœlonych jako „klub dzier¿awców”, które to osoby (wraz z osobami sobie bliskimi)
czerpi¹ zyski z u¿ytkowania terenów administrowanych przez urz¹d morski.
Dyrektor Józef Gaw³owicz nie liczy siê ze stanowiskiem organizacji zwi¹zkowej, czêsto wrêcz je ignoruje, szykanuje cz³onków zwi¹zku zawodowego, sk³aniaj¹c pracowników do wystêpowania z niego. Ponadto
sporz¹dzi³ tak zwan¹ czarn¹ listê – listê osób zatrudnionych przez poprzedniego dyrektora, pana Bogus³awa Piechotê, a osoby z tej listy trac¹ pracê w urzêdzie morskim. Cz³onkowie zwi¹zku s¹ systematycznie zastraszani, polega to nie tylko na nak³anianiu do wystêpowania ze zwi¹zku, ale tak¿e na stosowaniu
swoistego szanta¿u: jeœli wyst¹pisz, bêdziesz nadal pracowa³. Dzia³anie takie jest bezprawne i jeœli faktycznie ma miejsce, konieczna jest niezw³oczna interwencja Pana Ministra. Autorzy skierowanego do mnie
wyst¹pienia wskazuj¹ równie¿ na inne formy zastraszania, na stosowanie taktyki mobbingu; sygnalizuj¹
wiele nadu¿yæ oraz informuj¹ o innych niezgodnych z prawem dzia³aniach dyrektora.
Szanowny Panie Ministrze, ze wzglêdu na wagê problemu przekazujê w za³¹czeniu kopiê pisma panów
Miros³awa Paj¹ka i Igora Str¹ka, w którym autorzy, zwracaj¹cy siê do mnie o pomoc i interwencjê, doœæ
szczegó³owo opisuj¹ sytuacjê w Urzêdzie Morskim w S³upsku*. Czuj¹ siê oni bezradni, zagubieni i zaszczuci, a przecie¿ jako zwi¹zkowcy wystêpuj¹ w obronie praw pracowniczych. Czy chodzi o ich oœmieszanie, izolowanie, a w konsekwencji wyeliminowanie z grona pracowników tego urzêdu?
W zwi¹zku z tym zwracam siê do Pana Ministra z proœb¹ o podjêcie pilnej interwencji w przedmiotowej
sprawie i wyjaœnienie podanych w piœmie okolicznoœci. Proszê te¿ o informacjê, jakie dzia³ania zostan¹
podjête w tej wa¿nej, nie tylko dla œrodowiska s³upskiego, sprawie.

Z powa¿aniem
Gra¿yna Sztark

* Za³¹cznik do wgl¹du w dokumentacji Biura Prac Senackich.
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Marka Trzciñskiego
Oœwiadczenie skierowane do minister zdrowia Ewy Kopacz
Szanowna Pani Minister!
Zduñskowolskie Stowarzyszenie „Amazonka” przedstawi³o mi problem zasadnoœci uznawania przez
lekarzy orzeczników Zak³adu Ubezpieczeñ Spo³ecznych kobiet, które przeby³y raka piersi, za osoby zdolne do pracy. Kobiety te, wdziêczne losowi za zachowanie ¿ycia, mimo przejœcia przez chorobê nowotworow¹ czêstokroæ wystawiane s¹ na próby, których charakter czyni z takim trudem zdobyt¹ przez nie stabilizacjê zdrowotn¹ zgo³a iluzoryczn¹.
W wyst¹pieniu zainteresowane podnios³y, i¿ odczuwaj¹ na sobie skutki tego, ¿e dotycz¹ce ich orzeczenia lekarskie nader czêsto negatywnie weryfikowane s¹ przez ¿ycie. Wyniszczony chemioterapi¹ i radioterapi¹ organizm kobiety jest w stanie daæ obraz co najwy¿ej krótkotrwa³ego odzyskania si³ do pozostawania w zatrudnieniu. Schorowane, zdane s¹ na dyskomfort zwi¹zany z kolejnymi chorobami, z którymi
nie s¹ w stanie walczyæ, tak jak ludzie ca³kowicie zdrowi. Przez ryzyko korzystania z czêstych zwolnieñ lekarskich regu³¹ jest to, ¿e nie znajduj¹ pracy. Przy tym po wielu latach leczenia kobiety te nie s¹ w stanie
wykorzystywaæ dawniej nabytych umiejêtnoœci, co skazuje je na ogó³ na standard prac fizycznych, zawsze nisko op³acanych. Naprawdê zauwa¿alnym nastêpstwem wykonywania przez nie pracy zarobkowej
jest zwykle utrata si³, które naby³y w fazie wyjœcia z choroby nowotworowej.
Powstaje pytanie, czy bilans zysków i strat nie wskazuje, ¿e postrzeganie spraw zdolnoœci do pracy kobiet po przebytej chorobie nowotworowej nie nastêpuje w zbyt zawê¿onej perspektywie. Wydatki ponoszone na terapiê kobiet z rakiem piersi nie wydaj¹ siê przez pañstwo racjonalnie poniesione, je¿eli jednoczeœnie to pañstwo osi¹gniête efekty z tak¹ ³atwoœci¹ wystawia na ryzyko zniweczenia.
Podnosz¹c powy¿sze, zwracam siê o podjêcie dzia³añ, które bêd¹ mia³y na wzglêdzie to, ¿e koniecznoœæ
ponownego leczenia kobiet, których stan zdrowia – po wyjœciu z ciê¿kiej choroby wystawionych na koniecznoœæ samodzielnego utrzymania siê – uleg³ pogorszeniu, nie równowa¿y korzyœci p³yn¹cych z faktu ich
zarobkowania. Stojê na stanowisku, ¿e procedury orzecznicze w tej mierze winny mieæ za punkt wyjœcia
specyfikê sytuacji amazonek.
Pamiêtajmy, ¿e ka¿da kobieta, która wygra³a walkê z rakiem, jest ogromn¹ wartoœci¹ dla jej rodziny,
dla spo³eczeñstwa, któremu zosta³a przywrócona, ale tak¿e dla pañstwa, które – mog¹c szczyciæ siê sprawnoœci¹ swych s³u¿b – zdobywa uznanie obywateli.

Z powa¿aniem
Marek Trzciñski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Henryka WoŸniaka
Oœwiadczenie skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka
Szanowny Panie Ministrze!
W toku prac nad bud¿etem pañstwa na rok 2008 zwróci³em uwagê na sytuacjê beneficjentów korzystaj¹cych ze œrodków finansowych UE, na to, ¿e siê zdarza, i¿ z powodu znacznego wzrostu cen materia³ów i us³ug budowlanych wartoœæ poszczególnych projektów zmienia siê w czasie, jaki up³ywa miêdzy ich
zaakceptowaniem a realizacj¹. W zwi¹zku z coraz czêstszym pojawianiem siê takich sytuacji zwróci³em
siê do pani minister El¿biety Suchockiej-Roguskiej z zapytaniem, czy minister finansów zabezpieczy³
w bud¿ecie pañstwa œrodki na ewentualne wsparcie beneficjentów publicznych w razie radykalnego
zwiêkszenia kosztów realizacji inwestycji. W odpowiedzi us³ysza³em, ¿e Ministerstwu Finansów nie s¹
znane takie sytuacje, ¿e nie by³o takich wniosków.
Chcia³bym zatem podaæ w³aœnie taki konkretny przyk³ad. Oto bowiem w dniu 1 czerwca 2005 r. miasto
Gorzów Wielkopolski podpisa³o umowê 41/05 na dofinansowanie projektu „Przebudowa odcinka drogi
krajowej nr 3 w Gorzowie Wielkopolskim – ul. Grobla-Most Staromiejski” – Spot/2.2/41/04. Podstaw¹ finansowania umowy by³a ca³oœæ wydatków w wysokoœci 28 milionów 634 tysi¹ce 542 z³ i w stosunku do
tej kwoty przyjêto wartoœæ dofinansowania stanowi¹c¹ 75%. Podstawa finansowa wynika³a z wartoœci
kosztorysu inwestorskiego wykonanego przed rozstrzygniêciem przetargu na wybór wykonawcy robót.
W wyniku przetargu ustalono wartoœæ robót na kwotê 40 milionów 745 tysiêcy 649 z³ 19 gr. Utrzymanie
parytetu dofinansowania oznacza koniecznoœæ wydania dodatkowej kwoty 5 milionów 538 tysiêcy 552 z³,
o któr¹ zwróci³o siê miasto Gorzów Wielkopolski.
W tej sytuacji uprzejmie proszê pana ministra o uwzglêdnienie wniosku prezydenta Miasta Gorzowa
Wielkopolskiego o zwiêkszenie poziomu dofinansowania przedmiotowego projektu.

Z wyrazami szacunku
Henryk WoŸniak
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Grzegorza Wojciechowskiego
Oœwiadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego oraz do wiceprezesa
Rady Ministrów, ministra gospodarki Waldemara Pawlaka
Zwrócili siê do mnie przedstawiciele Zrzeszenia Producentów i Hodowców Drobiu Œrodkowej Polski
z proœb¹ o interwencjê w sprawie bardzo trudnej obecnie sytuacji na rynku drobiarskim. Od listopada
2007 r. nast¹pi³ gwa³towny spadek cen drobiu, znacznie poni¿ej kosztów produkcji. Sytuacja ta grozi
upadkiem tysiêcy gospodarstw drobiarskich w Polsce.
Gwa³towny spadek cen, zdaniem przedstawicieli wymienionej wy¿ej organizacji drobiarskiej, nie jest
spowodowany spraw¹ ptasiej grypy, a w ka¿dym razie ptasia grypa nie jest g³ówn¹ przyczyn¹ tej sytuacji.
Sugerowan¹ przez rolników drobiarzy przyczyn¹ s¹ patologiczne zjawiska, dziej¹ce siê na polskim rynku
drobiu.
Producenci drobiu wskazuj¹, ¿e jedn¹ z przyczyn z³ej sytuacji polskich drobiarzy mo¿e byæ nielegalny
import do Polski miêsa drobiowego z³ej jakoœci – byæ mo¿e nawet przeznaczonego do utylizacji – które
w Polsce jest przetwarzane i przeznaczane do konsumpcji. Podobna sytuacja mo¿e dotyczyæ importu ¿ywych kur przywo¿onych do Polski z Holandii po zani¿onych cenach. Byæ mo¿e te¿ chodzi tu o ptaki chore,
które powinny byæ poddane utylizacji, a s¹ przeznaczane do konsumpcji.
Podnoszony jest równie¿ problem braku kontroli nad tranzytem przez Polskê miêsa drobiowego, którego znaczna czêœæ mo¿e pozostawaæ w Polsce. Ta sytuacja jest, moim zdaniem, ca³kowicie realna, mia³a
ona bowiem miejsce w przesz³oœci, co potwierdzi³ miêdzy innymi raport NIK sprzed kilku lat.
Producenci drobiu skar¿¹ siê, ¿e wielokrotnie przedstawiali swoje problemy ministrowi rolnictwa, który jednak lekcewa¿y sygna³y od nich i ich postulaty i nie podejmuje praktycznie ¿adnych dzia³añ w celu
ochrony polskiego rynku drobiarskiego. S³u¿by weterynaryjne i sanitarne pañstwa nie podejmuj¹ dzia³añ, które mog³yby doprowadziæ do ukrócenia nielegalnych praktyk na tym rynku.
Zwracam siê z zapytaniami do ministrów odpowiedzialnych za sprawy rolnictwa oraz gospodarki, czy
znana jest im trudna sytuacja na rynku drobiu, gro¿¹ca upadkiem znacznej czêœci gospodarstw drobiarskich, i czy w tej sytuacji zamierzaj¹ podj¹æ jakieœ dzia³ania zmierzaj¹ce do wyeliminowania patologicznych zjawisk na rynku drobiarskim. Mam te¿ pytanie o to, jak rz¹d postrzega przysz³oœæ bran¿y drobiarskiej w Polsce.

Grzegorz Wojciechowski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Jana Wyrowiñskiego
Oœwiadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska
Szanowny Panie Premierze!
Karta Polaka jest dokumentem potwierdzaj¹cym przynale¿noœæ do narodu polskiego, przyznawanym
osobie nieposiadaj¹cej obywatelstwa polskiego albo zezwolenia na osiedlenie siê na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, deklaruj¹cej przynale¿noœæ do narodu polskiego i spe³niaj¹cej warunki okreœlone
w ustawie z dnia 7 wrzeœnia 2007 r. o Karcie Polaka (DzU z 2007 r. nr 180, poz. 1280). Ustawa ma wejœæ
w ¿ycie 28 marca bie¿¹cego roku. Z zaniepokojeniem odbieram informacje stawiaj¹ce pod ogromnym
znakiem zapytania mo¿liwoœæ dotrzymania tego terminu.
Jak dot¹d nie wydano szeregu rozporz¹dzeñ, z których najwa¿niejsze to: okreœlenie wzoru karty
(art. 22); okreœlenie zasad przetwarzania i gromadzenia danych w konsulatach – system informatyczny
wiza-konsul nie jest dostosowany do przyjmowania i wydawania wniosków; stworzenie centralnego rejestru wydanych i utraconych kart (art. 23); okreœlenie podmiotu dokonuj¹cego personalizacji karty, czyli
naniesienia danych osobowych na kartê.
Ponadto nie zosta³a powo³ana Rada do spraw Polaków na Wschodzie (art. 9 ust. 5); nie okreœlono spisu
organizacji, które bêd¹ mog³y potwierdziæ aktywne zaanga¿owanie zainteresowanego w dzia³alnoœæ na
rzecz jêzyka i kultury polskiej; nie ma wykazu organizacji pozarz¹dowych uprawnionych do przyjmowania i przekazywania konsulom wniosków o przyznanie Karty.
Uprzejmie proszê o przedstawienie przyczyn, które doprowadzi³y do tak znacz¹cych zaniedbañ. Bêdê
równie¿ zobowi¹zany za przedstawienie harmonogramu wprowadzania w ¿ycie przepisów wymienionej
ustawy.

Z wyrazami szacunku
Jan Wyrowiñski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Jana Wyrowiñskiego
Oœwiadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska
Szanowny Panie Premierze!
W dniach 22–23 stycznia bie¿¹cego roku odby³a siê w Brukseli debata zorganizowana przez Komisjê
Gospodarcz¹ i Monetarn¹ Parlamentu Europejskiego z udzia³em przedstawicieli parlamentów krajowych pañstw cz³onkowskich Unii Europejskiej. Jeden z tematów debaty brzmia³: „Jakie wyzwania stoj¹
przed europejsk¹ i krajow¹ polityk¹ gospodarcz¹?”. Uczestniczy³em w tej debacie, reprezentuj¹c Senat
RP. Z nades³anych przez parlamenty krajowe odpowiedzi na pytania przes³ane przez organizatorów wynika, ¿e w³adze wiêkszoœci pañstw cz³onkowskich przyk³adaj¹ ogromn¹ wagê do implementowania zasad
zmodyfikowanej w 2005 r. Strategii Lizboñskiej do w³asnej polityki gospodarczej. Podczas debaty bardzo
czêsto prezentowano stanowisko, i¿ strategia jest najw³aœciwsz¹ odpowiedzi¹ Unii Europejskiej na wyzwania globalizacyjne. W niektórych krajach wrêcz opracowano programy realizacji tej¿e strategii oraz
powo³ano instytucje monitoruj¹ce efektywnoœæ wdra¿ania tych¿e programów.
Pragnê zapytaæ, czy i jak kierowany przez pana rz¹d bêdzie w swej polityce gospodarczej uwzglêdnia³
wskazania wynikaj¹ce ze Strategii Lizboñskiej.

Z wyrazami szacunku
Jan Wyrowiñski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Piotra Zientarskiego
Oœwiadczenie skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka
Szanowny Panie Ministrze!
Zwróci³ siê do mnie podmiot gospodarczy, zajmuj¹cy siê prowadzeniem stacji kontroli pojazdów, z proœb¹ o zmianê art. 83 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (DzU z 2005 r., nr 108,
poz. 908 z póŸn. zm.) poprzez dodanie do niego ustêpu o treœci: „Starosta mo¿e w wydanym zezwoleniu
upowa¿niæ stacje przeprowadzaj¹ce badania, o których mowa w ust. 1 pkcie 1 lit. a, do wykonywania niektórych badañ z zakresu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2”. Ten zapis oraz treœæ art. 83 ustawy zosta³y zmienione przez art. 22 ustawy z dnia 2 lipca 2007 r. – Przepisy wprowadzaj¹ce ustawê o swobodzie dzia³alnoœci gospodarczej (DzU z 2004 r., nr 173, poz. 1808).
Aktualna treœæ art. 83 jest nastêpuj¹ca:
„Art. 83.
1. Badanie techniczne jest przeprowadzane na koszt w³aœciciela pojazdu, przez:
1) podstawow¹ stacjê kontroli pojazdów – w zakresie:
a) sprawdzenia oraz oceny prawid³owoœci dzia³ania poszczególnych zespo³ów i uk³adów pojazdu,
w szczególnoœci pod wzglêdem bezpieczeñstwa jazdy i ochrony œrodowiska.
b) badañ technicznych, o których mowa w lit. a, oraz niektórych badañ technicznych, o których mowa w pkcie 2, je¿eli stacja posiada³a zezwolenie starosty na wykonywanie tych badañ wydane przed
dniem wejœcia w ¿ycie ustawy – Przepisy wprowadzaj¹ce ustawê o swobodzie dzia³alnoœci gospodarczej;
2) okrêgow¹ stacjê kontroli pojazdów – w zakresie badañ technicznych okreœlonych w pkcie 1 lit. a oraz
w zakresie badañ co do zgodnoœci z warunkami technicznymi autobusu, którego dopuszczalna prêdkoœæ
na autostradzie i drodze ekspresowej wynosi 100 km/h, pojazdu przeznaczonego do przewozu towarów
niebezpiecznych, pojazdu przystosowanego do zasilania gazem, pojazdu zarejestrowanego po raz pierwszy za granic¹ (przed rejestracj¹ w kraju), pojazdu zabytkowego, pojazdu marki „SAM”, pojazdu, w którym dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów powoduj¹cych zmianê danych w dowodzie rejestracyjnym, pojazdu skierowanego na badania techniczne przez organ kontroli ruchu drogowego
lub starostê, pojazdu sprowadzanego z zagranicy i nosz¹cego œlady uszkodzeñ lub którego stan techniczny wskazuje na naruszenie elementów noœnych konstrukcji pojazdu, mog¹cych stwarzaæ zagro¿enie dla
bezpieczeñstwa ruchu drogowego, oraz pojazdu, dla którego okreœlono wymagania techniczne w przepisach ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us³ug.
2. Dzia³alnoœæ gospodarcza w zakresie prowadzenia stacji kontroli pojazdów jest dzia³alnoœci¹ regulowan¹ w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dzia³alnoœci gospodarczej (DzU
nr 173, poz. 1807 i nr 281, poz. 2777 oraz z 2005 r. nr 33, poz. 289 i nr 94, poz. 788) i wymaga uzyskania
wpisu do rejestru przedsiêbiorców prowadz¹cych stacjê kontroli pojazdów.
3. Stacjê kontroli pojazdów mo¿e prowadziæ przedsiêbiorca, który:
1) posiada siedzibê lub miejsce zamieszkana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
2) nie jest przedsiêbiorc¹, w stosunku do którego otwarto likwidacjê lub og³oszono upad³oœæ,
3) nie by³ prawomocnie skazany za przestêpstwo pope³nione w celu osi¹gniêcia korzyœci maj¹tkowej lub przestêpstwo przeciwko dokumentom – dotyczy osoby fizycznej lub cz³onków organów osoby
prawnej,
4) posiada wyposa¿enie kontrolno-pomiarowe oraz warunki lokalowe gwarantuj¹ce wykonywanie odpowiedniego zakresu badañ technicznych pojazdów zgodnie ze szczegó³owymi warunkami przeprowadzania tych badañ,
5) posiada poœwiadczenie zgodnoœci wyposa¿enia i warunków lokalowych z wymaganiami odpowiednio do zakresu przeprowadzanych badañ wpisanego do rejestru przedsiêbiorców prowadz¹cych stacjê
kontroli pojazdów,
6) zatrudnia uprawnionych diagnostów.
4. Poœwiadczenie, o którym mowa w ust. 3 pkcie 5, wydaje za op³at¹, w drodze decyzji, Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego po dokonaniu sprawdzenia stacji kontroli pojazdów. Poœwiadczenie zachowuje wa¿noœæ do czasu zmiany stanu faktycznego, dla którego zosta³o wydane, nie d³u¿ej ni¿ przez 5
lat od daty jego wydania.”
Treœæ art. 83 ustawy sprzed nowelizacji brzmia³a:
„Art. 83.
1. Badanie techniczne przeprowadzane jest na koszt w³aœciciela pojazdu, w stacji kontroli pojazdów
posiadaj¹cej zezwolenie starosty.
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2. Starosta wydaje zezwolenie na przeprowadzanie badañ technicznych pojazdów przedsiêbiorcy, który z³o¿y³ wniosek o jego wydanie, i który spe³nia nastêpuj¹ce warunki:
1) ma siedzibê lub miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
2) posiada wyposa¿enie kontrolno-pomiarowe oraz warunki lokalowe gwarantuj¹ce wykonywanie odpowiedniego zakresu badañ technicznych pojazdów zgodnie ze szczegó³owymi warunkami przeprowadzania tych badañ,
3) posiada certyfikat wydany przez jednostkê naukowo-badawcz¹ na zgodnoœæ wyposa¿enia i warunków lokalowych stacji z warunkami technicznymi,
4) zatrudnia uprawnionych diagnostów,
5) nie jest podmiotem, w stosunku do którego wszczêto postêpowanie upad³oœciowe lub likwidacyjne,
6) nie zalega z uiszczeniem podatków, op³at lub sk³adek na ubezpieczenie spo³eczne,
7) nie by³ prawomocnie skazany za przestêpstwo pope³nione w celu osi¹gniêcia korzyœci maj¹tkowej
lub za przestêpstwo przeciwko dokumentom – dotyczy osoby fizycznej lub cz³onków organów osoby prawnej.
3. We wniosku o wydanie zezwolenia przedsiêbiorca okreœla rodzaj stacji, który ma obejmowaæ zezwolenie, oraz za³¹cza:
1) dokument okreœlaj¹cy status jednostki, bêd¹cej osob¹ prawn¹ lub nieposiadaj¹c¹ osobowoœci prawn ej jednostk¹ organizacyjn¹, albo dokument stwierdzaj¹cy to¿samoœæ w przypadku osoby fizycznej,
2) zaœwiadczenie z Krajowego Rejestru Karnego stwierdzaj¹ce niekaralnoœæ za przestêpstwa, o których
mowa w ust. 2 pkcie 7,
3) dokumenty potwierdzaj¹ce spe³nienie pozosta³ych wymogów okreœlonych w ust. 2.
4. Zezwolenie okreœla rodzaj stacji i zakres wykonywanych przez ni¹ badañ technicznych. Wyró¿nia siê
nastêpuj¹ce rodzaje stacji:
1) stacje kontroli pojazdów – przeprowadzaj¹ce badania obejmuj¹ce sprawdzenie oraz ocenê prawid³owoœci dzia³ania poszczególnych zespo³ów i uk³adów pojazdu, zw³aszcza pod wzglêdem bezpieczeñstwa
jazdy i ochrony œrodowiska;
2) okrêgowe stacje kontroli pojazdów – przeprowadzaj¹ce badania co do zgodnoœci z warunkami technicznymi autobusu, którego dopuszczana prêdkoœæ na autostradzie i drodze ekspresowej wynosi
100 km/h, pojazdu odpowiednio przystosowanego lub wyposa¿onego zgodnie z przepisami o przewozie
drogowym towarów niebezpiecznych, pojazdu przystosowanego do zasilania gazem, pojazdu zarejestrowanego po raz pierwszy za granic¹ (przed rejestracj¹ w kraju), pojazdu zabytkowego, pojazdu marki
„SAM” oraz pojazdu skierowanego na badania techniczne przez organ kontroli ruchu drogowego lub starostê.
5. Starosta mo¿e w wydanym zezwoleniu upowa¿niæ stacje przeprowadzaj¹ce badania, w zakresie,
o którym mowa w ust. 4 pkcie 1, do wykonywania niektórych badañ z zakresu, o którym mowa w ust. 4
pkcie 2.
6. Starosta przeprowadza, co najmniej raz w roku, kontrolê stacji kontroli pojazdów w zakresie zgodnoœci z wymaganiami, o których mowa w ust. 2 i art. 82 ust. 2, prawid³owoœci wykonywania badañ technicznych pojazdów oraz prowadzenia wymaganej dokumentacji.
7. Starosta cofa zezwolenie, je¿eli przedsiêbiorca:
1) przesta³ spe³niaæ wymagania, o których mowa w ust. 2,
2) odmówi³ poddania siê kontroli, o której mowa w ust. 6,
3) wykonywa³ badanie techniczne pojazdów niezgodnie z przepisami.
8. W przypadku cofniêcia zezwolenia na przeprowadzanie badañ technicznych z przyczyn okreœlonych
w ust. 7 pkt. 2 i 3 ponowne zezwolenie nie mo¿e byæ wydane wczeœniej ni¿ po up³ywie 5 lat od dnia, w którym decyzja o cofniêciu sta³a siê ostateczna.”
Pragnê zwróciæ uwagê na to, i¿ zmiana art. 83 ustawy, mimo ¿e zosta³a wniesiona przez ustawê wprowadzaj¹c¹ ustawê o swobodzie dzia³alnoœci gospodarczej, w istotny sposób ogranicza tê swobodê. Przede
wszystkim w nieuzasadniony sposób ograniczona zosta³a mo¿liwoœæ przeprowadzania niektórych badañ
technicznych wy³¹cznie do okrêgowych stacji kontroli pojazdów, mimo ¿e podstawowa stacja kontroli
spe³nia wymagania do przeprowadzania tych badañ („pojazdu odpowiednio przystosowanego lub wyposa¿onego zgodnie z przepisami o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych, pojazdu przystosowanego do zasilania gazem, pojazdu zarejestrowanego po raz pierwszy za granic¹ (przed rejestracj¹ w kraju),
pojazdu zabytkowego, pojazdu marki „SAM” oraz pojazdu skierowanego na badania techniczne przez organ kontroli ruchu drogowego lub starostê"). W obecnym brzmieniu art. 83 ustawy badania zastrze¿one
dla okrêgowej stacji kontroli mo¿e przeprowadzaæ tylko taka podstawowa stacja kontroli, która posiada³a
na nie zezwolenie przed t¹ nowelizacj¹.
Przedmiotowa nowelizacja nie tylko naruszy³a konstytucyjn¹ zasadê wolnoœci podejmowania dzia³alnoœci gospodarczej, lecz tak¿e wprowadzi³a nierównoœæ wobec prawa podmiotów gospodarczych spe³niaj¹cych takie same kryteria. Uniemo¿liwienie podstawowej stacji kontroli starania siê o wykonywanie nie-
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których badañ zastrze¿onych dla okrêgowej stacji kontroli jest tym bardziej nieuzasadnione, ¿e podstawowe wymagania, jakie musz¹ spe³niaæ jedne i drugie stacje, s¹ w znacznej mierze to¿same.
Potwierdzeniem zasadnoœci tych argumentów jest równie¿ fakt, i¿ ograniczenie to w ¿aden sposób nie
spe³nia wymogów co do okolicznoœci umo¿liwiaj¹cej jej wprowadzenie, a mianowicie dopuszczalnoœci ze
wzglêdu na wa¿ny interes publiczny.
Analiza zasady wolnoœci podejmowania dzia³alnoœci gospodarczej prowadzi do wniosku, ¿e obejmuje
ona zespó³ norm konstytucyjnych wyznaczaj¹cych w³adzom publicznym, a w szczególnoœci samemu
ustawodawcy, zakaz arbitralnej ingerencji w sferê zachowañ podmiotów gospodarczych. Nale¿a³oby
z niej wywieœæ równie¿ nakaz podejmowania takich dzia³añ, które maj¹ na celu ochronê wolnoœci. Chodzi
przede wszystkim o normy wyznaczaj¹ce kierunki prawotwórstwa. Nale¿y jednoznacznie stwierdziæ, i¿
zmiana, która ograniczy³a mo¿liwoœæ wykonywania niektórych badañ technicznych przez podstawowe
stacje kontroli pojazdów, naruszy³a tê wolnoœæ.
Maj¹c wszystko to na uwadze, proszê o podjêcie odpowiednich dzia³añ legislacyjnych, które zmieni¹
stan prawny tak, aby nie by³y naruszane podstawowe zasady prawa.

