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

V I I k a d e n c j a

Sprawozdanie Stenograficzne

z 13. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

w dniach 4 i 5 czerwca 2008 r.

Warszawa
2008 r.



1. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o op³atach abona-
mentowych.

2. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zwrocie nadp³aty w podatku akcy-
zowym zap³aconym z tytu³u nabycia wewn¹trzwspólnotowego albo importu
samochodu osobowego.

3. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny.

4. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ujawnieniu
w ksiêgach wieczystych prawa w³asnoœci nieruchomoœci Skarbu Pañstwa
oraz jednostek samorz¹du terytorialnego.

5. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Protoko³u miêdzy Rze-
cz¹pospolit¹ Polsk¹ a Republik¹ Austrii o zmianie Umowy miêdzy Rzecz¹po-
spolit¹ Polsk¹ a Republik¹ Austrii w sprawie unikania podwójnego opodatko-
wania w zakresie podatków od dochodu i od maj¹tku, podpisanej w Wiedniu
dnia 13 stycznia 2004 r., podpisanego w Warszawie dnia 4 lutego 2008 r.

6. Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów
i us³ug.

7. Drugie czytanie projektu uchwa³y w sprawie zmiany Regulaminu Senatu.

8. Informacja Rzecznika Praw Obywatelskich o dzia³alnoœci w 2007 r., z uwa-
gami o stanie przestrzegania wolnoœci i praw cz³owieka i obywatela.

9. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o wykonywaniu ka-
ry pozbawienia wolnoœci poza zak³adem karnym w systemie dozoru elektro-
nicznego.

10. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks spó³ek
handlowych.

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

Obecni senatorowie: wed³ug za³¹czonej do protoko³u listy obecnoœci.

Obecni goœcie i przedstawiciele urzêdów:

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji – przewodnicz¹cy Witold Ko³odziejski

Rzecznik Praw Obywatelskich – Janusz Kochanowski

S³u¿ba Wiêzienna – zastêpca dyrektora generalnego Pawe³ Nasi³owski

Ministestwo Finansów – podsekretarz stanu El¿bieta Chojna-Duch

– podsekretarz stanu Jacek Dominik

– podsekretarz stanu Jacek Kapica

Ministerstwo Sprawiedliwoœci – podsekretarz stanu Zbigniew Wrona

Ministerstwo Spraw Wewnêtrznych
i Administracji – podsekretarz stanu Zbigniew Sosnowski

Ministerstwo Kultury
i Dziedzictwa Narodowego – sekretarz stanu Piotr ¯uchowski

Porz¹dek obrad
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(Pocz¹tek posiedzenia o godzinie 11 minut 04)

(Posiedzeniu przewodnicz¹ marsza³ek Bogdan
Borusewicz oraz wicemarsza³kowie Zbigniew Ro-
maszewski, Marek Zió³kowski i Krystyna Bochenek)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Otwieram trzynaste posiedzenie Senatu Rze-

czypospolitej Polskiej siódmej kadencji.
(Marsza³ek trzykrotnie uderza lask¹ mar-

sza³kowsk¹)
Na sekretarzy posiedzenia wyznaczam senator

Ma³gorzatê Adamczak oraz senatora Przemys³a-
wa B³aszczyka. Listê mówców prowadziæ bêdzie
senator Przemys³aw B³aszczyk.

Proszê senatorów sekretarzy o zajêæ miejsc
przy stole prezydialnym.

Informujê, ¿e Sejm na szesnastym posiedzeniu
w dniu 30 maja 2008 r. przyj¹³ wszystkie popraw-
ki Senatu do ustawy o zmianie ustawy o utworze-
niu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiêbiorczoœci,
do ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny
oraz niektórych innych ustaw, do ustawy o zmia-
nie ustawy – Prawo ochrony œrodowiska; przyj¹³
te¿ wiêkszoœæ poprawek Senatu do ustawy
o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekono-
micznych, a tak¿e do ustawy o niektórych for-
mach wspierania dzia³alnoœci innowacyjnej.

Wobec niewniesienia zastrze¿eñ do protoko³u
dziewi¹tego posiedzenia stwierdzam, ¿e protokó³
tego posiedzenia zosta³ przyjêty.

Informujê, ¿e protokó³ dziesi¹tego posiedzenia
Senatu, zgodnie z art. 39 ust. 3 Regulaminu Se-
natu, jest przygotowany do udostêpnienia sena-
torom. Je¿eli nikt z pañstwa senatorów nie zg³osi
do niego zastrze¿eñ, to zostanie on przyjêty na ko-
lejnym posiedzeniu.

Dorêczony pañstwu senatorom projekt po-
rz¹dku obrad trzynastego posiedzenia obejmuje:

1. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o op³atach abonamentowych.

2. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zwrocie nadp³aty w podatku akcyzowym zap³a-
conym z tytu³u nabycia wewn¹trzwspólnotowego
albo importu samochodu osobowego.

3. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy – Kodeks karny.

4. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o wykonywaniu kary pozbawie-
nia wolnoœci poza zak³adem karnym w systemie
dozoru elektronicznego.

5. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy – Kodeks spó³ek handlowych.

6. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o raty-
fikacji Protoko³u miêdzy Rzecz¹pospolit¹ Polsk¹
a Republik¹ Austrii o zmianie Umowy miêdzy
Rzecz¹pospolit¹ Polsk¹ a Republik¹ Austrii
w sprawie unikania podwójnego opodatkowania
w zakresie podatków od dochodu i od maj¹tku,
podpisanej w Wiedniu dnia 13 stycznia 2004 r.,
podpisanego w Warszawie dnia 4 lutego 2008 r.

7. Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie
ustawy o podatku od towarów i us³ug.

8. Drugie czytanie projektu uchwa³y w sprawie
zmiany Regulaminu Senatu.

9. Informacja Rzecznika Praw Obywatelskich
o dzia³alnoœci w 2007 r. z uwagami o stanie prze-
strzegania wolnoœci i praw cz³owieka i obywatela.

Proponujê rozpatrzenie punktu czwartego pro-
jektu porz¹dku obrad, pomimo ¿e druki do niego
zosta³y dostarczone w terminie póŸniejszym ni¿
okreœlony w art. 34 ust. 2 Regulaminu Senatu.
Jeœli nie us³yszê sprzeciwu, uznam, ¿e Wysoka Iz-
ba przyjê³a przedstawion¹ propozycjê.

(Senator Ryszard Bender: Panie Marsza³ku…)
Proszê bardzo.

Senator Ryszard Bender:

Nie chcê nawo³ywaæ do sprzeciwu. Chodzi o to,
¿e czêsto, a z regu³y w³aœciwie stale s¹ takie sytua-
cje, ¿e materia³y nie s¹ dostarczane na czas. Czy
mo¿emy doczekaæ siê takiej sytuacji, by przynaj-
mniej na dwa, trzy kolejne posiedzenia Senatu
materia³y by³y dostarczane o czasie? (Oklaski)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Przyjmujê tê pañsk¹ uwagê do wiadomoœci.
Rozumiem, ¿e g³osu sprzeciwu nie ma. W zwi¹zku
z tym…



(Senator Ryszard Bender: Nie chcê tego robiæ,
¿eby panu nie utrudniaæ sprawy.)

Dobrze. Dziêkujê bardzo.
Wobec braku g³osu sprzeciwu stwierdzam, ¿e

Senat przedstawion¹ propozycjê przyj¹³.
Wysoki Senacie, zgodnie z ustaleniami przyjê-

tymi przez Konwent Seniorów wnoszê o zmianê
kolejnoœci rozpatrywania punktu czwartego
i pi¹tego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o wykonywa-
niu kary pozbawienia wolnoœci poza zak³adem
karnym w systemie dozoru elektronicznego oraz
stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie
ustawy – Kodeks spó³ek handlowych. Proponujê
rozpatrzenie ich jako ostatnich punktów porz¹d-
ku obrad, to jest jako punktu dziewi¹tego i dzie-
si¹tego. Wniosek ten jest podyktowany proœb¹
ministra sprawiedliwoœci. Punkty te bêd¹ rozpa-
trywane w dniu jutrzejszym.

Wnoszê te¿ o uzupe³nienie porz¹dku obrad
o punkt: stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o ujawnieniu w ksiêgach wie-
czystych prawa w³asnoœci nieruchomoœci Skarbu
Pañstwa oraz jednostek samorz¹du terytorialne-
go. Proponujê rozpatrzenie go jako punktu czwar-
tego porz¹dku obrad.

Jeœli nie us³yszê sprzeciwu, uznam, ¿e Wysoka
Izba przyjê³a przedstawione wnioski.

Wobec braku g³osów sprzeciwu stwierdzam, ¿e
Senat przedstawione wnioski przyj¹³.

Czy ktoœ z pañstwa senatorów pragnie zabraæ
g³os w sprawie przedstawionego projektu porz¹d-
ku obrad? Nie. Dziêkujê.

Stwierdzam, ¿e Senat zatwierdzi³ porz¹dek ob-
rad trzynastego posiedzenia Senatu Rzeczypo-
spolitej Polskiej siódmej kadencji.

Informujê, ¿e g³osowania w sprawie rozpatry-
wanych punktów zostan¹ przeprowadzone pod
koniec posiedzenia Senatu.

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
pierwszego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o op³atach
abonamentowych.

Przypominam, ¿e rozpatrywana ustawa zosta³a
uchwalona przez Sejm na piêtnastym posiedzeniu
w dniu 9 maja 2008 r. Do Senatu zosta³a przekaza-
na w dniu 12 maja 2008 r. Marsza³ek Senatu
w dniu 12 maja 2008 r., zgodnie z art. 68 ust. 1 Re-
gulaminu Senatu, skierowa³ j¹ do Komisji Kultury
i Œrodków Przekazu. Komisja po rozpatrzeniu usta-
wyprzygotowa³aswojesprawozdaniewtej sprawie.

Przypominam ponadto, ¿e tekst ustawy zawar-
ty jest w druku nr 137, a sprawozdanie komisji
w druku nr 137A.

Proszê sprawozdawcê Komisji Kultury i Œrod-
ków Przekazu, pana senatora Andrzeja Grzyba,
o zabranie g³osu i przedstawienie sprawozdania
komisji w sprawie rozpatrywanej ustawy.

Senator Andrzej Grzyb:

Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
W imieniu Komisji Kultury i Œrodków Przekazu

przedstawiam sprawozdanie z prac komisji nad
ustaw¹ o zmianie ustawy o op³atach abonamen-
towych.

Komisja Kultury i Œrodków Przekazu na posie-
dzeniu w dniu 29 maja 2008 r., zgodnie z art. 68
ust. 2 Regulaminu Senatu, rozpatrzy³a skierowa-
n¹ przez marsza³ka Senatu w dniu 12 maja
2008 r. ustawê o zmianie ustawy o op³atach abo-
namentowych.

Rozpatrywana zmiana ustawy o op³atach abo-
namentowych to projekt poselski, uchwalony
przez Sejm 9 maja 2008 r. Obecnie obowi¹zuj¹ca
ustawa o op³atach abonamentowych wyró¿nia
osiem grup osób, które zwolnione s¹ z uiszczania
op³at abonamentowych. W szczególnoœci nale¿¹
do nich: osoby, które ukoñczy³y siedemdziesi¹t
piêæ lat, inwalidzi pierwszej grupy, osoby o znacz-
nym stopniu niepe³nosprawnoœci, osoby ca³kowi-
cie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji,
inwalidzi wojenni, wojskowi, osoby otrzymuj¹ce
œwiadczenia pielêgnacyjne, osoby nies³ysz¹ce
i osoby niewidome. Ustawodawca zwolni³ z obo-
wi¹zku solidarnego uiszczania op³at wymienione
grupy osób, czyni¹c za³o¿enie, i¿ daninê wnosiæ
winny jedynie te grupy obywateli i podmioty go-
spodarcze, które bez trwa³ych ograniczeñ ucze-
stniczyæ mog¹ w wytwarzaniu dochodu narodo-
wego. Celem zmiany ustawy jest rozszerzenie ka-
talogu osób zwolnionych z op³at abonamento-
wych o osoby, co do których orzeczono ca³kowit¹
niezdolnoœæ do pracy albo trwa³¹ lub okresow¹
ca³kowit¹ niezdolnoœæ do pracy w gospodarstwie
rolnym, a tak¿e osoby, które maj¹ ustalone prawo
do emerytury na podstawie ustawy o emerytu-
rach i rentach z FUS lub o ubezpieczeniu spo³ecz-
nym rolników, a tak¿e osoby, które maj¹ prawo do
korzystania ze œwiadczeñ pieniê¿nych z tytu³u
ustawy o pomocy spo³ecznej, osoby spe³niaj¹ce
kryteria dochodowe okreœlone w ustawie o œwiad-
czeniach rodzinnych, osoby bezrobotne, osoby
posiadaj¹ce prawo do zasi³ku przedemerytalnego
oraz osoby posiadaj¹ce prawo do œwiadczenia
przedemerytalnego.

Podczas prac komisji zdania poszczególnych jej
cz³onków by³y bardzo podzielone. W g³osowaniu 4
senatorów Prawa i Sprawiedliwoœci opowiedzia³o
siê za odrzuceniem ustawy, 3 senatorów Platfor-
my Obywatelskiej przeciwnych by³o odrzuceniu,
1 senator wstrzyma³ siê od g³osu. Wiêkszoœæ ko-
misji by³a za odrzuceniem – i takie jest stanowis-
ko komisji.