Piotr Benedykt Zientarski

Uchwa³y Senatu RP
podjête
na 5. posiedzeniu Senatu

UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 7 lutego 2008 r.
w sprawie og³oszenia roku 2008 Rokiem Andrzeja i Olgi Ma³kowskich
W roku 2008 mija 120. rocznica urodzin wybitnych twórców polskiego harcerstwa Andrzeja i Olgi
Ma³kowskich.
Harcerstwo powsta³o z po³¹czenia idea³ów i metodyki skautingu oraz d¹¿eñ niepodleg³oœciowych,
przygotowuj¹cych m³odzie¿ przez wychowanie etyczno-moralne, rozwój sprawnoœci fizycznej i szkolenie
wojskowe do walki o niepodleg³¹ Polskê.
Jednym z twórców harcerstwa by³ Andrzej Ma³kowski, wybitny instruktor oraz wychowawca, dzia³acz
m³odzie¿owych organizacji niepodleg³oœciowych i abstynenckich. Przeniós³ on na grunt polski zasady
i idea³y skautingu oraz zaadaptowa³ je do polskich warunków poprzez uczynienie podstawami wychowawczymi harcerstwa s³u¿bê Bogu, Polsce i bliŸnim. By³ organizatorem pierwszych dru¿yn harcerzy, cz³onkiem
pierwszej Komendy Skautowej i redaktorem „Skauta”, pierwszego polskiego pisma skautowego. Zgin¹³
w 1919 roku na ton¹cym statku, którym p³yn¹³ do Odessy z misj¹ wojskow¹.
Olga Ma³kowska, z domu Drahonowska, ¿ona Andrzeja, by³a organizatork¹ pierwszych dru¿yn harcerek. Ca³e ¿ycie poœwiêci³a harcerskiej s³u¿bie. By³a nauczycielk¹, wybitn¹ instruktork¹, wychowawczyni¹ wielu pokoleñ instruktorek harcerskich, dzia³aczek œwiatowego skautingu ¿eñskiego. W latach II
wojny œwiatowej, przebywaj¹c w Wielkiej Brytanii, by³a cz³onkiem w³adz ZHP na wychodŸstwie, dzia³aczk¹ organizacji polonijnych. Szczególnie du¿o czasu poœwiêca³a placówkom opiekuñczo-wychowawczym.
Do kraju powróci³a w 1961 roku i tu zmar³a w roku 1979, w Zakopanem.
Senat Rzeczypospolitej Polskiej og³asza rok 2008 Rokiem Andrzeja i Olgi Ma³kowskich, dwojga wybitnych twórców polskiego harcerstwa.
Senat czyni to pe³en uznania dla dzia³alnoœci polskiego harcerstwa, którego 100. rocznica powstania
przypada w 2010 roku, dla jego wartoœci wychowawczych, które kszta³towa³y przez ca³y wiek dwudziesty
oraz kszta³tuj¹ nadal osobowoœci i postawy etyczne kolejnych pokoleñ polskiej m³odzie¿y w duchu s³u¿by
i braterstwa. Harcerki i harcerze w najtrudniejszych chwilach historii naszej Ojczyzny wielokrotnie zdali
egzamin z patriotyzmu i postaw obywatelskich.
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ

UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 7 lutego 2008 r.
w sprawie wyboru przewodnicz¹cego Komisji Praw Cz³owieka i Praworz¹dnoœci
Art. 1.
Senat Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie art. 13 ust. 2 Regulaminu Senatu, wybiera senatora
Stanis³awa Piotrowicza na przewodnicz¹cego Komisji Praw Cz³owieka i Praworz¹dnoœci.
Art. 2.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ

UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 7 lutego 2008 r.
w sprawie odwo³ania sekretarzy Senatu
Art. 1.
Senat Rzeczypospolitej Polskiej odwo³uje senatorów:
– Dorotê Arciszewsk¹-Mielewczyk
– Andrzeja Mazurkiewicza
z funkcji sekretarzy Senatu.
Art. 2.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ

UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 7 lutego 2008 r.
w sprawie wyboru sekretarzy Senatu
Senat Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie art. 17 ust. 1 Regulaminu Senatu, wybiera senatorów:
Tadeusza Gruszkê Witolda Idczaka na sekretarzy Senatu.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ

UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 7 lutego 2008 r.
w sprawie zmian w sk³adzie komisji senackich
Art. 1.
Senat Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie art. 13 ust. 2 Regulaminu Senatu, odwo³uje:
1) senatora Józefa Bergiera z Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich,
2) senatora Zbigniewa Cichonia z Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich,
3) senatora Marka Rockiego z Komisji Gospodarki Narodowej,
4) senatora Jana Rulewskiego z Komisji Nauki, Edukacji i Sportu,
5) senatora Kazimierza Wiatra z Komisji Kultury i Œrodków Przekazu.
Art. 2.
Senat Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie art. 13 ust. 2 Regulaminu Senatu, wybiera:
1) senatora Józefa Bergiera do Komisji Spraw Emigracji i £¹cznoœci z Polakami za Granic¹,
2) senatora Zbigniewa Cichonia do Komisji Praw Cz³owieka i Praworz¹dnoœci,
3) senatora Jana Rulewskiego do Komisji Praw Cz³owieka i Praworz¹dnoœci,
4) senatora Jana Wyrowiñskiego do Komisji Praw Cz³owieka i Praworz¹dnoœci.
Art. 3.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ

UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 7 lutego 2008 r.
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw
Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 11 stycznia 2008 r. ustawy
o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw, wprowadza do jej tekstu nastêpuj¹ce poprawki:
1) w art. 1 w pkt 7, w art. 13 w ust. 4 w pkt 1 wyraz „i” zastêpuje siê wyrazem „lub”;
2) w art. 1 w pkt 7, w art. 13 w ust. 4 w pkt 5 skreœla siê wyraz „zbrojnego”;
3) w art. 1 w pkt 7, w art. 14:
a) w ust. 2 wyraz „szczególna” zastêpuje siê wyrazem „okreœlona”,
b) w ust. 3 wyraz „szczególnej” zastêpuje siê wyrazem „okreœlonej”;
4) w art. 1 w pkt 7, w art. 19 w ust. 2 oraz w art. 20 w ust. 2 wyrazy „cudzoziemcowi, który” zastêpuje siê
wyrazami „cudzoziemcowi, wobec którego istniej¹ powa¿ne podstawy, aby s¹dziæ, ¿e”;
5) w art. 1 w pkt 7, w art. 19 w ust. 3 wyrazy „po opuszczeniu terytorium kraju pochodzenia” zastêpuje
siê wyrazami „po ostatniej odmowie nadania statusu uchodŸcy”;
6) w art. 1 w pkt 7, w art. 21 w ust. 1 w pkt 2 po wyrazie „obywatelstwo” dodaje siê wyrazy „kraju pochodzenia”;
7) w art. 1 w pkt 7, w art. 26 w ust. 4 i 5 wyrazy „3 dni” zastêpuje siê wyrazami „7 dni”;
8) w art. 1 w pkt 7, w art. 30 w ust. 2 skreœla siê wyraz „dopuszczaln¹”;
9) w art. 1 w pkt 7, w art. 33:
a) w ust. 4:
– po wyrazie „dorêczenia” dodaje siê wyraz „wnioskodawcy”,
– wyrazy „z³o¿enie kolejnego wniosku nie stanowi nadu¿ycia postêpowania w sprawie nadania statusu uchodŸcy” zastêpuje siê wyrazami „z³o¿enie kolejnego wniosku nie nast¹pi³o w celu opóŸnienia wydania decyzji o wydaleniu lub opóŸnienia lub zak³ócenia wykonania takiej decyzji”,
b) dodaje siê ust. 5 – 10 w brzmieniu:
„5. Wniosek o wstrzymanie wykonania decyzji o wydaleniu powinien zawieraæ uzasadnienie istnienia s³usznego interesu wnioskodawcy we wstrzymaniu jej wykonania.
6. Wniosek, o którym mowa w ust. 5, nale¿y z³o¿yæ wraz z kolejnym wnioskiem o nadanie statusu
uchodŸcy, za poœrednictwem organu przyjmuj¹cego, a w przypadku gdy decyzja o wydaleniu
zosta³a wydana po z³o¿eniu kolejnego wniosku o nadanie statusu uchodŸcy – bezpoœrednio do
Szefa Urzêdu.
7. Wydanie decyzji w sprawie wstrzymania wykonania decyzji o wydaleniu powinno nast¹piæ
w terminie 5 dni od dnia przekazania wniosku w tej sprawie przez organ przyjmuj¹cy lub od
dnia otrzymania wniosku z³o¿onego bezpoœrednio do Szefa Urzêdu.
8. Strona niezadowolona z decyzji Szefa Urzêdu w sprawie wstrzymania decyzji o wydaleniu mo¿e
zwróciæ siê do tego organu o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 5 dni od dnia dorêczenia
decyzji.
9. Szef Urzêdu mo¿e zmieniæ lub uchyliæ decyzjê w sprawie wstrzymania wykonania decyzji o wydaleniu w ka¿dym czasie w razie zmiany okolicznoœci.
10. Decyzja o wstrzymaniu wykonania decyzji o wydaleniu wygasa z mocy prawa w dniu dorêczenia cudzoziemcowi decyzji ostatecznej w sprawie o nadanie statusu uchodŸcy wszczêtej na kolejny wniosek, o którym mowa w ust. 4.”;
10) w art. 1 w pkt 7, w art. 34 w ust. 1 w pkt 1 oraz w ust. 2 w pkt 1:
a) wyrazy „grupy spo³ecznej lub” zastêpuje siê wyrazami „grupy spo³ecznej, lub ryzyko doznania powa¿nej krzywdy albo”,
b) po wyrazach „zwi¹zanych z obaw¹ przed przeœladowaniem” dodaje siê wyrazy „lub ryzykiem doznania powa¿nej krzywdy”;
11) w art. 1 w pkt 7, w art. 34 w ust. 2 w pkt 1 po wyrazach „nie przes³uchuje siê” dodaje siê wyrazy „, chyba ¿e wnioskodawca jest ma³oletnim bez opieki”;
12) w art. 1 w pkt 7, w art. 58 w ust. 2 wyrazy „zawieraj¹cym dane, o których mowa w art. 56 ust. 1” zastêpuje siê wyrazami „, o którym mowa w art. 60 ust. 1 pkt 2”;
13) w art. 1 w pkt 7, w art. 70 w ust. 5 po wyrazie „przeœladowania” dodaje siê wyrazy „lub nowe okolicznoœci zwi¹zane z ryzykiem wyst¹pienia powa¿nej krzywdy”;
14) w art. 1 w pkt 7, w art. 74 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
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15)

16)

17)
18)
19)
20)
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„2. W przypadku gdy cudzoziemiec powiadomi³ na piœmie Szefa Urzêdu o zamiarze dobrowolnego powrotu, okres udzielania pomocy socjalnej i opieki medycznej ulega przed³u¿eniu do dnia, w którym cudzoziemiec powinien opuœciæ terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w sposób zorganizowany przez Szefa Urzêdu.”;
w art. 1 w pkt 7, w art. 75:
a) w ust. 1 wyraz „wnioskodawcy” zastêpuje siê wyrazem „cudzoziemcowi”,
b) skreœla siê ust. 2,
c) w ust. 4 wyraz „wnioskodawcy” zastêpuje siê wyrazem „cudzoziemca”,
d) ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Dobrowolny powrót cudzoziemca odbywa siê w sposób zorganizowany przez Szefa Urzêdu.”;
w art. 1 w pkt 7, w art. 80 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Do ewidencji mieszkañców oœrodka wpisuje siê dane osobowe cudzoziemca zawarte w zaœwiadczeniu to¿samoœci oraz jego p³eæ.”;
w art. 1 w pkt 7, w art. 89p w ust. 1 po wyrazach „o których mowa” dodaje siê wyrazy „w art. 33 ust. 4 –
9 oraz”;
w art. 1 w pkt 17 po wyrazach „art. 119” dodaje siê wyrazy „w ust. 1”;
w art. 10 w pkt 2 wyrazy „w systemie wieczorowym, zaocznym lub eksternistycznym” zastêpuje siê
wyrazami „gdzie studiuje w formie studiów niestacjonarnych”;
w art. 20 w ust. 1 wyrazy „w art. 18” zastêpuje siê wyrazami „w art. 18 ust. 1”.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ
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Uchwa³a Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw

UZASADNIENIE
Senat, po rozpatrzeniu ustawy o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw, postanowi³ wprowadziæ do jej tekstu 20 poprawek.
Wprowadzaj¹c poprawkê nr 1 Senat kierowa³ siê przeœwiadczeniem, i¿ ka¿da z przes³anek „przemoc fizyczna” i „przemoc psychiczna” osobno, mog¹ œwiadczyæ o fakcie przeœladowania.
Poprawka nr 2, której motywacj¹ by³o lepsze dostosowanie ustawy do dyrektywy kwalifikacyjnej, powoduje, i¿ definicj¹ przeœladowania bêd¹ objête wszelkie dzia³ania zmierzaj¹ce do ukarania z powodu odmowy odbycia s³u¿by wojskowej podczas jakiegokolwiek konfliktu, a nie tylko zbrojnego.
Przyjmuj¹c poprawkê nr 4 Senat uzna³ za konieczne dostosowanie art. 19 ust. 2 i art. 20 ust. 2 ustawy
do jej przepisów wczeœniejszych. Poprawka powoduje, i¿ w stosunku do oceny czy dosz³o do przestêpstwa
pod¿egania do zbrodni, której pope³nienie skutkuje odmow¹ nadania statusu uchodŸcy, bêdzie wymagane jedynie uprawdopodobnienie jego pope³nienia.
Poprawka nr 5 ma na celu usuniêcie sprzecznoœæ miêdzy przepisami ustawy tj, miêdzy uznaniem za
dopuszczalne dzia³anie cudzoziemca, które mo¿e wywo³aæ uzasadnione obawy przed przeœladowaniem
po opuszczeniu kraju pochodzenia a jednoczesnym prawem odmówienia cudzoziemcowi nadania statusu uchodŸcy, je¿eli obawa przed przeœladowaniem oparta jest tylko na okolicznoœciach powsta³ych po
opuszczeniu kraju pochodzenia. Poprawka pozwala Szefowi Urzêdu odmówiæ nadania statusu wy³¹cznie
gdy cudzoziemiec podejmuje dzia³ania dopiero po ostatniej odmowie nadania statusu uchodŸcy.
Poprawka nr 7 wyd³u¿a do 7 dni okres na dorêczenie lub uznanie za dorêczone pisma wnioskodawcy
zamieszkuj¹cemu w oœrodku dla cudzoziemców.
Poprawki nr 9 i 17 maj¹ na celu doprecyzowaæ sposób postêpowania w sprawie wstrzymania wykonania decyzji o wydaleniu.
Przyjmuj¹c poprawki nr 10 oraz 13 Senat kierowa³ siê koniecznoœci¹ uzupe³nienia treœci przepisów
ustawy o przes³anki udzielenia ochrony uzupe³niaj¹cej.
Poprawka nr 11 ma zagwarantowaæ wy¿sze standardy ochrony ma³oletniemu bez opieki, w ten sposób
¿e umo¿liwia jego przes³uchanie, z zachowaniem odpowiednich warunków, równie¿ w przypadku gdy
wniosek jest uznawany za oczywiœcie bezzasadny.
Pozosta³e poprawki maj¹ charakter doprecyzowuj¹cy b¹dŸ ujednolicaj¹cy terminologiê ustawy.

UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 7 lutego 2008 r.
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o dokumentach paszportowych
Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 11 stycznia 2008 r. ustawy
o zmianie ustawy o dokumentach paszportowych, przyjmuje tê ustawê bez poprawek.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ

UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 7 lutego 2008 r.
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty
Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 11 stycznia 2008 r. ustawy
o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, wprowadza do jej tekstu nastêpuj¹ce poprawki:
1) w art. 1 w pkt 6 w lit. b, w ust. 6a w zdaniu pierwszym skreœla siê wyrazy „, oraz co najmniej jedna osoba posiadaj¹ca wykszta³cenie wy¿sze na kierunku filologia polska”;
2) w art. 1 w pkt 11 w lit. a, ust. 1l otrzymuje brzmienie:
„1l. Pañstwowy Egzamin Specjalizacyjny przeprowadza Pañstwowa Komisja Egzaminacyjna, której
przewodnicz¹cego i cz³onków powo³uje i odwo³uje Dyrektor CEM.”;
3) w art. 1 w pkt 11 w lit. b, w ust. 2:
a) w pkt 5 skreœla siê wyrazy „oraz wysokoœæ wynagrodzenia cz³onków Pañstwowej Komisji Egzaminacyjnej”,
b) po pkt 5 dodaje siê pkt 5a w brzmieniu:
„5a) sposób powo³ywania i odwo³ywania przewodnicz¹cego i cz³onków Pañstwowej Komisji Egzaminacyjnej oraz wysokoœæ ich wynagrodzenia,”.
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UZASADNIENIE
Poprawki Senatu do ustawy z dnia 11 stycznia 2008 r. o zmianie ustawy o zawodzie lekarza i lekarza
dentysty nie zmieniaj¹ w sposób istotny uregulowañ przyjêtych przez Sejm.
Zdaniem Izby nale¿a³o zapewniæ wiêksz¹ samodzielnoœæ Naczelnej Radzie Lekarskiej w zakresie powo³ywania sk³adu komisji egzaminacyjnej, potwierdzaj¹cej znajomoœæ jêzyka polskiego przez cudzoziemców, którzy ubiegaj¹ siê o przyznanie prawa wykonywania zawodu lekarza albo lekarza dentysty. W sk³ad
tej komisji wchodz¹ lekarze, przy czym co najmniej jedna z osób bêd¹cych cz³onkami komisji musi legitymowaæ siê wykszta³ceniem wy¿szym uzyskanym na kierunku filologii polskiej. Senat wyeliminowa³ ten
obowi¹zek i wprowadzi³ fakultatywnoœæ powo³ywania filologa do sk³adu wy¿ej wymienionej komisji, zaœ
decyzjê o celowoœci powo³ywania go do komisji egzaminacyjnej pozostawiono Naczelnej Radzie Lekarskiej, nie przes¹dzaj¹c o tym w ustawie (poprawka nr 1).
Przyjmuj¹c poprawkê nr 2, Senat wprowadza uregulowanie respektuj¹ce zasadê hierarchii aktów prawnych oraz materii podlegaj¹cej regulacji ustawowej. Przenosz¹c do ustawy przepisy z aktu ni¿szego, tj.
rozporz¹dzenia Ministra Zdrowia z 20 paŸdziernika 2005 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. Nr 213, poz. 1779 z póŸn. zm.) i stanowi¹c, kto mo¿e wchodziæ w sk³ad Pañstwowej Komisji
Egzaminacyjnej, przeprowadzaj¹cej Pañstwowy Egzamin Specjalizacyjny, nie wskazano w ustawie podmiotu powo³uj¹cego przewodnicz¹cego oraz cz³onków Komisji.
Poprawka nr 3 ma charakter porz¹dkuj¹cy.

UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 7 lutego 2008 r.
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o izbach aptekarskich
Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 10 stycznia 2008 r. ustawy
o zmianie ustawy o izbach aptekarskich, przyjmuje tê ustawê bez poprawek.
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UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 7 lutego 2008 r.
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach
lekarsko-weterynaryjnych oraz o zmianie ustawy
o systemie identyfikacji i rejestracji zwierz¹t
Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 10 stycznia 2008 r. ustawy
o zmianie ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych oraz o zmianie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierz¹t, przyjmuje tê ustawê bez poprawek.
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UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 7 lutego 2008 r.
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o uruchamianiu œrodków
pochodz¹cych z bud¿etu Unii Europejskiej
przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej
Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 11 stycznia 2008 r. ustawy
o zmianie ustawy o uruchamianiu œrodków pochodz¹cych z bud¿etu Unii Europejskiej przeznaczonych
na finansowanie wspólnej polityki rolnej, wprowadza do jej tekstu nastêpuj¹ce poprawki:
1) w art. 1 w pkt 4:
a) w art. 10a w ust. 1 i 2 po wyrazie „jednostki” dodaje siê wyrazy „samorz¹du terytorialnego”,
b) w art. 10b:
– w ust. 1 po wyrazach „Je¿eli jednostka” dodaje siê wyrazy „samorz¹du terytorialnego, o której
mowa w art. 10a ust. 1,”,
– w ust. 2 po wyrazie „jednostce” dodaje siê wyrazy „samorz¹du terytorialnego”;
2) w art. 1 w pkt 4, w art. 10a w ust. 1 skreœla siê wyrazy „z zastrze¿eniem ust. 2,”;
3) w art. 1 w pkt 4, w art. 10a w ust. 2 po wyrazie „otrzymaæ” dodaje siê wyraz „równie¿”;
4) w art. 1 w pkt 4, w art. 10a w ust. 3 wyrazy „tych zadañ” zastêpuje siê wyrazami „zadañ, o których mowa w ust. 1 i 2,”;
5) w art. 1 w pkt 4, w art. 10a:
a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Œrodki dotacji, o której mowa w ust. 3, s¹ przekazywane jednostce samorz¹du terytorialnego,
o której mowa w ust. 1, na podstawie przekazanych w³aœciwemu dysponentowi harmonogramów
p³atnoœci wynikaj¹cych z zawartych umów lub wydanych decyzji o przyznaniu pomocy lub zatwierdzonych przez w³aœciwy podmiot wniosków o przyznanie pomocy, z zastrze¿eniem ust. 4c.”,
b) dodaje siê ust. 4a–4c w brzmieniu:
„4a. Jednostka samorz¹du terytorialnego, o której mowa w ust. 1, dokonuje zwrotu œrodków,
o których mowa w ust. 3 pkt 1, na rachunek dochodów w³aœciwego dysponenta, ze œrodków
otrzymanych z agencji p³atniczej tytu³em refundacji kosztów kwalifikowalnych ze œrodków EFRROW, w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania tych œrodków.
4b. Je¿eli jednostka samorz¹du terytorialnego, o której mowa w ust. 1, nie otrzyma refundacji,
o której mowa w ust. 4a, z przyczyn le¿¹cych po stronie tej jednostki, dokonuje ona zwrotu
œrodków, o których mowa w ust. 3 pkt 1, w wysokoœci niezrefundowanej, z wydatków bud¿etu
tej jednostki przeznaczonych na realizacjê jej zadañ w³asnych, w terminie 21 dni od dnia otrzymania informacji o odmowie wyp³aty œrodków z tytu³u tej pomocy.
4c. W przypadku operacji prowadzonych w ramach pomocy technicznej oraz dzia³ania: poprawianie i rozwijanie infrastruktury zwi¹zanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leœnictwa
przez scalanie gruntów i gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi, œrodki dotacji, o których mowa w ust. 3, zwi¹zane z realizacj¹ projektu, mog¹ zostaæ przekazane na rzecz wnioskodawcy przed zawarciem umowy lub wydaniem decyzji o przyznaniu pomocy na podstawie porozumienia zawartego z w³aœciwym wojewod¹.”,
c) w ust. 5 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „ust. 4 pkt 4” zastêpuje siê wyrazami „ust. 4c”;
6) w art. 1 pkt 4, w art. 10a w ust. 5 w pkt 4 po wyrazie „realizacji” dodaje siê wyraz „operacji”;
7) w art. 1 w pkt 4, w art. 10e w ust. 2 wyrazy „na skutek” zastêpuje siê wyrazem „z”.
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UZASADNIENIE
Na posiedzeniu w dniu 7 lutego 2008 r. Senat rozpatrzy³ ustawê o zmianie ustawy o uruchamianiu
œrodków pochodz¹cych z bud¿etu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki
rolnej i uchwali³ do niej 7 poprawek.
Poprawki nr 1, 5 i 7 eliminuj¹ w¹tpliwoœci interpretacyjne w zakresie podmiotów uprawnionych do
otrzymania œrodków z bud¿etu pañstwa na wyprzedzaj¹ce finansowanie kosztów kwalifikowalnych, dostosowuj¹ tak¿e zmieniane przepisy do zasad techniki prawodawczej oraz ujednolicaj¹ terminologiê ustawy.
Maj¹c na wzglêdzie, ¿e dodawany art.10a ust. 3 stanowi o dotacjach celowych, o których mowa w art.
108 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, przesadzaj¹c tym samym stosowanie przepisów tej ustawy w odniesieniu do dotacji, Senat uzna³, ¿e nie ma potrzeby powtarzaæ w ust. 4 tego artyku³u, ¿e przepisy ustawy o finansach publicznych stosuje siê. Zgodnie z zasadami techniki prawodawczej (zwanych dalej „ZTP”) w ustawie nie zamieszcza siê przepisów nakazuj¹cych stosowanie innych
aktów normatywnych (§4 ust. 4 ZTP). Nie budzi w¹tpliwoœci fakt, ¿e w odniesieniu do dotacji celowych
podstawowym aktem jest ustawa o finansach publicznych, i ¿e w tej ustawie sformu³owano ogólne zasady dotycz¹ce udzielania takich dotacji.
ZTP stanowi¹ równie¿, ¿e podstawow¹ jednostk¹ redakcyjn¹ ustawy jest artyku³ obejmuj¹cy swym zakresem samodzieln¹ myœl (§ 54 ZTP). Ka¿d¹ samodzieln¹ myœl ujmuje siê w odrêbny artyku³. Je¿eli samodzieln¹ myœl wyra¿a zespó³ zdañ dokonuje siê podzia³u artyku³u na ustêpy (§ 55 ZTP). Podzia³u takiego dokonuje siê równie¿ w przypadku, gdy miêdzy zdaniami wyra¿aj¹cymi samodzielne myœli wystêpuj¹
powi¹zania treœciowe, ale treœæ ¿adnego z nich nie jest na tyle istotna, aby wydzieliæ j¹ w odrêbny artyku³.
Analizuj¹c treœæ dodawanego art. 10a ust. 4 nie budzi w¹tpliwoœci fakt, ¿e ka¿dy z punktów w obrêbie tego ustêpu stanowi samodzieln¹ myœl i wobec tego powinien byæ ujêty w odrêbn¹ jednostkê redakcyjn¹.
Maj¹c powy¿sze na uwadze, Senat dokona³ podzia³u dotychczasowego ust. 4 na jednostki redakcyjne.
W zwi¹zku z brzmieniem dodawanego art. 10a ust. 4, pojawi³a siê równie¿ w¹tpliwoœæ, jaki jest zakres
okreœlenia „jednostka, o której mowa w ust. 1”, w szczególnoœci, czy okreœleniem tym objête bêd¹ samorz¹dy województw (aktualne brzmienie art. 10a ust. 1 sugeruje wy³¹czenie samorz¹dów województw). Senat stan¹³ na stanowisku, ¿e zakres tego okreœlenia obejmuje równie¿ samorz¹dy województw realizuj¹ce zadania, o których mowa w dodawanym art. 10a ust. 1, i w zwi¹zku z tym dokona³ stosownych zmian
zarówno w art. 10a, jak i w art. 10b. Poprawki Senatu wskazuj¹ jednoznacznie, ¿e zmieniane przepisy
stanowi¹ o jednostkach samorz¹du terytorialnego, a wiêc tak¿e o samorz¹dach województw.
Ponadto w zwi¹zku z dodawanym art. 10a ust. 4 pkt 2 pojawi³o siê pytanie, dlaczego w przepisie tym
mowa jest o wydatkach kwalifikowalnych, a nie jak we wszystkich innych przepisach ustawy o kosztach
kwalifikowalnych. Zdaniem Senatu, brak jest w tym zakresie konsekwencji terminologicznej. Podobnie
dodawany art. 10a ust. 4 pkt 3 wymaga³ poprawek uœciœlaj¹cych (konsekwentnie zmieniono równie¿ dodawany art. 10e ust. 2).
Wprowadzaj¹c poprawki nr 2 i 3 wziêto pod uwagê koniecznoœæ wyeliminowania w¹tpliwoœci interpretacyjnych dotycz¹cych przedmiotu pomocy. Analiza treœci dodawanych art. 10a ust. 1 i 2 oraz art. 10b
ust. 2 rodzi³a w¹tpliwoœci, jak nale¿y rozumieæ zastosowane w art. 10a ust. 1 sformu³owanie „z zastrze¿eniem ust. 2” - czy celem ustawodawcy jest ograniczenie zakresu wyprzedzaj¹cego finansowania, czy
wrêcz odwrotnie rozszerzenie tego zakresu. Senat uzna³, ¿e dodawany art. 10a ust. 2 rozszerza zakres
ust. 1 tego artyku³u.
Maj¹c na uwadze nale¿yt¹ precyzjê jêzyka prawnego Senat uzna³ za konieczne uœciœlenie o jakich zadaniach stanowi dodawany art. 10a ust. 3. Zastosowanie w ust. 3 odes³ania do art. 10a ust. 1 i 2 zapewni
spójnoœæ regulowanej problematyki (poprawka nr 4).
Senat uzna³ równie¿, ¿e dla zapewnienia dostatecznej precyzji jêzyka prawnego wskazane bêdzie
uœciœlenie, ¿e dodawany przepis art. 10a ust. 5 pkt 4 stanowi o trybie kontroli realizacji operacji (poprawka nr 6).

UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 7 lutego 2008 r.
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych
Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 10 stycznia 2008 r. ustawy
o zmianie ustawy o drogach publicznych, wprowadza do jej tekstu nastêpuj¹ce poprawki:
1) w art. 1 w pkt 4, w art. 24a w ust. 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) organizowanie szkoleñ i æwiczeñ, o których mowa w art. 24e ust. 1 i 2, dla pracowników zarz¹dzaj¹cego tunelem, s³u¿b ratowniczych i Policji we wspó³pracy z urzêdnikiem zabezpieczenia oraz Policj¹;”;
2) w art. 1 w pkt 4, w art. 24c w ust. 3 w pkt 4 skreœla siê wyraz „okresowych” oraz po wyrazie „æwiczeñ”
dodaje siê wyrazy „, o których mowa w art. 24e ust. 1 i 2”;
3) w art. 1 w pkt 4, w art. 24c w ust. 3 w pkt 5 po wyrazach „ocena æwiczeñ,” dodaje siê wyrazy „o których
mowa w art. 24e ust. 1 i 2,”;
4) w art. 1 w pkt 4, w art. 24e ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Æwiczenia czêœciowe dla pracowników zarz¹dzaj¹cego tunelem, s³u¿b ratowniczych i Policji organizuje siê raz w roku.”;
5) w art. 1 w pkt 4, w art. 24g w ust. 2 po wyrazie „wrzeœnia” dodaje siê wyrazy „roku nastêpnego”;
6) po art. 2 dodaje siê art. 2a w brzmieniu:
„Art. 2a. Pierwszy okres objêty sprawozdaniem, o którym mowa w art. 24g ust. 1 i 2, ustawy, o której
mowa w art. 1, rozpoczyna siê w dniu, w którym rozpoczêto u¿ytkowanie pierwszego w Rzeczypospolitej Polskiej tunelu po³o¿onego w transeuropejskiej sieci drogowej.”.
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UZASADNIENIE
Na posiedzeniu w dniu 7 stycznia 2008 r. Senat rozpatrzy³ ustawê o zmianie ustawy o drogach publicznych i uchwali³ do niej 6 poprawek.
Poprawki nr 1 - 4 eliminuj¹ w¹tpliwoœci interpretacyjne w zakresie przepisów dotycz¹cych æwiczeñ
dla pracowników zarz¹dzaj¹cego tunelem, s³u¿b ratowniczych i Policji. W zwi¹zku z dodawanymi przepisami art. 24a ust. 3 pkt 3 oraz art. 24e ust. 1 powstawa³y bowiem w¹tpliwoœci dotycz¹ce wzajemnej relacji
tych przepisów. Przepis art. 24a ust. 3 pkt 3 stanowi³, ¿e do obowi¹zków zarz¹dzaj¹cego tunelem nale¿y,
w szczególnoœci organizowanie szkoleñ i æwiczeñ okresowych dla pracowników zarz¹dzaj¹cego tunelem i s³u¿b ratowniczych we wspó³pracy z urzêdnikiem zabezpieczenia oraz Policj¹. Natomiast art. 24e
ust. 1 przewidywa³, ¿e zarz¹dzaj¹cy tunelem we wspó³pracy z urzêdnikiem zabezpieczenia i Policj¹ organizowaæ bêdzie, raz do roku, wspólne æwiczenia okresowe dla personelu tunelu, s³u¿b ratowniczych
i Policji. Wskazana treœæ przepisów rodzi³a pytania, czy w dodawanych art. 24a ust. 3 i w art. 24e ust. 1
mowa jest o tym samym obowi¹zku organizowania æwiczeñ, czy personel tunelu i pracownicy zarz¹dzaj¹cego tunelem to te same osoby, dlaczego w art. 24a ust. 3 pominiêto Policjê jako podmiot uczestnicz¹cy
w æwiczeniach. D¹¿¹c do zapewnienia wewnêtrznej spójnoœci ustawy, Senat uporz¹dkowa³ jej przepisy
w zakresie odnosz¹cym siê do æwiczeñ, przyjmuj¹c w szczególnoœci, ¿e dodawany art. 24a ust. 3 pkt 3
obejmuje swym zakresem zarówno æwiczenia czêœciowe, jak i æwiczenia w pe³nym zakresie, o których mowa w dodawanym art. 24e ust. 1 i 2. Przyjêto tak¿e, ¿e wspólne æwiczenia okresowe, o których by³a dotychczas mowa w dodawanym art. 24e ust. 1 s¹ æwiczeniami czêœciowymi.
Wprowadzaj¹c poprawkê nr 5 Senat mia³ na uwadze zapewnienie konsekwencji w formu³owaniu przepisów i w zwi¹zku z tym dokona³ w dodawanym art. 24g w ust. 2 zmiany uwzglêdniaj¹cej brzmienie ust. 1
tego artyku³u.
W przepisach dodawanego art. 24g ust. 1 i 2 okreœlono obowi¹zki podmiotów w zwi¹zku z koniecznoœci¹ przekazania Komisji Europejskiej informacji okreœlonych w dyrektywie 2004/54/WE. Okreœlaj¹c
terminy realizacji obowi¹zków pos³u¿ono siê pojêciem „okresu objêtego sprawozdaniem” nie wskazuj¹c
jednoznacznie co pod tym pojêciem nale¿y rozumieæ. Odpowiedzi na to pytanie nie udzieli³ równie¿ prawodawca wspólnotowy w implementowanej dyrektywie. D¹¿¹c do unikniêcia w przysz³oœci w¹tpliwoœci
interpretacyjnych Senat jednoznacznie wskaza³ kiedy rozpocznie siê pierwszy okres sprawozdawczy.
Zdaniem Senatu precyzyjne okreœlenie dyspozycji normy prawnej jest wa¿ne nie tylko z punktu widzenia
podmiotu, który bêdzie zobowi¹zany podj¹æ okreœlone dzia³ania na podstawie ustawy, ale równie¿ z punktu widzenia funkcjonalnoœci przepisu. Maj¹c powy¿sze na uwadze oraz kieruj¹c siê stanowiskiem
Rz¹du w tej kwestii, Senat uzna³, ¿e pocz¹tkiem pierwszego okresu objêtego sprawozdaniem, o którym
mowa w art. 24g ust. 1 i 2, powinien byæ dzieñ, w którym rozpocznie siê u¿ytkowanie pierwszego w Rzeczypospolitej Polskiej tunelu po³o¿onego w transeuropejskiej sieci drogowej (poprawka nr 6).

UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 7 lutego 2008 r.
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o rachunkowoœci
Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 23 stycznia 2008 r. ustawy
o zmianie ustawy o rachunkowoœci, wprowadza do jej tekstu nastêpuj¹ce poprawki:
1) w art. 1 w pkt 2, w pkt 6 wyrazy „z uwzglêdnieniem” zastêpuje siê wyrazami „w rozumieniu”;
2) w art. 1 w pkt 43, w art. 76a w ust. 2 zdanie koñcowe otrzymuje brzmienie:
„- na zasadach i w sposób okreœlony w przepisach o doradztwie podatkowym.”;
3) w art. 1 w pkt 43, w art. 76b:
a) w ust. 1:
– w zdaniu wstêpnym wyrazy „osobom fizycznym, które” zastêpuje siê wyrazami „na wniosek osoby fizycznej, która”,
– w pkt 1 wyraz „maj¹” zastêpuje siê wyrazem „ma” oraz wyraz „korzystaj¹” zastêpuje siê wyrazem
„korzysta”,
– w pkt 2 wyrazy „by³y skazane” zastêpuje siê wyrazami „by³a skazana”,
– w pkt 3 i 4 wyraz „posiadaj¹” zastêpuje siê wyrazem „posiada”,
– w pkt 5 wyraz „z³o¿y³y” zastêpuje siê wyrazem „z³o¿y³a”,
b) w ust. 4 po wyrazie „publicznych” dodaje siê wyrazy „na wniosek osoby wskazanej w wykazie,
o którym mowa w art. 76g ust. 1,”;
4) w art. 1 w pkt 43, w art. 76b w ust. 1 w pkt 2 u¿yty dwukrotnie wyraz „przestêpstwa” zastêpuje siê wyrazem „przestêpstwo” oraz wyrazy „czyny okreœlone” zastêpuje siê wyrazami „czyn okreœlony”;
5) w art. 1 w pkt 43, w art. 76f ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. W przypadku odwo³ania albo œmierci cz³onka lub sekretarza Komisji, minister w³aœciwy do spraw
finansów publicznych powo³uje w jego miejsce odpowiednio nowego cz³onka lub sekretarza Komisji. Przepis ust. 3 stosuje siê odpowiednio. Kadencja osoby powo³anej w miejsce odwo³anego albo
zmar³ego cz³onka lub sekretarza koñczy siê wraz z up³ywem kadencji Komisji.”;
6) w art. 1 w pkt 43, w art. 76f w ust. 8 w pkt 1 i 2 oraz w ust. 9 w pkt 1–4 wyrazy „odrêbnych przepisów”
zastêpuje siê wyrazami „przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracê”;
7) w art. 1 w pkt 43, w art. 76g w ust. 3 wyrazy „zmiany danych zamieszczanych w wykazie, o którym
mowa w ust. 1” zastêpuje siê wyrazami „ministrowi prowadz¹cemu wykaz, o którym mowa w ust. 1,
zmiany danych zamieszczonych w tym wykazie”;
8) w art. 1 w pkt 43, w art. 76i:
a) w pkt 1 przed wyrazem „wykaz” dodaje siê wyrazy „wzór wniosku i”,
b) w pkt 2 po wyrazie „utraty,” dodaje siê wyrazy „w tym wzór wniosku, o którym mowa w art. 76b
ust. 4,”;
9) w art. 1 w pkt 43, w art. 76i w pkt 5 wyrazy „odrêbnych przepisów” zastêpuje siê wyrazami „przepisów
o minimalnym wynagrodzeniu za pracê”;
10) w art. 1 po pkt 43 dodaje siê pkt 43a i 43b w brzmieniu:
„43a) w art. 79 pkt 7 otrzymuje brzmienie:
„7) prowadzi dzia³alnoœæ us³ugow¹ w zakresie prowadzenia ksi¹g rachunkowych lub wykonywania czynnoœci doradztwa podatkowego, do wykonywania których jest uprawniony zgodnie
z odrêbnymi przepisami - bez spe³nienia obowi¹zku zawarcia umowy ubezpieczenia, o której
mowa w art. 76h ust. 1”;
43b) uchyla siê art. 80a; ”;
11) w art. 2 dodaje siê ust. 1a i 1b w brzmieniu:
„1a. Osoby, które z³o¿¹ wnioski o zakwalifikowanie do egzaminu do dnia 30 wrzeœnia 2008 r. s¹ kwalifikowane do egzaminu i przystêpuj¹ do niego na podstawie przepisów wydanych na podstawie
art. 81 ust. 2 pkt 5 ustawy, o której mowa w art. 1.
1b. W sprawach dotycz¹cych zasad i trybu przeprowadzania egzaminu oraz wydawania certyfikatów
ksiêgowych w odniesieniu do osób, o których mowa w ust. 1a, stosuje siê przepisy wydane na podstawie art. 81 ust. 2 pkt 5 ustawy, o której mowa w art. 1.”;
12) w art. 2 w ust. 3 wyraz „z³o¿y³y” zastêpuje siê wyrazem „z³o¿¹”;
13) w art. 4:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 81 ust. 2 pkt 5 ustawy, o której mowa w art. 1, zachowuj¹ moc do czasu wejœcia w ¿ycie przepisów wykonawczych wyda-
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nych na podstawie art. 76i ustawy, o której mowa w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejsz¹
ustaw¹, jednak nie d³u¿ej ni¿ do dnia 31 grudnia 2008 r.”,
b) skreœla siê ust. 2;
w art. 4 dodaje siê ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 81 ust. 2 pkt 2, 3 i 6 lit. a ustawy, o której mowa w art. 1, zachowuj¹ moc do czasu wejœcia w ¿ycie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 81 ust. 2 pkt 2, 3 i 6 lit. a ustawy, o której mowa w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejsz¹ ustaw¹, jednak nie d³u¿ej ni¿ do dnia 31 grudnia 2008 r.”;
w art. 4 w ust. 3 wyrazy „, o której mowa w art. 1 pkt 43 w zakresie odnosz¹cym siê do art. 76f” zastêpuje siê wyrazami „Egzaminacyjn¹, o której mowa w art. 76f ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1
w brzmieniu nadanym niniejsz¹ ustaw¹”;
w art. 4 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 80a ust. 2 ustawy, o której mowa
w art. 1, zachowuj¹ moc do czasu wejœcia w ¿ycie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 76h ust. 2 ustawy, o której mowa w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejsz¹ ustaw¹, jednak
nie d³u¿ej ni¿ do dnia 31 grudnia 2009 r.”;
w art. 6 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) art. 1 pkt 44, art. 2 ust. 1, 1a, 1b i 2 oraz art. 4 ust. 1a, które wchodz¹ w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
dnia og³oszenia.”.
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UZASADNIENIE
Na posiedzeniu w dniu 7 lutego 2008 r. Senat rozpatrzy³ ustawê o zmianie ustawy o rachunkowoœci
i uchwali³ do niej 17 poprawek.
W art. 2 ust. 1 pkt 6 wskazano, ¿e ustawê o rachunkowoœci bêdzie siê stosowa³o równie¿ do osób zagranicznych, oddzia³ów i przedstawicielstw przedsiêbiorców zagranicznych, z uwzglêdnieniem przepisów
o swobodzie dzia³alnoœci gospodarczej. W zwi¹zku z tym przepisem rodzi³a siê w¹tpliwoœæ, co nale¿y rozumieæ przez sformu³owanie „z uwzglêdnieniem”, w szczególnoœci, czy wol¹ ustawodawcy jest odes³anie do
zawartych w ustawie o swobodzie dzia³alnoœci gospodarczej definicji wymienionych w przepisie podmiotów, czy te¿ nakazanie stosowania przepisów tej ustawy. Uwzglêdniaj¹c zasadê techniki prawodawczej,
zgodnie z któr¹ nie formu³uje siê przepisów nakazuj¹cych stosowanie innych przepisów (jako normatywnie zbêdnych) mo¿na by³o domniemywaæ, ¿e wol¹ ustawodawcy jest odes³anie do definicji sformu³owanych we wskazanym akcie. Przyjmuj¹c tak¹ interpretacjê Senat wprowadzi³ poprawkê nr 1 eliminuj¹c¹
wskazane wy¿ej w¹tpliwoœci.
W dodawanym art. 76a ust. 2 wskazano, ¿e przedsiêbiorcy wykonuj¹cy dzia³alnoœæ gospodarcz¹ polegaj¹c¹ na us³ugowym prowadzeniu ksi¹g rachunkowych mog¹ wykonywaæ pewne dzia³ania wchodz¹ce
w zakres doradztwa podatkowego „w zakresie okreœlonym odrêbnymi przepisami”. Maj¹c na uwadze zasady techniki prawodawczej dotycz¹ce stosowania œrodka techniki prawodawczej jakim jest odes³anie –
w tym przypadku odes³anie w celu zapewnienia spójnoœci instytucji prawnych – Senat wprowadzi³ poprawkê nr 2 wskazuj¹c¹ jednoznacznie: zakres spraw, dla których nastêpuje odes³anie oraz przepisy
prawne, do których siê odsy³a. Jednoznaczne wskazanie przepisów, do których siê odsy³a by³o równie¿
powodem uchwalenia poprawek nr 6 i 9.
Dodawany przepis art. 76b ust. 1 stanowi, ¿e minister w³aœciwy do spraw finansów publicznych wydaje certyfikat ksiêgowy osobom, które spe³niaj¹ okreœlone w tym artykule warunki. Przyznaj¹c ministrowi
upowa¿nienie do wydawania certyfikatów nie uregulowano w ¿aden sposób trybu w jakim dzia³aæ bêdzie
minister, w szczególnoœci nie okreœlono, czy minister dzia³a z w³asnej inicjatywy, czy te¿ na wniosek podmiotu zainteresowanego. Analiza przepisów przejœciowych ustawy nowelizuj¹cej (art.2) prowadzi do
wniosku, ¿e minister bêdzie przyznawa³ certyfikat w oparciu o wniosek zainteresowanego (w dotychczasowym stanie prawnym minister wydawa³ certyfikat w oparciu o podanie osoby ubiegaj¹cej siê o jego wydanie). Maj¹c na wzglêdzie dostateczn¹ precyzjê jêzyka prawnego, koniecznoœæ wyeliminowania mo¿liwych w¹tpliwoœci interpretacyjnych Senat w sposób jednoznaczny okreœli³, ¿e minister bêdzie dzia³a³ na
wniosek (poprawki nr 3 i 8). Zgodnie z senack¹ poprawk¹ wzór stosowanego wniosku okreœlony zostanie
w rozporz¹dzeniu. Analogiczna uwaga dotyczy procedury wydawania duplikatu certyfikatu ksiêgowego
w przypadku jego utraty (dodawany art. 76b ust. 4).
Zmiana dokonywana poprawk¹ nr 4 ma na celu wyeliminowanie mo¿liwych w¹tpliwoœci interpretacyjnych. W intencji ustawodawcy skazanie ju¿ za jedno z przestêpstw wymienionych w katalogu zawartym
w dodawanym przepisie art. 76b ust. 1 pkt 2 powinno powodowaæ powstanie przes³anki uniemo¿liwiaj¹cej wydanie certyfikatu ksiêgowego. Dotychczasowe brzmienie mog³o natomiast sugerowaæ, i¿ do zaistnienia tego negatywnego warunku konieczne jest, aby wnioskodawca zosta³ skazany za przynajmniej
dwa przestêpstwa.
Zmiana dokonywana poprawk¹ nr 5 zwi¹zana jest z koniecznoœci¹ zachowania spójnoœci regulacji.
Z art. 76f ust. 1 wynika bowiem, ¿e sekretarze Komisji nie zaliczaj¹ siê do grupy cz³onków Komisji. W przypadku odwo³ania sekretarza w jego miejsce powinien zostaæ powo³any nowy sekretarz, a nie cz³onek Komisji. Ponadto poprawka ta czyni zadoœæ przyjêtym zasadom w zakresie pos³ugiwania siê alternatyw¹ ³¹czn¹
i roz³¹czn¹ oraz uwzglêdnia, ¿e kadencja cz³onka Komisji powo³anego w miejsce zmar³ego cz³onka koñczy
siê wraz z up³ywem kadencji Komisji. Uwzglêdniaj¹c art. 76f ust. 2, wyeliminowano tak¿e z katalogu podmiotów, zawartego w art. 76f ust. 6, przewodnicz¹cego komisji (jest on bowiem cz³onkiem komisji).
Maj¹c na uwadze dostateczn¹ precyzjê dodawanego art. 76g ust. 3, Senat doprecyzowa³ komu osoba
posiadaj¹ca certyfikat ksiêgowy zobowi¹zana bêdzie zg³osiæ zmiany danych zawartych w wykazie osób,
które uzyska³y certyfikat ksiêgowy. Poprawka nr 7 precyzuje, ¿e zmiany danych zawartych w wykazie powinny byæ zg³oszone ministrowi prowadz¹cemu wykaz.
Zmiany zaproponowane w poprawce nr 10 dostosowuj¹ dotychczasowe przepisy ustawy o rachunkowoœci do nowych regulacji. W przepisie karnym zawarto wiêc odes³anie do przepisu, który od dnia wejœcia
w ¿ycie ustawy bêdzie okreœla³ obowi¹zek zawarcia umowy OC. Równoczeœnie, zdaniem Senatu, uchyleniu powinien ulec obecnie obowi¹zuj¹cy przepis, reguluj¹cy ten obowi¹zek.
Poprawka nr 11 ma za zadanie precyzyjnie uregulowaæ sytuacjê osób, które bêd¹ przystêpowaæ do
egzaminów w okresie vacatio legis noweli ustawy. W myœl poprawki egzaminy takie odbywaæ siê bêd¹
na dotychczasowych zasadach. Poprawka ta zapewnia równie¿ materialnoprawne podstawy funkcjonowania Komisji Egzaminacyjnej w okresie przejœciowym oraz umo¿liwia wydanie certyfikatu ksiêgowe-
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go osobom, które zda³y egzamin w tym okresie. Ze zmianami tymi w sposób integralny powi¹zane s¹
zmiany dokonane w art. 4 ust. 1 i 2 ustawy nowelizuj¹cej (poprawka nr 13). Poprawka nr 13 dostosowuje
równie¿ zastosowan¹ w przepisie art. 4 ust. 1, technikê czasowego utrzymywania w mocy aktów wykonawczych do zasad techniki prawodawczej (uwzglêdniono, ¿e podstaw¹ prawn¹ rozporz¹dzenia bêdzie
art. 76i ustawy o rachunkowoœci, a nie art. 1 pkt 43 ustawy nowelizuj¹cej).
Poprawka nr 12 uwzglêdnia, ¿e przepis art. 2 ust. 3 dotyczy wniosków, które dopiero zostan¹ z³o¿one.
Poprawka nr 14 dodaje w art. 4 ustawy zmieniaj¹cej ust. 1a, który ma za zadanie zapewniæ obowi¹zywanie w okresie przejœciowym dotychczasowych przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art.
81 ust. 2 pkt 2, 3 i 6 lit. a ustawy o rachunkowoœci. Regulacja ta jest niezbêdna w œwietle proponowanego
terminu wejœcia w ¿ycie znowelizowanych przepisów delegacyjnych. Zgodnie bowiem z propozycj¹ zmian
do art. 6 pkt 2 noweli (w zakresie dotycz¹cym art. 1 pkt 44), przepisy delegacyjne w nowym brzmieniu wesz³yby w ¿ycie po 14 dniach od dnia og³oszenia ustawy.
Poprawka nr 15 uwzglêdnia, ¿e Komisja Egzaminacyjna bêdzie funkcjonowa³a w oparciu o przepisy
ustawy o rachunkowoœci, a nie w oparciu o przepisy ustawy nowelizuj¹cej. Poprawka uœciœla równie¿
przepis wskazuj¹c, ¿e odnosi siê on do Komisji Egzaminacyjnej.
Poprawka nr 16, w zakresie art. 4 ust. 4, dostosowuje zastosowan¹ w tym przepisie technikê czasowego utrzymywania w mocy aktów wykonawczych do zasad techniki prawodawczej (uwzglêdniono, ¿e podstaw¹ prawn¹ rozporz¹dzenia bêdzie art. 76h ust. 2 ustawy o rachunkowoœci, a nie art. 1 pkt 43 ustawy
nowelizuj¹cej).
Senat w propozycji nowego brzmienia art. 6 pkt 2 (poprawka nr 17) uwzglêdni³ te przepisy, które powinny - w opinii Rz¹du - wejœæ w ¿ycie z 14-dniowym okresem vacatio legis. Przyspieszony okres wejœcia
w ¿ycie tych przepisów spowodowany jest koniecznoœci¹: wczeœniejszego terminu wejœcia w ¿ycie przepisów wykonawczych wdra¿aj¹cych stosowne Dyrektywy UE (dot. art. 1 pkt 44 oraz art. 4 ust. 1a), a tak¿e
unikniêcia retrospektywnego kszta³towania praw osób, pragn¹cych przyst¹piæ do egzaminu w okresie
vacatio legis noweli (dot. art. 2 ust. 1 – 2).

UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 7 lutego 2008 r.
w sprawie ustawy o przenoszeniu praw emerytalnych urzêdników Wspólnot Europejskich
Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 23 stycznia 2008 r. ustawy o przenoszeniu praw emerytalnych urzêdników Wspólnot Europejskich, przyjmuje tê ustawê bez poprawek.
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UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 7 lutego 2008 r.
w sprawie ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych
nabytych w pañstwach cz³onkowskich Unii Europejskiej
Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 23 stycznia 2008 r. ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w pañstwach cz³onkowskich Unii Europejskiej,
wprowadza do jej tekstu nastêpuj¹ce poprawki:
1) w art. 2 w ust. 1 w pkt 19 skreœla siê wyrazy „, równoznaczny z praktyk¹ zawodow¹”;
2) w art. 7 w ust. 2, zdanie drugie otrzymuje brzmienie:
„W przypadku stwierdzenia braków formalnych, w³aœciwy organ wzywa do uzupe³nienia wniosku
w terminie przez siebie wskazanym pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.”;
3) w art. 9 w ust. 2 po wyrazach „w ust. 3 pkt 1 „dodaje siê wyrazy „i 2”;
4) w art. 12 w ust. 6 skreœla siê wyraz „wykonywania”;
5) w art. 19 w ust. 5 wyrazy „zak³adem ubezpieczeñ” zastêpuje siê wyrazem „ubezpieczycielem”;
6) w art. 25 w ust. 1 dodaje siê zdanie drugie w brzmieniu:
„Minister w³aœciwy do spraw szkolnictwa wy¿szego mo¿e wyznaczyæ pracownika z obs³uguj¹cego go
urzêdu do pe³nienia funkcji koordynatora.”;
7) w art. 30 w ust. 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) dokumentów potwierdzaj¹cych kwalifikacje zawodowe;”.
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Uchwa³a Senatu w sprawie ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych
w pañstwach cz³onkowskich Unii Europejskiej

UZASADNIENIE
Senat, po rozpatrzeniu ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w pañstwach cz³onkowskich Unii Europejskiej, postanowi³ wprowadziæ do jej tekstu 7 poprawek.
Senat zdecydowa³ o zmianie treœci definicji doœwiadczenia zawodowego poprzez wykreœlenie sformu³owania, które nie zosta³o dostatecznie wyjaœnione przez co mo¿e budziæ w¹tpliwoœci interpretacyjne (poprawka nr 1).
W poprawce nr 2 Senat uzna³ za celowe umo¿liwienie organowi w³aœciwemu do prowadzenia postêpowania w sprawie uznania kwalifikacji wyznaczenia takiego terminu na uzupe³nienie braków formalnych
wniosku, jaki bêdzie konieczny bior¹c pod uwagê rodzaj brakuj¹cego dokumentu.
Senat zdecydowa³ o rozszerzeniu katalogu dokumentów potwierdzaj¹cych dane wnioskodawcy, w stosunku do których nie bêdzie wymagane t³umaczenie na jêzyk polski (poprawka nr 3) a w poprawce nr 6
przywróci³ upowa¿nienie dla ministra w³aœciwego do spraw szkolnictwa wy¿szego do wyznaczenia pracownika z obs³uguj¹cego go urzêdu do pe³nienia funkcji koordynatora tj. przywróci³ art. 25 ust. 1 ustawy
w pierwotnym brzmieniu.
Pozosta³e zmiany maj¹ charakter legislacyjny.

UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 7 lutego 2008 r.
w sprawie ustawy o nadaniu nowej nazwy Akademii Œwiêtokrzyskiej
im. Jana Kochanowskiego w Kielcach
Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 23 stycznia 2008 r. ustawy o nadaniu nowej nazwy Akademii Œwiêtokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach, przyjmuje tê ustawê
bez poprawek.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ

UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 7 lutego 2008 r.
w sprawie ustawy o nadaniu nowej nazwy Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach
Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 23 stycznia 2008 r. ustawy o nadaniu nowej nazwy Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach, przyjmuje tê ustawê bez poprawek.
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Bogdan BORUSEWICZ

UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 7 lutego 2008 r.
w sprawie ustawy o nadaniu Akademii Medycznej
w Warszawie nazwy „Warszawski Uniwersytet Medyczny”
Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 23 stycznia 2008 r. ustawy o nadaniu Akademii Medycznej w Warszawie nazwy „Warszawski Uniwersytet Medyczny”, przyjmuje tê ustawê bez poprawek.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ

UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 7 lutego 2008 r.
w sprawie ustawy o nadaniu Akademii Medycznej im. prof. Feliksa Skubiszewskiego
w Lublinie nazwy „Uniwersytet Medyczny w Lublinie”
Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 23 stycznia 2008 r. ustawy o nadaniu Akademii Medycznej im. prof. Feliksa Skubiszewskiego w Lublinie nazwy „Uniwersytet Medyczny
w Lublinie”, przyjmuje tê ustawê bez poprawek.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ

UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 7 lutego 2008 r.
w sprawie ustawy o nadaniu Akademii Medycznej
w Bia³ymstoku nazwy „Uniwersytet Medyczny w Bia³ymstoku”
Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 23 stycznia 2008 r. ustawy o nadaniu Akademii Medycznej w Bia³ymstoku nazwy „Uniwersytet Medyczny w Bia³ymstoku”, przyjmuje tê
ustawê bez poprawek.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ

UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 7 lutego 2008 r.
w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy
o zasadach przekazywania zak³adowych budynków mieszkalnych
przez przedsiêbiorstwa pañstwowe
Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Senat
wnosi do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej projekt ustawy o zmianie ustawy o zasadach przekazywania
zak³adowych budynków mieszkalnych przez przedsiêbiorstwa pañstwowe.
Jednoczeœnie upowa¿nia senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego do reprezentowania Senatu w pracach
nad projektem.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ

projekt

USTAWA
z dnia
o zmianie ustawy o zasadach przekazywania zak³adowych budynków mieszkalnych
przez przedsiêbiorstwa pañstwowe
Art. 1.
W ustawie z dnia 12 paŸdziernika 1994 r. o zasadach przekazywania zak³adowych budynków mieszkalnych przez przedsiêbiorstwa pañstwowe (Dz.U. Nr 119, poz. 567, z 1996 r. Nr 52, poz. 236, z 1997 r. Nr 6, poz.
32, z 2000 r. Nr 39, poz. 442, z 2005 r. Nr 167, poz. 1398 oraz z 2006 r. Nr 220, poz. 1614) uchyla siê art. 5.
Art. 2.
Do spraw wszczêtych, a niezakoñczonych przed dniem wejœcia w ¿ycie niniejszej ustawy, stosuje siê
przepisy ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejsz¹ ustaw¹.
Art. 3.
Ustawa wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia.
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UZASADNIENIE
1. Ustawa wykonuj¹ca wyrok Trybuna³u Konstytucyjnego
Projektowana ustawa stanowi wykonanie obowi¹zku dostosowania systemu prawa do wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego z dnia 28 listopada 2006 r. (sygn. akt P 31/05), stwierdzaj¹cego niezgodnoœæ art. 5
ust. 1 ustawy z dnia 12 paŸdziernika 1994 r. o zasadach przekazywania zak³adowych budynków mieszkalnych przez przedsiêbiorstwa pañstwowe (Dz.U. Nr 119, poz. 567 ze zm. – dalej cytowana tak¿e jako
ustawa o zasadach przekazywania budynków) oraz – poœrednio – art. 40a ust. 10 ustawy z dnia 28 wrzeœnia 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2005 r. Nr 45, poz. 435 ze zm.). Zgodnie z art. 190 ust. 1 Konstytucji, orzeczenia Trybuna³u Konstytucyjnego maj¹ moc powszechnie obowi¹zuj¹c¹ i s¹ ostateczne.
Sentencja orzeczenia opublikowana zosta³a w Dz.U. z 2006 r., Nr 220, poz. 1614 (dzieñ publikacji wyroku – 1 grudnia 2006 r.). Pe³ny tekst orzeczenia, wraz z uzasadnieniem, zamieszczony zosta³ w OTK Z.U.
z 2006 r., Nr 10A, poz. 155.
2. Przedmiot i istota rozstrzygniêcia Trybuna³u Konstytucyjnego
2.1. Treœæ sentencji wyroku
Trybuna³ Konstytucyjny orzek³ o niezgodnoœci z Konstytucj¹ art. 5 ust. 1 ustawy o zasadach przekazywania budynków „w zakresie, w jakim na podstawie art. 40a ust. 10 ustawy o lasach stosuje siê go do roszczenia o zawarcie umowy przekazania nieodp³atnie gminie lokalu ³¹cznie z gruntami i przynale¿noœciami niezbêdnymi do korzystania z lokalu”.
Technika orzecznicza zastosowana w tym przypadku przez Trybuna³ (tzw. wyrok zakresowy) spowodowa³a, ¿e z ustawy o zasadach przekazywania budynków uchylona zosta³a norma prawna wyinterpretowana z zaskar¿onego przepisu (w brzmieniu okreœlonym w sentencji wyroku), w treœci ustawy pozostawiony
zosta³ natomiast sam przepis (jednostka redakcyjna tekstu), który by³ podstaw¹ do rekonstrukcji normy.
Artyku³ 5 ust. 1 ustawy o zasadach przekazywania budynków obowi¹zuje wiêc wy³¹cznie w zakresie, w jakim Trybuna³ nie stwierdzi³ jego niekonstytucyjnoœci (czêœciowa niekonstytucyjnoœæ przepisu).
2.2. Stan prawny
Ustawa o zasadach przekazywania budynków reguluje zasady i tryb przekazywania przez przedsiêbiorstwa pañstwowe niektórych nieruchomoœci gminom. Przekazanie wymaga z³o¿enia oœwiadczenia
i przedstawienia szczegó³owej dokumentacji nieruchomoœci; dokonywane jest umow¹ zawart¹ w formie
aktu notarialnego (art. 4 ustawy o zasadach przekazywania budynków).
Skutkiem zawarcia umowy gmina nabywa prawo w³asnoœci budynku i innych urz¹dzeñ wzniesionych
na gruncie, natomiast w³asnoœæ gruntu gmina nabywa tylko wówczas, gdy budynek i inne urz¹dzenia zosta³y wzniesione na gruncie stanowi¹cym w³asnoœæ przedsiêbiorstwa, albo oddanym mu w u¿ytkowanie
wieczyste (art. 6 ust. 1 i 2 ustawy o zasadach przekazywania budynków). Przekazanie nieruchomoœci nastêpuje pod tytu³em darmym (nieodp³atnie) i pomniejsza maj¹tek przedsiêbiorstwa pañstwowego (tak¿e
fundusz za³o¿ycielski lub fundusz przedsiêbiorstwa – art. 7 ust. 1 ustawy o zasadach przekazywania budynków). Wierzytelnoœci zwi¹zane z przekazywanymi nieruchomoœciami (w tym z tytu³u zaleg³ych czynszów) przechodz¹ – od dnia zawarcia umowy – na gminê, której przekazuj¹cy wyp³aca kaucje mieszkaniowe wniesione przez najemców (art. 7 ust. 2 i 3 ustawy o zasadach przekazywania budynków). Przedsiêbiorstwo przekazuj¹ce nieruchomoœæ obci¹¿a obowi¹zek zaspokojenia zobowi¹zañ pieniê¿nych powsta³ych przed dniem zawarcia umowy, a zwi¹zanych z przekazywanymi nieruchomoœciami. Umowy najmu
lokali mieszkalnych mieszcz¹cych siê w przekazanych gminie budynkach staj¹ siê ex lege umowami zawartymi na czas nieoznaczony.
Zaskar¿ony przepis ustawy o zasadach przekazywania budynków (art. 5 ust. 1) stanowi³, ¿e przedsiêbiorstwu pañstwowemu, które spe³ni³o ustawowe warunki (z³o¿y³o oœwiadczenie o zamiarze przekazania
i przedstawi³o wymagan¹ dokumentacjê), „przys³uguje w stosunku do gminy roszczenie o zawarcie umowy przekazania nieruchomoœci”. Je¿eli gmina odmawia zawarcia umowy przekazania roszczenie to mo¿e
byæ dochodzone przed s¹dem.
Artyku³ 40a ustawy o lasach (zaskar¿ony jako przepis pozostaj¹cy w zwi¹zku z art. 5 ust. 1 ustawy
o zasadach przekazywania budynków) przewiduje, ¿e Lasy Pañstwowe mog¹ sprzedawaæ nieprzydatne
im lokale mieszkalne (pojêcie to obejmuje równie¿ nieruchomoœci zabudowane budynkami mieszkalnymi) oraz grunty z budynkami mieszkalnymi w budowie. Kryteria uznawania wymienionych nieruchomoœci za nieprzydatne okreœla rozporz¹dzenie Ministra Ochrony Œrodowiska, Zasobów Naturalnych i Leœnictwa z dnia 9 kwietnia 1998 r. w sprawie szczegó³owych zasad i trybu sprzeda¿y lokali i gruntów z budynkami mieszkalnymi w budowie oraz kryteriów kwalifikowania ich jako nieprzydatne Lasom Pañstwowym, a tak¿e trybu przeprowadzania przetargu ograniczonego (Dz. U. Nr 52, poz. 327 ze zm.), zgodnie
z którym za nieprzydatny mo¿e byæ uznany:
(a) pustostan albo lokal, z wynajmu którego uzyskiwane s¹ wp³ywy ni¿sze od kosztów utrzymania;
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(b) grunt z budynkami mieszkalnymi w budowie, w szczególnoœci gdy brakuje œrodków finansowych
na dokoñczenie inwestycji i nie istnieje mo¿liwoœæ ich uzyskania lub usta³a przyczyna, dla której rozpoczêto budowê (a jej dokoñczenie z przeznaczeniem na inny cel jest nieop³acalne).
2.3. Istota problemu konstytucyjnego
W¹tpliwoœci konstytucyjne s¹dów, które wyst¹pi³y z pytaniami prawnymi do Trybuna³u Konstytucyjnego, wzbudzi³ obowi¹zek „przyjêcia” mienia, ci¹¿¹cy na jednostkach samorz¹du terytorialnego.
Zdaniem Trybuna³u Konstytucyjnego, skutkiem normy prawnej wynikaj¹cej ³¹cznie z przepisów art.
40a ust. 10 ustawy o lasach i art. 5 ust. 1 ustawy o zasadach przekazywania budynków jest nieuchronne
i w nik³ym stopniu zale¿ne od woli gmin nabywanie przez nie w³asnoœci nieruchomoœci przekazywanych
przez Lasy Pañstwowe (pañstwow¹ jednostkê organizacyjn¹ nieposiadaj¹c¹ osobowoœci prawnej). Ustawodawca ustanowi³ w omawianym wypadku nastêpuj¹c¹ sekwencjê zdarzeñ:
(a) oœwiadczenie Lasów Pañstwowych o zamiarze przekazania lokalu,
(b) przekazanie dokumentacji,
(c) w razie braku reakcji gminy – wyst¹pienie do s¹du z roszczeniem o zawarcie umowy,
(d) w razie uzyskania korzystnego rozstrzygniêcia (uwzglêdnienia przez s¹d roszczenia) – zast¹pienie stosownego oœwiadczenia woli gminy prawomocnym orzeczeniem s¹du stwierdzaj¹cym, ¿e
na gminie ci¹¿y obowi¹zek jego z³o¿enia (art. 64 k.c. i 1047 k.p.c.).
W praktyce oznacza to, ¿e o ile roszczenie Lasów Pañstwowych nie wzbudzi zasadniczych w¹tpliwoœci
s¹du, pozwalaj¹cych na zastosowanie art. 5 k.c. (co wi¹za³oby siê z uznaniem, ¿e próbuj¹ one czyniæ ze
swego prawa u¿ytek sprzeczny z zasadami wspó³¿ycia spo³ecznego lub spo³eczno-gospodarczym przeznaczeniem prawa, i z odmow¹ udzielenia roszczeniu stosownej ochrony), to musi ono zostaæ uwzglêdnione, a wówczas gmina – wbrew jej woli – zmuszona zostanie do przyjêcia przekazywanego jej lokalu.
W sferze rzeczywistych skutków – w ocenie Trybuna³u – ustawodawca powraca wiêc do konstrukcji obowi¹zkowego zawierania umów. Choæ pozornie gmina nie ma obowi¹zku przyjêcia przekazywanej nieruchomoœci, to roszczenie o zawarcie stosownej umowy, o ile zostanie potwierdzone prawomocnym orzeczeniem s¹du, zast¹pi – na podstawie art. 64 k.c. – oœwiadczenie gminy.
Pomijaj¹c wzglêdy formalnoprawne (podmiot nieuprawniony do przekazania nieruchomoœci, niepe³na
dokumentacja itp.), gmina ma bardzo ograniczone mo¿liwoœci skutecznego przeciwstawienia siê przekazaniu jej nieruchomoœci. Jej wola w tym wzglêdzie w zasadzie nie musi byæ brana pod uwagê. Jest przy
tym oczywiste, ¿e Lasy Pañstwowe, przekazuj¹c lokal, nie musz¹ siê kierowaæ ekonomicznymi interesami gminy.
Wszystko to prowadzi do konkluzji – podsumowuje swój wywód Trybuna³ Konstytucyjny – ¿e art. 5 ust.
1 ustawy o zasadach przekazywania budynków stawia gminê w trudnej sytuacji, gdy¿ musi ona przej¹æ
nieruchomoœæ wbrew w³asnym interesom, nawet gdyby wi¹za³o siê to ze stratami. „Ustawa o zasadach
przekazywania budynków nie zawiera ¿adnych standardów, którym mia³aby odpowiadaæ umowa przekazania nieruchomoœci. W istocie dochodzi wiêc do naruszenia podmiotowoœci gmin w sferze prywatnoprawnej, ich swobody w dziedzinie dokonywania czynnoœci prawnych i dysponowania mieniem. Nie ulega
w¹tpliwoœci, ¿e gminom narzuca siê, wbrew ich woli, nabycie mienia, które inny podmiot uznaje za zbêdne ( -przydatne), a nabycie to, niemal z zasady, bêdzie siê wi¹za³o z koniecznoœci¹ poniesienia du¿ych nak³adów.” (cytowane za uzasadnieniem wyroku).
2.4. Termin na wykonanie orzeczenia
Wyrok wywo³uje skutki prawne z dniem publikacji (1 grudnia 2006 r.). Trybuna³ nie zdecydowa³ siê na
odsuniêcie w czasie terminu utraty mocy obowi¹zuj¹cej przepisu. Z prawnego punktu widzenia, wykonanie wyroku powinno zostaæ dokonane bez zbêdnej zw³oki.
2.5. Wskazówki dla ustawodawcy wyra¿one przez Trybuna³ Konstytucyjny w uzasadnieniu (postulaty de lege ferenda)
2.5.1. Wskazówki dla ustawodawcy zawarte w wyroku z 28 listopada 2006 r. (sygn. akt P 31/05)
W uzasadnieniu do wyroku Trybuna³ Konstytucyjny wskaza³, ¿e: „Ustawodawca – konstruuj¹c zasady
przekazywania lokali jednostkom samorz¹du terytorialnego – winien by³ okreœliæ przes³anki uzasadniaj¹ce odmowê zawarcia przez gminê umowy przekazania, czy te¿ przes³anki nieprzejêcia przez ni¹ lokalu.
Takie ustawowe przes³anki mog³yby stanowiæ kryterium s¹dowej oceny zasadnoœci roszczenia o zawarcie umowy przekazania nieruchomoœci w aspekcie zasad wspó³¿ycia spo³ecznego.”
Trybuna³ Konstytucyjny zasugerowa³ równie¿, ¿e powinny zostaæ podjête niezbêdne prace legislacyjne, „realizuj¹ce postulaty […] zawarte w niniejszym wyroku i w […] wyrokach w sprawach o sygn. K 9/04
i K 1/06”. „W braku takiej interwencji – czytamy w uzasadnieniu – konieczna mo¿e siê okazaæ ponowna
kontrola konstytucyjnoœci art. 5 ustawy o zasadach przekazywania budynków, która mo¿e mieæ charakter abstrakcyjny (gdy zostanie dokonana na wniosek podmiotu legitymowanego generalnie, czy te¿ na
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wniosek gminy, której narzucona zosta³a nieruchomoœæ, stanowi¹ca wczeœniej w³asnoœæ przedsiêbiorstwa pañstwowego albo spó³ki) albo konkretny (gdy zostanie zainicjowana pytaniem prawnym zadanym
przez s¹d, maj¹cy rozstrzygn¹æ o roszczeniu przedsiêbiorstwa albo spó³ki).”
2.5.2. Wskazówki dla ustawodawcy zawarte w wyroku z 15 marca 2005 r. (sygn. akt K 9/04) i wyroku
z 26 wrzeœnia 2006 r. (sygn. akt K 1/06)
W wyrokach z 15 marca 2005 r. (sygn. akt K 9/04) i z 26 wrzeœnia 2006 r. (sygn. akt K 1/06) Trybuna³
Konstytucyjny zwróci³ uwagê na koniecznoœæ wprowadzenia w systemie prawa kompleksowych zmian,
w celu przywrócenia zgodnoœci z Konstytucj¹ instytucji „zrzeczenia siê prawa w³asnoœci nieruchomoœci”.
Zw³aszcza wyrok z 15 marca 2005 r. zawiera wiele informacji, które mog¹ okazaæ siê pomocne przy nowelizacji art. 5 ust. 1 ustawy o zasadach przekazywania budynków.
We wspomnianym orzeczeniu (sygn. akt K 9/04) Trybuna³ Konstytucyjny zakwestionowa³ art. 179 k.c.,
czyli podstawow¹ w polskim porz¹dku prawnym regulacjê na temat zasad zrzekania siê prawa w³asnoœci
nieruchomoœci. Trybuna³ Konstytucyjny zwróci³ uwagê, ¿e we wspó³czesnej doktrynie prawa odrzuca siê
myœl, by w³asnoœæ, zw³aszcza nieruchomoœci, przys³ugiwa³a w „egoistycznym interesie uprawnionego”.
„Nikt dziœ nie podwa¿a spo³ecznego aspektu prawa w³asnoœci – dowodzi³ Trybuna³ – czego konsekwencj¹
jest przyjêcie, ¿e w³asnoœæ nie ma charakteru absolutnego, lecz mo¿e podlegaæ ograniczeniom. […] Zgodnie z art. 140 k.c. wszystkie uprawnienia w³aœciciela ograniczone s¹ przez ustawy, zasady wspó³¿ycia
spo³ecznego oraz spo³eczno-gospodarcze przeznaczenie prawa. Nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e ograniczenia te
mog¹ mieæ zastosowanie tak¿e do uprawnienia, jakim jest zrzeczenie siê prawa w³asnoœci. Konstytucyjnoprawn¹ podstawê ograniczeñ prawa w³asnoœci stanowi art. 64 ust. 3 Konstytucji. W wielu wyrokach,
oceniaj¹c przewidziane w ustawach ograniczenia uprawnieñ w³aœcicielskich, Trybuna³ stawa³ na stanowisku, ¿e s¹ one dopuszczalne, gdy¿ nie stanowi¹ naruszenia istoty prawa w³asnoœci, a ich wprowadzenie jest uzasadnione koniecznoœci¹ realizacji innych wartoœci konstytucyjnych. […] trudno jednoznacznie podzieliæ pogl¹d, i¿ uzale¿nienie skutecznoœci zrzeczenia siê w³asnoœci od zgody organu w³adzy publicznej, przewidziane przez art. 179 § 1 k.c. przed nowelizacj¹ z 2003 r., by³o niezgodne z Konstytucj¹. Niew¹tpliwie by³o to ograniczenie swobody rozporz¹dzania rzecz¹. Mog³o ono pozostawaæ w sprzecznoœci
z interesem w³aœciciela, zw³aszcza w sytuacji, gdy przedmiot w³asnoœci znajdowa³ siê w stanie g³êbokiej
degradacji, a zahamowanie tkwi¹cego w nim niebezpieczeñstwa wymaga³o znacznych nak³adów. Powstaje
jednak pytanie, czy swobodne, wolne od jakiejkolwiek odpowiedzialnoœci, przerzucenie ciê¿aru „niechcianej”, zwykle zdewastowanej, nieruchomoœci na „w³aœciciela publicznego” jest spo³ecznie uzasadnione.
Trybuna³ zwraca uwagê, ¿e dla odpowiedzi na to pytanie niewielkie znaczenie ma fakt formalnego ograniczenia odpowiedzialnoœci podmiotu publicznego za d³ugi dotychczasowego w³aœciciela nieruchomoœci.
Zasadnicz¹ kwesti¹ jest bowiem koszt zabezpieczenia nieruchomoœci, a raczej – zabezpieczenia otoczenia przed jej szkodliwym oddzia³ywaniem. Ze wzglêdu na tego rodzaju sytuacje, uzale¿nienie skutecznoœci zrzeczenia siê od zgody w³aœciwego organu mo¿na usprawiedliwiæ potrzeb¹ ochrony innych ni¿ w³asnoœæ wartoœci konstytucyjnych (art. 31 ust. 3 Konstytucji). Wymaganie zgody organu w³adzy publicznej
mo¿e s³u¿yæ kontroli przyczyn zrzeczenia siê i zapobiegaæ przypadkom nadu¿ycia prawa przez w³aœciciela, który zrzeka³by siê w³asnoœci niejako „na szkodê podmiotu”, któremu w³asnoœæ ma przypaœæ.” (cytowane za uzasadnieniem wyroku).
Jednoczeœnie Trybuna³ Konstytucyjny nie podzieli³ przekonania, ¿e „tradycja polskiej doktryny prawniczej
(…) wyklucza³a uzale¿nienie zrzeczenia siê w³asnoœci nieruchomoœci od decyzji administracyjnej”, a uzale¿nienie to by³o œciœle zwi¹zane z zasadami przyjêtymi w pañstwie komunistycznym. Zdaniem Trybuna³u – po
pierwsze – trudno w tym wypadku mówiæ o tradycji, skoro przepis przewiduj¹cy ca³kowicie swobodne zrzeczenie siê nieruchomoœci obowi¹zywa³ zaledwie przez 15 lat (1947-1962), natomiast zrzeczenie siê uzale¿nione od zgody organu przewidziane by³o przez 41 lat, w tym 13 lat po upadku pañstwa komunistycznego.
Po drugie – zgoda organu nie musi przybieraæ formy decyzji administracyjnej; mo¿e byæ ukszta³towana
jako wyraz woli podmiotu, który ma nabyæ w³asnoœæ niechcianej nieruchomoœci. Na tle regulacji prawnej
obowi¹zuj¹cej do wrzeœnia 2003 r. zgoda organu administracji rz¹dowej (art. 179 § 1 k.c.), po pewnych
wahaniach doktrynalnych, ostatecznie nie by³a kwalifikowana jako czynnoœæ z zakresu imperium, lecz
w³aœnie jako czynnoœæ cywilnoprawna.
Po trzecie – oœwiadczenie woli zawieraj¹ce zgodê na zrzeczenie siê niew¹tpliwie s³u¿y³o ochronie Skarbu Pañstwa, niemniej jednak, wydaje siê ¿e ochrona interesu podmiotu, wskazanego jako potencjalny
w³aœciciel, mimo ¿e jest on podmiotem publicznym, niekoniecznie musi z góry ustêpowaæ wobec interesu
dotychczasowego w³aœciciela, który chce siê wyzbyæ nieruchomoœci.
Po czwarte – powodów przemawiaj¹cych za uzale¿nieniem zrzeczenia siê od zgody organu w³adzy publicznej nie mo¿na sprowadzaæ do tych, które p³ynê³y z ideologicznych za³o¿eñ pañstwa komunistycznego.
W ocenie Trybuna³u, za kontrol¹ czynnoœci zrzeczenia siê przemawiaj¹ racjonalne argumenty, aktualne
w demokratycznym pañstwie prawnym. Poza przywo³an¹ ju¿ potrzeb¹ przeciwstawienia siê egoistycznej
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samowoli w³aœcicieli nadu¿ywaj¹cych swego prawa, poza wzglêdami bezpieczeñstwa publicznego
i ochrony œrodowiska, wchodzi te¿ w grê pewnoœæ obrotu nieruchomoœciami.
Po pi¹te – o ile trudno mówiæ o polskiej tradycji swobodnego zrzeczenia siê w³asnoœci nieruchomoœci, o tyle
zdecydowanie trzeba podkreœliæ, ¿e tradycj¹ polskiej myœli prawniczej jest przejmowanie nieruchomoœci,
których w³asnoœci w³aœciciele siê zrzekli, przez Skarb Pañstwa. Regulacja wprowadzona w 2003 r. stanowi
wy³om w dotychczas ukszta³towanej tradycji. Argumenty wspieraj¹ce przyjête rozwi¹zanie na pewno nie maj¹ charakteru determinuj¹cego w tym sensie, by rozstrzyga³y w sposób jednoznaczny, i¿ to w³aœnie gminy,
a nie Skarb Pañstwa powinny przejmowaæ niechciane nieruchomoœci. Fakt, ¿e ustawodawca zniós³ zasadê
jednolitej w³asnoœci pañstwowej i kreowa³ kategoriê w³asnoœci komunalnej zaledwie tworzy mo¿liwoœæ przekazywania gminom w³asnoœci, nie determinuje jednak takiej decyzji legislacyjnej. Mimo tych okolicznoœci
ustawodawca móg³ pozostawiæ nieruchomoœci, których w³aœciciele siê zrzekli, w gestii Skarbu Pañstwa.
3. Cele i zakres projektowanej ustawy
3.1. Uwagi ogólne
Na sposób wykonania wyroku z 28 listopada 2006 r. decyduj¹ce znacznie powinny mieæ nastêpuj¹ce
okolicznoœci:
(a) za przedmiot nowelizacji nale¿y przyj¹æ zasady „przekazywania nieruchomoœci” przedsiêbiorstw pañstwowych lub spó³ek, o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy o zasadach przekazywania budynków. Stanowisko to jest zgodne z sugesti¹ Trybuna³u Konstytucyjnego, wyra¿on¹ expressis verbis w uzasadnieniu; z drugiej strony nale¿y jednak zauwa¿yæ, ¿e tak
okreœlony przedmiot wykracza poza granice rozstrzygniêcia sformu³owane w sentencji
(Trybuna³ nie móg³ wyrokowaæ o ca³ym zakresie normowania art. 5 ze wzglêdów proceduralnych);
(b) instytucja „przekazywania nieruchomoœci” nie mo¿e pomijaæ elementu, jakim jest stanowisko podmiotu, na rzecz którego przekazywane ma byæ prawo w³asnoœci nieruchomoœci. Kwesti¹ otwart¹ wydaje siê byæ równie¿ wskazanie uprawnionego podmiotu (np. Skarb Pañstwa,
gmina);
(c) przepis o zrzeczeniu prawa w³asnoœci nieruchomoœci musi gwarantowaæ poszanowanie praw
rzeczowych i obligacyjnych osób trzecich, których przedmiotem jest nieruchomoœæ;
(d) jak ustali³ Trybuna³, „przekazanie nieruchomoœci” (zrzeczenie) stanowi czynnoœæ z zakresu
prawa cywilnego, oznacza to, ¿e dotyczy ona sfery prywatnoprawnej podmiotowoœci gminy,
a nie wykonywania przez ni¹ funkcji publicznych. W tym sensie administracyjnoprawne regulacje nak³adaj¹ce na gminê obowi¹zek przejmowania nieruchomoœci ze wzglêdu na realizacjê
jakkolwiek okreœlonych celów publicznych, zawsze musz¹ byæ konfrontowane z dyspozycj¹
art. 165 Konstytucji (samodzielnoœæ gminy w obrocie cywilnoprawnym);
(e) art. 5 ust. 1 ustawy o zasadach przekazywania budynków nie stanowi fragmentu szerszego
unormowania maj¹cego na celu kompleksow¹ reformê stosunków w³asnoœciowych (np. dokoñczenie procesu przemian ustrojowych), co – potencjalnie – mog³oby uzasadniaæ g³êbsz¹ ingerencjê w sferê maj¹tkow¹ gmin;
(f) za³o¿enie nowelizacji art. 5 ust. 1 ustawy o zasadach przekazywania budynków powinno odrzucaæ tezê o nieograniczonym prawie w³aœciciela do rozporz¹dzania prawem w³asnoœci nieruchomoœci; za wprowadzeniem kontroli zrzeczenia w³asnoœci nieruchomoœci mog¹ przemawiaæ m.in.: wzglêdy bezpieczeñstwa publicznego, ochrony œrodowiska, pewnoœæ obrotu nieruchomoœciami;
(g) nowelizacji art. 5 ust. 1 ustawy o zasadach przekazywania budynków powinien byæ spójny
z przepisami odnosz¹cymi siê do analogicznej problematyki (np. art. 179 k.c., art. 16 ustawy
o gospodarce nieruchomoœciami).
3.2. Propozycja zmiany przepisu
Maj¹c na uwadze koniecznoœæ wykonania wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego z dnia 28 listopada
2006 r. (wywo³uje on skutki prawne z dniem publikacji), kieruj¹c siê brzmieniem sentencji wyroku oraz
motywami jego uzasadnienia, proponuje siê, aby uchyliæ z ustawy o zasadach przekazywania budynków
ca³y art. 5.
Taka zmiana spowodowa³aby, ¿e przekazywanie gminom nieruchomoœci przez przedsiêbiorstwa pañstwowe i spó³ki odbywa³oby siê na zasadach ogólnych, czyli wymaga³oby zawarcia umowy w formie aktu
notarialnego (art. 4 ustawy o zasadach przekazywania budynków). W ten sposób zosta³aby zachowana zasada równorzêdnoœci stron zawieraj¹cych umowê, chroniony by³by równie¿ interes maj¹tkowy gminy, która w konkretnej sytuacji mog³aby odmówiæ zawarcia umowy, na warunkach okreœlonych w ustawie o przekazywaniu budynków.
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Artyku³ 2 projektu ustanawia normê prawa intertemporalnego, zgodnie z któr¹, do spraw wszczêtych,
a niezakoñczonych przed dniem wejœcia w ¿ycie projektowanej ustawy (spraw „w toku”) nale¿y stosowaæ
przepisy w nowym brzmieniu (zasada bezpoœredniego dzia³ania prawa nowego).
4. Skutki finansowe wykonania projektowanej ustawy
Ustawa nie powoduje skutków finansowych dla bud¿etu pañstwa.
5. Oœwiadczenie o zgodnoœci z prawem Unii Europejskiej
Materia projektowanej ustawy nie jest objêta prawem Unii Europejskiej.
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UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 7 lutego 2008 r.
w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy
o zmianie ustawy o zak³adowym funduszu œwiadczeñ socjalnych
Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Senat
wnosi do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej projekt ustawy o zmianie ustawy o zak³adowym funduszu
œwiadczeñ socjalnych.
Jednoczeœnie upowa¿nia senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego do reprezentowania Senatu w pracach
nad projektem.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ

projekt

USTAWA
z dnia
o zmianie ustawy o zak³adowym funduszu œwiadczeñ socjalnych
Art. 1.
W ustawie z dnia 4 marca 1994 r. o zak³adowym funduszu œwiadczeñ socjalnych (Dz. U. z 1996 r.
1)
Nr 70, poz. 335, z póŸn. zm. ) wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1) w art. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) dzia³alnoœæ socjalna - us³ugi œwiadczone przez pracodawców na rzecz ró¿nych form wypoczynku,
dzia³alnoœci kulturalno-oœwiatowej, sportowo-rekreacyjnej, udzielanie pomocy materialnej - rzeczowej lub finansowej, a tak¿e zwrotnej lub bezzwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe na warunkach okreœlonych umow¹,”;
2) w art. 8:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Zasady i warunki korzystania z us³ug i œwiadczeñ finansowanych z Funduszu, z uwzglêdnieniem ust. 1, oraz zasady przeznaczania œrodków Funduszu na poszczególne cele i rodzaje dzia³alnoœci socjalnej okreœla pracodawca w regulaminie ustalanym zgodnie z art. 27 ust. 1 albo
z art. 30 ust. 5 ustawy o zwi¹zkach zawodowych. Pracodawca, u którego nie dzia³a zak³adowa
organizacja zwi¹zkowa, uzgadnia regulamin z pracownikiem wybranym przez za³ogê do reprezentowania jej interesów.”,
b) uchyla siê ust. 2a.
Art. 2.
Ustawa wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia.
1)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta³y og³oszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 118, poz. 561, Nr 139, poz. 647 i Nr 147,
poz. 686, z 1997 r. Nr 82, poz. 518 i Nr 121, poz. 770, z 1998 r. Nr 75, poz. 486 i Nr 113, poz. 717, z 2002 r. Nr 135, poz. 1146, z 2003
r. Nr 213, poz. 2081, z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 oraz z 2007 r. Nr 69, poz. 467 i Nr 89, poz. 589.
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UZASADNIENIE
1. Ustawa wykonuj¹ca wyrok Trybuna³u Konstytucyjnego
Projektowana ustawa stanowi wykonanie obowi¹zku dostosowania systemu prawa do wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego z dnia 28 marca 2007 r. (sygn. akt K 40/04), stwierdzaj¹cego zakresow¹ niezgodnoœæ z Konstytucj¹ art. 2 pkt 1 oraz art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zak³adowym funduszu
œwiadczeñ socjalnych (Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335, z póŸn. zm.).
Zgodnie z art. 190 ust. 1 Konstytucji, orzeczenia Trybuna³u Konstytucyjnego maj¹ moc powszechnie
obowi¹zuj¹c¹ i s¹ ostateczne.
Sentencja orzeczenia opublikowana zosta³a w Dz. U. z 2007 r., Nr 69, poz. 467 (dzieñ publikacji wyroku – 18 kwietnia 2007 r.). Pe³ny tekst orzeczenia, wraz z uzasadnieniem, zamieszczony zosta³ w OTK Z.U.
z 2007 r., Nr 3A, poz. 33.
2. Przedmiot i istota rozstrzygniêcia Trybuna³u Konstytucyjnego
Wyrokiem z dnia 28 marca 2007 r. Trybuna³ Konstytucyjny orzek³ o niezgodnoœci z Konstytucj¹ art. 2
pkt 1 oraz art. 8 ust. 2a ustawy o zak³adowym funduszu œwiadczeñ socjalnych, „w zakresie, w jakim przepisy te uniemo¿liwiaj¹ pracownikom skorzystanie z us³ug œwiadczonych przez pracodawcê na rzecz ró¿nych form wypoczynku, dzia³alnoœci kulturalno-oœwiatowej i sportowo-rekreacyjnej, jeœli s¹ one œwiadczone poza terenem kraju”.
Technika orzecznicza zastosowana w tym przypadku przez Trybuna³ (tzw. wyrok zakresowy) spowodowa³a, ¿e z ustawy uchylona zosta³a norma prawna wyinterpretowana z zaskar¿onego przepisu (w brzmieniu okreœlonym w sentencji wyroku), w treœci ustawy pozostawiony zosta³ natomiast sam przepis (jednostka redakcyjna tekstu), który by³ podstaw¹ do rekonstrukcji niekonstytucyjnej normy. Artyku³ 2 pkt 1
oraz art. 8 ust. 2a ustawy o zak³adowym funduszu œwiadczeñ socjalnych obowi¹zuj¹ wiêc tylko i wy³¹cznie w zakresie, w jakim Trybuna³ nie stwierdzi³ ich niekonstytucyjnoœci (czêœciowa niekonstytucyjnoœæ
przepisów).
Zaskar¿ony art. 2 pkt 1 ustawy o zak³adowym funduszu œwiadczeñ socjalnych ustanawia³ definicjê legaln¹ pojêcia „dzia³alnoœæ socjalna”. Zgodnie z tym przepisem: „dzia³alnoœæ socjalna – [to] us³ugi œwiadczone przez pracodawców na rzecz ró¿nych form krajowego wypoczynku, dzia³alnoœci kulturalno-oœwiatowej, sportowo-rekreacyjnej, udzielanie pomocy materialnej – rzeczowej lub finansowej, a tak¿e zwrotnej lub bezzwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe na warunkach okreœlonych umow¹”.
Z kolei art. 8 ust. 2a ustawy o zak³adowym funduszu œwiadczeñ socjalnych stanowi³, ¿e us³ugi i œwiadczenia, o których mowa w ust. 1 i 2 – w zakresie ró¿nych form wypoczynku, dzia³alnoœci kulturalno-oœwiatowej i sportowo-rekreacyjnej – mog¹ byæ finansowane z funduszu, je¿eli s¹ œwiadczone wy³¹cznie na
terenie kraju. Zasada ta dotyczy tak¿e dop³at z funduszu do takich us³ug lub œwiadczeñ.
Zacytowane powy¿ej przepisy wesz³y w ¿ycie 1 stycznia 2003 r., na podstawie art. 5 pkt 1 i 7 lit. b ustawy z dnia 26 lipca 2002 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.
U. Nr 135, poz. 1146, z póŸn. zm.). Artyku³ 8 ust. 2a ustawy zawêzi³ kr¹g osób dotychczas korzystaj¹cych
z us³ug i œwiadczeñ oraz dop³at z zak³adowego funduszu œwiadczeñ socjalnych. W poprzednim stanie prawnym, obowi¹zuj¹cym do 31 grudnia 2002 r., osoby korzystaj¹ce z zak³adowego funduszu œwiadczeñ socjalnych mia³y w pe³ni zagwarantowany wybór miejsca spêdzenia wypoczynku. Ustawodawca nie uzale¿nia³ prawa dop³aty do wypoczynku od jego miejsca (na terenie czy poza terenem kraju).
Zgodnie z ustalonym orzecznictwem Trybuna³u Konstytucyjnego, zasada równoœci wobec prawa polega na tym, ¿e wszystkie podmioty prawa (adresaci norm prawnych) charakteryzuj¹ce siê dan¹ cech¹ istotn¹ (relewantn¹) w równym stopniu, maj¹ byæ traktowani równo, a wiêc bez ¿adnych zró¿nicowañ zarówno dyskryminuj¹cych, jak i faworyzuj¹cych (art. 32 Konstytucji).
W wyroku z 28 marca 2007 r. Trybuna³ stwierdzi³, ¿e w art. 2 pkt 1 oraz art. 8 ust. 2a ustawy prawodawca
wprowadzi³ dodatkowe kryterium korzystania z ulgowych us³ug i œwiadczeñ zak³adowego funduszu œwiadczeñ socjalnych, oprócz dotychczasowych – sytuacji ¿yciowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej
do korzystania z funduszu. Tym kryterium jest miejsce korzystania ze œwiadczeñ – Polska. Wprowadzenie
takiego kryterium prowadzi do sytuacji, ¿e osoby, które uprawnione by³yby do korzystania z dop³at z funduszu do wypoczynku urlopowego ze wzglêdu na swoj¹ sytuacjê ¿yciow¹, rodzinn¹ i materialn¹, nie bêd¹
mog³y skorzystaæ z tych dop³at jedynie z tego powodu, ¿e spêdzaj¹ urlop poza granicami Polski.
Tym samym Trybuna³ Konstytucyjny podzieli³ stanowisko wnioskodawcy (Rzecznika Praw Obywatelskich), ¿e „wprowadzenie takiego kryterium prowadzi w praktyce do znacznego ograniczenia wolnego wyboru miejsca spêdzania wypoczynku urlopowego przez pracowników i inne osoby objête zak³adowym
funduszem œwiadczeñ socjalnych […]. Osoby te do czasu wprowadzenia tej zmiany by³y uprawnione do
korzystania z dop³aty do wypoczynku, bez wzglêdu na jego miejsce. Dokonywa³y zatem swobodnego wyboru, kieruj¹c siê swymi potrzebami.”
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Zdaniem Trybuna³u Konstytucyjnego: „[…] wprowadzenie zakwestionowanego, dodatkowego warunku korzystania z ulgowych œwiadczeñ, którym jest miejsce ich œwiadczenia (Polska), by³oby naruszeniem
zasady równoœci, gdyby dotyczy³o niektórych grup uprawnionych. Niepodobna jednak akceptowaæ p³yn¹cej st¹d jakoby konkluzji, ¿e wprowadzenie tego dodatkowego kryterium wobec wszystkich uprawnionych nie narusza zasady równoœci. Cech¹ relewantn¹ rozpatrywanej sprawy jest bowiem -rawniony w rozumieniu ustawy, a wiêc maj¹cy okreœlone cechy kwalifikuj¹ce go ex lege jako beneficjenta ulgowych
œwiadczeñ. A zatem dodatkowe kryterium skutkuje tym, ¿e z grona osób nale¿¹cych do tej samej grupy
charakteryzuj¹cych siê t¹ sam¹ cech¹ relewantn¹ czêœæ z nich ma prawo do korzystania z ulg, a czêœæ
z nich prawa tego jest pozbawiona wy³¹cznie z tego powodu, ¿e urlop spêdza poza granicami Polski. To zaœ
wprowadza nierównoœæ w obrêbie grupy -rawnionych w rozumieniu ustawy”.
3. Cele i zakres projektowanej ustawy
Maj¹c na uwadze koniecznoœæ wykonania wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego z dnia 28 marca 2007 r.
(wywo³uje on skutki prawne z dniem publikacji, tj. od dnia 18 kwietnia 2007 r.), kieruj¹c siê brzmieniem
sentencji wyroku oraz motywami jego uzasadnienia, proponuje siê, aby wykonanie wyroku polega³o na
uchyleniu art. 8 ust. 2a, który wprowadza³ ograniczenie w postaci zakazu finansowania z zak³adowego
funduszu œwiadczeñ socjalnych „pozakrajowych” form wypoczynku, dzia³alnoœci kulturalno-oœwiatowej, sportowo-rekreacyjnej.
Podobnie, zmiana w art. 2 pkt 1 ustawy o zak³adowym funduszu œwiadczeñ socjalnych ma na celu wy³¹czenie ww. ograniczenia (wykreœla siê wyraz „krajowego”).
Nadanie nowego brzmienia art. 8 ust. 2 ma charakter dostosowuj¹cy.
Proponowana nowelizacja eliminuje kategoriê podmiotów, któr¹ ustawodawca wyodrêbni³ w sposób
wadliwy. Przyj¹³ mianowicie, ¿e relewantnym kryterium, decyduj¹cym o prawie uzyskania dofinansowania z zak³adowego funduszu œwiadczeñ socjalnych, jest miejsce spêdzania urlopu.
4. Skutki finansowe wykonania projektowanej ustawy
Ustawa nie powoduje skutków finansowych dla bud¿etu pañstwa. Us³ugi œwiadczone przez pracodawcê
na rzecz ró¿nych form wypoczynku, dzia³alnoœci kulturalno-oœwiatowej i sportowo-rekreacyjnej (poza terenem kraju), finansowane bêd¹ w ramach aktualnych zak³adowych funduszy œwiadczeñ socjalnych.
5. Oœwiadczenie o zgodnoœci z prawem Unii Europejskiej
Przedmiot projektowanej ustawy nie jest objêty zakresem prawa Unii Europejskiej.
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UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 7 lutego 2008 r.
w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy
o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Senat
wnosi do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od
osób fizycznych.
Jednoczeœnie upowa¿nia senatora Bohdana Paszkowskiego do reprezentowania Senatu w pracach
nad projektem.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ

projekt

USTAWA
z dnia
o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
Art. 1.
W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14,
1)
poz. 176, z póŸn. zm. )w art. 21 w ust. 1 w pkt 3 lit. g otrzymuje brzmienie:
„g) odszkodowañ wynikaj¹cych z zawartych umów lub ugód innych ni¿ ugód s¹dowych,”.
Art. 2.
Ustawa wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia.