S¹ te¿ wnioski mniejszoœci. Sprawozdawcami
mniejszoœci komisji bêd¹ senatorowie: przewo-
dnicz¹cy, pan Piotr £ukasz J. Andrzejewski, pan
senator Janusz Sepio³ i pan senator Wojciech
Skurkiewicz. Dziêkujê bardzo.
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Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Proszê sprawozdawcê mniejszoœci Komisji

Kultury i Œrodków Przekazu, pana senatora Pio-
tra £ukasza Andrzejewskiego, o zabranie g³osu
i przedstawienie wniosku mniejszoœci komisji.

Senator Piotr Andrzejewski:
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
My, jak i ca³a komisja, prezentowaliœmy przede

wszystkim troskê o wkomponowanie tej inicjaty-
wy, bêd¹cej inicjatyw¹ poselsk¹, w to, co przygo-
towuje rz¹d, i w to, co przygotowuj¹ senatorowie
Prawa i Sprawiedliwoœci, to znaczy w rozwi¹zania
systemowe. Ale nie uda³o nam siê to, dlatego ¿e
rz¹d nie wyrazi³ stanowiska wobec tej inicjatywy,
pozostawiaj¹c j¹ poza rozwi¹zaniami systemowy-
mi przygotowanymi i sygnalizowanymi ju¿ w mi-
nisterstwie kultury. Niemniej jednak na wypa-
dek, gdyby wœród wiêkszoœci nie by³o woli polity-
cznej dotycz¹cej odrzucenia tej ustawy, uznaliœ-
my – wychodz¹c naprzeciw regu³om, po pierwsze,
rozstrzygniêæ merytorycznych, a po drugie, po-
nadmerytorycznych zasad przyzwoitej legislacji –
¿e nale¿y zaproponowaæ wnioski alternatywne
wobec stanowiska wiêkszoœci komisji o odrzuce-
niu tej ustawy.

Je¿eli o mnie chodzi, to moj¹ szczególn¹ trosk¹,
jako wieloletniego senatora, jest przyzwoita legis-
lacja. Na czym polega w tym wypadku przyzwoita
legislacja? Na tym, ¿eby incydentalnie, to jest in-
cydentalna ustawa, nie obcinaæ œrodków bud¿e-
towych i nie podcinaæ tym samym mo¿liwoœci eg-
zystencji zw³aszcza radiofonii publicznej, ale
w dalszej kolejnoœci tak¿e telewizji publicznej. Bo
có¿ ta zmiana oznacza? Ustalaliœmy w trakcie po-
siedzenia komisji, ¿e wskutek tej zmiany ubêdzie
400 milionów z³, powstanie wiêc dziura w œrod-
kach na finansowanie misji, zw³aszcza radia. Je-
¿eli siê wprowadzi tê dziurê, nie proponuj¹c w tej
chwili ¿adnych innych œrodków na pokrycie tego
braku, to tym samym podetnie siê mo¿liwoœæ fun-
kcjonowania dzisiaj telewizji publicznej, realizo-
wania jej misji.

Myœlê, ¿e nie taki cel przyœwieca³ Sejmowi,
twórcom inicjatywy w Sejmie, stanowisku Sejmu
ani stanowisku tych, którzy dzisiaj popieraj¹ tê
ustawê. A ponadto, ¿e nie przyœwieca³, to i zasada
przyzwoitej legislacji nakazuje, ¿eby ustawa ta
wchodzi³a w ¿ycie w momencie, kiedy bêd¹ ju¿
rozwi¹zania systemowe albo bêdzie zapewniona
kompensacja tych ubytków w finansowaniu tele-
wizji publicznej.

St¹d poprawka, której z³o¿enie uwa¿am za
swój obowi¹zek – nie tylko w wypadku tej ustawy,
ale tak¿e ka¿dej ustawy tworz¹cej lukê bud¿eto-
w¹ w œrodkach na finansowanie celów, których
zrealizowanie uwa¿amy za konieczne – a miano-

wicie poprawka mówi¹ca, ¿e ustawa wchodzi
w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2009 r. A je¿eli w miê-
dzyczasie bêdzie inna inicjatywa legislacyjna, to –
a ju¿ mieliœmy takie przypadki – zostanie to, czego
dotyczy ustawa, wkomponowane w rozwi¹zania
systemowe. Wydaje mi siê, ¿e takie s¹ zasady
przyzwoitej legislacji, których powinniœmy pilno-
waæ szczególnie w Senacie.

Drug¹ kwesti¹ jest kwestia, któr¹… Ja te¿
przy³¹czy³em siê do tego wniosku, bêdzie o tej
sprawie mówi³ senator Skurkiewicz, a ja mówiê
o tym dlatego, ¿e chyba wszyscy jesteœmy ju¿ w tej
chwili poinformowani o interwencji Europejskiej
Unii Nadawców i przedstawicieli OBWE w polski
system regulacji finansowania radiofonii i tele-
wizji publicznej. To znak wyraŸnego zaniepokoje-
nia tym, co siê w Polsce dzieje w zakresie podciê-
cia mo¿liwoœci funkcjonowania mediów publicz-
nych. To zreszt¹ ³¹czy siê tak¿e z moj¹ pierwsz¹
poprawk¹. Europejska Unia Nadawców, najpierw
w liœcie do marsza³ka Sejmu, a teraz w liœcie do
marsza³ka Senatu, zawar³a wyraŸne i kategorycz-
ne stwierdzenie, ¿e ten projekt, to znaczy uchwa-
lona ju¿ ustawa, która trafi³a do Senatu, zmienia-
j¹ca ustawê o op³atach abonamentowych, jest
sprzeczna ze standardami Unii Europejskiej i ze
standardami wypracowanymi przez narody cywi-
lizowane w Unii Europejskiej. Po pierwsze, pro-
jekt ten nie jest poparty szczegó³ow¹ analiz¹ wp³y-
wu finansowego oraz ocen¹ ca³oœciowych potrzeb
finansowych polskich nadawców publicznych,
wynikaj¹cych z koniecznoœci pe³nienia ich misji.
Po drugie, nie zapewnia zastêpczych Ÿróde³ finan-
sowania ze œrodków publicznych, w tym, w razie
koniecznoœci, sposobu ochrony przed wszystkimi
wp³ywami politycznymi. I po trzecie, zak³ada wej-
œcie w ¿ycie w ci¹gu trzydziestu dni, zagra¿aj¹c
ci¹g³oœci œwiadczenia us³ug, bo nie zapewnia od-
powiedniego czasu na przyjêcie i wdro¿enie ko-
niecznych œrodków wykonawczych.

Przypomnê, ¿e dotychczasowa ustawa o abo-
namencie, w przypadku której wyra¿amy wspól-
nie wolê zast¹pienia tej ustawy innymi systemo-
wymi rozwi¹zaniami, dotycz¹ca przecie¿ œrodków
publicznych i daniny publicznej, a nie œrodków
bud¿etowych i obci¹¿ania bud¿etu, wymaga bar-
dzo systematycznego opracowania ca³ej kwestii
zapewniania finansowania i niezale¿noœci me-
diów publicznych. Ta ustawa tego nie realizuje.
Nie ukrywano w czasie posiedzenia komisji, ¿e
jest to ustawa quasi-amputacyjna, tylko ¿e jest to
amputacja nie ca³ej nogi, tylko jednego palca. Ale
celem, który zosta³ sformu³owany jako cel i polity-
czny, i merytoryczny, jest w ogóle zlikwidowanie
abonamentu. Jak dot¹d nie zaproponowano je-
dnak ¿adnego konstruktywnego rozwi¹zania fi-
nansowania mediów publicznych, mówiono tylko
o intencjach. St¹d wydaje mi siê w³aœciwe przy-
najmniej od³o¿enie w czasie spe³nienia tej nie-
skrywanej intencji, ¿eby ograniczyæ o 400 milio-
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nów finansowanie w ten sposób, w g³ównej mierze
realizowane dot¹d przez osoby, które siê okaza³y
najbardziej odpowiedzialne spo³ecznie i najbar-
dziej zaanga¿owane w interes publiczny, wykazu-
j¹ce najwiêksz¹ œwiadomoœæ i identyfikacjê oby-
wateli z interesem reprezentuj¹cych pañstwo me-
diów publicznych. To biedni ludzie, renciœci, lu-
dzie, którzy jeszcze nie zostali zwolnieni z tego
obowi¹zku. Przypomnê, ¿e katalog zwolnieñ wy-
wieszony na poczcie jest ogromny; nie bêdê tego
cytowa³, bo domniemywam, ¿e pañstwo albo to
znacie, albo chcecie siê z tym zapoznaæ. Ale prze-
cie¿ w tej chwili celem ustawy nie jest obdarowa-
nie najbiedniejszych i powiêkszenie finansowania
tak zwanego socja³u w Polsce. Zast¹pienie tutaj
skrajnej lewicy w obronie interesu najubo¿szych
to mo¿e i rzecz chwalebna, natomiast celem jest
teraz odcinanie powoli abonamentowego finanso-
wania radiofonii i telewizji publicznej.

Na wypadek, gdyby ta ustawa nie zosta³a od-
rzucona, apelujê przynajmniej o przyjêcie po-
prawki szóstej, która mówi o wejœciu tej ustawy
w ¿ycie w ramach przyzwoitej legislacji. Chodzi
o nietworzenie dziury i niepodcinanie dzisiaj mo¿-
liwoœci realnego funkcjonowania radiofonii i tele-
wizji publicznej, to jest o wejœcie ustawy w ¿ycie
z dniem 1 stycznia 2009 r. Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Proszê teraz sprawozdawcê mniejszoœci Komi-

sji Kultury i Œrodków Przekazu, pana senatora
Janusza Sepio³a, o zabranie g³osu i przedstawie-
nie wniosków mniejszoœci komisji.

Senator Janusz Sepio³:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Poniewa¿ projekt ustawy zak³ada rozszerzenie

katalogu osób, które bêd¹ zwolnione z p³acenia
abonamentu, mamy sytuacjê tak¹, ¿e pokrzyw-
dzone bêd¹ te osoby, które z góry op³aci³y ca³y
abonament na dany rok. Jeœli w ci¹gu tego roku
ten ciê¿ar bêdzie z nich zdjêty, to sprawiedliwoœæ
wymaga, aby te œrodki wp³acone z góry by³y tym
osobom zwrócone. I tego dotyczy poprawka, któr¹
zg³aszamy tutaj jako mniejszoœæ. Chodzi o to, ¿e-
by op³aty abonamentowe uiszczone z góry za
okres d³u¿szy ni¿ jeden miesi¹c przez osoby, które
naby³y prawo do zwolnienia z op³at abonamento-
wych na podstawie tej ustawy, podlega³y zwroto-
wi. Oczywiœcie równie¿ operator publiczny za tak¹
us³ugê zwrotu musi otrzymaæ umowne wynagro-
dzenie. Technicznie wymaga to paru uszczegó³o-
wieñ, dlatego zawieramy tutaj delegacjê dla Kra-
jowej Rady Radiofonii i Telewizji, aby okreœli³a
w drodze rozporz¹dzenia sposób zwrotu op³at

abonamentowych za rok 2008 osobom, które ui-
œci³y op³aty za miesi¹ce, za które op³ata jest nieza-
le¿na. Mówimy tutaj o miesi¹cach, poniewa¿
wszystko zale¿y od tego, w jakim terminie ustawa
wejdzie w ¿ycie. Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Proszê sprawozdawcê mniejszoœci Komisji Kul-

tury i Œrodków Przekazu, pana senatora Wojcie-
cha Skurkiewicza, o zabranie g³osu i przedstawie-
nie wniosku mniejszoœci komisji.

Senator Wojciech Skurkiewicz:
Dziêkujê bardzo.
Panie Marsza³ku! Szanowni Pañstwo!
Chyba nikt na tej sali nie powie, ¿e jest za tym,

aby nie zwalniaæ osób najbiedniejszych z dodat-
kowych op³at, z ponoszenia dodatkowych danin.
Równie¿ senatorowie Prawa i Sprawiedliwoœci s¹
zdecydowanie za tym, aby katalog osób zwolnio-
nych z p³acenia abonamentu by³ jak najszerszy,
ale ustawa, która zosta³a zaproponowana przez
pos³ów, przyjêta przez Sejm i skierowana do Se-
natu, absolutnie, w ¿adnym zdaniu, nie wskazu-
je, jak zrekompensowaæ straty poniesione przez
media publiczne. Nie chcia³bym tutaj, w tym mo-
mencie, Szanowni Pañstwo, wypowiadaæ siê
w imieniu telewizji publicznej, bo wszyscy wiemy
i chyba wszyscy jesteœmy tu zgodni, ¿e telewizja
publiczna na pewno sobie poradzi na rynku me-
dialnym. Bêdzie tylko wiêcej reklam, bêd¹ filmy
przerywane reklamami, programy bêd¹ przery-
wane ró¿nego rodzaju reklamami. Ale ta regulacja
prawna, któr¹ proponuje Platforma Obywatelska
i Polskie Stronnictwo Ludowe, w sposób znacz¹cy
przyczyni siê do upadku radiofonii publicznej. Po-
nad 80% bud¿etu Polskiego Radia i spó³ek regio-
nalnych to wp³ywy z abonamentu. Pieni¹dze p³a-
c¹cych abonament s¹ przekazywane w³aœnie do
rozg³oœni regionalnych czy do du¿ego radia.