1)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta³y og³oszone w Dz.U. z 2000 r. Nr 22, poz. 270, Nr 60, poz. 703, Nr 70,
poz. 816, Nr 104, poz. 1104, Nr 117, poz. 1228 i Nr 122, poz. 1324, z 2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr 8, poz. 64, Nr 52, poz. 539, Nr 73, poz. 764,
Nr 74, poz. 784, Nr 88, poz. 961, Nr 89, poz. 968, Nr 102, poz. 1117, Nr 106, poz. 1150, Nr 110, poz. 1190, Nr 125, poz. 1363 i 1370
i Nr 134, poz. 1509, z 2002 r. Nr 19, poz. 199, Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 78, poz. 715, Nr 89, poz. 804, Nr 135, poz. 1146, Nr 141,
poz. 1182, Nr 169, poz. 1384, Nr 181, poz. 1515, Nr 200, poz. 1679 i Nr 240, poz. 2058, z 2003 r. Nr 7, poz. 79, Nr 45, poz. 391, Nr 65,
poz. 595, Nr 84, poz. 774, Nr 90, poz. 844, Nr 96, poz. 874, Nr 122, poz. 1143, Nr 135, poz. 1268, Nr 137, poz. 1302, Nr 166, poz. 1608,
Nr 202, poz. 1956, Nr 222, poz. 2201, Nr 223, poz. 2217 i Nr 228, poz. 2255, z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 54, poz. 535, Nr 93,
poz. 894, Nr 99, poz. 1001, Nr 109, poz. 1163, Nr 116, poz. 1203, 1205 i 1207, Nr 120, poz. 1252, Nr 123, poz. 1291, Nr 162, poz. 1691,
Nr 210, poz. 2135, Nr 263, poz. 2619 i Nr 281, poz. 2779 i 2781, z 2005 r. Nr 25, poz. 202, Nr 30, poz. 262, Nr 85, poz. 725, Nr 86,
poz. 732, Nr 90, poz. 757, Nr 102, poz. 852, Nr 143, poz. 1199 i 1202, Nr 155, poz. 1298, Nr 164, poz. 1365 i 1366, Nr 169, poz. 1418
i 1420, Nr 177, poz. 1468, Nr 179, poz. 1484, Nr 180, poz. 1495 i Nr 183, poz. 1538, z 2006 r. Nr 46, poz. 328, Nr 107, poz. 723, Nr 104,
poz. 708, Nr 157, poz. 1119, Nr 104, poz. 711, Nr 183, poz. 1354, Nr 183, poz. 1353, Nr 217, poz. 1588, Nr 226, poz. 1657 i Nr 249,
poz. 1824 oraz z 2007 r. Nr 35, poz. 219, Nr 99, poz. 658, Nr 115, poz. 791 i 793, Nr 176, poz. 1243, Nr 181, poz. 1288, Nr 191, poz. 1361
i 1367, Nr 192, poz. 1378, Nr 211, poz. 1549 i Nr 225, poz. 1673.
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UZASADNIENIE
1. Ustawa wykonuj¹ca wyrok Trybuna³u Konstytucyjnego
Projektowana ustawa stanowi wykonanie obowi¹zku dostosowania systemu prawa do wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego z 29 listopada 2006 r. (sygn. akt SK 51/06), stwierdzaj¹cego niezgodnoœæ przepisu
ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z Konstytucj¹. Zgodnie z art. 190 ust. 1 Konstytucji,
orzeczenia Trybuna³u Konstytucyjnego maj¹ moc powszechnie obowi¹zuj¹c¹ i s¹ ostateczne.
Sentencja orzeczenia opublikowana zosta³a w Dz. U. z 2006 r., Nr 226, poz. 1657 (dzieñ publikacji wyroku – 11 grudnia 2006 r.). Pe³ny tekst orzeczenia, wraz z uzasadnieniem, zamieszczony zosta³
w OTK Z.U. z 2006 r., Nr 10A, poz. 156.
2. Przedmiot i istota rozstrzygniêcia Trybuna³u Konstytucyjnego
2.1. Treœæ sentencji wyroku
Trybuna³ Konstytucyjny orzek³ o niezgodnoœci z Konstytucj¹ art. 21 ust. 1 pkt 3 lit. g ustawy z dnia 26
lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, „w zakresie, w jakim wy³¹cza zwolnienie podatkowe w stosunku do odszkodowañ uzyskanych na podstawie ugody s¹dowej”.
2.2. Istota problemu konstytucyjnego
Zgodnie z art. 21 ust.1 pkt 3 lit. g ustawy: „Wolne od podatku dochodowego s¹: […] otrzymane odszkodowania, je¿eli ich wysokoœæ lub zasady ustalania wynikaj¹ wprost z przepisów odrêbnych ustaw lub
przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw, z wyj¹tkiem: […] odszkodowañ wynikaj¹cych z zawartych umów lub ugód, […]”.
Trybuna³ Konstytucyjny przyj¹³, ¿e ratio legis zwolnienia podatkowego z art. 21 ust.1 pkt 3 lit. g ustawy
s³u¿y zrekompensowaniu poszkodowanemu poniesionej przez niego szkody, a nie jego wzbogaceniu. Zdaniem Trybuna³u: „Oczywiste wydaje siê te z uzasadnienie ograniczenia zwolnienia do odszkodowañ uzyskanych na drodze s¹dowej i wy³¹czenie tych, które strony ustali³y umownie. Celem jest wyeliminowanie
wypadków zmowy stron co do zajœcia fikcyjnej szkody i – tym samym – co do ustalenia fikcyjnego odszkodowania. Zawieranie umów, w których osoby rzekomo odpowiedzialne za szkodê uznawa³yby sw¹ odpowiedzialnoœæ i zobowi¹zywa³y siê do wyp³acenia odszkodowania, stanowi³oby doœæ prost¹ metodê unikniêcia
przez rzekomo poszkodowanego podatku dochodowego od sum uzyskanych jako odszkodowanie.”
W konkluzji Trybuna³ Konstytucyjny wyrazi³ pogl¹d, ¿e ogólna zasada zwolnienia odszkodowañ od podatku dochodowego i wprowadzenia wy³¹czeñ od tego¿ zwolnienia jest zrozumia³a. W¹tpliwoœci budzi natomiast sposób jej realizacji, zw³aszcza w zakresie, w jakim zaskar¿ony przepis wy³¹cza ze zwolnienia podatkowego odszkodowania uzyskane na podstawie ugód s¹dowych.
2.3. Niezgodnoœæ z art. 2 Konstytucji
Odszkodowania, je¿eli ich wysokoœæ lub zasady ustalania wynikaj¹ wprost z przepisów odrêbnych
ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw, s¹ zwolnione – co do zasady –
z podatku dochodowego od osób fizycznych. Kwestionowany przepis (art. 21 ust. 1 pkt 3 lit. g ustawy) wy³¹cza zwolnienie, jeœli odszkodowanie ustalono w umowie lub ugodzie. Niezgodnoœæ wy³¹czenia z zasad¹
demokratycznego pañstwa prawnego w zakresie, w jakim obejmuje ono odszkodowania ustalone ugod¹
s¹dow¹, polega na ra¿¹cej niespójnoœci rozwi¹zañ prawnych przyjêtych w dwu ga³êziach prawa. Niespójnoœæ ta prowadzi do nadu¿ycia zaufania obywatela do pañstwa i stanowionego przez nie prawa.
Z jednej strony – dowodzi Trybuna³ – ustawodawca zachêca strony do zakoñczenia postêpowania ugod¹, bez potrzeby wydawania orzeczenia przez s¹d, z drugiej zaœ – zaskar¿ony przepis prawa podatkowego
nak³ada na osobê, która zaakceptowa³a ugodowe za³atwienie sprawy, swego rodzaju sankcjê finansow¹
w postaci obowi¹zku zap³acenia podatku od uzyskanego odszkodowania. Dla powoda w sprawie jest to
podwójne obci¹¿enie, skoro ju¿ przy samej ugodzie – ze wzglêdu na jej istotê – poczyni³ pewne ustêpstwa,
a zatem zgodzi³ siê na odszkodowanie mniejsze od ¿¹danego czy te¿ na gorsze warunki p³atnoœci (np. roz³o¿enie na raty). Na skutek tej niespójnoœci poszkodowani wpadaj¹ w pu³apkê zastawion¹ na nich przez
ustawodawcê, który najpierw zachêca do zawierania ugody, co niew¹tpliwie wi¹¿e siê z odci¹¿eniem organów wymiaru sprawiedliwoœci i obni¿eniem kosztów jego funkcjonowania, a nastêpnie – nak³onionemu do ugody poszkodowanemu ka¿e p³aciæ podatek od uzyskanego œwiadczenia. Taki efekt obowi¹zywania zaskar¿onego przepisu zaskakuje obywateli dzia³aj¹cych w zaufaniu do prawa i s¹du, instytucji powo³anej do sprawowania wymiaru sprawiedliwoœci. Obci¹¿enie podatkiem odszkodowañ uzyskanych na
podstawie ugody s¹dowej mo¿e wywo³aæ u poszkodowanych uzasadnione wra¿enie podstêpnego dzia³ania s¹du, który – we w³asnym interesie, dla oszczêdzenia sobie pracy – nak³ania strony do zawarcia ugody, ukazuj¹c korzystne dla nich skutki takiego za³atwienia sprawy, pomijaj¹c skutek nastêpczy, jakim
jest powstanie obowi¹zku podatkowego, oznaczaj¹ce de facto zmniejszenie uzyskanego odszkodowania
o wysokoœæ podatku.
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Trybuna³ stwierdza ponadto, ¿e narzêdzia, jakimi dysponuje s¹d dla sprawdzenia rzeczywistego powstania szkody i podstawy odpowiedzialnoœci pozwanego, s¹ wystarczaj¹ce, by zapobiec ugodom, które
mia³yby na celu naprawienie fikcyjnych szkód i – w konsekwencji – bezpodstawne uszczuplenie podstawy opodatkowania o kwotê rzekomego odszkodowania.
2.4. Niezgodnoœæ z art. 32 ust. Konstytucji
W ocenie Trybuna³u Konstytucyjnego: „Kwestionowany przepis wprowadza zró¿nicowane poszkodowanych, którzy wyst¹pili do s¹du o odszkodowanie i – ze wzglêdu na przebieg sprawy – uzyskali wyrok albo zawarli ugodê s¹dow¹. W sytuacji gdy chodzi o naprawienie szkód objêtych tym samym art. 21 ust. 1
pkt 3 ustawy, w konkretnym wypadku – szkód wyrz¹dzonych deliktem, naprawianych na podstawie
przepisów kodeksu cywilnego o czynach niedozwolonych, sposób zakoñczenia sprawy s¹dowej nie mo¿e
byæ uznany za cechê prawnie relewantn¹, która mo¿e mieæ wp³yw na zakres obci¹¿enia obowi¹zkiem podatkowym. O ile mo¿na by by³o dopuœciæ ukszta³towanie przepisów podatkowych w taki sposób, ¿e ró¿nicowa³yby sytuacjê poszkodowanych w zale¿noœci od charakteru odpowiedzialnoœci odszkodowawczej (ex
delicto – ex contractu), od rodzaju szkody (maj¹tkowa – niemaj¹tkowa), od osoby uprawnionego (bezpoœrednio, poœrednio poszkodowany), o tyle trudno uznaæ, by prawnie donios³ym kryterium zró¿nicowania
móg³ byæ rodzaj tytu³u egzekucyjnego, na podstawie którego egzekwuje siê odszkodowanie. Zró¿nicowanie sytuacji poszkodowanych w zale¿noœci od tego, czy otrzymali odszkodowanie na podstawie wyroku
s¹dowego, czy te¿ ugody s¹dowej, nie znajduje uzasadnienia.”
3. Cele i zakres projektowanej ustawy
Maj¹c na uwadze koniecznoœæ wykonania wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego z 29 listopada 2006 r.
(wywo³uje on skutki prawne z dniem publikacji, tj. od dnia 11 grudnia 2006 r.), kieruj¹c siê brzmieniem
sentencji wyroku oraz motywami jego uzasadnienia, proponuje siê, aby w art. 21 ust.1 pkt 3 lit. g ustawy
o podatku dochodowym od osób fizycznych dodaæ zastrze¿enie, i¿ wolne od podatku dochodowego s¹ odszkodowania wynikaj¹ce z zawartych ugod s¹dowych (dotyczy to odszkodowañ, których wysokoœæ lub
zasady ustalania wynikaj¹ wprost z przepisów odrêbnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych
na podstawie tych ustaw).
Na marginesie nale¿y równie¿ nadmieniæ, ¿e art. 21 ust. 3b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wprowadzony do niej w 2004 r., nie mo¿e byæ traktowany jako zrealizowanie dyspozycji wyroku
z 29 listopada 2006 r. W uzasadnieniu wspomnianego wyroku Trybuna³ wypowiedzia³ siê zreszt¹ na temat relacji prawnej miêdzy art. 21 ust. 3b oraz art. 21 ust. 1 pkt 3 lit. b. Podniós³ wówczas wiele uwag krytycznych, a tak¿e – co istotne – fakt dodania do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych art. 21
ust. 3b nie powstrzyma³ Trybuna³u od zakwestionowania konstytucyjnoœci – bêd¹cego przedmiotem
skargi – art. 21 ust.1 pkt 3 lit. g tej ustawy.
Literalne brzmienie art. 21 ust. 3b i art. 21 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych prowadzi do wniosku, ¿e oba przepisy odnosz¹ siê do innych sytuacji faktycznych. Artyku³ 21
ust. 1 pkt 3 lit. b dotyczy odszkodowañ, których „wysokoœæ lub zasady ustalania wynikaj¹ wprost z przepisów odrêbnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw” (w tym zakresie Trybuna³ wskaza³ na niezgodnoœæ przepisu z Konstytucj¹). Przedmiotem art. 21 ust. 3b s¹ natomiast
odszkodowania „inne”, ni¿ te o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 3 lit. g (czyli inne ni¿ odszkodowania,
których wysokoœæ lub zasady ustalania wynikaj¹ wprost z przepisów odrêbnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw). Na marginesie nale¿y te¿ zauwa¿yæ, ¿e spoœród odszkodowañ wolnych od podatku dochodowego od osób fizycznych, art. 21 ust. 3b wy³¹cza odszkodowania przyznane na mocy ugody s¹dowej, je¿eli: (a) maj¹ one zwi¹zek z prowadzon¹ dzia³alnoœci¹ gospodarcz¹, albo (b) dotycz¹ korzyœci, które podatnik móg³by osi¹gn¹æ, gdyby mu szkody nie wyrz¹dzono.
4. Skutki finansowe wykonania projektowanej ustawy
Projektowana ustawa powoduje skutki finansowe dla bud¿etu pañstwa. Rozszerza ona zakres przedmiotowy odszkodowañ (o czêœæ odszkodowañ wynikaj¹cych z zawartych ugód s¹dowych), które s¹ wolne
od podatku dochodowego od osób fizycznych.
Nale¿y przy tym pamiêtaæ, ¿e nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi –
z jednej strony – wykonanie obowi¹zku prawnego, jakim jest uwzglêdnienie w systemie prawnym skutków rozstrzygniêcia co do meritum s¹du konstytucyjnego, a tak¿e – z drugiej strony – przywrócenie regulacji ustawowej, która gwarantuje korzystanie przez obywateli z ich praw i wolnoœci (potwierdzonych
orzeczeniem Trybuna³u Konstytucyjnego).
5. Oœwiadczenie o zgodnoœci z prawem Unii Europejskiej
Przedmiot projektowanej ustawy nie jest objêty prawem Unii Europejskiej.
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UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 7 lutego 2008 r.
w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy
o zmianie ustawy – Kodeks cywilny orz ustawy – Prawo o notariacie
Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Senat
wnosi do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz ustawy
– Prawo o notariacie.
Jednoczeœnie upowa¿nia senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego do reprezentowania Senatu w pracach
nad projektem.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ

projekt

USTAWA
z dnia
o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz ustawy – Prawo o notariacie
Art. 1.
1)

W ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z póŸn. zm. ) po art. 179
1
dodaje siê art. 179 w brzmieniu:
„Art. 179.
§ 1. W³aœciciel mo¿e wyzbyæ siê w³asnoœci nieruchomoœci przez to, ¿e siê jej zrzeknie. Zrzeczenie siê
wymaga formy aktu notarialnego. Do zrzeczenia siê w³asnoœci nieruchomoœci potrzebna jest zgoda starosty wykonuj¹cego to zadanie jako zadanie z zakresu administracji rz¹dowej.
§ 2. Nieruchomoœæ, której w³asnoœci w³aœciciel siê zrzek³, staje siê w³asnoœci¹ Skarbu Pañstwa.
Skarb Pañstwa ponosi odpowiedzialnoœæ z nieruchomoœci za jej obci¹¿enia. Je¿eli w chwili zrzeczenia siê w³asnoœci nieruchomoœci przys³ugiwa³o Skarbowi Pañstwa w stosunku do niej ustawowe prawo pierwokupu, odpowiedzialnoœæ ta ogranicza siê do sumy, która nale¿a³aby siê zrzekaj¹cemu w razie wykonania prawa pierwokupu.”.
1

1)

Zmiany wymienionej ustawy zosta³y og³oszone w Dz. U. z 1971 r. Nr 27, poz. 252, z 1976 r. Nr 19, poz. 122, z 1982 r. Nr 11, poz. 81,
Nr 19, poz. 147 i Nr 30, poz. 210, z 1984 r. Nr 45, poz. 242, z 1985 r. Nr 22, poz. 99, z 1989 r. Nr 3, poz. 11, z 1990 r. Nr 34, poz. 198, Nr 55,
poz. 321 i Nr 79, poz. 464, z 1991 r. Nr 107, poz. 464 i Nr 115, poz. 496, z 1993 r. Nr 17, poz. 78, z 1994 r. Nr 27, poz. 96, Nr 85, poz. 388
i Nr 105, poz. 509, z 1995 r. Nr 83, poz. 417, z 1996 r. Nr 114, poz. 542, Nr 139, poz. 646 i Nr 149, poz. 703, z 1997 r. Nr 43, poz. 272,
Nr 115, poz. 741, Nr 117, poz. 751 i Nr 157, poz. 1040, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 758, z 1999 r. Nr 52, poz. 532, z 2000
r. Nr 22, poz. 271, Nr 74, poz. 855 i 857, Nr 88, poz. 983 i Nr 114, poz. 1191, z 2001 r. Nr 11, poz. 91, Nr 71, poz. 733, Nr 130, poz. 1450
i Nr 145, poz. 1638, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 141, poz. 1176, z 2003 r. Nr 49, poz. 408, Nr 60, poz. 535, Nr 64, poz. 592 i Nr 124,
poz. 1151, z 2004 r. Nr 91, poz. 870, Nr 96, poz. 959, Nr 162, poz. 1692, Nr 172, poz. 1804 i Nr 281, poz. 2783, z 2005 r. Nr 48, poz. 462,
Nr 157, poz. 1316 i Nr 172, poz. 1438, z 2006 r. Nr 133, poz. 935 i Nr 164, poz. 1166 oraz z 2007 r. Nr 80, poz. 538, Nr 82, poz. 557 i Nr 181,
poz. 1287.
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Art. 2.
2)

W ustawie z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie (Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 369, z póŸn. zm. )
w art. 92 § 5 otrzymuje brzmienie:
„§ 5. Je¿eli akt notarialny w swojej treœci zawiera zrzeczenie siê w³asnoœci nieruchomoœci, notariusz,
który go sporz¹dzi³, jest obowi¹zany niezw³ocznie przes³aæ z urzêdu wypis tego aktu staroœcie w³aœciwemu ze wzglêdu na miejsce po³o¿enia nieruchomoœci, która na skutek zrzeczenia sta³a siê w³asnoœci¹ Skarbu Pañstwa.”.
Art. 3.
Ustawa wchodzi w ¿ycie po up³ywie 30 dni od dnia og³oszenia.