Zwi¹zana z tym jest, Szanowni Pañstwo, po-
prawka senatorów Prawa i Sprawiedliwoœci, która
idzie w tym kierunku, aby straty poniesione w wy-
niku ograniczeñ finansowych, ograniczeñ wp³y-
wów abonamentowych, zrekompensowaæ me-
diom publicznym, telewizji publicznej, a szczegól-
nie Polskiemu Radiu. Jak ju¿ by³o tu powiedzia-
ne, s¹ to niebagatelne kwoty, bo siêgaj¹ce od oko-
³o 385 do 400 milionów z³. W tym roku, je¿eli ta
ustawa by wesz³a w ¿ycie w proponowanej formie,
strata mediów publicznych wynikaj¹ca z tych
uregulowañ prawnych bêdzie siêga³a oko³o
130 milionów z³. Nasza propozycja jest taka, aby
poniesione straty zosta³y zrefundowane z bud¿e-
tu pañstwa. Nie mo¿emy sobie, Szanowni Pañ-
stwo, pozwoliæ na to, aby w naszym kraju nie by³o
mediów publicznych. I jestem œwiêcie przekona-
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ny, ¿e emeryci i renciœci, którzy s³uchaj¹ Polskie-
go Radia, nie chcieliby, aby w ich radioodbiorni-
kach zamilk³ kiedyœ na przyk³ad g³os redaktora
Zalewskiego, który ma swoje programy w Progra-
mie 1 Polskiego Radia. O tym jestem, Szanowni
Pañstwo, œwiêcie przekonany. Nie mo¿emy po-
zwoliæ na to, aby misja realizowana przez media
publiczne w jakikolwiek sposób ucierpia³a. Mo¿e-
my siê spieraæ, czy ta misja jest taka, czy inna, czy
jest dobra, czy z³a. Dyskutujmy na ten temat, Pa-
nie Senatorze, rozmawiajmy o tym, w jakim kie-
runku nale¿y pod¹¿yæ i co nale¿y zmieniæ, ale nie
odbierajmy mediom mo¿liwoœci egzystencji,
szczególnie rozg³oœniom Polskiego Radia, szcze-
gólnie rozg³oœniom regionalnym.

Szanowni Pañstwo, zapewne pañstwo wiecie,
¿e w dniu 30 maja zosta³o skierowane do mar-
sza³ka Senatu pismo od prezydenta Europejskiej
Unii Nadawców. Pan marsza³ek przekaza³ to pis-
mo, w formie anglojêzycznej, do komisji, my po-
kusiliœmy siê, postaraliœmy siê o t³umaczenie te-
go pisma. Pañstwo otrzymaliœcie polsk¹ wersjê
tego¿ pisma; powinno byæ w skrzynkach. Bardzo
proszê, abyœcie pañstwo zechcieli siê z nim zapoz-
naæ. Jest równie¿ gor¹ca proœba i apel do pana
marsza³ka Senatu o to, aby przekaza³ komisji kul-
tury, a mo¿e nawet wszystkim senatorom treœæ
pisma, które ponoæ wp³ynê³o do pana marsza³ka,
a skierowane by³o przez pana Czabañskiego, pre-
zesa Polskiego Radia. My tego pisma nie otrzyma-
liœmy, o jego istnieniu dowiedzieliœmy siê z me-
diów. Niemniej jednak treœci zawarte w tym piœ-
mie s¹ ponoæ szczególnie wa¿ne, je¿eli chodzi
o decyzje pañstwa senatorów odnoœnie do ostate-
cznego g³osowania nad t¹¿e ustaw¹ abonamento-
w¹.

Szanowni Pañstwo! Moja wypowiedŸ jest krót-
ka, ale pozwolê sobie jeszcze zabraæ g³os, wtedy
ju¿ d³u¿ej, w czasie dyskusji nad t¹ ustaw¹. Myœ-
lê, ¿e powinniœmy równie¿ oddaæ g³os przewodni-
cz¹cemu Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, pa-
nu ministrowi Ko³odziejskiemu, aby tak¿e z pun-
ktu widzenia Krajowej Rady przedstawi³ ca³¹
sprawê dotycz¹c¹ abonamentu, p³aconego de fa-
cto na media publiczne. Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Tytu³em wyjaœnienia chcê powiedzieæ, Panie

Senatorze, ¿e je¿eli pismo, o którym pan mówi³,
zosta³o skierowane do mnie 30 maja, to sz³o bar-
dzo d³ugo, bo otrzyma³em to pismo wczoraj po po-
³udniu, czyli 3 czerwca. Z kolei to drugie pismo,
o którym pan mówi³, skierowa³em do komisji.
Otrzyma³em je wieczorem w dniu wczorajszym,
a dzisiaj rano zosta³o skierowane do komisji.

(Senator Wojciech Skurkiewicz: By³o wys³ane
wczeœniej i…)

To mo¿e w dyskusji, 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 Kaleta, proszê bardzo.

Senator Piotr Kaleta:

Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Mam pytanie do pana senatora Andrzeja Grzy-

ba, sprawozdawcy Komisji Kultury i Œrodków
Przekazu. Pan senator w swoim wyst¹pieniu
szczegó³owo poda³ nam, jaki by³ podzia³ g³osów
w czasie g³osowania w komisji nad t¹ ustaw¹. Pan
senator raczy³ wspomnieæ równie¿, ¿e jeden z se-
natorów wstrzyma³ siê od g³osu.

(Senator Ryszard Bender: I ten g³os przewa¿y³.)
Tak, ten g³os przewa¿y³, w zwi¹zku z tym jest to

istotne pytanie. Chcia³bym wiedzieæ, co to by³ za
senator, z jakiego klubu. Dziêkujê uprzejmie.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Panie Senatorze, proszê bardzo.

Senator Andrzej Grzyb:
To by³ senator z Platformy Obywatelskiej.
(Senator Ryszard Bender: A jego nazwisko?)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Panie Senatorze, proszê siê zapisaæ i wtedy
pan…

(Senator Piotr Kaleta: Ale to jest bardzo istotne,
Panie Marsza³ku.)

Pan senator Ryszka.

Senator Czes³aw Ryszka:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Mam pytanie do przedstawicieli rz¹du, którzy

s¹ obecni na sali, a konkretnie chodzi mi
o przedstawicieli Ministerstwa Finansów i mini-
sterstwa kultury. To do nich mam pytania.

(G³os z sali: To nie w tym punkcie.)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Przepraszam bardzo, nie ma przedstawicieli
tych ministerstw…

(SenatorKrystynaBochenek: Jestpanminister.)
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Do reprezentowania rz¹du w tym punkcie upo-
wa¿niony zosta³ sekretarz stanu pan Piotr ¯u-
chowski.

(Senator Czes³aw Ryszka: To dobrze, mam py-
tanie…)

Ale na razie s¹ pytania do przedstawicieli
wnioskodawców i do przedstawicieli komisji, Pa-
nie Senatorze, w zwi¹zku z tym to im proszê zada-
waæ pytania.

(Senator Ryszard Bender: Mam pytanie. Mo¿na
w takim razie…)

Za chwilê, Panie Senatorze.
(Senator Ryszard Bender: Dobrze, zapisujê siê.)
Dobrze.
Pan senator Cimoszewicz.

Senator W³odzimierz Cimoszewicz:
Dziêkujê bardzo.
Pytanie do pana senatora Grzyba. Niestety, nie

mia³em okazji wys³uchaæ ca³ego pañskiego wy-
st¹pienia. Je¿eli pan siê wypowiada³ na temat, któ-
ry ju¿ za chwilê poruszê, to z góry przepraszam.

W opinii Biura Legislacyjnego znajdujemy
uwagê wskazuj¹c¹ na to, ¿e tej ustawie mo¿e byæ
postawiony zarzut niekonstytucyjnoœci z powodu
ró¿nego traktowania ró¿nych emerytów, i to bez
odpowiedniego uzasadnienia. Czy ten problem
by³ rozwa¿any przez komisjê? I w jaki sposób pañ-
stwo chc¹ na to zareagowaæ? Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Proszê bardzo.

Senator Andrzej Grzyb:

Tak, Panie Senatorze, ten problem by³ rozwa¿a-
ny podczas prac komisji. Wœród poprawek zawar-
tych w druku jest jedna – nie zosta³a tutaj omó-
wiona – która ten problem usuwa, ale zdaje siê, ¿e
nie do koñca. Byæ mo¿e podczas debaty trzeba bê-
dzie zmieniæ tak¿e tê poprawkê.

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

Senator Ryszard Bender:

Panie Senatorze Sprawozdawco, czy posiedze-
nie komisji by³o utajnione, ¿e nie mo¿e pan powie-
dzieæ, kto wstrzyma³ siê od g³osu? Chyba nie ma
takich tajemnic wœród senatorów, które by zobo-
wi¹zywa³y do tego, ¿ebyœmy mieli wœród nas ano-
nimów?

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Proszê bardzo, Panie Senatorze. Chce pan od-
powiedzieæ na to pytanie? Proszê bardzo.

Senator Andrzej Grzyb:
Jeœli pan senator tak siê domaga, to oczywi-

œcie… Nie wiem, jak post¹piæ.
(Poruszenie na sali)
(Senator Ryszard Bender: Jak to nie wie pan,

jak post¹piæ? To co, k³amaæ?)
Nie, k³amaæ tutaj nie bêdê…
(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Proszê o odpo-

wiedŸ na pytanie, Panie Senatorze, je¿eli mo¿na.)
Pani senator Barbara Borys-Damiêcka.
(Senator Ryszard Bender: Aha, to bardzo istot-

ne…)
(Oklaski)
(Senator Ryszard Bender: Mo¿e pani senator

powie, dlaczego…)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Przepraszam bardzo, Panie Senatorze. Proszê

siê trzymaæ regulaminu. Trwaj¹ pytania i odpo-
wiedzi.

Pan senator Ryszka, proszê bardzo.

Senator Czes³aw Ryszka:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Senatorze Sprawozdawco, bardzo skró-

towo omówi³ pan posiedzenie komisji, które by³o
wielogodzinne, burzliwe itd. Mam w zwi¹zku
z tym pytanie. Obecny na posiedzeniu komisji dy-
rektor Radia £ódŸ, pan Dariusz Szewczyk, powie-
dzia³ wprost o tej ustawie abonamentowej, ¿e to
jest kolejna zagrywka Platformy Obywatelskiej
dotycz¹ca przejêcia publicznej telewizji i radia;
konkretnie powiedzia³, ¿e chcecie usun¹æ prezesa
Urbañskiego, a tak¿e rady nadzorcze telewizji i ra-
dia publicznego. Jak pan siê ustosunkowuje do
tej wypowiedzi dyrektora Radia £ódŸ, czyli jednej
z tych osób, które na dole obserwuj¹ to, co siê
dzieje u góry?

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê bardzo.
Proszê o odpowiedŸ.

Senator Andrzej Grzyb:

Nie mogê siê ustosunkowaæ do tego, o co pan
senator pyta. Przypominam, ¿e celem zmiany
ustawy jest rozszerzenie katalogu osób zwolnio-
nych z op³at abonamentowych i o tym powinniœ-
my rozmawiaæ.
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Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Pani marsza³ek Bochenek.

Senator Krystyna Bochenek:

Mam pytanie do pana senatora Skurkiewi-
cza. Wykaza³ siê pan tu wielk¹ trosk¹ o s³ucha-
czy publicznego radia, co mnie bardzo cieszy, bo
czujê siê bardzo zwi¹zana z publicznym radiem.
Chcia³am jednak spytaæ: dlaczego pan nie wy-
kazywa³ troski o s³uchaczy wtedy, kiedy odsu-
wano od anteny radiowej na przyk³ad Tadeusza
Sznuka? Wymieni³ pan tutaj nazwisko pana re-
daktora Zalewskiego, znakomitego redaktora.
Chcia³abym wiedzieæ, dlaczego wczeœniej pan
milcza³.

Senator Wojciech Skurkiewicz:

Szanowna Pani Marsza³ek, wtedy nie by³em
w Senacie. Gdybym by³, tobym wystêpowa³. A je-
¿eli chodzi o czo³owe g³osy polskiej radiofonii, to –
byæ mo¿e moje zdanie jest zbie¿ne z pani zdaniem
– prawdopodobnie pope³niono kilka b³êdów przy
odsuwaniu tych g³osów z anteny, to po pierwsze.
(Oklaski) Ale, po drugie, chcia³bym nadmieniæ,
¿e ta sprawa nie jest przedmiotem debaty senac-
kiej.

(Senator Krystyna Bochenek: Ale by³a przed-
miotem pana wyst¹pienia, Panie Senatorze.)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê. Rozumiem.
(Senator Wojciech Skurkiewicz: O Sznuku nic

nie mówi³em.)
Przepraszam, proszê nie polemizowaæ miêdzy

sob¹.
Pan senator Jurcewicz zadaje pytanie.

Senator Stanis³aw Jurcewicz:

Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie! Pytania
bêdê kierowa³ do sprawozdawcy mniejszoœci,
senatora Skurkiewicza. Kierujê siê trosk¹ o Pol-
skie Radio, zadaj¹c pytania dotycz¹ce abona-
mentu.

Pierwsze. Kto szkodzi Polskiemu Radiu? Czy
prawd¹ jest, ¿e Zarz¹d Polskiego Radia przegra³
proces?

Drugie pytanie. Czy prawd¹ jest, ¿e radiowa
Komisja Etyki uzna³a, i¿ takie zachowanie za-
szkodzi³o Polskiemu Radiu?

I trzecie pytanie. Czy prawd¹ jest, ¿e rada nad-
zorcza nie zainteresowa³a siê t¹ spraw¹? Dziêkujê
bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Proszê bardzo.

Senator Wojciech Skurkiewicz:
Panie Marsza³ku! Szanowni Pañstwo! Szano-

wny Panie Senatorze! S³owami senatora Grzyba
odpowiem, ¿e ta sprawa nie by³a objêta procedo-
waniem podczas posiedzenia Komisji Kultury
i Œrodków Przekazu, wiêc niestety nie mogê siê
ustosunkowaæ do pana s³ów. Nie pozwala mi na to
regulamin Wysokiej Izby.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Pan senator Bender, proszê bardzo.