2)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta³y og³oszone w Dz.U. z 2003 r. Nr 49, poz. 408, Nr 124, poz. 1152 i Nr 217,
poz. 2142, z 2004 r. Nr 62, poz. 577, Nr 147, poz. 1547, Nr 173, poz. 1808 i Nr 202, poz. 2067 oraz z 2005 r. Nr 163, poz. 1361, Nr 167,
poz. 1398, Nr 169, poz. 1417 i Nr 264, poz. 2205, z 2006 r. Nr 218, poz. 1592 i Nr 225, poz. 1635 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 80,
poz. 540, Nr 85, poz. 571, Nr 181, poz. 1287 i Nr 191, poz. 1371.
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UZASADNIENIE
1. Ustawa wykonuj¹ca wyrok Trybuna³u Konstytucyjnego
Projektowana ustawa stanowi wykonanie obowi¹zku dostosowania systemu prawa do wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego z dnia 15 marca 2005 r. (sygn. akt K 9/04), stwierdzaj¹cego niezgodnoœæ art. 179
ustawy z dnia 23 kwietnia 1965 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) z Konstytucj¹. Zgodnie
z art. 190 ust. 1 Konstytucji, orzeczenia Trybuna³u Konstytucyjnego maj¹ moc powszechnie obowi¹zuj¹c¹ i s¹ ostateczne.
Sentencja orzeczenia opublikowana zosta³a w Dz. U. z 2006 r., Nr 48, poz. 462 (dzieñ publikacji wyroku – 25 marca 2005 r.). Pe³ny tekst orzeczenia, wraz z uzasadnieniem, zamieszczony zosta³ w OTK Z.U.
z 2005 r., Nr 3A, poz. 24.
2. Przedmiot i istota rozstrzygniêcia Trybuna³u Konstytucyjnego
2.1. Treœæ sentencji wyroku
Trybuna³ Konstytucyjny orzek³ o niezgodnoœci z Konstytucj¹ art. 179 k.c. dotycz¹cego instytucji „zrzeczenia prawa w³asnoœci nieruchomoœci”.
2.2. Stan prawny
Zaskar¿ony do Trybuna³u Konstytucyjnego art. 179 k.c. stanowi³, ¿e:
„§ 1. W³aœciciel mo¿e wyzbyæ siê w³asnoœci nieruchomoœci przez to, ¿e jej siê zrzeknie. Zrzeczenie siê
wymaga formy aktu notarialnego.
§ 2. Nieruchomoœæ, której w³aœciciel siê zrzek³, staje siê w³asnoœci¹ gminy, na obszarze której nieruchomoœæ
jest po³o¿ona, chyba ¿e odrêbne przepisy stanowi¹ inaczej. Je¿eli nieruchomoœæ jest po³o¿ona na obszarze kilku gmin, nieruchomoœæ staje siê w³asnoœci¹ gminy, na obszarze której znajduje siê jej wiêksza
czêœæ. Gmina ponosi odpowiedzialnoœæ z nieruchomoœci za jej obci¹¿enia, ograniczon¹ do wartoœci nabytej nieruchomoœci wed³ug stanu w chwili nabycia, a wed³ug cen rynkowych w chwili zaspokojenia
wierzyciela.”
W uzasadnieniu orzeczenia Trybuna³ przypomnia³, ¿e – w œwietle nauki prawa cywilnego – zrzeczenie
siê nieruchomoœci jest czynnoœci¹ jednostronn¹ konsensualn¹ o charakterze rozporz¹dzaj¹cym, wymagaj¹c¹ dla swej wa¿noœci zachowania formy aktu notarialnego. Zrzeczenie siê nie mo¿e byæ dokonane pod
warunkiem ani z zastrze¿eniem terminu. Zrzeczenie siê jest nieodwo³alne, ale jego autor (podmiot zrzekaj¹cy siê) – jak w przypadku ka¿dego innego oœwiadczenia – mo¿e uchyliæ siê od jego skutków z powo³aniem siê na wadê oœwiadczenia woli. W doktrynie przyjmuje siê doœæ powszechnie, ¿e nastêpuj¹ce w wyniku zrzeczenia siê nabycie nieruchomoœci przez gminê ma charakter pierwotny.
Polskie prawo cywilne, w zasadzie – poza wyj¹tkami wskazanymi w ustawie – nie zna czynnoœci prawnych jednostronnych, które wywo³ywa³yby skutki prawne w sferze innego podmiotu, bez jego udzia³u.
1
Kwestia „swobody czynnoœci jednostronnych”, na wzór swobody umów (art. 353 k.c.), jest analizowana
z regu³y w odniesieniu do stosunków zobowi¹zaniowych. Odrzuca siê j¹ zdecydowanie, przyjmuj¹c, ¿e istnieje numerus clausus czynnoœci jednostronnych, przez które mo¿na uczyniæ inn¹ osobê nie tylko d³u¿nikiem, ale tak¿e wierzycielem. Teza ta odnosi siê tym bardziej do stosunków w³asnoœciowych. Sam ustawodawca pos³uguje siê konstrukcj¹ czynnoœci prawnej jednostronnej tylko w œciœle okreœlonych sytuacjach. Wszystkie regulowane w kodeksie oœwiadczenia woli, które powoduj¹ zmianê sytuacji adresata
(np. przyjêcie oferty, uchylenie siê od skutków prawnych swego oœwiadczenia woli, wypowiedzenie, wezwanie do zap³aty, potr¹cenie) s¹ dokonywane w ramach istniej¹cego ju¿ stosunku prawnego. Ustawodawca nie przewiduje czynnoœci prawnej jednostronnej, która kreowa³aby now¹ relacjê prawn¹, narzuca³a innemu podmiotowi okreœlony status prawny. Nawet skutecznoœæ czynnoœci stanowi¹cych „czyste”
przysporzenia uzale¿niona jest od woli beneficjenta (przyk³adowo: zwolnienie z d³ugu – art. 508 k.c., darowizna – art. 888 i nast. k.c., dziedziczenie – art. 1012 k.c.).
W powy¿szym kontekœcie nale¿y stwierdziæ, ¿e konstrukcja przyjêta w art. 179 k.c. wyraŸnie ró¿ni siê
od pozosta³ych, znanych kodeksowi czynnoœci jednostronnych. Oœwiadczenie jednego podmiotu czyni
bowiem inny podmiot w³aœcicielem nieruchomoœci. Jeœli w³aœciciel z³o¿y stosowne oœwiadczenie woli,
gmina staje siê w³aœcicielem nieruchomoœci, bez wzglêdu na jej wolê nabycia w³asnoœci. Wola gminy jest
obojêtna. Brak te¿ innych warunków prawnych, od których uzale¿nione by³oby nabycie. W konsekwencji
– zdaniem Trybuna³u Konstytucyjnego – praktycznym skutkiem stosowania art. 179 k.c. w jego aktualnym brzmieniu jest nieuchronne nabywanie przez gminê w³asnoœci nieruchomoœci, których w³aœciciele
siê zrzekli.
Na tle przyjêtej w art. 156 k.c. zasady kauzalnoœci, zrzeczenie siê w³asnoœci nieruchomoœci (o którym
mowa w art. 179 k.c.) jest rozporz¹dzeniem wyj¹tkowym, gdy¿ ca³kowicie oderwanym od le¿¹cej u jego
podstaw causa. O wyzbyciu siê prawa, a zarazem o jego nabyciu przez inny, wskazany ustaw¹ podmiot,
decyduje wy³¹cznie niczym nieograniczona wola uprawnionego. Ukszta³towanie zrzeczenia siê w³asnoœci
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nieruchomoœci jako czynnoœci abstrakcyjnej, niepoddanej ¿adnej kontroli jest – jak ujmuje to s¹d konstytucyjny – „w pewnym sensie zaskakuj¹ce”. Pasuje ono do koncepcji prawa niemieckiego, k³ad¹cego
nacisk na pewnoœæ obrotu nieruchomoœciami i skupiaj¹cego siê na stanie ujawnionym w ksiêgach wieczystych w oderwaniu od podstaw prawnych dokonywanych wpisów.
Ponadto, Trybuna³ Konstytucyjny zwróci³ uwagê na problemy, jakie powstaj¹, gdy zmiana w³aœciciela
nieruchomoœci nie ma charakteru nastêpstwa prawnego. Szczególne cechy nieruchomoœci pozwalaj¹ na
wspó³istnienie na nich szeregu praw. Ta sama nieruchomoœæ czêsto jest przedmiotem wielu stosunków
prawnych. Ze wzglêdu na owo „uwik³anie” prawne nieruchomoœci, regulacja prawna zrzeczenia siê ich
w³asnoœci nie mo¿e ograniczaæ siê do wskazania, kto staje siê w³aœcicielem w nastêpstwie zrzeczenia. Niezbêdne jest rozstrzygniêcie o wszystkich prawach, zarówno rzeczowych, jak i obligacyjnych, których
przedmiotem jest nieruchomoœæ. Problemu tego nie rozwi¹zuje – zdaniem Trybuna³u – zawarte w art. 179
k.c. postanowienie, ¿e „gmina ponosi odpowiedzialnoœæ z nieruchomoœci za jej obci¹¿enia”. Wyk³adnia jêzykowa tego sformu³owania pozwala bowiem wnosiæ zaledwie, ¿e wierzyciele hipoteczni dotychczasowego w³aœciciela nieruchomoœci mog¹ liczyæ na zaspokojenie. Treœæ art. 179 k.c. nie daje natomiast podstaw do ustalenia, co siê dzieje z innymi prawami rzeczowymi ci¹¿¹cymi na nieruchomoœci (u¿ytkowanie,
s³u¿ebnoœæ) oraz z prawami najemców, dzier¿awców, do¿ywotników i innych wierzycieli dotychczasowego w³aœciciela, którzy – zgodnie z treœci¹ ³¹cz¹cego ich z nim stosunku prawnego – mogli korzystaæ w ograniczonym zakresie z nieruchomoœci. Przy za³o¿eniu pierwotnego charakteru nabycia w³asnoœci przez
gminê, zgodnie z zasadami ogólnymi, wszystkie te prawa powinny po prostu wygasaæ.
2.3. Istota problemu konstytucyjnego
S¹d konstytucyjny wyrazi³ obawê, ¿e zrzeczenie siê w³asnoœci nieruchomoœci, ukszta³towane przez
art. 179 k.c. jako czynnoœæ rozporz¹dzaj¹ca ca³kowicie oderwana od stoj¹cych za ni¹ przyczyn, stanowiæ
mo¿e narzêdzie powa¿nych nadu¿yæ gospodarczych i ukrywaæ dzia³ania podejmowane na szkodê gmin
i innych podmiotów. Trybuna³ zaznaczy³ przy tym, ¿e standardy konstytucyjne dopuszczaj¹ ró¿ne modele rozwi¹zania kwestii niechcianych nieruchomoœci. Wszystkie z nich musz¹ jednak akceptowaæ pryncypia ustrojowe zawarte w klauzuli demokratycznego pañstwa prawnego oraz konstytucyjne zasady chroni¹ce samodzielnoœæ prawn¹ gminy.
Trybuna³ Konstytucyjny odniós³ siê do argumentu nawi¹zuj¹cego do tezy, ¿e art. 179 k.c. mia³ na celu
rozszerzenie swobody w³aœciciela w dysponowaniu nieruchomoœci¹. „[…] we wspó³czesnej doktrynie prawa – czytamy w uzasadnieniu wyroku – odrzuca siê myœl, by w³asnoœæ, zw³aszcza nieruchomoœci, przys³ugiwa³a w egoistycznym interesie uprawnionego. Nikt dziœ nie podwa¿a spo³ecznego aspektu prawa
w³asnoœci. Konsekwencj¹ uznania go jest przyjêcie, ¿e w³asnoœæ nie ma charakteru absolutnego, lecz
mo¿e podlegaæ ograniczeniom. W prawie polskim myœl ta znalaz³a wyraz w samej definicji prawa w³asnoœci. […] W œwietle wspó³czesnego ujêcia prawa w³asnoœci i dotychczasowego stanowiska Trybuna³u Konstytucyjnego trudno jednoznacznie podzieliæ pogl¹d, i¿ uzale¿nienie skutecznoœci zrzeczenia siê w³asnoœci od zgody organu w³adzy publicznej, przewidziane przez art. 179 § 1 k.c. przed nowelizacj¹ z 2003 r.,
by³o niezgodne z Konstytucj¹. Niew¹tpliwie by³o to ograniczenie swobody rozporz¹dzania rzecz¹. Mog³o
ono pozostawaæ w sprzecznoœci z interesem w³aœciciela, zw³aszcza w sytuacji, gdy przedmiot w³asnoœci
znajdowa³ siê w stanie g³êbokiej degradacji, a zahamowanie tkwi¹cego w nim niebezpieczeñstwa wymaga³o znacznych nak³adów. Powstaje jednak pytanie, czy swobodne, wolne od jakiejkolwiek odpowiedzialnoœci, przerzucenie ciê¿aru -chcianej, zwykle zdewastowanej, nieruchomoœci na 179aœciciela publicznego jest spo³ecznie uzasadnione. Trybuna³ zwraca uwagê, ¿e dla odpowiedzi na to pytanie niewielkie
znaczenie ma fakt formalnego ograniczenia odpowiedzialnoœci podmiotu publicznego za d³ugi dotychczasowego w³aœciciela nieruchomoœci. Zasadnicz¹ kwesti¹ jest bowiem koszt zabezpieczenia nieruchomoœci, a raczej – zabezpieczenia otoczenia przed jej szkodliwym oddzia³ywaniem. Ze wzglêdu na tego rodzaju sytuacje, uzale¿nienie skutecznoœci zrzeczenia siê od zgody w³aœciwego organu mo¿na usprawiedliwiæ potrzeb¹ ochrony innych ni¿ w³asnoœæ wartoœci konstytucyjnych (art. 31 ust. 3 Konstytucji). Wymaganie zgody organu w³adzy publicznej mo¿e s³u¿yæ kontroli przyczyn zrzeczenia siê i zapobiegaæ przypadkom nadu¿ycia prawa przez w³aœciciela, który zrzeka³by siê w³asnoœci niejako szkodê podmiotu, któremu w³asnoœæ ma przypaœæ. […] zgoda organu nie musi przybieraæ formy decyzji administracyjnej; mo¿e
byæ ukszta³towana jako wyraz woli podmiotu, który ma nabyæ w³asnoœæ niechcianej nieruchomoœci. Trybuna³ Konstytucyjny podkreœla, ¿e na tle regulacji prawnej obowi¹zuj¹cej do wrzeœnia 2003 r. zgoda organu administracji rz¹dowej (art. 179 § 1 k.c.), po pewnych wahaniach doktrynalnych, ostatecznie nie
by³a kwalifikowana jako czynnoœæ z zakresu imperium, lecz w³aœnie jako czynnoœæ cywilnoprawna […].
Oœwiadczenie woli zawieraj¹ce zgodê na zrzeczenie siê niew¹tpliwie s³u¿y³o ochronie Skarbu Pañstwa.
Wydaje siê, ¿e ochrona interesu podmiotu, wskazanego jako potencjalny w³aœciciel, mimo ¿e jest on podmiotem publicznym, niekoniecznie musi z góry ustêpowaæ wobec interesu dotychczasowego w³aœciciela,
który chce siê wyzbyæ nieruchomoœci. […] powodów przemawiaj¹cych za uzale¿nieniem zrzeczenia siê od
zgody organu w³adzy publicznej nie mo¿na sprowadzaæ do tych, które p³ynê³y z ideologicznych za³o¿eñ
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pañstwa komunistycznego. W ocenie Trybuna³u, za kontrol¹ czynnoœci zrzeczenia siê przemawiaj¹ racjonalne argumenty, aktualne w demokratycznym pañstwie prawnym. Poza przywo³an¹ ju¿ potrzeb¹ przeciwstawienia siê egoistycznej samowoli w³aœcicieli nadu¿ywaj¹cych swego prawa, poza wzglêdami bezpieczeñstwa publicznego i ochrony œrodowiska, wchodzi te¿ w grê pewnoœæ obrotu nieruchomoœciami.
O ile trudno mówiæ o polskiej tradycji swobodnego zrzeczenia siê w³asnoœci nieruchomoœci, o tyle zdecydowanie trzeba podkreœliæ, ¿e tradycj¹ polskiej myœli prawniczej jest przejmowanie nieruchomoœci,
których w³asnoœci w³aœciciele siê zrzekli, przez Skarb Pañstwa. […] regulacja wprowadzona w 2003 r. stanowi wy³om w dotychczas ukszta³towanej tradycji. […] Fakt, ¿e ustawodawca zniós³ zasadê jednolitej
w³asnoœci pañstwowej i kreowa³ kategoriê w³asnoœci komunalnej zaledwie tworzy mo¿liwoœæ przekazywania gminom w³asnoœci, nie determinuje jednak takiej decyzji legislacyjnej. Mimo tych okolicznoœci
ustawodawca móg³ pozostawiæ nieruchomoœci, których w³aœciciele siê zrzekli, w gestii Skarbu Pañstwa”.
Ostatecznie Trybuna³ Konstytucyjny doszed³ do wniosku, ¿e art. 179 k.c. dotyka prywatnoprawnej
sfery podmiotowoœci gmin, a nie ich funkcji publicznoprawnej. Ze znowelizowanego przepisu nie wynikaj¹ bowiem nowe zadania publiczne gmin, lecz nowy, podlegaj¹cy regu³om prawa cywilnego, tryb nabywania przez nie w³asnoœci nieruchomoœci. Aby odpowiedzieæ na pytanie o konstytucyjnoœæ art. 179 k.c.,
trzeba zatem dokonaæ konfrontacji zrzeczenia siê w³asnoœci, w kszta³cie nadanym mu przez ten przepis,
z wynikaj¹c¹ z art. 165 Konstytucji zasad¹, i¿ gminy w obrocie cywilnoprawnym, zw³aszcza w zakresie
prawa w³asnoœci i praw maj¹tkowych, powinny byæ traktowane jak inne podmioty prywatnoprawne.
Zdaniem Trybuna³u Konstytucyjnego, konfrontacja ta wskazuje jednoznacznie na naruszenie art. 165
Konstytucji.
Analizuj¹c charakter prawny zrzeczenia siê i jego skutki w postaci nabycia praw i zobowi¹zañ Trybuna³ Konstytucyjny wykaza³, ¿e art. 179 k.c. zdecydowanie odbiega od regu³, na których opieraj¹ siê konstrukcje cywilistyczne. Na jego podstawie, dowolny podmiot, dokonuj¹c w pe³ni swobodnej, jednostronnej czynnoœci prawnej, oderwanej od przyczyn gospodarczych, doprowadza do nabycia przez gminê, nawet wbrew jej woli, w³asnoœci nieruchomoœci. Treœæ przepisu nie pozwala w sposób jednoznaczny ustaliæ
zakresu odpowiedzialnoœci gminy za zobowi¹zania zaci¹gniête przez zrzekaj¹cego siê, a dotycz¹ce nieruchomoœci; stosuj¹c ogólne zasady wyk³adni, mo¿na dojœæ do wniosku, ¿e jednostronna czynnoœæ prawna
zrzeczenia siê w³asnoœci skutkuje nie tylko nabyciem w³asnoœci przez gminê, ale ponadto czyni j¹ d³u¿nikiem niektórych wierzycieli dotychczasowego w³aœciciela (przynajmniej tych, których prawa by³y ujawnione w ksiêdze wieczystej oraz najemców lokali). Takie ukszta³towanie czynnoœci prawnej zrzeczenia siê
w³asnoœci nieruchomoœci stanowi doœæ oczywiste naruszenie równorzêdnoœci podmiotów, podstawowej
zasady prawa cywilnego, stanowi¹cej zarazem cechê pozwalaj¹c¹ odró¿niæ stosunki cywilnoprawne od
stosunków publicznoprawnych. Zasada swobody woli, oznaczaj¹ca prawo ka¿dego podmiotu do decydowania poprzez czynnoœci prawne (oœwiadczenia woli) o w³asnej sytuacji prawnej, a z drugiej strony – brak
mo¿liwoœci jednostronnego kszta³towania sytuacji innego podmiotu to niekwestionowane podstawy obrotu cywilnoprawnego. Ze wzglêdu na treœæ art. 165 Konstytucji dotycz¹ one tak¿e jednostek samorz¹du
terytorialnego, przynajmniej w takim zakresie, w jakim uczestnicz¹ one w tym obrocie. Trybuna³ Konstytucyjny podziela wiêc ocenê, ¿e przyjmuj¹c kwestionowane rozwi¹zanie prawne, ustawodawca ca³kowicie zlekcewa¿y³ podmiotowoœæ prawn¹ gmin, statuowan¹ w art. 165 Konstytucji. Ustawodawca zignorowa³ byt gmin jako podmiotów prawa prywatnego, uczestnicz¹cych w obrocie cywilnoprawnym.
Trybuna³ Konstytucyjny wielokrotnie mia³ okazjê wypowiadaæ siê na temat sytuacji gmin, zw³aszcza
w kontekœcie ograniczeñ przys³uguj¹cego im prawa w³asnoœci i szczególnych zasad traktowania mienia
komunalnego. W tym zakresie mo¿na wskazaæ orzeczenia, w których akceptacjê znalaz³o rozszerzenie
mo¿liwoœci ingerencji ustawodawcy w sferê maj¹tkow¹ gmin. Wiêksza swoboda ustawodawcy w tym zakresie wynika zarówno z koniecznoœci dokoñczenia procesu przemian ustrojowych, czasem dokonuj¹cych siê kosztem gmin (np. „uw³aszczenie” niektórych osób prawnych, przekszta³cenie prawa u¿ytkowania wieczystego w prawo w³asnoœci), jak i z koniecznoœci zapewnienia realizacji przez gminy ich zadañ
publicznoprawnych oraz os³ony socjalnej okreœlonych grup spo³ecznych (np. ograniczenia wysokoœci
czynszów w budynkach komunalnych). Przys³uguj¹ce gminom prawo w³asnoœci musi ust¹piæ wobec
przewa¿aj¹cego interesu publicznego, a tym bardziej – wobec potrzeby realizacji konstytucyjnych praw
jednostek. Trybuna³ zwróci³ jednak uwagê na zasadnicze ró¿nice miêdzy regulacjami o charakterze systemowym, s³u¿¹cym realizacji pewnej ogólnej wizji ustawodawcy i osi¹gniêciu okreœlonego celu ustrojowego czy spo³ecznego (np. w zakresie struktury w³asnoœci, ochrony lokatorów, itp.), a unormowaniem zawartym w art. 179 k.c., które nie s³u¿y celowi o charakterze publicznym, ma charakter œciœle cywilistyczny, w pewnym sensie incydentalny, a gdy chodzi o ostateczny skutek – stanowi podstawê przejœcia w³asnoœci nieruchomoœci z dowolnego podmiotu na gminê. Zagwarantowanie w³aœcicielom ca³kowitej dowolnoœci wyzbywania siê nieruchomoœci nie jest wartoœci¹ konstytucyjn¹, której urzeczywistnienie usprawiedliwia³oby naruszenie innych konstytucyjnych wartoœci.
Trybuna³ Konstytucyjny stwierdzi³ ponadto, ¿e art. 179 k.c. jest niezgodny z art. 2 Konstytucji (zasada
demokratycznego pañstwa prawnego), poniewa¿:
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(a) nie okreœla zakresu odpowiedzialnoœci gmin za zobowi¹zania ci¹¿¹ce na nabywanej nieruchomoœci
(naruszenie zasad prawid³owej legislacji);
(b) narusza zasadê równorzêdnoœci podmiotów obrotu cywilnoprawnego, która w stosunkach prywatnoprawnych jest odbiciem konstytucyjnej zasady równoœci podmiotów wobec prawa.
2.4. Postulaty de lege ferenda wyra¿one przez Trybuna³ Konstytucyjny w uzasadnieniu
W uzasadnieniu wyroku Trybuna³ wypowiedzia³ siê o po¿¹danym kierunku zmiany regulacji odnosz¹cych siê do zrzeczenia prawa w³asnoœci nieruchomoœci.
„Trybuna³ Konstytucyjny – czytamy we wskazanym uzasadnieniu – nie mo¿e wskazaæ, w jaki sposób
powinna zostaæ uregulowana kwestia zrzeczenia siê w³asnoœci nieruchomoœci, w szczególnoœci, któremu
z podmiotów – Skarbowi Pañstwa czy gminom – powinna przypadaæ w³asnoœæ nieruchomoœci, których
w³aœciciele siê zrzekli. Z Konstytucji mo¿na jednak wyprowadziæ szereg zasad, na które zwrócono uwagê
w uzasadnieniu, a których uwzglêdnienie w toku kszta³towania przepisu zapewnia zachowanie konstytucyjnych standardów, zw³aszcza w odniesieniu do poszanowania praw i interesów osób trzecich. […]
w³asnoœæ, nie bêd¹c prawem absolutnym, musi byæ ukszta³towana w sposób zapewniaj¹cy poszanowanie praw innych podmiotów. Postulat ten dotyczy zw³aszcza w³asnoœci nieruchomoœci, która funkcjonuje
zawsze w okreœlonym otoczeniu prawnym, kontekœcie spo³ecznym, uwzglêdnianym dot¹d przez ustawodawcê, tak¿e przy regulacji przejœcia prawa w³asnoœci na inny podmiot (przyk³adowo unormowanie praw
osób trzecich w postêpowaniu wyw³aszczeniowym: art. 116 ust. 1, art. 118 a, art. 119 ustawy o gospodarce nieruchomoœciami). Trybuna³ zwróci³ te¿ uwagê na rolê, jak¹ – w ustawodawstwach innych pañstw,
a tak¿e w prawie polskim – odgrywa jawnoœæ w dziedzinie stosunków w³asnoœciowych. Tak¿e nabycie
w³asnoœci nieruchomoœci, której w³aœciciel siê zrzek³, musi byæ jawne. Trybuna³ Konstytucyjny podkreœla, ¿e ograniczenie prawa w³asnoœci ze wzglêdu na prawa innych osób znajduje sw¹ konstytucyjn¹ podstawê w art. 31 ust. 3 Konstytucji. W przypadku czynnoœci zrzeczenia siê postulat poszanowania praw innych osób dotyczy zarówno podmiotu, któremu prawo w³asnoœci ma przypaœæ, jak i osób trzecich, uprawnionych z tytu³u praw na nieruchomoœci. Trybuna³ Konstytucyjny nie widzi przyczyn, dla których czynnoœæ zrzeczenia siê w³asnoœci nieruchomoœci mia³aby byæ – wbrew wszelkim zasadom prawa cywilnego
i postulatom p³yn¹cym z Konstytucji – ukszta³towana jako wyraz absolutnej, niepodlegaj¹cej ¿adnej kontroli, swobody w³aœciciela.”
2.5. Termin na wykonanie orzeczenia
Trybuna³ Konstytucyjny zdecydowa³ siê przesun¹æ termin utraty mocy obowi¹zuj¹cej art. 179 k.c. na
dzieñ 15 lipca 2006 r.
2.6. Informacja o wykonywaniu orzeczenia przez inny podmiot
W dniu 7 kwietnia 2006 r. do Sejmu wp³yn¹³ rz¹dowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 486). Na jego podstawie Sejm uchwali³ ustawê z dnia
13 lipca 2006 r., która wprowadza³a do kodeksu cywilnego przepis w brzmieniu:
1
„Art. 179 .
§ 1. W³aœciciel nieruchomoœci, który zamierza zrzec siê jej w³asnoœci, sk³ada zaproszenie do zawarcia
umowy przekazania w³asnoœci nieruchomoœci gminie w³aœciwej ze wzglêdu na miejsce po³o¿enia nieruchomoœci, a odpis zaproszenia dorêcza w³aœciwemu staroœcie do wiadomoœci.
§ 2. Je¿eli nieruchomoœæ jest po³o¿ona na obszarze kilku gmin zaproszenie do zawarcia umowy, o której
mowa w § 1, w³aœciciel nieruchomoœci sk³ada jednej z gmin.
§ 3. Je¿eli umowa przekazania w³asnoœci nieruchomoœci gminie nie zostanie zawarta w terminie szeœciu
miesiêcy od dnia z³o¿enia zaproszenia do jej zawarcia albo gdy gmina przed up³ywem tego terminu oœwiadczy na piœmie, ¿e umowy nie zawrze, w³aœciciel nieruchomoœci mo¿e siê jej zrzec, sk³adaj¹c oœwiadczenie woli w formie aktu notarialnego.
§ 4. Nieruchomoœæ, której w³aœciciel siê zrzek³, staje siê w³asnoœci¹ Skarbu Pañstwa. Skarb Pañstwa ponosi odpowiedzialnoœæ z nieruchomoœci za jej obci¹¿enia.”
Ustawê tê zawetowa³ Prezydent RP (odmówi³ jej podpisania). Weto Prezydenta RP rozpatrywa³ Sejm,
nie zdo³a³ jednak go „odrzuciæ” („ponownie uchwaliæ ustawy”), co spowodowa³o, ¿e ustawa w ca³oœci nie
dosz³a do skutku.
3. Cele i zakres projektowanej ustawy
3.1. Uwagi ogólne
Na sposób wykonania wyroku z dnia 15 marca 2005 r. decyduj¹ce znacznie powinny mieæ nastêpuj¹ce
okolicznoœci:
(a) instytucja zrzeczenia siê prawa w³asnoœci nieruchomoœci nie mo¿e pomijaæ elementu, jakim jest
stanowisko (wola) podmiotu, który „uzyska” to prawo. Kwesti¹ otwart¹ wydaje siê byæ natomiast wskaza-
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nie podmiotu w³aœciwego do „wyra¿enia zgodny” na zrzeczenie siê prawa nieruchomoœci oraz podmiotu,
któremu prawo w³asnoœci przypadnie (mog¹ to byæ ró¿ne podmioty);
(b) konstrukcja normatywna przepisu o zrzeczeniu siê prawa w³asnoœci nieruchomoœci musi gwarantowaæ poszanowanie praw rzeczowych i obligacyjnych osób trzecich, powi¹zanych z prawem w³asnoœci
nieruchomoœci;
(c) jak ustali³ Trybuna³, zrzeczenie siê prawa w³asnoœci nieruchomoœci stanowi czynnoœæ z zakresu
prawa cywilnego, a wiêc dotyczy sfery prywatnoprawnej podmiotowoœci gminy, a nie wykonywania przez
ni¹ funkcji w³adczych. W tym sensie administracyjnoprawne regulacje nak³adaj¹ce na gminê obowi¹zek
„przyjmowania” nieruchomoœci ze wzglêdu na realizacjê jakkolwiek okreœlonych celów publicznych, zawsze musz¹ byæ konfrontowane z dyspozycj¹ art. 165 Konstytucji (samodzielnoœæ gminy w obrocie cywilnoprawnym);
(d) instytucja zrzeczenia siê w³asnoœci nieruchomoœci nie stanowi fragmentu szerszego unormowania
maj¹cego na celu kompleksow¹ reformê stosunków w³asnoœciowych (np. dokoñczenie procesu przemian
ustrojowych), co – potencjalnie – mog³oby uzasadniaæ g³êbsz¹ ingerencjê w sferê maj¹tkow¹ gmin;
(e) za³o¿enie nowelizacji art. 179 k.c. powinno odrzucaæ tezê o nieograniczonym prawie w³aœciciela do
rozporz¹dzania prawem w³asnoœci nieruchomoœci; za wprowadzeniem kontroli zrzeczenia w³asnoœci nieruchomoœci mog¹ przemawiaæ m.in.: wzglêdy bezpieczeñstwa publicznego, ochrony œrodowiska, pewnoœæ obrotu nieruchomoœciami.
3.2. Propozycja zmiany przepisu
Maj¹c na uwadze koniecznoœæ wykonania wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego z dnia 15 marca 2005 r.
(sygn. akt K 9/04), kieruj¹c siê brzmieniem sentencji wyroku oraz motywami jego uzasadnienia, proponuje siê, aby art. 179 kodeksu cywilnego uzyska³ nastêpuj¹c¹ treœæ:
„Art. 179.
§ 1. W³aœciciel mo¿e wyzbyæ siê w³asnoœci nieruchomoœci przez to, ¿e siê jej zrzeknie. Zrzeczenie siê wymaga formy aktu notarialnego. Do zrzeczenia siê w³asnoœci nieruchomoœci potrzebna jest zgoda starosty
wykonuj¹cego to zadanie jako zadanie z zakresu administracji rz¹dowej.
§ 2. Nieruchomoœæ, której w³asnoœci w³aœciciel siê zrzek³, staje siê w³asnoœci¹ Skarbu Pañstwa. Skarb
Pañstwa ponosi odpowiedzialnoœæ z nieruchomoœci za jej obci¹¿enia. Je¿eli w chwili zrzeczenia siê w³asnoœci nieruchomoœci przys³ugiwa³o Skarbowi Pañstwa w stosunku do niej ustawowe prawo pierwokupu,
odpowiedzialnoœæ ta ogranicza siê do sumy, która nale¿a³aby siê zrzekaj¹cemu w razie wykonania prawa
pierwokupu.”
Proponowana regulacja de facto przywraca przepis, który obowi¹zywa³ przed nowelizacj¹ kodeksu cywilnego z 2003 r. (uchwalon¹ wówczas wersjê art. 179 k.c. Trybuna³ derogowa³). Spe³nia ona równie¿ warunki, jakie pod adresem przysz³ej zmiany kodeksu cywilnego sformu³owa³ Prezydent RP, wetuj¹c ustawê z dnia 13 lipca 2006 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (zob. druk sejmowy nr 879 z 10 sierpnia 2006 r.).
Projekt zawiera nowelizacjê ustawy – Prawo o notariacie, której istot¹ jest na³o¿enie na notariusza,
który sporz¹dzi³ akt notarialny dotycz¹cy zrzeczenia w³asnoœci nieruchomoœci, obowi¹zku niezw³ocznego przes³ania (z urzêdu) wypisu tego aktu w³aœciwemu staroœcie.
4. Skutki finansowe wykonania projektowanej ustawy
Ustawa nie powoduje skutków finansowych dla bud¿etu pañstwa. Tworzy ona podstawy prawne do
uzyskiwania prawa w³asnoœci nieruchomoœci przez Skarb Pañstwa. W niektórych przypadkach mo¿e
wi¹zaæ siê to z koniecznoœci¹ poniesienia nak³adów finansowych z bud¿etu pañstwa (np. za obci¹¿enia
nieruchomoœci), niemniej jednak wydatki te nie mog¹ byæ traktowane jako bezpoœredni skutek prawny
wejœcia projektowanej ustawy w ¿ycie.
5. Oœwiadczenie o zgodnoœci z prawem Unii Europejskiej
Projektowana ustawa jest zgodna z prawem Unii Europejskiej.
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UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 7 lutego 2008 r.
w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy
o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw
Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Senat
wnosi do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej projekt ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw.
Jednoczeœnie upowa¿nia senator Gra¿ynê Sztark do reprezentowania Senatu w pracach nad projektem.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ

projekt

USTAWA
z dnia
o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw

1)

Art. 1.
W ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277, Nr 57, poz. 390, Mr 140,
poz. 981 i Nr 165, poz. 1170) w art. 135f w ust. 1 po pkt 4 dodaje siê pkt 4a w brzmieniu:
„4a) ustanowienia obroñcy, którym mo¿e byæ policjant, adwokat albo radca prawny;”.
Art. 2.
W ustawie z dnia 12 paŸdziernika 1990 r. o Stra¿y Granicznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 234, poz. 1997,
2)
z póŸn. zm. ) w art. 136a ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Obroñc¹ w postêpowaniu dyscyplinarnym mo¿e byæ wskazany przez obwinionego funkcjonariusz
Stra¿y Granicznej, adwokat albo radca prawny. Obroñca jest uprawniony do reprezentowania obwinionego w granicach udzielonego na piœmie pe³nomocnictwa.”.
Art. 3.
3)

W ustawie z dnia 24 lipca 1999 r. o S³u¿bie Celnej (Dz. U. z 2004 r. Nr 156, poz. 1641, z póŸn. zm. )
w art. 70 po ust. 1 dodaje siê ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Obwiniony ma prawo korzystania z pomocy wybranego przez siebie obroñcy. Obroñc¹ mo¿e byæ
upe³nomocniony funkcjonariusz celny, adwokat albo radca prawny.”.
1)

Niniejsz¹ ustaw¹ zmienia siê tak¿e ustawê z dnia 12 paŸdziernika 1990 r. o Stra¿y Granicznej oraz ustawê z dnia 24 lipca 1999 r.
o S³u¿bie Celnej.
2)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta³y og³oszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 90, poz. 757, z 2006 r. Nr 104, poz. 708
i 711, Nr 170, poz. 1218, oraz z 2007 r. Nr 57, poz. 390 i nr 82 poz. 558.
3)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta³y og³oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 167, poz. 1399,
z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1218 i Nr 218, poz. 1592 oraz z 2007 r. Nr 57, poz. 390 i Nr 89, poz. 589.

5. posiedzenie Senatu w dniach 6 i 7 lutego 2008 r.
276

Uchwa³a Senatu w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy
o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw

Art. 4.
Do postêpowañ dyscyplinarnych wszczêtych i niezakoñczonych do dnia wejœcia w ¿ycie niniejszej
ustawy stosuje siê przepisy tej ustawy.
Art. 5.
Ustawa wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia.

5. posiedzenie Senatu w dniach 6 i 7 lutego 2008 r.
Uchwa³a Senatu w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy
o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw

277

UZASADNIENIE
1. Ustawa wykonuj¹ca wyrok Trybuna³u Konstytucyjnego
Projektowana ustawa stanowi wykonanie obowi¹zku dostosowania systemu prawa do wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego z dnia 19 marca 2007 r. (sygn. akt K 47/05), stwierdzaj¹cego niezgodnoœæ z Konstytucj¹:
(a) art. 136a ust. 2 zdanie pierwsze ustawy z dnia 12 paŸdziernika 1990 r. o Stra¿y Granicznej (Dz. U.
z 2005 r. Nr 234, poz. 1997 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 170, poz. 1218), w brzmieniu nadanym przez art. 1 pkt 39 ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o zmianie ustawy o Stra¿y Granicznej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 90, poz. 757);
(b) art. 135f ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277);
(c) art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 24 lipca 1999 r. o S³u¿bie Celnej (Dz. U. z 2004 r. Nr 156, poz. 1641 i Nr 273,
poz. 2703, z 2005 r. Nr 167, poz. 1399 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1218 i Nr 218, poz. 1592).
Zgodnie z art. 190 ust. 1 Konstytucji, orzeczenia Trybuna³u Konstytucyjnego maj¹ moc powszechnie
obowi¹zuj¹c¹ i s¹ ostateczne.
Sentencja orzeczenia opublikowana zosta³a w Dz. U. z 2007 r., Nr 57, poz. 390 (dzieñ publikacji wyroku – 2 kwietnia 2007 r.). Pe³ny tekst orzeczenia, wraz z uzasadnieniem, zamieszczony zosta³ w OTK Z.U.
z 2007 r., Nr 3A, poz. 27.
2. Przedmiot i istota rozstrzygniêcia Trybuna³u Konstytucyjnego
Zaskar¿one do Trybuna³ Konstytucyjnego przepisy dotyczy³y reprezentowania funkcjonariuszy Stra¿y
Granicznej, Policji oraz S³u¿by Celnej, w postêpowaniach dyscyplinarnych przez podmioty wystêpuj¹ce
w roli ich obroñców.
Zgodnie z treœci¹ art. 136a ust. 2 ustawy o Stra¿y Granicznej: „obroñc¹ w postêpowaniu dyscyplinarnym mo¿e byæ wy³¹cznie wskazany przez obwinionego funkcjonariusz Stra¿y Granicznej”. W art. 135f
ust. 1 pkt 4 ustawy o Policji zawarta zosta³a podobna regulacja. Obwinionemu pozostawiono jedynie prawo do ustanowienia obroñcy „za jego zgod¹ spoœród policjantów”. Z kolei na podstawie art. 70 ust. 1 ustawy o S³u¿bie Celnej obwiniony ma prawo korzystania z pomocy wybranego przez siebie obroñcy „spoœród
funkcjonariuszy celnych”.
Istot¹ powy¿szych regulacji by³o ograniczenie (zawê¿enie) krêgu podmiotów, spoœród których obwiniony w postêpowaniu dyscyplinarnym mia³ prawo wybraæ obroñcê, wy³¹cznie do funkcjonariuszy danej
s³u¿by. Skar¿¹cy te przepisy Rzecznik Praw Obywatelskich wyrazi³ przypuszczenie, ¿e: „Odebranie funkcjonariuszom uprawnienia do ustanowienia obroñc¹ w postêpowaniu dyscyplinarnym adwokata czy
radcy prawnego uniemo¿liwi³o realizowanie istotnego elementu prawa do obrony (w sensie formalnym),
zagwarantowanego ka¿demu w art. 42 ust. 2 Konstytucji.”
Konstytucja okreœla podstawowe zasady odpowiedzialnoœci karnej, w tym prawo do obrony. Zgodnie
z art. 42 ust. 2 Konstytucji: „Ka¿dy, przeciw komu prowadzone jest postêpowanie karne, ma prawo do obrony we wszystkich stadiach postêpowania. Mo¿e on w szczególnoœci wybraæ obroñcê lub na zasadach
okreœlonych w ustawie korzystaæ z obroñcy z urzêdu”.
Trybuna³ konsekwentnie stoi na stanowisku, ¿e: „Konstytucyjne prawo do obrony nale¿y rozumieæ
szeroko, jest ono bowiem nie tylko fundamentaln¹ zasad¹ procesu karnego, ale te¿ elementarnym standardem demokratycznego pañstwa prawnego. Prawo to przys³uguje ka¿demu od chwili wszczêcia przeciwko niemu postêpowania karnego (w praktyce od chwili przedstawienia zarzutów) a¿ do wydania prawomocnego wyroku, obejmuje równie¿ etap postêpowania wykonawczego. Prawo do obrony w procesie
karnym ma wymiar materialny i formalny. Obrona materialna to mo¿noœæ bronienia przez oskar¿onego
jego interesów osobiœcie (np. mo¿noœæ odmowy sk³adania wyjaœnieñ, prawo wgl¹du w akta i sk³adania
wniosków dowodowych). Obrona formalna to prawo do korzystania z pomocy obroñcy z wyboru lub
z urzêdu. Obroñca jest pe³nomocnikiem oskar¿onego, jego procesowym przedstawicielem, a jego g³ównym zadaniem jest ochrona oskar¿onego w taki sposób, by cel procesu karnego osi¹gniêty zosta³ z zagwarantowaniem prawa do obrony. Charakter dzia³añ obroñcy determinowany jest interesem prawnym oskar¿onego, dla którego ochrony przepisy procedury karnej przewiduj¹ szereg koniecznych uprawnieñ.”
(wyrok TK z 17 lutego 2004 r.; sygn. akt SK 39/02).
Na tym tle, nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e postêpowania karnego, o którym mowa art. 42 ust. 2 Konstytucji,
nie mo¿na uto¿samiaæ z postêpowaniem dyscyplinarnym. Z drugiej jednak strony, Trybuna³ Konstytucyjny stwierdza, ¿e „wszystkie gwarancje, ustanowione w rozdziale II Konstytucji, znajduj¹ zastosowanie
tak¿e wówczas, gdy mamy do czynienia z postêpowaniem dyscyplinarnym. Gwarancje te odnosz¹ siê bowiem do wszelkich postêpowañ represyjnych, tzn. postêpowañ, których celem jest poddanie obywatela
jakiejœ formie ukarania lub jakiejœ sankcji, a wiêc tak¿e postêpowañ dyscyplinarnych.
W rezultacie art. 42-45, a tak¿e art. 78 Konstytucji, znajduj¹ zastosowanie do oceny regulacji nie tylko
o stricte karnym charakterze, ale równie¿ do podstaw i procedury odpowiedzialnoœci dyscyplinarnej, bo –
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jak wskazuje doktryna prawa karnego – „zjawisko karania nie ogranicza siê wy³¹cznie do sfery pañstwowego prawa karnego. Najbli¿sze pañstwowemu prawu karnemu jest prawo dyscyplinarne, które wprost
uwa¿aæ mo¿na za szczególn¹ ga³¹Ÿ czy rodzajow¹ odmianê prawa karnego” (M. Cieœlak, Polskie prawo
karne. Zarys systemowego ujêcia, Warszawa 1994, s. 22-23; zob. te¿ wyrok TK z 8 grudnia 1998 r., sygn.
akt K. 41/97).
Na ustawodawcy ci¹¿y obowi¹zek takiego ukszta³towania przepisów reguluj¹cych wszelkiego rodzaju
postêpowania dyscyplinarne, aby – tak jak w postêpowaniu karnym – zapewnia³y odpowiedni poziom
prawa do obrony, w wymiarze materialnym i formalnym.
Zakwestionowane przepisy ustaw o Stra¿y Granicznej, Policji i S³u¿bie Celnej przyznaj¹ obwinionym
w postêpowaniu dyscyplinarnym prawo do wyboru obroñcy, jednoczeœnie jednak ograniczaj¹ mo¿liwoœæ
wyboru wy³¹cznie do funkcjonariuszy danej s³u¿by. W opinii Trybuna³u, taka regulacja budzi zastrze¿enia
co do formalnego wymiaru prawa do obrony. Obrona powierzona funkcjonariuszowi Stra¿y Granicznej, Policjantowi czy funkcjonariuszowi S³u¿by Celnej nie gwarantuje – nawet przy do³o¿eniu przez nich najwy¿szej starannoœci – nale¿ytego poziomu obrony obwinionego, który w wiêkszym stopniu zapewniæ mo¿e zawodowy prawnik. Ponadto, czynnoœci zwi¹zane z obron¹ funkcjonariusz wykonuje obok swych podstawowych, wynikaj¹cych z charakteru s³u¿by, obowi¹zków, nie przestaj¹c byæ tak¿e funkcjonariuszem usytuowanym w okreœlonej strukturze, w warunkach podleg³oœci s³u¿bowej, maj¹cym naturalne dla ka¿dego
aspiracje zawodowe. Nieprofesjonalny pe³nomocnik nie bêdzie w stanie zapewniæ nale¿ytej obrony chocia¿by dlatego, ¿e z ewentualnym prze³o¿onym dyscyplinarnym ³¹czy go stosunek podleg³oœci s³u¿bowej.
Zdaniem Trybuna³u Konstytucyjnego rozwi¹zañ przyjêtych w zaskar¿onych przepisach nie mo¿na
broniæ, powo³uj¹c siê na specyfikê tzw. s³u¿b mundurowych. W wypadku tych s³u¿b, jak i w innych wypadkach, ograniczenie praw jednostki musi mieæ odpowiednie uzasadnienie, innymi s³owy musi byæ proporcjonalne.
Trybuna³ Konstytucyjny wskaza³ na fakt, ¿e w aktualnym stanie prawnym niektóre „ustawy pragmatyczne” przewiduj¹ mo¿liwoœæ ustanawiania pe³nomocnikiem adwokata lub radcê prawnego. Tytu³em
przyk³adu nale¿y wymieniæ: art. 123 ust. 4 ustawy z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rz¹du (Dz.
U. z 2004 r. Nr 163, poz. 1712, ze zm.), czy § 15 ust. 2 rozporz¹dzenia z dnia 14 listopada 1996 r. w sprawie
regulaminu dyscyplinarnego funkcjonariuszy S³u¿by Wiêziennej (Dz. U. Nr 135, poz. 634, ze zm.).
3. Cele i zakres projektowanej ustawy
Maj¹c na uwadze koniecznoœæ wykonania wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego z dnia 19 marca 2007 r.
(wywo³uje on skutki prawne z dniem publikacji, tj. od dnia 2 kwietnia 2007 r.), proponuje siê, aby w zakwestionowanych przez Trybuna³ przepisach poszerzyæ kr¹g osób, spoœród których obwiniony w postêpowaniu dyscyplinarnym mo¿e wybraæ obroñcê (adwokaci, radcowie prawni).
W projekcie zamieszczony zosta³ przepis przejœciowy (art. 4), przes¹dzaj¹cy stosowanie ustawy równie¿ do spraw, które w momencie wejœcia w ¿ycie ustawy by³y „w toku” (zasada bezpoœredniego dzia³ania
prawa nowego).
4. Skutki finansowe wykonania projektowanej ustawy
Ustawa nie powoduje skutków finansowych dla bud¿etu pañstwa.
5. Oœwiadczenie o zgodnoœci z prawem Unii Europejskiej
Projektowana ustawa jest zgodna z prawem Unii Europejskiej.
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UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 7 lutego 2008 r.
w sprawie zmiany Regulaminu Senatu
Art. 1.
W uchwale Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 listopada 1990 r. – Regulamin Senatu (M.P.
z 2002 r. Nr 54, poz. 741, z 2004 r. Nr 15, poz. 232 i Nr 18, poz. 302, z 2005 r. Nr 65, poz. 894, Nr 71, poz. 975
i Nr 84, poz. 1201, z 2006 r. Nr 21, poz. 232, Nr 36, poz. 392 i Nr 85, poz. 859 oraz z 2007 r. Nr 15, poz. 156,
Nr 48, poz. 565 i Nr 86, poz. 925) w art. 8 w ust. 1 uchyla siê pkt 19a.
Art. 2.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ

UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 7 lutego 2008 r.
w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny
Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Senat
wnosi do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny.
Jednoczeœnie upowa¿nia senatora Bohdana Paszkowskiego do reprezentowania Senatu w pracach
nad projektem.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ

projekt

USTAWA
z dnia
o zmianie ustawy – Kodeks karny
Art. 1.
1)

W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z póŸn. zm. )w art. 226 § 1
otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Kto zniewa¿a funkcjonariusza publicznego lub osobê do pomocy mu przybran¹, podczas i w zwi¹zku z pe³nieniem obowi¹zków s³u¿bowych,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnoœci albo pozbawienia wolnoœci do roku.”.
Art. 2.
Ustawa wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia.

1)

Zmiany wymienionej ustawy zosta³y og³oszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 128, poz. 840, z 1999 r. Nr 64, poz. 729 i Nr 83, poz. 931,
z 2000 r. Nr 48, poz. 548, Nr 93, poz. 1027 i Nr 116, poz. 1216, z 2001 r. Nr 98, poz. 1071, z 2003 r. Nr 111, poz. 1061, Nr 121, poz. 1142,
Nr 179, poz. 1750, Nr 199, poz. 1935 i Nr 228, poz. 2255, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 69, poz. 626, Nr 93, poz. 889 i Nr 243, poz. 2426, z 2005
r. Nr 86, poz. 732, Nr 90, poz. 757, Nr 132, poz. 1109, Nr 163, poz. 1363, Nr 178, poz. 1479 i Nr 180, poz. 1493, z 2006 r. Nr 190, poz.
1409, Nr 218, poz. 1592 i Nr 226, poz. 1648 oraz z 2007 r. Nr 89, poz. 589, Nr 123, poz. 850 i Nr 124, poz. 859.
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UZASADNIENIE
1. Ustawa wykonuj¹ca wyrok Trybuna³u Konstytucyjnego
Projektowana ustawa stanowi wykonanie obowi¹zku dostosowania systemu prawa do wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego z dnia 11 paŸdziernika 2006 r. (sygn. akt P 3/06), stwierdzaj¹cego niezgodnoœæ
przepisu kodeksu karnego z Konstytucj¹. Zgodnie z art. 190 ust. 1 Konstytucji, orzeczenia Trybuna³u
Konstytucyjnego maj¹ moc powszechnie obowi¹zuj¹c¹ i s¹ ostateczne.
Sentencja orzeczenia opublikowana zosta³a w Dz. U. z 2006 r., Nr 190, poz. 1409 (dzieñ publikacji wyroku – 19 paŸdziernika 2006 r.). Pe³ny tekst orzeczenia, wraz z uzasadnieniem, zamieszczony zosta³
w OTK Z.U. z 2006 r., Nr 9A, poz. 121.
2. Przedmiot i istota rozstrzygniêcia Trybuna³u Konstytucyjnego
2.1. Treœæ sentencji wyroku
Trybuna³ Konstytucyjny orzek³ o niezgodnoœci z Konstytucj¹ art. 226 § 1 kodeksu karnego (dalej tak¿e
jako k.k.) w zakresie, w jakim przepis ten „penalizuje zniewa¿enie funkcjonariusza publicznego lub osoby
do pomocy mu przybranej dokonane niepublicznie lub dokonane publicznie, lecz nie podczas pe³nienia
czynnoœci s³u¿bowych”.
Technika orzecznicza zastosowana w tym przypadku przez Trybuna³ (tzw. wyrok zakresowy) spowodowa³a, ¿e z kodeksu karnego uchylona zosta³a norma prawna zawarta w zaskar¿onym przepisie (w brzmieniu okreœlonym w sentencji wyroku), w treœci kodeksu karnego pozostawiony zosta³ natomiast sam przepis (jednostka redakcyjna tekstu), który by³ podstaw¹ do rekonstrukcji normy.
Artyku³ 226 § 1 k.k. obowi¹zuje wy³¹cznie w zakresie, w jakim Trybuna³ nie stwierdzi³ jego niekonstytucyjnoœci (czêœciowa niekonstytucyjnoœæ przepisu).
2.2. Prawne pojêcie zniewagi na gruncie kodeksu karnego
Przedmiotem kontroli Trybuna³u by³ art. 226 § 1 k.k., stanowi¹cy ¿e: „Kto zniewa¿a funkcjonariusza
publicznego albo osobê do pomocy mu przybran¹ podczas lub w zwi¹zku z pe³nieniem obowi¹zków s³u¿bowych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnoœci albo pozbawienia wolnoœci do roku”.
W oparciu o pogl¹dy nauki prawa oraz praktykê s¹dów powszechnych Trybuna³ Konstytucyjny ustali³,
i¿ odpowiedzialnoœæ karna na gruncie art. 226 § 1 k.k. obejmuje zniewa¿enie funkcjonariusza publicznego (albo osoby do pomocy mu przybranej) w trzech sytuacjach:
1) podczas i w zwi¹zku z pe³nieniem czynnoœci s³u¿bowych;
2) podczas pe³nienia czynnoœci s³u¿bowych i wreszcie;
3) w zwi¹zku z pe³nieniem czynnoœci s³u¿bowych.
Analizowany przepis stanowi przyk³ad regulacji gwarantuj¹cej funkcjonariuszom pañstwowym specjaln¹ ochronê prawn¹. Instytucje tego rodzaju maj¹ d³ug¹ tradycjê. W polskich warunkach ustrojowych by³y one znane m.in. w kodeksach karnych z 1932 r. i z 1969 r. Ich podstawowym uzasadnieniem
jest zabezpieczenie interesu publicznego zwi¹zanego z w³aœciwym i skutecznym dzia³aniem organów
pañstwa.
Cech¹ charakterystyczn¹ typizacji przestêpstw przeciwko funkcjonariuszom publicznym jest zaostrzenie sankcji w stosunku do podobnych czynów karalnych, o zbli¿onych znamionach, kierowanych
przeciwko innym osobom. Dotyczy to tak¿e zakwestionowanej regulacji art. 226 § 1 k.k., który wyodrêbnia przestêpstwo zniewa¿enia funkcjonariusza spoœród przestêpstw przeciwko czci i nietykalnoœci cielesnej (rozdzia³ XXVII k.k.), sytuuj¹c je w ramach przestêpstw przeciwko dzia³alnoœci instytucji pañstwowych oraz samorz¹du terytorialnego (rozdzia³ XXIX k.k.).
Odpowiednikiem art. 226 k.k. jest przestêpstwo zniewagi, regulowane w art. 216 k.k. Zgodnie z tym
przepisem: „Kto zniewa¿a inn¹ osobê w jej obecnoœci albo choæby pod jej nieobecnoœæ, lecz publicznie lub
w zamiarze, aby zniewaga do osoby tej dotar³a, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolnoœci”. Porównanie obu postaci przestêpstw prowadzi do wniosku, ¿e „zniewaga funkcjonariusza” jest surowiej traktowana przez ustawodawcê z punktu widzenia trzech elementów.
Po pierwsze, „zniewaga” w swej zwyk³ej postaci zachodzi jedynie wtedy, kiedy zosta³a dokonana
w obecnoœci pokrzywdzonego (zniewaga bezpoœrednia) lub pod jego nieobecnoœæ, lecz publicznie (zniewaga publiczna), albo w ka¿dym razie w zamiarze, by dotar³a do danej osoby (zniewaga zaoczna). ¯aden
z tych elementów nie pojawia siê jako konieczne znamiê przestêpstwa zniewagi funkcjonariusza publicznego.
Po drugie, zaostrzeniu ulega w wypadku zniewagi funkcjonariusza przewidywana sankcja karna (mo¿liwe jest bowiem zastosowanie kary pozbawienia wolnoœci do roku).
Po trzecie, przestêpstwo z art. 226 k.k. jest w przeciwieñstwie do „zwyk³ej” zniewagi œcigane z oskar¿enia publicznego (zgodnie zaœ z art. 216 § 5 k.k. œciganie – w wypadku „zwyk³ej” zniewagi odbywa siê z oskar¿enia prywatnego).
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Istotn¹ informacj¹ na temat odpowiedzialnoœci karnej z tytu³u zniewa¿enia funkcjonariusza publicznego jest równie¿ podniesiona przez Trybuna³ okolicznoœæ, ¿e: „Konstrukcja normatywna przyjêta
w art. 226 § 1 k.k. opiera siê na za³o¿eniu, ¿e dobrem chronionym jest nie tylko dobre imiê, czeœæ, honor
czy godnoœæ samego funkcjonariusza publicznego, ale przede wszystkim autorytet organów w³adzy publicznej oraz porz¹dek publiczny […]. Tak okreœlony cel odrêbnej typizacji tego przestêpstwa oznacza
zarazem, ¿e ustalenie nast¹pienia czynu sprawczego zniewagi jest ca³kowicie oderwane od kryteriów
subiektywnych, odczuæ bezpoœrednio pokrzywdzonego funkcjonariusza, ergo pope³nienie czynu karalnego nastêpuje tak¿e w sytuacji, w której funkcjonariusz nie tylko nie odczu³ subiektywnie zachowania
sprawcy jako naruszenia swego dobra osobistego, ale nawet wtedy, kiedy nie mia³ najmniejszej œwiadomoœci nast¹pienia zdarzenia wype³niaj¹cego hipotezê badanego przepisu. Ma ono bowiem charakter
przestêpstwa bezskutkowego.”
Ponadto – w aktualnie obowi¹zuj¹cym stanie prawnym – przestêpstwo z art. 226 § 1 k.k. mo¿e ³¹czyæ siê
z zachowaniem zarówno publicznym, jak i niepublicznym, a wiêc nastêpuj¹cym w relacjach pomiêdzy osobami prywatnymi. „Jest to istotny element odró¿niaj¹cy analizowan¹ konstrukcjê normatywn¹ od przestêpstwa ujêtego w art. 135 § 2 k.k. (publiczne zniewa¿enie Prezydenta RP) oraz art. 226 § 3 k.k. (zniewa¿enie lub
poni¿enie konstytucyjnego organu Rzeczypospolitej Polskiej) i zdaje siê potwierdzaæ mo¿liwie najdalej posuniêt¹ swoist¹ funkcjê prewencyjn¹ tego przepisu. Penalizacja w œwietle art. 226 § 1 k.k. obejmuje wiêc zarówno wszelkie wypowiedzi publiczne, które mog¹ zawieraæ treœci uznawane za zniewa¿aj¹ce, zw³aszcza wypowiedzi (pozostaj¹ce w zwi¹zku z pe³nieniem obowi¹zków s³u¿bowych) prezentowane w œrodkach przekazu
prasowego i elektronicznego, bez wzglêdu na si³ê i rangê realnego oddzia³ywania takich wypowiedzi, jak i zachowania kameralne, wystêpuj¹ce w obrêbie ¿ycia prywatnego, czy w najwê¿szych nawet krêgach towarzyskich, o ile tylko dosz³o do uzewnêtrznienia wypowiedzi, a wiadomoœæ o takim zachowaniu dotar³a do organów
œcigania. […] Oczywiœcie, nie budzi w¹tpliwoœci, ¿e przestêpstwo zniewagi funkcjonariusza mo¿e byæ pope³nione wy³¹cznie umyœlnie, w obu postaciach winy (dolus directus oraz dolus eventualis).”
2.3. Ograniczenie wolnoœci wypowiedzi w debacie publicznej
Zdaniem Trybuna³u Konstytucyjnego art. 226 § 1 k.k. umo¿liwia uruchamianie na podstawie oskar¿enia publicznego postêpowania karnego, w odniesieniu do osób wypowiadaj¹cych siê zniewa¿aj¹co o funkcjonariuszu publicznym bez bezpoœredniego zwi¹zku czasowego i przestrzennego z czynnoœci¹ podejmowan¹ przez funkcjonariusza, a jedynie w zwi¹zku z przedmiotem jego aktywnoœci publicznej. Nale¿y
przy tym zaznaczyæ, ¿e Trybuna³ uznaje – co do zasady – bezwzglêdn¹ koniecznoœæ ochrony autorytetu instytucji pañstwowej przez ustawodawcê.
„System prawny nie mo¿e tolerowaæ sytuacji, kiedy podejmowane przez organ pañstwowy dzia³ania by³yby parali¿owane albo co najmniej wydatnie os³abiane przez zachowania adresatów takich dzia³añ w toku
(podczas) wykonywanych czynnoœci. Wzmocnienie intensywnoœci sankcji karnej wydaje siê w takim wypadku usprawiedliwione potrzeb¹ efektywnego, niezak³óconego realizowania funkcji przez organ pañstwowy.”
Z drugiej strony, w ocenie Trybuna³u: „Koniecznoœæ taka [wzmocnienia intensywnoœci ochrony karnej] nie wystêpuje w odniesieniu do zachowañ maj¹cych jedynie zwi¹zek z wykonywaniem funkcji przez
funkcjonariusza publicznego, ale niewystêpuj¹cych w toku jego dzia³añ. […] O ile mo¿na zgodziæ siê ze
stwierdzeniem, ¿e autorytet instytucjonalny udziela siê piastunom okreœlonych funkcji publicznych
i odwrotnie, a wiêc zniewaga funkcjonariusza czêsto bêdzie zniewag¹ instytucji, to jednak taki zwi¹zek
nie usprawiedliwia jeszcze dostatecznie mocno stosowania drastyczniejszych œrodków odpowiedzialnoœci karnej ni¿ w stosunku do zniewagi typowej (art. 216 k.k.). Mo¿e bowiem prowadziæ do sztucznego
niejako podtrzymywania autorytetu instytucji, s³usznie i w uzasadniony sposób poddawanej krytycznej ocenie opinii publicznej, a w konsekwencji sprzyjaæ t³umieniu krytyki publicznej. Sama skutecznoœæ dzia³añ instytucji publicznej, mo¿liwoœæ efektywnego wykonywania przez ni¹ zadañ organu w³adzy nie ulega natomiast os³abieniu przez fakt zaistnienia mocno krytycznych, nawet zniewa¿aj¹cych
wypowiedzi formu³owanych w przestrzeni publicznej. Oczywiœcie, nie oznacza to, ¿e system prawny nie
powinien uruchamiaæ w takich sytuacjach okreœlonych œrodków ochrony prawnej. Wystarczaj¹ce s¹
jednak w takim wypadku instrumenty przewidywane w innych regulacjach prawnych, uruchamiane
przede wszystkim bezpoœrednio z inicjatywy osób bezpoœrednio pokrzywdzonych zniewa¿aj¹c¹ wypowiedzi¹ (oprócz œrodków prawnokarnych – art. 216 k.k., pozostaj¹ w dyspozycji tych osób œrodki ochrony cywilnoprawnej, w tym œrodki ochrony maj¹tkowej). Oskar¿yciel publiczny korzysta zawsze z mo¿liwoœci przy³¹czenia siê do odpowiednich postêpowañ karnych, jeœli zachodz¹ wzglêdy wskazuj¹ce na
potrzebê ochrony interesu publicznego (art. 60 k.p.k.). […] Kszta³t badanej normy karnej opieraj¹cej
siê, jak wskazano wy¿ej, na przes³ankach ocennych, relatywnych, niepoddaj¹cych siê pe³nej obiektywizacji, stwarza zagro¿enie ingerencji w sferê wolnoœci wypowiedzi w wiêkszym stopniu ni¿ w wypadku
rozwi¹zañ opartych na jasnych i precyzyjnych sformu³owaniach ustawowych.”
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Bior¹c powy¿sze pod uwagê, Trybuna³ Konstytucyjny uzna³ art. 226 § 1 k.k. za niezgodny
z art. 54 ust. 1 (zasada swobody wypowiedzi w debacie publicznej) w zwi¹zku z art. 31 ust. 3 Konstytucji
(zasada proporcjonalnoœci ograniczeñ konstytucyjnych praw i wolnoœci).
2.4. Ograniczenie wolnoœci wypowiedzi w sferze prywatnej (niepublicznej)
Trybuna³ Konstytucyjny rozwa¿y³ konstytucyjnoœæ art. 226 § 1 k.k. z punktu widzenia wypowiedzi, które
nie s¹ nakierowane na upublicznienie, formu³owanych w relacjach pomiêdzy osobami prywatnymi.
Artyku³ 226 § 1 k.k. obejmowa³ zakresem penalizacji tak¿e wypowiedzi miêdzy osobami prywatnymi,
które nie przybra³y postaci, ani tzw. „zniewagi publicznej”, ani „zniewagi zaocznej” (a wiêc intencjonalnie
skierowanej na to, by trafi³a ona do wiedzy pokrzywdzonego). Mo¿na za³o¿yæ, ¿e w hipotezie kwestionowanego przepisu mieœciæ siê bêd¹ równie¿ sytuacje, w których wypowiedŸ zawieraj¹ca przypisywane jej treœci zniewa¿aj¹ce by³a formu³owana na gruncie czysto prywatnych relacji, towarzyskich lub rodzinnych
i w sposób przypadkowy trafi³a do œwiadomoœci innych osób, b¹dŸ te¿ sta³a siê faktem publicznie znanym. Wystarczaj¹c¹ podstaw¹ odpowiedzialnoœci karnej z art. 226 § 1 k.k. jest, aby bezpoœredni zamiar
sprawcy skierowany zosta³ na uzewnêtrznienie treœci zniewa¿aj¹cych funkcjonariusza publicznego
w zwi¹zku z wykonywaniem przez niego czynnoœci s³u¿bowych, tak¿e i wtedy, kiedy nie maj¹ one trafiæ do
wiedzy samego pokrzywdzonego, ani te¿ do szerszej wiadomoœci publicznej.
„Tak szerokie ujêcie penalizacji zniewagi – stwierdzi³ Trybuna³ Konstytucyjny – budzi uzasadnione zastrze¿enia natury konstytucyjnej. […] Nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e w sferze niepublicznej wolnoœæ wyra¿ania
pogl¹dów jest […] silniej chroniona, co zreszt¹ znajduje równie¿ potwierdzenie w konstrukcji normatywnej art. 216 k.k. – wyk³ej zniewagi. W tym ostatnim wypadku zniewaga, która nie jest nakierowana na
ujawnienie osobie pokrzywdzonej (a wiêc nie nastêpuje bezpoœrednio w jej obecnoœci, publicznie lub z zamiarem, by dotar³a do wiadomoœci tej osoby), nie podlega nawet œciganiu z oskar¿enia prywatnego.
Nie mo¿na traciæ z pola widzenia, ¿e penalizacja w kszta³cie przyjêtym w art. 226 § 1 k.k. prowadziæ mo¿e tak¿e do naruszenia gwarancji zawartych w art. 49 Konstytucji (wolnoœæ komunikowania siê) oraz
w art. 47 Konstytucji (ochrona ¿ycia prywatnego). Penalizowanie zachowañ zwi¹zanych z relacjami prywatnymi pomiêdzy ludŸmi w zakresie, który obejmuje wzajemn¹ komunikacjê, w tym przekazywanie
okreœlonych pogl¹dów, opinii, ocen innych osób, zawsze musi z natury rzeczy ³¹czyæ siê z ingerencj¹
w sferê swobody ¿ycia prywatnego i wolnoœci komunikacji. Trzeba mieæ bowiem na uwadze to, ¿e nawet
wypowiedzi przypadkowo zas³yszane, czy przekazane przez osobê trzeci¹ wbrew woli i intencjom sprawcy
zniewagi, mog¹ stanowiæ, wedle przyjêtej w art. 226 § 1 k.k. regulacji, podstawê do zastosowania sankcji
karnej – o ile treœci te dotycz¹ funkcjonariusza publicznego i sfery jego czynnoœci s³u¿bowych.
Prywatnoœæ i wolnoœæ komunikowania siê to sfery pozostaj¹ce we wzajemnym zwi¹zku. Nale¿¹ca do
sfery prywatnoœci tzw. autonomia informacyjna wi¹¿e siê nie tylko z prawem do wytyczenia zakresu
„niedostêpnoœci” w odniesieniu do informacji osobistych, ale tak¿e w odniesieniu do informacji o w³asnych pogl¹dach politycznych, ideologicznych, œwiatopogl¹dowych, ocenach zjawisk publicznych oraz innych osób, w tym pe³ni¹cych funkcje publiczne. Nikt nie powinien ponosiæ odpowiedzialnoœci karnej za
przejawianie swych skrajnie subiektywnych i niesprawiedliwych pogl¹dów i ocen, nawet zniewa¿aj¹cych, jeœli jest jego zamiarem utrzymanie tych wypowiedzi w œciœle okreœlonym krêgu osób i nie towarzyszy temu intencja dotkniêcia osoby, której takie wypowiedzi dotycz¹.”
W zwi¹zku z powy¿szym, Trybuna³ Konstytucyjny orzek³, i¿ art. 226 § 1 k.k. jest niezgodny
z art. 54 ust. 1 Konstytucji równie¿ dlatego, ¿e w sposób nieproporcjonalny ingeruje w swobodê wypowiedzi w sferze prywatnej (niepublicznej).
2.5. Artyku³ 10 Konwencji o ochronie praw cz³owieka i podstawowych wolnoœci
Przesuwanie granic wolnoœci wypowiedzi o sprawach zwi¹zanych z funkcjonowaniem instytucji i osób
publicznych, w tym przede wszystkim funkcjonariuszy publicznych, stanowi sta³¹ tendencjê orzecznictwa strasburskiego. Europejski Trybuna³ Praw Cz³owieka wielokrotnie wskazywa³ na koniecznoœæ zaakceptowania przez funkcjonariuszy publicznych s³abszego standardu ochrony ich dóbr osobistych, we
wszystkich wypadkach, kiedy wypowiedŸ odnosi siê do spraw pozostaj¹cych w zwi¹zku z dzia³alnoœci¹
publiczn¹ i mo¿e wywo³ywaæ zrozumia³e oraz uzasadnione zainteresowanie opinii publicznej (art. 10
Konwencji o ochronie praw cz³owieka o podstawowych wolnoœci; Dz. U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284 ze zm.).
W wyroku z 8 lipca 1986 r. Lingens przeciwko Austrii (wydane na kanwie sprawy, w której dziennikarz
w opublikowanym artykule zarzuci³ kanclerzowi Austrii „najbardziej nikczemny oportunizm” oraz zachowanie „niemoralne i niegodne”), Europejski Trybuna³ Praw Cz³owieka uzna³, ¿e: „[…] swoboda dyskusji politycznej jest rdzeniem koncepcji demokratycznego spo³eczeñstwa, która dominuje w ca³ej konwencji. Granice dopuszczalnej krytyki s¹ w konsekwencji szersze w stosunku do polityków ni¿ osób prywatnych. Politycy, inaczej ni¿ osoby prywatne, wystawiaj¹ œwiadomie i w sposób nieunikniony ka¿de swoje
s³owo i dzia³anie na dog³êbn¹ kontrolê dziennikarzy i opinii publicznej. Musz¹ zatem wykazaæ wiêkszy
stopieñ tolerancji. […] W kontekœcie debaty politycznej, stosowanie sankcji karnych niesie za sob¹ ryzyko zniechêcania dziennikarzy do w³¹czania do debaty publicznej problemów wa¿nych z punktu widzenia
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danej spo³ecznoœci. Tym samym odpowiedzialnoœæ karna mo¿e prowadziæ do utrudniania prasie wype³niania jej obowi¹zków informacji i kontroli.”
W sprawie Castells przeciwko Hiszpanii (wyrok z 23 kwietnia 1992 r.) Europejski Trybuna³ Praw Cz³owieka zaj¹³ stanowisko, ¿e: „Prasa odgrywa szczególn¹ rolê w pañstwie respektuj¹cym rz¹dy prawa. Swoboda debaty politycznej, równie¿ za poœrednictwem prasy, nie jest oczywiœcie nieograniczona. W okreœlonych sytuacjach dopuszczalne s¹ pewne restrykcje. […] Granice dopuszczalnej krytyki s¹ szersze, gdy
krytykuje siê rz¹d, ni¿ gdy krytyka dotyczy zwyk³ego obywatela, a nawet polityka. W systemie demokratycznym dzia³ania i zaniedbania rz¹du musz¹ byæ przedmiotem skrupulatnej kontroli nie tylko cia³ ustawodawczych i s¹dów, ale tak¿e prasy i opinii publicznej. Ze wzglêdu na swoj¹ dominuj¹c¹ pozycjê rz¹d
musi okazywaæ powœci¹gliwoœæ w siêganiu do sankcji karnych, szczególnie gdy mo¿liwe s¹ inne sposoby
reakcji na bezpodstawne ataki lub krytykê ze strony opozycji i mediów”.
Podobnie, w sprawie Oberschlick przeciwko Austrii (wyrok z 1 lipca 1997 r.; wydany na kanwie sprawy, w której polityk w komentarzu po publicznym przemówieniu zosta³ nazwany „idiot¹”), wyra¿ony zosta³ pogl¹d, ¿e polityk musi wykazaæ wy¿szy stopieñ tolerancji, szczególnie gdy sk³ada oœwiadczenia nara¿one na krytykê. Ma on z pewnoœci¹ prawo do ochrony swej reputacji, nawet gdy nie dzia³a jako osoba
prywatna, ale wymóg ochrony nale¿y zestawiæ z interesem wynikaj¹cym z potrzeby istnienia otwartej
dyskusji w sprawach o politycznym znaczeniu. Wyj¹tki od prawa do swobody wypowiedzi musz¹ byæ interpretowane w¹sko.”
Z kolei w sprawie Janowski przeciwko Polsce (wyrok z 21 stycznia 1999 r.; wydany na kanwie sprawy
zniewa¿enia funkcjonariuszy publicznych – stra¿y miejskiej, podczas i w zwi¹zku z wykonywaniem przez
nich czynnoœci s³u¿bowych, przez nazwanie ich „æwokami” i „g³uptakami”), Europejski Trybuna³ Praw
Cz³owieka podkreœli³, ¿e: „[…] granice dopuszczalnej krytyki funkcjonariuszy publicznych s¹ szersze ni¿
osób prywatnych, jednak nie tak szerokie jak w przypadku polityków. […] Jeœli chodzi o ochronê przed
atakami s³ownymi, funkcjonariusze publiczni znajduj¹ siê «miêdzy» politykami i osobami prywatnymi.
O zasadnoœci ingerencji w swobodê wypowiedzi bêd¹ ostatecznie decydowa³y okolicznoœci konkretnej
sprawy, rodzaj i wysokoœæ wymierzonej sankcji, motywy autora krytyki.”
Analiza opisanych wy¿ej tendencji w orzecznictwie strasburskim dowodzi, ¿e poziom swobody wypowiedzi jest zdecydowanie szerszy w odniesieniu do funkcjonariuszy publicznych ni¿ do podmiotów prywatnych. Tym samym rozwi¹zania prawne ograniczaj¹ce tê wolnoœæ za poœrednictwem instrumentów
prawnokarnych, nak³adaj¹ce na media i osoby fizyczne wymaganie wiêkszej powœci¹gliwoœci wobec osób
publicznych (funkcjonariuszy publicznych), pozostaj¹ w wyraŸnej sprzecznoœci z t¹ tendencj¹. Jednoczeœnie trzeba rozró¿niæ, ¿e dopuszczalny poziom krytyki w debacie publicznej adresowanej do polityków
nie jest to¿samy z poziomem krytyki dozwolonym w stosunku do funkcjonariuszy publicznych. W tym
drugim wypadku oprócz wartoœci zwi¹zanych z wolnoœci¹ wypowiedzi i ochron¹ dóbr osobistych poszczególnych osób, musi byæ uwzglêdniona równie¿ wartoœæ, jak¹ stanowi efektywne i niezak³ócone dzia³anie organów w³adzy publicznej w interesie ogó³u spo³eczeñstwa oraz zachowanie autorytetu w³adzy publicznej.
2.6. Uwagi de lege ferenda w uzasadnieniu wyroku
W uzasadnieniu do wyroku Trybuna³ Konstytucyjny zawar³ wskazówki legislacyjne. Stwierdzi³ m.in., ¿e:
„Wadliwoœæ regulacji [art. 226 § 1 k.k.] wynika z roz³¹cznego potraktowania przez ustawodawcê przes³anek
zniewagi zawartych w sformu³owaniach „w zwi¹zku” oraz „podczas” wykonywania czynnoœci s³u¿bowych,
które prowadzi do nadmiernej ingerencji organów w³adzy publicznej w sferê wolnoœci wypowiedzi publicznej.”
W innym miejscu Trybuna³ wyjaœni³, i¿: „Problem nie polega na tym, ¿e dochodzi do odrêbnej typizacji
przestêpstwa w wypadku czynów skierowanych przeciwko funkcjonariuszom publicznym, ale na wadliwym sposobie ukszta³towania znamion przestêpstwa, który prowadzi do naruszenia innych gwarantowanych wartoœci konstytucyjnych. Pañstwo ma jednak co do zasady prawo wzmocniæ odpowiedzialnoœæ
karn¹ w wypadku czynów skierowanych przeciwko funkcjonariuszom. Inny ni¿ w wypadku osób prywatnych jest tu bowiem przedmiot ochrony. Trzeba w konsekwencji uznaæ, ¿e osoba prywatna i funkcjonariusz publiczny nie nale¿¹ do tego samego krêgu podmiotów, odznaczaj¹cych siê dan¹ cech¹ relewantn¹,
a zatem analiza art. 226 § 1 k.k. z punktu widzenia zasady równego traktowania obu kategorii podmiotów
nie znajduje uzasadnienia.”
3. Cele i zakres projektowanej ustawy
Nowelizacja art. 226 § 1 k.k. za punkt wyjœcia przyjmuje koniecznoœæ ograniczenia zakresu penalizacji
przestêpstwa zniewagi funkcjonariusza publicznego. Pozwoli to – stosownie do ustaleñ Trybuna³u Konstytucyjnego – wyeliminowaæ te elementy aktualnego unormowania, które wbrew dyspozycjom art. 54 ust. 1
i art. 31 ust. 3 Konstytucji nadmiernie ograniczaj¹ swobodê wypowiedzi w sferze publicznej i prywatnej.
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Maj¹c na uwadze koniecznoœæ wykonania wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego z dnia 11 paŸdziernika
2006 r. (wywo³uje on skutki prawne z dniem publikacji, tj. od dnia 19 paŸdziernika 2006 r.), kieruj¹c siê
brzmieniem sentencji wyroku oraz motywami jego uzasadnienia, proponuje siê, aby art. 226 § 1 k.k. nadaæ nastêpuj¹c¹ treœæ:
„Kto zniewa¿a funkcjonariusza publicznego lub osobê do pomocy mu przybran¹, podczas i w zwi¹zku
z pe³nieniem obowi¹zków s³u¿bowych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnoœci albo pozbawienia
wolnoœci do roku.”
W ten sposób wy³¹czona zosta³aby mo¿liwoœæ inicjowania odpowiedzialnoœci karnej z oskar¿enia publicznego w wypadkach zniewagi funkcjonariusza publicznego, która nie mia³a miejsca podczas wykonywania przez niego obowi¹zków s³u¿bowych, ani te¿ nie pozostawa³a z nimi w zwi¹zku. Zmiana polega³aby
wiêc na tym, ¿e sprawca karany by³by tylko wówczas, gdy dopuœci³ siê zniewagi podczas pe³nienia przez
funkcjonariusza publicznego (osoby przybranej mu do pomocy) obowi¹zków s³u¿bowych i zarazem zniewa¿enie to mia³o zwi¹zek z ich pe³nieniem. Zawsze musia³aby wiêc nast¹piæ kumulacja obu przes³anek
prawnych z art. 226 § 1 k.k.
Trzeba równie¿ zaznaczyæ, ¿e ograniczenia zakresu penalizacji przestêpstwa zniewagi funkcjonariusza publicznego zachowuje podstawowe cele prawne art. 226 § 1 k.k., to znaczy – z jednej strony – chroni
godnoœæ osobist¹ i dobre imiê osoby pe³ni¹cej funkcjê funkcjonariusza publicznego (osoby przybranej
mu do pomocy), a z drugiej strony – dba o zachowanie autorytetu w³adzy publicznej, który funkcjonariusz
publiczny uosabia.
4. Skutki finansowe wykonania projektowanej ustawy
Ustawa nie powoduje skutków finansowych dla bud¿etu pañstwa.
5. Oœwiadczenie o zgodnoœci z prawem Unii Europejskiej
Projektowana ustawa jest zgodna z prawem Unii Europejskiej.
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senator Norbert Krajczy . . . . . . . . 33
podsekretarz stanu
Marek Twardowski . . . . . . . . . . 33
Otwarcie dyskusji
senator Janina Fetliñska. . . . . . . . 33
Zamkniêcie dyskusji
Punkt pi¹ty porz¹dku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy
o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych oraz o zmianie ustawy
o systemie identyfikacji i rejestracji zwierz¹t
Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Ochrony
Œrodowiska
senator sprawozdawca
Jerzy Chróœcikowski. . . . . . . . . . 35
Zapytania i odpowiedzi
senator Grzegorz Wojciechowski . . . . 36
senator sprawozdawca
Jerzy Chróœcikowski. . . . . . . . . . 36
senator Lucjan Cichosz . . . . . . . . 36
senator sprawozdawca
Jerzy Chróœcikowski. . . . . . . . . . 36
podsekretarz stanu
w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Artur £awniczak . . . . . . . . . . . . 36
senator Grzegorz Wojciechowski . . . . 37
podsekretarz stanu
Artur £awniczak . . . . . . . . . . . . 37
senator Jadwiga Fetliñska . . . . . . . 37
podsekretarz stanu
Artur £awniczak . . . . . . . . . . . . 37
senator Tadeusz Skorupa . . . . . . . 38
podsekretarz stanu
Artur £awniczak . . . . . . . . . . . . 38
senator Lucjan Cichosz . . . . . . . . 38
podsekretarz stanu
Artur £awniczak . . . . . . . . . . . . 39
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senator Lucjan Cichosz . . . . . . . .
podsekretarz stanu
Artur £awniczak . . . . . . . . . . . .
senator Janina Fetliñska. . . . . . . .
podsekretarz stanu
Artur £awniczak . . . . . . . . . . . .
senator Grzegorz Wojciechowski . . . .
podsekretarz stanu
Artur £awniczak . . . . . . . . . . . .
senator Lucjan Cichosz . . . . . . . .
podsekretarz stanu
Artur £awniczak . . . . . . . . . . . .
Otwarcie dyskusji
Zamkniêcie dyskusji
Punkt szósty porz¹dku obrad: stanowisko
Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o uruchamianiu œrodków pochodz¹cych z bud¿etu Unii Europejskiej
przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej
Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Ochrony
Œrodowiska
senator sprawozdawca
Andrzej Grzyb . . . . . . . . . . . . .
Otwarcie dyskusji
Zamkniêcie dyskusji
Punkt siódmy porz¹dku obrad: stanowisko
Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych
Sprawozdanie Komisji Samorz¹du Terytorialnego i Administracji Pañstwowej
senator sprawozdawca
Zbigniew Meres . . . . . . . . . . . .
Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca
Andrzej Owczarek . . . . . . . . . . .
Zapytania i odpowiedzi
senator Stanis³aw Bisztyga . . . . . . .
senator sprawozdawca
Zbigniew Meres . . . . . . . . . . . .
senator Maciej Grubski . . . . . . . .
senator sprawozdawca
Zbigniew Meres . . . . . . . . . . . .
senator Andrzej Szewiñski . . . . . . .
senator sprawozdawca
Zbigniew Meres . . . . . . . . . . . .
senator Andrzej Misio³ek . . . . . . . .
senator sprawozdawca
Zbigniew Meres . . . . . . . . . . . .
senator Maciej Grubski . . . . . . . .
senator sprawozdawca
Zbigniew Meres . . . . . . . . . . . .
senator Piotr Gruszczyñski. . . . . . .
senator sprawozdawca
Andrzej Owczarek . . . . . . . . . . .
sekretarz stanu
w Ministerstwie Infrastruktury
Tadeusz Jarmuziewicz. . . . . . . . .
Wyst¹pienie sekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury
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39
39
39
40
40
40
40
40