Senator Ryszard Bender:
Panie Marsza³ku, chcia³em zadaæ drugie pyta-

nie, a pan mi to uniemo¿liwi³. Panie Marsza³ku,
naprawdê uwa¿am, ¿e pan pe³ni tutaj funkcjê
bardzo honorow¹, takiego capo di tavola…

(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Panie Senato-
rze, proszê o pytanie.)

…który powinien dbaæ o to przy stole, ¿eby
wszyscy byli traktowani jednakowo. Pan mi unie-
mo¿liwi³, a chcia³em zadaæ pytanie pani senator.

Chodzi o to, ¿eby powiedzia³a – jeœli mo¿e, jeœli
kwestii nie musi traktowaæ dyskrecjonalnie – dla-
czego wstrzyma³a siê od g³osu, bo to sprawi³o, ¿e
odrzucono wniosek.

(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Panie Senato-
rze, przypomnê formu³ê, któr¹ wyg³osi³em nieda-
wno. To s¹ pytania do sprawozdawców.)

Ale wi¹¿e siê…
(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: A nie pytania

senatorów do siebie.)
…zposiedzeniemkomisji,której sprawozdawca…

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê bardzo panu.
(Senator Ryszard Bender: Dobrze. Prosi³bym,

¿eby rzeczywiœcie by³ pan takim capo di tavola.)
(G³os z sali: Capo?)
(G³os z sali: Do komisji etyki!)
Senator Kaleta.

Senator Piotr Kaleta:
Bardzo dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Id¹c dalej tym tropem, którym przed chwil¹

usi³owa³ iœæ pan senator Bender, postawiê pyta-
nie mo¿e troszeczkê inaczej. W zwi¹zku z tym
chcia³bym zadaæ pytanie panu Andrzejowi Grzy-
bowi jako senatorowi sprawozdawcy.

Czy pan senator posiada wiedzê, dlaczego pani
senator Damiêcka wstrzyma³a siê od g³osu?

(Weso³oœæ na sali) (Rozmowy na sali)
(G³os z sali: Pomyli³a siê.)
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Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Andrzej Grzyb:
Nie wiem, jak odpowiedzieæ na pañskie pyta-

nie: czy ja posiadam wiedzê na temat tego, dlacze-
go pani senator Barbara Borys-Damiêcka wstrzy-
ma³a siê od g³osu?

(G³os z sali: To jest sprawa sumienia, a nie…)
Nie potrafiê odpowiedzieæ na to pytanie i nie od-

powiem.
(Senator Ryszard Bender: A mo¿e pan poprosiæ

o pomoc.)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Panie Senatorze Bender, zwracam siê do pana

o niezak³ócanie obrad.
(Senator Ryszard Bender: Zwischenrufy w ka-

¿dym systemie parlamentarnym s¹ rzecz¹ oczy-
wist¹.)

Pan senator Jurcewicz.

Senator Stanis³aw Jurcewicz:
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie! Mam pyta-

nie do pana senatora sprawozdawcy Andrzejew-
skiego.

Czy z abonamentu s¹ pokrywane koszty spraw
w wysokoœci kilkuset tysiêcy z³otych? Czy jest to
prawd¹? Czy prawd¹ jest, ¿e pieni¹dze z abona-
mentu, oko³o 130 milionów z³, s¹ przeznaczane
na jakieœ sprawy s¹dowe, które ewentualnie mo-
g¹ byæ w przysz³oœci? Dziêkujê bardzo.

(Senator Piotr Andrzejewski: Z miejsca, czy…)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Je¿eli mo¿na, proszê bardzo.

Senator Piotr Andrzejewski:

By³bym rad, gdyby przewodnicz¹cy Krajowej
Rady Radiofonii i Telewizji bardzo wyczerpuj¹co
odpowiedzia³ na ten szczegó³owy temat, doty-
cz¹cy rozdysponowania abonamentu. Wed³ug
mojej wiedzy bowiem, przedmiotem pracy komisji
nie jest szczegó³owe rozliczanie bud¿etu. A pyta-
nie, czy to jest prawda, czy nie, wymaga³oby uzys-
kania bardzo precyzyjnych danych i ewentualnie
ich podwa¿enia, bo byæ mo¿e s¹ to tylko pomówie-
nia. Prosi³bym wiêc skierowaæ to pytanie do prze-
wodnicz¹cego Krajowej Rady Radiofonii i Telewiz-
ji oraz do pana ksiêgowego Krajowej Rady, który
te¿ jest obecny i który s³u¿y³ danymi w trakcie po-
siedzenia komisji. Ale akurat na posiedzeniu ko-
misji bli¿ej nie wyjaœni³ nam kwestii, jak dok³a-

dnie s¹ rozdysponowane œrodki publiczne uzyski-
wane z abonamentu.

Na pewno otrzymaliœmy informacjê, ¿e w 80%
s¹ one zu¿ytkowywane na radiofoniê publiczn¹,
a ich przewaga dotyczy oœrodków regionalnych.
St¹d nasza troska przede wszystkim o oœrodki re-
gionalne i o radiofoniê publiczn¹, bo – jak wynika
z danych i ocen, zw³aszcza formu³owanych przez
EBU, jak te¿ sygnalizowanych na posiedzeniu ko-
misji – telewizja, oczywiœcie kosztem misji publi-
cznej, przy pomocy reklam i ostrej konkurencji
z telewizjami komercyjnymi w zakresie rozrywki
tak zwanej ni¿szej kultury, jest w stanie sobie je-
szcze jako tako daæ radê.

Jeœli chodzi o misjê dotycz¹c¹ kultury wy¿szej,
to zarówno oœrodki regionalne, jak i centralne ra-
dia bêd¹ – w przypadku gdy nie zast¹pi siê jakimiœ
œrodkami finansowymi ubytków, które niesie ze
sob¹ ustawa – powa¿nie zagro¿one w zakresie
mo¿liwoœci realizowania tego, co wynika z obo-
wi¹zku ustawowego zakreœlonego ustaw¹ o ra-
diofonii i telewizji. Tyle, je¿eli chodzi o to pytanie.

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

Senator Zdzis³aw Pupa:
Ja mam pytanie do pana senatora sprawo-

zdawcy Grzyba.
Pytanie dotyczy zachowania siê œrodowisk

twórczych, które w sposób zdecydowany prote-
stuj¹ przeciwko zapowiedziom Platformy doty-
cz¹cym likwidacji abonamentu.

Moje pytanie dotyczy równie¿ zachowania pani
senator Damiêckiej, która wstrzyma³a siê od g³o-
su. Czy pan senator sprawozdawca nie uwa¿a, ¿e
wstrzymanie siê od g³osu przez pani¹ senator jest
jakby wpisaniem siê w g³os œrodowisk twórczych,
które w jakiœ sposób staraj¹ siê utrzymaæ w³aœci-
w¹ kondycjê finansow¹, jak równie¿ w³aœciwy
przekaz, mo¿na powiedzieæ, kulturalny i informa-
cyjny publicznych mediów? Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Proszê bardzo.

Senator Andrzej Grzyb:
Dziêkujê.
Podczas prac komisji przedstawiono materia³y

o stosunku œrodowisk twórczych do ustawy i s¹
one za³¹czone.

Ale jeszcze raz coœ przypomnê, bo pan senator
powiedzia³ przed chwil¹, ¿e mówimy o ustawie
o likwidacji abonamentu. Nie mówimy o takiej
ustawie. Jeszcze raz przypominam, ¿e mówimy
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o zmianie ustawy, której celem jest rozszerzenie
katalogu osób zwolnionych z op³at abonamento-
wych.

Co do drugiej czêœci pana pytania, to podszed-
³em do pani senator i spyta³em. Pani senator oœ-
wiadczy³a, ¿e zapisa³a siê ju¿ do g³osu i w dyskusji
rozwieje pañstwa w¹tpliwoœci. Po prostu ona sa-
ma to najlepiej wie.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
(Senator Ryszard Bender: Deo gratias.)
Pan senator Karczewski.

Senator Stanis³aw Karczewski:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Swoje pytanie kierujê do pana senatora An-

drzejewskiego.
Chcia³bym, Panie Senatorze, ¿eby pan senator

odpowiedzia³ mi na pytanie: czy podczas posie-
dzenia komisji by³a równie¿ brana pod uwagê opi-
nia prezesa Polskiego Radia? W opinii medioz-
nawców i w opinii wielu osób zajmuj¹cych siê tym
tematem nowelizacja dotyczy rozszerzenia kata-
logu osób zwolnionych z p³acenia abonamentu,
ale poci¹ga za sob¹ skutki. O tych skutkach my
jako politycy musimy rozmawiaæ.

Nastêpne pytanie, dotycz¹ce w¹tpliwoœci kon-
stytucyjnych. Czy by³a na ten temat mowa? W ja-
kim zakresie i jak komisja na ten temat debatowa-
³a? Dziêkujê bardzo.

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

Senator Piotr Andrzejewski:
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Argumenty prezesa zarz¹du i redaktora naczel-

nego Polskiego Radia Krzysztofa Czabañskiego
by³y rozwa¿ane ju¿ przy okazji sprawozdania Kra-
jowej Rady Radiofonii i Telewizji. A samo pismo
kierowane do obecnego tu marsza³ka, pana sena-
tora Bogdana Borusewicza, wp³ynê³o dzisiaj rano,
bo te¿ wczoraj wp³ynê³o do gabinetu marsza³ka.
Oczywiœcie ono expressis verbis nie by³o uwzglê-
dnione przez komisjê, ale jest komisji znane.

Przypomnê szanownym pañstwu s³owa pana
Czabañskiego. Czyniê to z woli pana marsza³ka,
który do mnie skierowa³ to pismo. „W konsekwen-
cji przyjêcia przez Senat nowelizacji ustawy abo-
namentowej nast¹pi wiêc drastyczny spadek
przychodów Polskiego Radia SA, które 88% kosz-
tów swej dzia³alnoœci misyjnej pokrywa wp³ywa-

mi z abonamentu. W ubieg³ym roku luka w przy-
chodach abonamentowych, pokryta przychoda-
mi z innych Ÿróde³, g³ównie ze sprzeda¿y czasu re-
klamowego… Polskie Radio SA – najwiêkszy itd.,
oferuj¹c… zgodnie z zapisami… zestaw unikato-
wych form, gatunków i treœci” itd. To jest krótkie
pismo, dlatego pozwalam sobie te wyj¹tki przyto-
czyæ. „Wynikaj¹cy z ustawy… nieunikniony uby-
tek… z powa¿nym uszczerbkiem dla ustawowo
okreœlonych zadañ nadawcy publicznego. Co wiê-
cej, przyjête przez Sejm rozwi¹zanie nie pozwala
na zastosowanie jakiegokolwiek mechanizmu re-
kompensaty ubytku wp³ywów abonamento-
wych.” Itd. PóŸniej jest apel do pana marsza³ka.
Tyle, je¿eli chodzi o pierwsze pytanie.

Je¿eli chodzi o drugie pytanie, to pañstwo dys-
ponujecie opini¹, która zawiera zastrze¿enia na-
szego Biura Legislacyjnego. Wyra¿a ono zastrze-
¿enia co do konstytucyjnoœci przepisów i przyta-
cza orzecznictwo Trybuna³u Konstytucyjnego
mówi¹ce o równoœci podmiotów prawa.

Miêdzy innymi to, o co pyta³ pan senator Cimo-
szewicz, jest elementem, który komisja bra³a pod
uwagê. Chcia³em nawet dodatkowo zabraæ g³os
jako sprawozdawca, ale pan marsza³ek odes³a³
mnie do dyskusji.

Pytanie umo¿liwia mi równie¿ przedstawienie
pañstwu troski komisji o to, ¿eby rozwi¹zanie na-
bra³o charakteru bardziej konstytucyjnego – od-
sy³am do opinii – relewantnego i proporcjonalne-
go. Chodzi o to, ¿e – jak Trybuna³ konstytucyjny
stwierdzi³ – waga interesu, któremu ma s³u¿yæ
ró¿nicowanie sytuacji adresatów normy, musi
pozostawaæ w odpowiedniej proporcji do wagi in-
teresów, które zostaj¹ naruszone w wyniku nieró-
wnego potraktowania podmiotów podobnych. Po-
za tym argumenty musz¹ pozostawaæ w jakimœ
zwi¹zku z innymi wartoœciami, zasadami czy nor-
mami konstytucyjnymi uzasadniaj¹cymi od-
mienne traktowanie podmiotów podobnych. Cho-
dzi tu gównie o to, ¿e mówi siê o ró¿nych osobach
zwalnianych z ró¿nych tytu³ów, a ca³kowicie po-
mija siê osoby, które uzyskuj¹ emerytury z in-
nych tytu³ów ni¿ z tak zwanych cywilnych, zw³a-
szcza emerytury mundurowe. Pomijam ju¿, ¿e
zwalniane s¹ nie tylko osoby ubogie, ale równie¿
zwalniani s¹ ci, którzy uzyskuj¹ w tej chwili przy-
chody na korzystniejszych warunkach ni¿ w przy-
padku emerytur cywilnych i przeciêtnych. Chodzi
o wszystkie osoby, które s¹ objête nasz¹ inicjaty-
w¹ dezubekizacyjn¹, o wszystkich profitentów sy-
stemu stalinowskiego, których ustawa te¿ zwal-
nia z tych op³at. Tak ¿e nie mówmy, ¿e chodzi tyl-
ko o interesy najbiedniejszych. Jest ogromna gru-
pa – bardzo ciekawe, jak jest ona identyfikowalna
– tak zwanych rencistów i emerytów oraz œwiad-
czeniobiorców uprzywilejowanych za wiern¹ s³u¿-
bê systemowi totalitarnemu, którzy równie¿ s¹
beneficjentami tego rozstrzygniêcia. I tym siê ko-
misja te¿ zajmowa³a. Skoro pan Cimoszewicz o to
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spyta³, to odpowiem. Tak, rzeczywiœcie, te osoby
s¹ równie¿ profitentami ustawy. Ona nie jest rele-
wantna pod tym wzglêdem.