41

42

43
43
43
44
44
44
44
45
45
45
45
45
45

45

sekretarz stanu
Tadeusz Jarmuziewicz. . . . . . . . .
Zapytania i odpowiedzi
senator Jan Rulewski . . . . . . . . .
sekretarz stanu
Tadeusz Jarmuziewicz. . . . . . . . .
senator Piotr Wach . . . . . . . . . . .
sekretarz stanu
Tadeusz Jarmuziewicz. . . . . . . . .
Otwarcie dyskusji
Zamkniêcie dyskusji
Punkt ósmy porz¹dku obrad: stanowisko
Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o rachunkowoœci
Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca
Stanis³aw Jurcewicz . . . . . . . . . .
Wznowienie obrad
Punkt ósmy porz¹dku obrad (cd.)
Otwarcie dyskusji
Zamkniêcie dyskusji
Punkt dziewi¹ty porz¹dku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o przenoszeniu praw emerytalnych urzêdników
Wspólnot Europejskich
Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki
Spo³ecznej
senator sprawozdawca
Mieczys³aw Augustyn . . . . . . . . .
Otwarcie dyskusji
Zamkniêcie dyskusji
Punkt dziesi¹ty porz¹dku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w pañstwach cz³onkowskich Unii Europejskiej
Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji
i Sportu
senator sprawozdawca
Piotr Wach . . . . . . . . . . . . . .
Otwarcie dyskusji
senator Kazimierz Wiatr . . . . . . . .
Zamkniêcie dyskusji
Punkty jedenasty i dwunasty porz¹dku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o nadaniu nowej nazwy Akademii Œwiêtokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego
w Kielcach; stanowisko Senatu w sprawie
ustawy o nadaniu nowej nazwy Akademii
Wychowania Fizycznego w Katowicach
Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji
i Sportu
senator sprawozdawca
Adam Massalski . . . . . . . . . . . .
Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji
i Sportu
senator sprawozdawca
Antoni Piechniczek . . . . . . . . . .
Zapytania i odpowiedzi

46
46
46
46
46

47

48

49
50

51

52
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senator Leon Kieres . . . . . . . . . . .
senator sprawozdawca
Adam Massalski . . . . . . . . . . . .
senator Edmund Wittbrodt. . . . . . .
senator sprawozdawca
Adam Massalski . . . . . . . . . . . .
senator Edmund Wittbrodt. . . . . . .
senator Maciej Grubski . . . . . . . .
senator Janina Fetliñska. . . . . . . .
senator sprawozdawca
Adam Massalski . . . . . . . . . . . .
senator sprawozdawca
Adam Massalski . . . . . . . . . . . .
senator Janina Fetliñska. . . . . . . .
senator sprawozdawca
Adam Massalski . . . . . . . . . . . .
senator Andrzej Misio³ek . . . . . . . .
senator sprawozdawca
Adam Massalski . . . . . . . . . . . .
senator Edmund Wittbrodt. . . . . . .
podsekretarz stanu
w Ministerstwie Nauki
i Szkolnictwa Wy¿szego
Gra¿yna Prawelska-Skrzypek . . . . .
Otwarcie dyskusji
senator Grzegorz Banaœ . . . . . . . .
senator Kazimierz Wiatr . . . . . . . .
senator Edmund Wittbrodt. . . . . . .
senator Antoni Piechniczek . . . . . .
senator Ryszard Bender . . . . . . . .
senator Józef Bergier . . . . . . . . . .
senator Leon Kieres . . . . . . . . . .
Zamkniêcie dyskusji
Punkt szesnasty porz¹dku obrad: drugie
czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o zasadach przekazywania zak³adowych budynków mieszkalnych przez
przedsiêbiorstwa pañstwowe
Sprawozdanie po³¹czonych komisji: Komisji Ustawodawczej, Komisji Gospodarki
Narodowej oraz Komisji Samorz¹du Terytorialnego i Administracji Pañstwowej
senator sprawozdawca
Krzysztof Kwiatkowski . . . . . . . . .
senator Leon Kieres . . . . . . . . . .
Wyst¹pienie sekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury
sekretarz stanu
Piotr Styczeñ . . . . . . . . . . . . .
Zapytania i odpowiedzi
senator Zbigniew Szaleniec. . . . . . .
sekretarz stanu
Piotr Styczeñ . . . . . . . . . . . . .
Otwarcie dyskusji
Zamkniêcie dyskusji
Punkt siedemnasty porz¹dku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie
ustawy o zak³adowym funduszu œwiadczeñ socjalnych

52
53
54
54
54
54
54
55
55
55
55
55
56
57

57
57
58
59
60
61
61
62

63
65

65
66
66

Sprawozdanie po³¹czonych komisji: Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Rodziny
i Polityki Spo³ecznej
senator sprawozdawca
Krzysztof Kwiatkowski . . . . . . . . .
Zapytania i odpowiedzi
senator Stanis³aw Bisztyga . . . . . . .
senator sprawozdawca
Krzysztof Kwiatkowski . . . . . . . . .
podsekretarz stanu
w Ministerstwie Pracy
i Polityki Spo³ecznej
Rados³aw Mleczko . . . . . . . . . . .
Wyst¹pienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Spo³ecznej
podsekretarz stanu
Rados³aw Mleczko . . . . . . . . . . .
Zapytania i odpowiedzi
senator Zbigniew Szaleniec. . . . . . .
podsekretarz stanu
Rados³aw Mleczko . . . . . . . . . . .
Otwarcie dyskusji
senator Mieczys³aw Augustyn . . . . .
senator Grzegorz Banaœ . . . . . . . .
senator Piotr G³owski . . . . . . . . .
senator Mieczys³aw Augustyn . . . . .
senator Antoni Piechniczek . . . . . .
Zamkniêcie dyskusji
Wyst¹pienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Spo³ecznej
podsekretarz stanu
Rados³aw Mleczko . . . . . . . . . . .
Punkt osiemnasty porz¹dku obrad: drugie
czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
Sprawozdanie po³¹czonych komisji: Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca
Marek Trzciñski . . . . . . . . . . . .
Zapytania i odpowiedzi
senator Zbigniew Cichoñ . . . . . . . .
senator sprawozdawca
Marek Trzciñski . . . . . . . . . . . .
senator Bohdan Paszkowski . . . . . .
senator Zbigniew Cichoñ . . . . . . . .
Wyst¹pienie podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów
podsekretarz stanu
El¿bieta Chojna-Duch . . . . . . . . .
Otwarcie dyskusji
Zamkniêcie dyskusji
Punkt dziewiêtnasty porz¹dku obrad:
drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz ustawy
– Prawo o notariacie
Sprawozdanie po³¹czonych komisji: Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Samo-
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67
69
69

69

69
69
69
70
70
71
71
72

72

73
74
74
74
74

75
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rz¹du Terytorialnego i Administracji Pañstwowej
senator sprawozdawca
Bohdan Paszkowski . . . . . . . . . .
Wyst¹pienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwoœci
podsekretarz stanu
Zbigniew Wrona . . . . . . . . . . . .
Otwarcie dyskusji
Zamkniêcie dyskusji
Punkt dwudziesty porz¹dku obrad: drugie
czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny
Sprawozdanie po³¹czonych komisji: Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw
Cz³owieka i Praworz¹dnoœci
senator sprawozdawca
Bohdan Paszkowski . . . . . . . . . .
Wyst¹pienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwoœci
podsekretarz stanu
Zbigniew Wrona . . . . . . . . . . . .
Zapytania i odpowiedzi
senator Leon Kieres . . . . . . . . . .
podsekretarz stanu
Zbigniew Wrona . . . . . . . . . . . .
Otwarcie dyskusji
senator Zbigniew Romaszewski . . . .
podsekretarz stanu
Zbigniew Wrona . . . . . . . . . . . .
senator Piotr Andrzejewski . . . . . . .
senator Bohdan Paszkowski . . . . . .
senator Piotr Andrzejewski . . . . . . .
senator Piotr Zientarski . . . . . . . .
Zamkniêcie dyskusji
Punkt dwudziesty pierwszy porz¹dku obrad: drugie czytanie projektu ustawy

75

76

77

78
79
79
80
80
81
81
82
83

o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych
innych ustaw
Sprawozdanie po³¹czonych komisji: Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw
Cz³owieka i Praworz¹dnoœci
senator sprawozdawca
Gra¿yna Sztark . . . . . . . . . . . .
Wyst¹pienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnêtrznych i Administracji
podsekretarz stanu
Piotr Stachañczyk . . . . . . . . . . .
Otwarcie dyskusji
senator Piotr Zientarski . . . . . . . .
senator Leon Kieres . . . . . . . . . .
Zamkniêcie dyskusji
Punkt dwudziesty drugi porz¹dku obrad:
drugie czytanie projektu uchwa³y w sprawie zmiany Regulaminu Senatu
Sprawozdanie po³aczonych komisji: Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich
senator sprawozdawca
Piotr Zientarski . . . . . . . . . . . .
Zapytania i odpowiedzi
senator Bohdan Paszkowski . . . . . .
senator sprawozdawca
Piotr Zientarski . . . . . . . . . . . .
senator Leon Kieres . . . . . . . . . .
senator sprawozdawca
Piotr Zientarski . . . . . . . . . . . .
Otwarcie dyskusji
Zamkniêcie dyskusji
Komunikaty
senator Norbert Krajczy . . . . . . . .
senator Norbert Krajczy . . . . . . . .

83

85
85
86

86
87
87
87
87

88
89

(Obrady w dniu 7 lutego)
Wznowienie posiedzenia
Punkt dwudziesty trzeci porz¹dku obrad:
drugie czytanie projektu uchwa³y w sprawie og³oszenia roku 2008 Rokiem Andrzeja i Olgi Ma³kowskich
Powitanie przedstawicieli Zwi¹zku Harcerstwa Polskiego oraz Zwi¹zku Harcerstwa
Rzeczypospolitej
Sprawozdanie po³¹czonych komisji: Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Nauki,
Edukacji i Sportu
senator sprawozdawca
Adam Massalski . . . . . . . . . . . . 90
Zapytania i odpowiedzi
senator Piotr Andrzejewski . . . . . . . 91
senator sprawozdawca
Adam Massalski . . . . . . . . . . . . 91

senator Zbigniew Romaszewski
senator sprawozdawca
Adam Massalski . . . . . . . .
senator Krystyna Bochenek . .
senator sprawozdawca
Adam Massalski . . . . . . . .
Otwarcie dyskusji
senator Kazimierz Wiatr . . . .
senator Ryszard Bender . . . .
senator Piotr Andrzejewski . . .
senator W³adys³aw Sidorowicz .
senator Jan Rulewski . . . . .
senator Ryszard Bender . . . .
senator Bogdan Borusewicz . .
senator Krystyna Bochenek . .
Zamkniêcie dyskusji
G³osowanie nr 1 . . . . . . . . . . .

. . . . 92
. . . . 92
. . . . 92
. . . . 92
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G³osowanie nr 2 . . . . . . . . . . . . . . . 99
Podjêcie uchwa³y w sprawie og³oszenia
roku 2008 Rokiem Andrzeja i Olgi
Ma³kowskich
Punkty trzynasty, czternasty i piêtnasty
porz¹dku obrad: stanowisko Senatu w
sprawie ustawy o nadaniu Akademii
Medycznej w Warszawie nazwy „Warszawski
Uniwersytet Medyczny”; stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o nadaniu Akademii
Medycznej im. prof. Feliksa Skubiszewskiego
w Lublinie nazwy „Uniwersytet Medyczny w
Lublinie”; stanowisko Senatu w sprawie
ustawy o nadaniu Akademii Medycznej
w Bia³ymstoku nazwy „Uniwersytet
Medyczny w Bia³ymstoku”
Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji
i Sportu
senator sprawozdawca
Piotr Wach . . . . . . . . . . . . . . 99
Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji
i Sportu
senator sprawozdawca
Józef Bergier . . . . . . . . . . . . . 100
Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji
i Sportu
senator sprawozdawca
Waldemar Kraska . . . . . . . . . . 100
Zapytania i odpowiedzi
senator Ryszard Górecki . . . . . . . 101
senator sprawozdawca
Waldemar Kraska . . . . . . . . . . 101
senator Ryszard Górecki . . . . . . . 102
podsekretarz stanu
w Ministerstwie Zdrowia
Andrzej W³odarczyk . . . . . . . . . 102
senator Janina Fetliñska . . . . . . . 102
podsekretarz stanu
Andrzej W³odarczyk . . . . . . . . . 102
senator Ryszard Górecki . . . . . . . 103
podsekretarz stanu
Andrzej W³odarczyk . . . . . . . . . 103
Otwarcie ³¹cznej dyskusji
senator Jan Dobrzyñski . . . . . . . 103
senator Józef Bergier . . . . . . . . . 104
senator Janina Fetliñska . . . . . . . 104
Zamkniêcie ³¹cznej dyskusji
senator Stanis³aw Piotrowicz . . . . . 106
Punkt dwudziesty czwarty porz¹dku obrad: wybór przewodnicz¹cego Komisji
Praw Cz³owieka i Praworz¹dnoœci
Sprawozdanie Komisji Regulaminowej,
Etyki i Spraw Senatorskich
senator sprawozdawca
Zbigniew Szaleniec . . . . . . . . . . 106
senator Stanis³aw Piotrowicz . . . . . 107
Tajne g³osowanie
Wznowienie obrad
Punkt dwudziesty czwarty porz¹dku obrad
(cd.)
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Og³oszenie wyników tajnego g³osowania
Podjêcie uchwa³y w sprawie wyboru przewodnicz¹cego Komisji Praw Cz³owieka
i Praworz¹dnoœci
Punkt dwudziesty pi¹typorz¹dku obrad:
odwo³anie sekretarzy Senatu
Tajne g³osowanie
Komunikaty
Wznowienie obrad
Punkt dwudziesty pi¹ty porz¹dku obrad (cd.)
Og³oszenie wyników tajnego g³osowania
Podjêcie uchwa³y w sprawie odwo³ania sekretarzy Senatu
Komunikaty
Punkt dwudziesty szósty porz¹dku obrad: wybór sekretarzy Senatu
Tajne g³osowanie
Wznowienie obrad
Punkt dwudziesty szósty porz¹dkuobrad
(cd.)
Og³oszenie wyników tajnego g³osowania
Podjêcie uchwa³y w sprawie wyboru sekretarzy Senatu
Wznowienie obrad
Wniosek formalny o uzupe³nienie porz¹dku
obrad o punkt: trzecie czytanie projektu
ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny
senator Gra¿yna Sztark . . . . . . . . 113
senator Piotr Andrzejewski . . . . . . 113
senator Piotr Zientarski . . . . . . . . 113
Przyjêcie wniosku formalnego
Komunikaty
Punkt dwudziesty siódmy porz¹dku obrad: zmiany w sk³adzie komisji senackich
Sprawozdanie Komisji Regulaminowej,
Etyki i Spraw Senatorskich
senator sprawozdawca
Piotr Zientarski . . . . . . . . . . . 114
G³osowanie nr 3 . . . . . . . . . . . . . . 114
Podjêcie uchwa³y w sprawie zmian w sk³adzie komisji senackich
Komunikaty
Punkt pierwszy porz¹dku obrad (cd.)
Sprawozdanie po³¹czonych komisji: Komisji Samorz¹du Terytorialnego i Administracji Pañstwowej oraz Komisji Praw
Cz³owieka i Praworz¹dnoœci
senator sprawozdawca
Stanis³aw Piotrowicz . . . . . . . . . 115
senator Piotr Andrzejewski . . . . . . 115
G³osowanie nr 4 . . . . . . . . . . . . . . 116
G³osowanie nr 5 . . . . . . . . . . . . . . 116
G³osowanie nr 6 . . . . . . . . . . . . . . 116
G³osowanie nr 7 . . . . . . . . . . . . . . 116
G³osowanie nr 8 . . . . . . . . . . . . . . 116
G³osowanie nr 9 . . . . . . . . . . . . . . 116
G³osowanie nr 10 . . . . . . . . . . . . . 116
G³osowanie nr 11 . . . . . . . . . . . . . 116
G³osowanie nr 12 . . . . . . . . . . . . . 117
G³osowanie nr 13 . . . . . . . . . . . . . 117
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G³osowanie nr 14 . . . . . . . . . . . . . 117
G³osowanie nr 15 . . . . . . . . . . . . . 117
G³osowanie nr 16 . . . . . . . . . . . . . 117
G³osowanie nr 17 . . . . . . . . . . . . . 117
G³osowanie nr 18 . . . . . . . . . . . . . 117
G³osowanie nr 19 . . . . . . . . . . . . . 117
G³osowanie nr 20 . . . . . . . . . . . . . 118
G³osowanie nr 21 . . . . . . . . . . . . . 118
G³osowanie nr 22 . . . . . . . . . . . . . 118
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