I st¹d nasza poprawka. Zaprezentujê j¹ pañ-
stwu jako wniosek mniejszoœci na wypadek, gdy-
byœcie nie zdecydowali o odrzuceniu ustawy. Mia-
nowicie poprawka druga, która w³aœnie czyni
treœæ tej ustawy bardziej relewantn¹, w jakimœ
sensie przeciwdzia³aj¹c zarzutowi niekonstytu-
cyjnoœci. Ona mówi tak: „osoby, które ukoñczy³y
60 lat oraz maj¹ ustalone prawo do emerytury,
której wysokoœæ nie przekracza miesiêcznie kwo-
ty 50% przeciêtnego miesiêcznego wynagrodzenia
w gospodarce narodowej w roku poprzedzaj¹cym,
og³aszanego przez Prezesa G³ównego Urzêdu Sta-
tystycznego”. Chodzi o te zwolnienia. Chodzi o to,
¿eby beneficjentami ustawy – tak jak przysz³o
z Sejmu – nie byli ci, którzy pobieraj¹ nie-
wspó³miernie wysokie renty i œwiadczenia socjal-
ne z racji uzyskania przywilejów za wiern¹ s³u¿bê
systemowi totalitarnemu w PRL. Dziêkujê.

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

Senator Czes³aw Ryszka:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Mam pytania do sprawozdawcy Andrzeja

Grzyba.
Przede wszystkim chcia³bym wyraziæ trochê

¿alu, ¿e wielogodzinne posiedzenie komisji uj¹³
pan w dziesiêciu zdaniach. I dlatego muszê w py-
taniach przypominaæ pewne kwestie, które s¹
bardzo wa¿ne.

Jedna z nich. To jest pytanie. W posiedzeniu
komisji uczestniczy³a pos³anka Kidawa-B³oñska.
Powiedzia³a ona, ¿e jeœli ustawa zosta³aby uchwa-
lona, to miliony z³otych, które utraci siê z wp³y-
wów z abonamentu – to jest oko³o 300 milionów z³
w ci¹gu roku, ³¹cznie ze zwrotami, jakie trzeba bê-
dzie oddaæ tym, którzy zap³acili ju¿ za ca³y rok –
zrekompensuje Ministerstwo Skarbu Pañstwa; ¿e
minister skarbu zrekompensuje ten brak finan-
sowy. Wtedy zapyta³em obecnego na posiedzeniu
przedstawiciela Ministerstwa Finansów, czy to
jest mo¿liwe. OdpowiedŸ by³a taka: jest to niemo¿-
liwe; w roku bud¿etowym o takiej sumie w ogóle
nie mo¿na mówiæ. Pad³o jeszcze dalsze wyjaœnie-
nie: ponadto by³oby to sprzeczne z prawem unij-
nym, poniewa¿ taka dotacja publiczna dla spó³ki
Skarbu Pañstwa jest wykluczona. Musia³oby to
byæ negocjowane itd. W trakcie dalszych wyjaœ-
nieñ pad³o jeszcze, ¿e gdyby dosz³o w ogóle do lik-
widacji abonamentu, to utworzenie funduszu dla
mediów publicznych równie¿ by³oby bardzo trud-

ne, dlatego ¿e kiedy wchodziliœmy do Unii Euro-
pejskiej, abonament funkcjonowa³. To, ¿eby go
znieœæ i zamieniæ na jakiœ fundusz, wymaga³oby
co najmniej dwóch lat negocjacji z Uni¹ Europej-
sk¹, bo wtedy tak¿e musi byæ dotacja z bud¿etu do
tego funduszu. Jak to wszystko za³atwiæ? W su-
mie, w tym czasie media publiczne uleg³yby
ca³kowitej ruinie, upadkowi i zniszczeniu. Z tego
bardzo wa¿ny wniosek – proszê tylko, ¿eby pan se-
nator sprawozdawca go potwierdzi³ – ¿e dotacja
z bud¿etu, rekompensata za abonament, nie jest
mo¿liwa i te straty po prostu nie bêd¹ mo¿liwe do
pokrycia.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Proszê bardzo.

Senator Andrzej Grzyb:
Panie Marsza³ku! Panie Senatorze! Podczas

posiedzenia komisji pada³y bardzo ró¿ne kwoty
i pan senator by³ tych kwot œwiadom. Najpierw
pani pose³ sprawozdawca Ma³gorzata Kidawa-
-B³oñska mówi³a o kwocie 60 milionów z³, ale po-
tem, kiedy zaczêliœmy mówiæ o poprawkach, do-
sz³o do zmiany owej kwoty i pani pose³ powie-
dzia³a, ¿e to mo¿e byæ nawet kwota 125 milio-
nów z³. Inne kwoty podawa³ pan prezes Witold
Ko³odziejski, tu obecny, i pan dyrektor Kuffel,
który równie¿ jest na naszym posiedzeniu. Pada-
³y ró¿ne kwoty, na przyk³ad 250 milionów z³,
a nawet wiêksze. Najzwyczajniej s¹dzê, ¿e po pro-
stu nie jesteœmy w stanie oszacowaæ w tej chwili
prawdziwej kwoty, jaka tutaj bêdzie, tym bar-
dziej ¿e jeszcze trwa sk³adanie poprawek. Byæ
mo¿e za chwilê oka¿e siê, ¿e znowu ta kwota bê-
dzie inna.

I druga czêœæ pana pytania. Oczywiœcie, gdyby
to mia³a byæ niedozwolona pomoc publiczna, to
ona jest, jak pan sam wie, niedopuszczalna. Ale
mamy przedstawiciela ministerstwa kultury, pa-
na ministra. Myœlê, ¿e zgodzi siê pan na to, ¿eby
pan minister, póŸniej zabieraj¹c g³os, odpowie-
dzia³ na pañskie pytanie. Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Proszê pani¹ marsza³ek Bochenek o zadanie

pytania.

Senator Krystyna Bochenek:
Ja mam pytanie do któregoœ ze sprawozdaw-

ców przedstawicieli Klubu Parlamentarnego PiS.
Czy to bêdzie pan senator Andrzejewski, czy pan
senator Skurkiewicz? Bardzo proszê, który z pa-
nów?

(G³os z sali: To pani…)
To dla mnie jest… Proszê…
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(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Pani marsza-
³ek okreœla, który. Dwóch albo jeden.)

…pana senatora Skurkiewicza.
Ja jestem niezmiernie zdziwiona tym pañstwa

zainteresowaniem, jeœli chodzi o wstrzymanie siê
od g³osu naszej kole¿anki. Dziwi mnie to, ¿e klub
PiS wyra¿a zadziwienie, i¿ w klubie Platformy
Obywatelskiej panuje demokracja i ka¿dy spoœ-
ród demokratycznie wybranych senatorów mo¿e
wyra¿aæ poprzez g³osowanie swoje zdanie, a na-
wet obawy i w¹tpliwoœci.

Mam pytanie, dlaczego pañstwo senatorowie
s¹ tak bardzo tym podekscytowani?

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Proszê bardzo.

Senator Wojciech Skurkiewicz:
Panie Marsza³ku! Pani Marsza³ek! Szanowni

Pañstwo! Powiem pani szczerze: mnie te¿ to bar-
dzo dziwi.

(Weso³oœæ na sali)
(Senator Krystyna Bochenek: Ja pytam: dlacze-

go? Nie pytam: czy pana dziwi? Zada³am pytanie.)
No to mówiê: mnie te¿ to bardzo dziwi.
(Senator Krystyna Bochenek: Znaczy, ¿e jest

wolnoœæ u nas w klubie.)
Tak. U nas te¿.
(Weso³oœæ na sali) (Oklaski)
Panie Marsza³ku, chyba jestem nastêpny do

zadania pytania, tak?

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Nie, chyba nastêpnego pytania nie ma.
(Senator Wojciech Skurkiewicz: Mogê?)
Tak ¿e dziêkujê panu.
(Senator Wojciech Skurkiewicz: Czy mogê st¹d

zadaæ pytanie, ¿eby nie wracaæ na miejsce?)
Panie Senatorze, proszê wróciæ na miejsce, za-

pisaæ siê… Tak?
(G³os z sali: Jest zapisany.)
A, senator Skurkiewicz jest zapisany. Proszê.

Senator Wojciech Skurkiewicz:
Panie Marsza³ku! Szanowni Pañstwo!
Ja mam dwa pytania do pana senatora sprawo-

zdawcy Grzyba.
Panie Senatorze, pierwsze pytanie. Czy prawd¹

jest, ¿e podczas posiedzenia komisji okaza³o siê,
i¿ jest to kolejna procedowana przez Senat usta-
wa, któr¹ zajmowa³a siê komisja kultury, w przy-
padku której nie by³o jasnego stanowiska rz¹du?

A drugie moje pytanie, Panie Marsza³ku, jest
takie: czy prawd¹ jest, ¿e podczas posiedzenia ko-

misji kultury pad³o stwierdzenie, i¿ stanowisko
rz¹du w sprawie ustawy abonamentowej zostanie
wypracowane i przedstawione dopiero 4 lub
5 czerwca, czyli po g³osowaniu Wysokiego Senatu
nad wspomnian¹ ustaw¹? Dziêkujê bardzo.

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

Senator Andrzej Grzyb:
Dziêkujê bardzo.
Potwierdzam, pad³o stwierdzenie, ¿e brak sta-

nowiska rz¹du, i zosta³o równie¿ potem dopowie-
dziane, ¿e stanowisko rz¹du bêdzie chyba 4 lub 5
czerwca, tak jak kolega tutaj stwierdzi³. Ale myœlê,
¿e pan minister podczas póŸniejszego wyst¹pie-
nia zechce równie¿ do tej sprawy nawi¹zaæ.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê bardzo.
Pan senator Wojciechowski.

Senator Grzegorz Wojciechowski:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Mam dwa pyta-

nia do pana senatora Grzyba.
Pierwsze. Czy badano, czy ubytek w trakcie ro-

ku bud¿etowego tych kwot, które podawano, na-
wet 300 milionów z³, wp³ynie na funkcjonowanie
mediów publicznych? Chodzi o radio i telewizjê.
A je¿eli wp³ynie, to w jaki sposób?

I drugie pytanie. Czy utracenie tych pieniêdzy
przez radio i telewizjê wp³ynie na jakoœæ pe³nionej
przez nie misji publicznej? A jeœli mia³oby wp³y-
n¹æ, to czy jest planowana, nie wiem, powie-
dzmy… Skoro radio i telewizja nie bêd¹ w stanie
wykonywaæ swojej misji, to czy jest przewidywane
ograniczenie zadañ radia i telewizji wynikaj¹cych
z misji mediów publicznych? Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Proszê bardzo.

Senator Andrzej Grzyb:
Konkretnych badañ na temat tego, czy ten uby-

tek wp³ynie na funkcjonowanie mediów, pewnie
nie ma, ale w informacjach przekazywanych przez
pana przewodnicz¹cego Krajowej Rady oraz przez
pana dyrektora do spraw finansów wyraŸnie syg-
nalizowano, ¿e takie k³opoty siê pojawi¹, i by³a te¿
mowa o tym, w których miejscach. Mówiono
szczególnie o k³opotach, które mo¿e mieæ telewiz-
ja regionalna, i o k³opotach, które mog¹ mieæ ra-

13. posiedzenie Senatu w dniu 4 czerwca 2008 r.
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o op³atach abonamentowych 13

(senator K. Bochenek)



dia publiczne, bo to nie jest jedno radio, tylko kil-
ka czy nawet kilkanaœcie kana³ów.

Co do drugiej czêœci pana pytania, to ja… Tele-
wizja utraci… Pan mówi: telewizja, ale to nie cho-
dzi tylko o telewizjê. Po prostu bêdzie mniejsza
pula pieniêdzy. Czy wp³ynie to na jakoœæ? Nie po-
trafiê odpowiedzieæ na takie pytanie. Znam przy-
padki, kiedy zmniejszenie iloœci pieniêdzy spowo-
dowa³o poprawienie jakoœci, ale przecie¿ nie mogê
byæ tego pewnym. Tak jak pan siê w tej sprawie
waha, tak i ja. Czy nast¹pi ograniczenie zadañ?
Jeœli jest trochê mniej pieniêdzy, to pewnie istnie-
je niebezpieczeñstwo ograniczenia zadañ, ale
myœlê, ¿e lepiej bêdzie, jeœli w drugiej czêœci na-
szej rozmowy na pañskie pytanie spróbuje odpo-
wiedzieæ pan prezes, bo to jest bardziej w³aœciwe.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
(Senator Grzegorz Wojciechowski: Czyli pod

tym wzglêdem nie by³o to analizowane?)
Proszê bardzo.

Senator Andrzej Grzyb:
Nie by³o analizy szczegó³owej, która by pokaza-

³a, jakie bêd¹ skutki ubytku abonamentu.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Pan senator Zbigniew Szaleniec, proszê.

Senator Zbigniew Szaleniec:
Mam pytanie do pana senatora Andrzejewskie-

go jako sprawozdawcy mniejszoœci.
Czy na posiedzeniu komisji by³a wymieniana

kwota, jaka wp³ywa z abonamentu, bez tych ubyt-
ków? Sk¹d wiadomo… W¹tpliwoœci wprowadzi³
ju¿ tutaj pan senator Grzyb, mówi¹c o tym, ¿e bra-
kuj¹ca kwota z tytu³u zwolnienia emerytów z op-
³at mo¿e byæ ró¿na, a pan senator stwierdzi³ doœæ
kategorycznie, ¿e to bêdzie 380–400 milionów z³,
czyli jak gdyby z du¿¹ doz¹ pewnoœci…

(Senator Piotr Andrzejewski: …do 400.)
Równie¿ w dyskusji mówiono, ¿e nie by³o do-

k³adnych badañ, ile de facto ta kwota wyniesie.
Ona mo¿e byæ znacz¹co ni¿sza.

I kolejne pytanie: czy istnieje mo¿liwoœæ prze-
suniêcia na radio œrodków, które teraz id¹ na tele-
wizjê? Bo nasz¹ najwiêksz¹ trosk¹ jest teraz to,
czy nie zabraknie pieniêdzy na radio. Czy jest
mo¿liwoœæ przesuniêcia œrodków przez Krajow¹
Radê na ten w³aœnie cel? Bo zgadzam siê z redak-
torem Skurkiewiczem, ¿e telewizja sobie jakoœ ra-
dê da, ale o radio powinniœmy dbaæ szczególnie.
Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê.

Senator Piotr Andrzejewski:
Odpowiadam, bo odnalaz³em swoje notatki.

W imieniu Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
ustosunkowywa³ siê do tej sprawy skarbnik
i myœlê, ¿e on odpowie szczegó³owo. Z moich no-
tatek wynika, ¿e do tej ca³ej kwoty oko³o 400 mi-
lionów z³ wlicza siê nastêpuj¹ce pozycje… I to
jest ta dziura, która powstaje w tej chwili w za³o-
¿onym planie finansowania zadañ publicznej ra-
diofonii i telewizji. 250 milionów z³ to s¹ skutki fi-
nansowe bez ewentualnych ulg, o które siê tutaj
dopominano, jak rozumiem, w ramach konsty-
tucyjnoœci i do których nawi¹zywa³ w swoim py-
taniu pan senator Cimoszewicz. Przecie¿ zasada
relewantnoœci, proporcjonalnoœci nakazywa³aby
te ulgi rozci¹gn¹æ ewentualnie równie¿ na s³u¿by
mundurowe, ten ca³y odrêbny system finanso-
wania oczywiœcie móg³by te¿ byæ skorygowany
o poprawkê, któr¹ zaproponowaliœmy jako wnio-
sek mniejszoœci. A 138 milionów to jest wyliczo-
ny ubytek w œci¹galnoœci od chwili, kiedy og³o-
szono publicznie – nie bêdê tu wskazywa³ ¿a-
dnych kierunków politycznych ani opcji – ¿e abo-
nament bêdzie likwidowany. I to zosta³o wyliczo-
ne, bardzo proszê prezesa Krajowej Rady Radio-
fonii i Telewizji b¹dŸ pana ministra Kuffla o wy-
powiedŸ w tej kwestii. Wyliczono ten spadek,
gwa³towny ubytek œwiadczeñ z tego tytu³u na
138 milionów.

W zwi¹zku z poprawk¹, o której mówi³ spra-
wozdawca wniosku mniejszoœci, pan senator
Sepio³, jest jeszcze kwestia wysokoœci ewen-
tualnego zwrotu nadp³aceñ. Ja na przyk³ad p³a-
cê abonament od razu za ca³y rok, wielu renci-
stów, którzy, jak siê okazuje, s¹ najbardziej od-
powiedzialnymi p³atnikami, o czym ju¿ mówi-
³em, z najwiêkszym poczuciem obywatelskoœci,
te¿ p³aci za ca³y rok, trzeba wiêc bêdzie dokonaæ
zwrotów, je¿eli ta ustawa ma wejœæ w ¿ycie ju¿.
Ta kwota te¿ nie jest wyliczona. Nie s¹ jeszcze
wyliczone kwoty wynikaj¹ce ewentualnie z po-
prawek, które forsujemy, nie wiadomo te¿, jaki
kszta³t przyjmie ustawa w zakresie wy³¹czeñ.
Na razie te szacunki s¹ rozbite na takie pozycje.
Przyjêto wiêc, ¿e maksymalny, górny pu³ap tej
dziury bud¿etowej to 400 milionów z³, a mini-
malne skutki finansowe zwi¹zane z ubytkiem,
który – i naszym zdaniem, i zgodnie z poprawk¹,
i zgodnie ze stanowiskami EBU i OBWE – na pe-
wno powinien byæ kompensowany, to jest
250 milionów z³, i to jest ten minimalny pu³ap.
Maksymalny pu³ap dziury bud¿etowej to oko³o
400 milionów z³. Tak sformu³owano to w komi-
sji. Nie czujê siê upowa¿niony do weryfikowania
tych danych.
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Czy jeszcze mam… Mo¿e na jakieœ pytanie nie
odpowiedzia³em?

(G³os z sali: O przesuniêciu.)
O przesuniêciu. Nie wiem, nie jestem w stanie

odpowiedzieæ na pytanie o przesuniêcie. Byæ mo-
¿e istnieje taka mo¿liwoœæ, ale bardzo w ni¹ w¹t-
piê, dlatego ¿e bud¿et jest ju¿ rozdysponowany na
poszczególne œrodki. To jest mo¿liwe, ale przy no-
wym bud¿ecie, przy bud¿ecie na nastêpny rok,
wydaje mi siê, ¿e tutaj istnieje mo¿liwoœæ bardziej
elastycznego potraktowania. Ale je¿eli to siê reali-
zuje dzisiaj, to jest tak zwana pewnoœæ bud¿eto-
wa, inercja bud¿etowa i zapewnienie œrodków na
okreœlone przedsiêwziêcia… Z mojej wiedzy wyni-
ka – ja nie jestem specjalist¹ od spraw bud¿eto-
wych ani od prawa finansowego – ¿e jest to niemo¿-
liwe. Taka jest moja wiedza. Na posiedzeniu komi-
sji tego, w takim zakresie, nie przes¹dziliœmy.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
(Senator Piotr Andrzejewski: Dziêkujê.)
Pani senator Fetliñska.

Senator Janina Fetliñska:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Chcia³abym zadaæ pytanie sprawozdawcy, pa-

nu senatorowi Andrzejowi Grzybowi. Czy na po-
siedzeniu komisji rozwa¿ano tak¹ mo¿liwoœæ,
w trosce o emerytów i rencistów, ¿eby na przyk³ad
oni nadal p³acili abonament, ale ¿eby dokonywali
odpisu od podatku? Wówczas mielibyœmy tak¹
sytuacjê, ¿e i wilk by³by syty, i owca ca³a. Mieli-
byœmy ulgê dla emerytów, a jednoczeœnie abona-
ment na radio i telewizjê by³by wp³acany. Czy taka
propozycja w ogóle pad³a? Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Andrzej Grzyb:
Nie potrafiê w tej chwili odpowiedzieæ precyzyj-

nie na pani pytanie, czy pad³o to podczas prac ko-
misji. W ka¿dym razie w materia³ach do tej usta-
wy by³a dopuszczona taka mo¿liwoœæ, by³a taka
propozycja.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Pan senator Jurcewicz zada pytanie.

Senator Stanis³aw Jurcewicz:

Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie! Kierujê py-
tania do sprawozdawców mniejszoœci. Najpierw
do pana senatora Andrzejewskiego.

Czy prawd¹ jest, ¿e kampania reklamowa, na
któr¹ dowody mamy, bo wszyscy pañstwo senato-
rowie je otrzymali, prowadzona jest z abonamen-
tu? Ile ona kosztuje? Kto podj¹³ tak¹ decyzjê?

Drugie pytanie. Czy prawd¹ jest… W materia-
³ach reklamowych o abonamencie, które dostaliœ-
my, jest napisane, i¿ wsparcie fundacji, instytucji
po¿ytku publicznego dla abonamentowego syste-
mu finansowania mediów publicznych… Czy pra-
wd¹ jest, ¿e tego apelu nie podpisa³ na przyk³ad
pan Jerzy Owsiak? I dlaczego?

I pytanie do pana senatora Skurkiewicza: sko-
ro, jak myœlê, wspólnie wyra¿amy troskê o Polskie
Radio, dlaczego nie zna pan sytuacji Polskiego
Radia i nie odpowiedzia³ pan na moje trzy pyta-
nia? Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê bardzo.
(Senator Piotr Andrzejewski: Odpowiem, jeœli

mo¿na, bo najpierw do mnie by³o pytanie pana se-
natora.)

Tak, tak, proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Piotr Andrzejewski:

Nic mi nie jest wiadomo na ten temat, o którym
pan mówi, nie by³o mowy na ten temat i nie prze-
s¹dzono tego na posiedzeniu komisji bezpoœre-
dnio.

Ale wydaje mi siê, ¿e wszyscy powinniœmy za-
daæ to pytanie – ja te¿ jestem tym zainteresowany
– prezesowi Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.
Bardzo by³bym rad, gdyby na nie odpowiedzia³.
Dziêkujê.

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

Senator Wojciech Skurkiewicz:
Panie Marsza³ku! Szanowni Pañstwo! Panie Se-

natorze! Znam sytuacjê mediów publicznych, znam
sytuacjê w Polskim Radiu. Ja tylko podkreœla³em,
i jeszcze raz podkreœlam, ¿e ta sprawa nie jest
przedmiotem dzisiejszej debaty. Je¿eli bêdzie taka
wola pana marsza³ka, je¿eli bêdzie taka wola prze-
wodnicz¹cego komisji kultury, to oczywiœcie propo-
nujê zwo³aæ posiedzenie, zorganizowaæ spotkanie,
byæ mo¿e konferencjê, na temat sytuacji w mediach
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publicznych. I wtedy udzielê panu na pewno szcze-
gó³owych wyjaœnieñ na ten temat, i na pewno
przedstawiê te¿ swoje prywatne zdanie, które rów-
nie¿ mam, w przeciwieñstwie do niektórych.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Pan senator Ryszka zada pytanie.
Panie Senatorze, tylko minutê, proszê zadaæ

pytanie.

Senator Czes³aw Ryszka:
Przepraszam bardzo, Panie Marsza³ku, ale mo-

je pytania to jakby, mówi¹c potocznie, wyrywanie
z gard³a senatorowi Grzybowi tego, co by³o na po-
siedzeniu komisji, tego, czego nie uj¹³ w sprawo-
zdaniu. Dlatego to pytanie znowu tego dotyczy.
Mianowicie pod koniec posiedzenia komisji…

(Senator Henryk WoŸniak: Proszê tego nie ro-
biæ, nie wyrywaæ z gard³a.)

(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: W formie pyta-
nia… Niech pan zadaje pytanie, Panie Senatorze.)

(Senator Jan Rulewski: Do laryngologa.)
(Senator Henryk WoŸniak: Nie wyrywaæ

z gard³a.)
W formie pytania. Czy pan senator sprawo-

zdawca potwierdza, ¿e pod koniec posiedzenia ko-
misji, kiedy, powiedzmy, widmo likwidacji abona-
mentu ka¿demu stanê³o przed oczyma – a ta lik-
widacja mo¿e doprowadziæ do upadku mediów
publicznych – senator Piesiewicz, zbulwersowany
tym wszystkim, powiedzia³, ¿e nie przy³o¿y rêki do
manipulacji przy mediach publicznych?

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê bardzo.
Proszê bardzo.

Senator Andrzej Grzyb:
Szanowny Panie Senatorze, z³o¿y³em krótkie,

mo¿liwie syntetyczne sprawozdanie miêdzy inny-
mi dlatego, ¿e wiedzia³em dok³adnie, i¿ pan sena-
tor i inni senatorowie bêd¹ gotowi zadaæ ka¿de py-
tanie, nawet o w³asne opinie wyg³aszane na posie-
dzeniu komisji.

Co do stwierdzenia, którego pan u¿y³ na koñcu,
a dotyczy³o to pana senatora Piesiewicza, to tak,
pad³o takie stwierdzenie.

(Senator Czes³aw Ryszka: Dziêkujê.)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Pan senator…
Aha, przepraszam, pani marsza³ek Bochenek,

proszê bardzo.

Senator Krystyna Bochenek:

Ja mam pytanie do pana senatora Andrzejew-
skiego, jeœli mo¿na uprzejmie prosiæ. Nie wiem,
czy pan bêdzie z trybuny…

(Senator Piotr Andrzejewski: Jestem do dyspo-
zycji.)

Tutaj pada³y ró¿ne kwoty, jeœli chodzi o te ubyt-
ki, które ma poci¹gn¹æ za sob¹ procedowana no-
welizacja. Chcia³abym zapytaæ, bo mówimy tu
o kwotach 320, 340 milionów… Wiadomo, ¿e one
nie mog¹ byæ takie dok³adne, to siê waha od 300
a 400 milionów z³. Czy to s¹ szacunki opracowane
na podstawie stuprocentowej œci¹galnoœci, czy
tej, która jest? Muszê powiedzieæ, ¿e odk¹d pracu-
jê w publicznych mediach, podkreœlam, od ponad
trzydziestu lat, zawsze by³y problemy z abona-
mentem. Czy te kwoty s¹ ustalone na podstawie
tych ewentualnych 100%, do których nigdy siê
nie zbli¿yliœmy, czy na podstawie tych – ró¿nie to
siê kszta³tuje – 40% czy 30%?

(Senator Piotr Andrzejewski: Wed³ug mojego
rozeznania…)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Proszê bardzo.
(Senator Piotr Andrzejewski: Mo¿na?)
Tak.

Senator Piotr Andrzejewski:
Dziêkujê.
Wed³ug mojego rozeznania, które jest subiek-

tywne, a te kwestie nas interesowa³y, to jest zro-
zumia³e, na posiedzeniu Komisji Kultury i Œrod-
ków Przekazu, odpowiedŸ reprezentanta Krajowej
Rady Radiofonii i Telewizji, pana Kuffla, dotyczy³a
skutków finansowych, jak ja rozumiem, wylicza-
nych od tego, co jest teoretycznie. Ale to je¿eli cho-
dzi, ja tak zrozumia³em, o 250 milionów z³. A te
138 milionów to jest realny ubytek funkcjonu-
j¹cy… Dlatego te dwie kwoty trzeba… Takie jest
moje rozeznanie, proszê ewentualnie o sprosto-
wanie. Pan prezes Krajowej Rady Radiofonii i Te-
lewizji prosi o g³os.

(Senator Czes³aw Ryszka: Za I kwarta³ ju¿ wie-
my – 38 milionów z³ straty.)

Ja w ka¿dym razie tak to zrozumia³em. Pad³y
takie w³aœnie kwoty plus jeszcze inne kwoty,
drobniejsze, uzupe³niaj¹ce, które da³y mniej wiê-
cej ten przedzia³: do 400 milionów z³ od, powie-
dzmy, minimum kosztów ustawy, czyli 250 milio-
nów z³. Ale je¿eli te poprawki przejd¹, to one zno-
wu zachwiej¹ tymi szacunkami. Wydaje mi siê, ¿e
rozeznanie tych kryteriów, które leg³y u podstawy
tego, mo¿e byæ zró¿nicowane, je¿eli chodzi
o cz³onków komisji, tak jak jest i w moim przypad-
ku. Ja wyliczy³em 250 milionów od tego, co doty-
czy nale¿noœci od tej grupy osób, a dok³adna ana-
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liza… Zreszt¹ prosiliœmy o to, ¿eby nam jeszcze
przedstawiæ dok³adnie wyliczenia, i myœlê, ¿e one
wp³yn¹ na moje rêce jako przewodnicz¹cego ko-
misji. Wtedy udostêpniê je pani marsza³ek.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Pan prezes bêdzie móg³ zabraæ g³os, odpowie-

dzieæ na pytanie…
(Senator Piotr Andrzejewski: Jeszcze tylko po-

wiem, ¿e…)
…w czasie wskazanym przez regulamin. Taki

czas przyjdzie.
Pan senator Piotrowicz, proszê uprzejmie.

Senator Stanis³aw Piotrowicz:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Ja mam pytanie do sprawozdawcy, pana sena-

tora Grzyba. Czy dobrze zrozumia³em, ¿e rz¹d je-
szcze nie oszacowa³ skutków finansowych usta-
wy dla bud¿etu w przypadku rekompensaty zwol-
nieñ abonamentowych?

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê.
Proszê bardzo.

Senator Andrzej Grzyb:

Ja powiedzia³em coœ innego. Odpowiadaj¹c na
inne pytanie, powiedzia³em, ¿e rz¹d nie mia³ wy-
pracowanego w tym momencie stanowiska. Ale,
jak pan wie, jest to projekt poselski i wszystkie
wyliczenia, które by³y podawane, s¹ rodzajem
szacunków. W wyst¹pieniu pani pose³ Ma³gorzaty
Kidawy-B³oñskiej by³y wyliczenia, potem by³y wy-
liczenia pana prezesa, by³y wyliczenia pana dy-
rektora, pan przewodnicz¹cy przed chwil¹ sam
powiedzia³, ¿e te¿ próbowa³ coœ tu liczyæ. A dlacze-
go to s¹ szacunki? Otó¿ dlatego, ¿e skutki ró¿nych
wersji poprawek, nad którymi bêdziemy tutaj dzi-
siaj procedowaæ, zmieniaj¹ te szacunki w sposób
dosyæ istotny.

I jeszcze jedna sprawa, o której mówi³em na po-
siedzeniu komisji. Zwolnienia przewidziane
w zmianie ustawy dotycz¹ wszystkich. To jest tak,
¿e nie wiemy, w jakiej czêœci dotyczy to osób, które
dotychczas te¿ nie p³aci³y. To te¿ zmienia szacun-
ki i mo¿e siê okazaæ, ¿e to dosyæ du¿a zmiana.

Myœlê, ¿e w wyst¹pieniach pana prezesa i pana
ministra te¿ bêdzie czêœæ odpowiedzi na pañskie
pytania.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê.
(Senator Stanis³aw Piotrowicz: Dziêkujê.)
Pan senator Karczewski. Proszê o zadanie py-

tania.

Senator Stanis³aw Karczewski:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Pierwsze pytanie skierujê do pana senatora

Andrzeja Grzyba. Chcia³bym, Panie Senatorze,
zapytaæ… Pan wielokrotnie mówi³ w czasie prze-
sz³ym, ¿e rz¹d nie oszacowa³, nie przedstawi³…
Znamy datê 4 czerwca… Byæ mo¿e do tej pory zo-
sta³o to ju¿ oszacowane, przedstawione, byæ mo¿e
ju¿ jest stanowisko rz¹du, mo¿e pan je zna. Jeœli
tak, to bardzo proszê o przedstawienie przynaj-
mniej w zarysach tego stanowiska.

I drugie pytanie, do senatora Wojciecha Skur-
kiewicza. Jest ono podyktowane tym, ¿e padaj¹
inne pytania, które œwiadcz¹ w³aœciwie o niezro-
zumieniu mechanizmów finansowania radia i te-
lewizji. Chcia³bym zapytaæ, Panie Senatorze, dla-
czego pan zg³osi³ poprawkê przed³u¿aj¹c¹ vacatio
legis do koñca tego roku. Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Andrzej Grzyb:
W odpowiedzi na pytanie pana senatora pod-

trzymujê to, co powiedzia³em wczeœniej, podtrzy-
mujê równie¿ ten fragment mojej wypowiedzi,
w którym mówi³em, ¿e mamy na sali pana mini-
stra i pewno w drugiej czêœci tego spotkania ze-
chce wypowiedzieæ siê w tej sprawie, co do której
pan ma tak du¿¹ w¹tpliwoœæ.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Pan senator Skurkiewicz, proszê uprzejmie.

Senator Wojciech Skurkiewicz:
Panie Marsza³ku! Szanowni Pañstwo! Je¿eli

chodzi o vacatio legis tej ustawy, na pewno zdecy-
dowanie wiêcej powiedzia³by pan senator Andrze-
jewski. Pragnê tylko zwróciæ uwagê na to, o czym
mówi³ pan senator Szaleniec. Nie ma praktycznie
mo¿liwoœci w roku bie¿¹cym dokonaæ jakichkol-
wiek przesuniêæ i zmian w tych transzach, które
s¹ przydzielone poszczególnym podmiotom, tak
telewizji, jak i radiu. Dzieje siê tak dlatego, ¿e zo-
sta³o ustawowo zapisane, ¿e do koñca czerwca
ka¿dego roku s¹ okreœlane poszczególne transze
na nastêpny rok na radio i telewizjê. A wiêc do
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koñca czerwca tego roku, roku bie¿¹cego, nast¹pi
rozdysponowanie wp³ywów abonamentowych,
ale na rok 2009. Je¿eli chodzi o rok 2008, w tej
chwili nie ma takiej mo¿liwoœci i Krajowa Rada
Radiofonii i Telewizji nie mo¿e dokonaæ ¿adnych
przesuniêæ, nie mo¿e na przyk³ad daæ wiêcej œrod-
ków na radiofoniê publiczn¹, a mniej na telewizjê.
Nie ma takiej mo¿liwoœci, Szanowni Pañstwo.

Co do vacatio legis, oczywiœcie, optymalnym
rozwi¹zaniem jest, gdy proponujemy coœ, to
wprowadzajmy to na przyk³ad od 1 stycznia. By³a
tu poruszana kwestia, ¿e na przyk³ad czêœæ osób,
które bêd¹ objête tymi ulgami, ju¿ nadp³aci³a. I co
w zwi¹zku z tym? Nale¿y zwróciæ te pieni¹dze. Ja-
kie s¹ mechanizmy zwrotu? Kto bêdzie ponosi³
koszty przekazywania tych pieniêdzy? Czy te
œrodki bêd¹ pomniejszane, czy te¿ nie? Czy dodat-
kowe op³aty manipulacyjne na korzyœæ Poczty
Polskiej bêd¹ pokrywane z pieniêdzy, które te oso-
by ju¿ wp³aci³y, czy te¿ na przyk³ad z bud¿etu Kra-
jowej Rady Radiofonii i Telewizji? Na ten temat nic
nie wiemy.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Proszê o zadanie pytañ pana senatora Witczaka.

Senator Mariusz Witczak:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Pytanie swoje kierujê do pana Andrzejewskiego.

Panie Senatorze, poniewa¿ mówi³ pan du¿o o bu-
d¿ecie, chcia³bym spytaæ pana, rozumiem, ¿e ma
pan w tej sprawie dobr¹ wiedzê, jak jest z gospo-
darnoœci¹ w mediach publicznych i czy nie po-
dziela pan pogl¹du, ¿e ta gospodarnoœæ nie jest na
najwy¿szym poziomie, skoro media publiczne nie
mog¹ ¿yæ bez pieniêdzy niezamo¿nych polskich
emerytów i rencistów.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Proszê bardzo.

Senator Piotr Andrzejewski:
Panie Marsza³ku, przede wszystkim powiem,

¿e w komisji nie zajmowaliœmy siê problemem
efektywnoœci, jak rozumiem, wykorzystania tych
œrodków, dlatego te¿ chcia³bym to pytanie prze-
nieœæ. Nie by³o odpowiedzi w komisji, a my si³¹
rzeczy sk³adamy sprawozdanie z pracy komisji.
Ale pytanie by³o do mnie i je¿eli pan marsza³ek po-
zwoli, to w tym zakresie odpowiem. Oczywiœcie,
prywatne podmioty kosztem praw pracowni-
czych, kosztem pewnoœci zatrudnienia, bardzo
czêsto daj¹ sobie radê przy mniejszych nak³a-

dach. I s¹ w zwi¹zku z tym konkurencyjne. Co nie
oznacza, ¿e pewne umowy czy charakter funkcjo-
nowania radiofonii i telewizji publicznej s¹ ideal-
ne. Jestem daleki od takiego stwierdzenia. Myœlê,
¿e: je¿eli bêdziemy wspó³dzia³aæ, a mam na to na-
dziejê, przy dalszym reformowaniu tego systemu,
w pracy nad bud¿etem zadaniowym, a nie tak, jak
jest teraz; je¿eli przede wszystkim zmienimy kon-
strukcjê bud¿etu; je¿eli kontrola ministra skar-
bu, który przecie¿ jest jedn¹ z osób kontrolu-
j¹cych funkcjonowanie spó³ek radiofonii i telewiz-
ji publicznej, bêdzie nale¿ycie sygnalizacyjna; i je-
¿eli to bêdzie nie tylko teoretyczne albo ustawowe
uczestnictwo, ale jednoczeœnie wspó³dzia³anie
z w³adzami spó³ek i zasada sygnalizacji, kontroli,
a nie próby przekreœlenia wspó³dzia³ania, to bê-
dzie to, jak mi siê wydaje, pole do pozyskania rze-
czywiœcie lepszej efektywnoœci wykorzystania
œrodków, a o to nam chyba chodzi. To jest moje
osobiste zdanie.

Senator Mariusz Witczak:
Panie Marsza³ku, czy ja mogê ad vocem?

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Nie, Panie Senatorze…
(Senator Piotr Andrzejewski: Proszê zadaæ pyta-

nie, Panie Senatorze.)
Zaraz, ale…

Senator Mariusz Witczak:
Czy pan senator nie pomówi³ w tym momencie

mediów prywatnych o ³amanie praw pracowni-
czych?

Senator Piotr Andrzejewski:
Nie, nie, nie. Nie. Ja tylko mówiê, ¿e jest pro-

blem ekonomicznego, lepszego wykorzystania…
Si³¹ rzeczy podmioty prywatne, jak mi siê wydaje,
a mam ró¿ne doœwiadczenia i wiedzê w tym zakre-
sie, nie tylko jako parlamentarzysta, s¹ zobligo-
wane do obni¿ania kosztów. Ja dam bardzo podo-
bny przyk³ad: spó³dzielcze kasy oszczêdnoœcio-
wo-po¿yczkowe. Spó³dzielcze kasy oszczêdno-
œciowo-po¿yczkowe dlatego s¹ konkurencyjne
i postrzegane jako konkurencja dla banków, ¿e o-
szczêdniej, ekonomiczniej gospodaruj¹ i z tego ty-
tu³u ponosz¹ mniejsze koszty, i uzyskuj¹ lepsze
wyniki. A wiêc je¿eli bêdziemy dbali o umiejêtne
wspó³dzia³anie w zakresie zwiêkszania efekty-
wnoœci, zatrudnienia i wykorzystania œrodków,
jakimi dysponuj¹ publiczne spó³ki, to byæ mo¿e
osi¹gniemy jednoczeœnie wiêksz¹ efektywnoœæ
wydatkowania tych kwot. To jest moje ¿yczeniowe
myœlenie, nie mam ¿adnych danych na ten temat.
Wiem, wszyscy wiemy, ¿e jednym z argumentów
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jest sygnalizacja, ¿e najlepiej w ogóle wszystko
sprywatyzowaæ, bo prywatny w³aœciciel bêdzie
najbardziej dba³ o efektywnoœæ ka¿dej wydanej
z³otówki czy euro.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Pan senator Cichoñ, proszê uprzejmie.

Senator Zbigniew Cichoñ:
Mam, proszê pañstwa, pytanie do projekto-

dawców tej nowatorskiej ustawy w zakresie
zmian, które siê usi³uje wprowadziæ. Jakie jest
konkretnie kryterium powiêkszenia grona osób,
które korzystaj¹ z dalszych zwolnieñ z p³acenia
op³aty abonamentowej? Trudno mi siê go doszu-
kaæ. Miêdzy innymi zastanawiam siê, dlaczego
pominiêto na przyk³ad tych, którzy s¹ niezdolni
do pracy, ale nie na podstawie ustawy o œwiadcze-
niach z Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych, tyl-
ko na podstawie ustawy o œwiadczeniach w razie
wypadku przy pracy. Czy¿by tylko dlatego, ¿e sta-
nowi¹ oni stosunkowo ma³¹ liczebnie grupê
w stosunku do tych, którzy otrzymuj¹ renty na
ogólnych zasadach, na podstawie ustawy trochê
starszej, z 1998 r.? Je¿eli tak, to trudno siê oprzeæ
wra¿eniu, ¿e kryterium jest ukryte, a mianowicie
¿e jest to zwyczajny populizm polityczny, dlatego
¿e tych osób jest du¿o wiêcej ni¿ tych, które s¹ nie-
zdolne do pracy na podstawie ustawy o wypad-
kach przy pracy. Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Tylko ¿e, Panie Senatorze, musi pan skierowaæ

to pytanie do…
(Senator Zbigniew Cichoñ: Pytanie jest do pana

senatoraGrzyba, je¿elimampersonalniewskazaæ.)
Dobrze, w³aœnie, w³aœnie.
(Senator Zbigniew Cichoñ: Tak. Dziêkujê.)
(SenatorCzes³awRyszka:Chaotycznekryteria.)

Senator Andrzej Grzyb:
Szanowny Panie Senatorze! Zadaj¹c pytanie,

na pocz¹tku stwierdzi³ pan, ¿e chce pan je zadaæ
projektodawcom tej ustawy. Przykro mi, nie jes-
tem projektodawc¹ tej ustawy…

(G³os z sali: Sprawozdawc¹.)
…tylko sprawozdawc¹, tak.

Senator Zbigniew Cichoñ:
Przepraszam, je¿eli mo¿na, Panie Marsza³ku.
Doprecyzowa³em, w odpowiedzi na pytanie pa-

na marsza³ka, ¿e kierujê je do pana senatora. Tak
¿e proszê o odpowiedŸ.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Ale pan senator odpowiedzia³ w takim zakresie,
w jakim chcia³ albo mia³ mo¿liwoœci odpowie-
dzieæ. (Oklaski)

(Senator Zbigniew Cichoñ: To znaczy, mam ro-
zumieæ, ¿e pan senator nie rozumie albo nie poda-
je kryteriów, tak?)

Panie Senatorze! Panie Senatorze! Nie wcho-
dŸmy tu w polemikê.

(Senator Czes³aw Ryszka: Nie jest to pierwszy
poselski bubel.)

Proszê bardzo, pan senator Skurkiewicz.

Senator Wojciech Skurkiewicz:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Ja bêdê mia³ trzy pytania do pana senatora

Grzyba. I obiecujê, Panie Senatorze: to ju¿ bêd¹
ostatnie moje pytania.

(Rozmowy na sali)
(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Proszê bardzo

o pytanie, Panie Senatorze.)
Panie Senatorze! Czy prawd¹ jest, ¿e w tej usta-

wie, która zosta³a przyjêta przez Sejm i trafi³a do
Senatu, nie ma zapisów, które by wskazywa³y
Ÿród³o rekompensat strat poniesionych w wyniku
wprowadzonych ograniczeñ w op³acaniu abona-
mentu?

Drugie moje pytanie. Panie Senatorze, czy pra-
wd¹ jest, ¿e podczas posiedzenia komisji pad³o
stwierdzenie – nie chcia³bym tu w ¿aden sposób
personalizowaæ – ¿e uchwalimy tê ustawê, a póŸ-
niej pomyœlimy nad tym i jakoœ tam zrobimy, ¿e te
rekompensaty bêd¹. Czy prawd¹ jest, ¿e tego typu
stwierdzenie pad³o?

I trzecie pytanie. Czy uwa¿a pan, ¿e s¹ inne
mo¿liwe Ÿród³a rekompensat poza bud¿etem pañ-
stwa? Czy nie jest tak, ¿e bud¿et pañstwa jest je-
dynym Ÿród³em rekompensaty tych strat, które
media publiczne ponios¹ po przyjêciu ustawy?
Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê.
Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Andrzej Grzyb:

Tak naprawdê to ma pan senator racjê. W usta-
wie przyjêtej przez Sejm nie ma zapisu, który by
jednoznacznie stwierdza³, gdzie jest Ÿród³o re-
kompensat.

Co do pytania drugiego, nie przypominam so-
bie, ale mo¿e faktycznie coœ takiego pad³o podczas
naszego posiedzenia i byæ mo¿e jest nawet w tym
stwierdzeniu jakaœ prawda.
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Co do trzeciego pañskiego pytania, czy bud¿et
mo¿e byæ jedynym Ÿród³em rekompensat tego
ubytku abonamentu, który teraz nast¹pi, ja ju¿
powiedzia³em, odpowiadaj¹c na wczeœniejsze py-
tania, ale te¿ to jest odpowiedŸ nie do koñca pew-
na, ¿e jeœli mia³by to byæ bud¿et pañstwa, to praw-
dopodobnie – mówiê jeszcze raz: prawdopodobnie
– by³aby to nieuzasadniona pomoc publiczna, za-
kazana, niemo¿liwa w tym przypadku. Myœlê je-
dnak, ¿e tê odpowiedŸ, jak i odpowiedzi na kilka
wczeœniejszych pytañ, uzupe³ni¹ pan prezes lub
pan dyrektor, a mo¿e pan minister, a to osoby
w³aœciwsze do ostatecznego stwierdzenia, jak to
jest z t¹ rekompensat¹ ubytku.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Pan senator Wojciechowski, proszê bardzo.

Senator Grzegorz Wojciechowski:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Mam pytanie

do pana senatora Grzyba. Rozumiem, ¿e ten pro-
jekt jest projektem poselskim i, jak wszyscy wie-
my, sam pomys³ zosta³ zg³oszony przez rz¹d, to
znaczy rz¹d jest jakby pomys³odawc¹, a grupa po-
s³ów jest…

(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski: Reali-
zatorem.)

Jest grup¹, która dokona³a zg³oszenia
projektu tej ustawy. Jaka jest przyczyna, ¿e tak
to siê sta³o? A mo¿na sobie wyobraziæ dwie przy-
czyny: jedna, ¿e rz¹d niezbyt chêtnie bierze siê do
pracy, i druga, ¿e rygory, które wynikaj¹ z inicja-
tyw rz¹dowej i poselskiej, s¹ zupe³nie ró¿ne.
Chodzi mi o ocenê skutków. Czy fakt, ¿e by³a to
inicjatywa poselska, wynika z niezbyt chêtnego
zabierania siê rz¹du do pracy, czy te¿ z chêci
unikniêcia wykonania analizy skutków finanso-
wych? Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Pan senator… A, jeszcze odpowiedŸ…
(Senator Roman Ludwiczuk: Panie Marsza³ku,

w kwestii formalnej.)
Proszê bardzo.
(Senator Roman Ludwiczuk: Panie Marsza³ku,

przepraszam…)
(Senator Andrzej Grzyb: Czy mogê odpowie-

dzieæ, Panie Marsza³ku, na zadane pytanie?)
Proszê bardzo.

Senator Andrzej Grzyb:

Dziêkujê bardzo.
(Senator Roman Ludwiczuk: Chcia³bym przy-

pomnieæ, ¿e to jest projekt poselski.)
Ja rozumiem, ¿e wielk¹ pokus¹ jest tutaj mno-

¿enie domniemañ. Mamy do czynienia z projek-
tem poselskim, a wiêc nale¿y to rozumieæ wprost –
pos³owie, grupa pos³ów, to pomys³odawcy tej
ustawy. Nie mogê wiêcej dodaæ w odpowiedzi na
pañskie pytanie.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.

Senator Roman Ludwiczuk:

Panie Marsza³ku, ja koledze senatorowi
chcia³bym po prostu przypomnieæ, ¿e to jest pro-
jekt poselski, nie projekt rz¹dowy, i rz¹d siê nie le-
ni w tej materii.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Pan senator Ryszka, proszê bardzo.

Senator Czes³aw Ryszka:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Mam do pana senatora sprawozdawcy Andrze-

ja Grzyba dwa pytania. Pierwsze, które siê wi¹¿e
z odpowiedziami, jakie s³yszeliœmy: czy wolno
nam procedowaæ nad ustaw¹, która nie podaje
Ÿród³a finansowania? Czy w ogóle to jest zgodne
z regulaminami Sejmu i Senatu?

I drugie pytanie. Mówiliœmy w komisji, ¿e
obecne zwolnienia s¹ zapowiedzi¹ ca³kowitej
likwidacji abonamentu, i wszyscy zgodzili siê
z tym, ¿e tak jest, poniewa¿ pad³y ju¿ takie
stwierdzenia z ust premiera i przewodnicz¹ce-
go klubu, Chlebowskiego, itd. I teraz w³aœnie
pytam, czy wnioskodawcy tej ustawy, pos³owie
Platformy Obywatelskiej, skonsultowali kon-
sekwencje wprowadzenia tej ustawy i póŸniej-
szej likwidacji ze œrodowiskami nadawców
publicznych? Czy to jest w ogóle mo¿liwe, ¿e od-
cina siê, powiedzmy, g³ówne Ÿród³o pieniêdzy,
na przyk³ad dla radia publicznego, i w ogóle nie
rozmawia siê z prezesem tego radia, z tymi œro-
dowiskami? A, moim zdaniem, tej ustawy z ni-
kim z nadawców publicznych nie konsultowa-
no. Dziêkujê.
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Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Proszê bardzo o odpowiedŸ.

Senator Andrzej Grzyb:

OdpowiedŸ na pana pytanie mo¿e byæ chyba je-
dna. Ja rozumiem, sk¹d bierze siê pana w¹tpli-
woœæ. Nie powinniœmy procedowaæ nad ¿adn¹
ustaw¹, która dotyczy bud¿etu pañstwa i nie
wskazuje Ÿróde³ pokrycia tego niedoboru, jaki wy-
st¹pi. Tutaj czêsto, i w komisji czasami te¿, pada³o
pewne myl¹ce stwierdzenie. Otó¿ to nie jest bu-
d¿et pañstwa, to jest bud¿et z daniny, bud¿et Kra-
jowej Rady, chocia¿ jak pan dobrze przypuszcza
i pewno po to pan zada³ to pytanie, równie¿ ten
uszczerbek nie znajduje wskazania do pokrycia,
to prawda. Ale poczekajmy na to, co stwierdzi pan
minister. Tam w komisji pewna deklaracja, jak
pan wie, jednak pad³a, deklaracja dotycz¹ca pra-
cy ministerstwa kultury nad ewentualnym zre-
kompensowaniem owego uszczerbku. Co do dru-
giego pañskiego pytania, w ogóle nie wiem, jak od-
powiedzieæ.

(Senator Czes³aw Ryszka: Tak jak ja, ¿e tego
nie konsultowano.)

W materia³ach, które otrzyma³em, s¹ œlady
konsultacji, to nie jest tak, jak pan senator mówi,
œlady rozproszone wprawdzie, ale s¹.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Pan senator Kaleta, proszê bardzo.

Senator Piotr Kaleta:
Bardzo dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Ja mo¿e na wstêpie ad vocem tego, co powie-

dzia³ jeden z przedmówców, ¿e rz¹d nie leni siê
w tej materii. U¿ywaj¹c s³ów poety: szlachta na
koñ siêdzie i jakoœ to bêdzie. Mo¿na by³oby powie-
dzieæ, ¿e tak w³aœnie jest w dzia³aniach rz¹du.

(Senator Roman Ludwiczuk: Doœwiadczaliœmy
tego przez ostatnie dwa lata…)

(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski: Prze-
praszam bardzo! Proszê.)

W nawi¹zaniu do pytañ, które tutaj pad³y ze
strony pani senator Bochenek oraz pana senatora
Witczaka, chcia³bym zapytaæ pana senatora spra-
wozdawcê, czy sam pomys³ i te sprawy, które id¹
w³aœnie w kierunku, o jakim w tej chwili mówimy,
ju¿ w tej chwili nie szkodz¹ polskiemu radiu i pol-
skiej telewizji, jeœli chodzi o stronê finansow¹. Czy
to ju¿ jest dla tych firm jakiœ wymierny efekt fi-
nansowy?

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Proszê bardzo.

Senator Andrzej Grzyb:
Nie mogê odpowiedzieæ na pañskie pytanie, bo-

wiem za chwilê mo¿e siê okazaæ, ¿e podczas wy-
jaœnieñ, które bêd¹ udzielane przez przedstawi-
ciela rz¹du, us³yszymy coœ, co nas uwolni od tych
obaw, jakie pan wyg³asza.

(Senator Piotr Kaleta: To mo¿e inaczej, Panie
Senatorze: czy pan posiada tak¹ wiedzê?)

Ja nie posiadam takiej wiedzy.

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

Senator Stanis³aw Jurcewicz:
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie! Ja mam py-

tanie do sprawozdawcy mniejszoœci, pana sena-
tora Andrzejewskiego. U¿y³ pan w swojej wypo-
wiedzi stwierdzenia, i¿ gospodarnoœæ odbywa siê
kosztem praw pracowniczych. Ja to sparafrazo-
wa³em, je¿eli wiernie nie odda³em pana s³ów, to
przepraszam.

Tymczasem co pan s¹dzi na nastêpuj¹cy te-
mat: w œrodê zarz¹d publicznego radia przegra³
w s¹dzie pracy proces w sprawie dyskryminacji
podczas zwolnieñ grupowych. Dziêkujê bardzo.

Senator Piotr Andrzejewski:
Opieram to, co powiedzia³em, na swoich po-

gl¹dach i jest to rozwa¿anie teoretyczne, a nie
konkretne. By³em swojego czasu likwidatorem
dotychczasowych struktur radiofonii i telewizji
z ramienia Rady Ministrów, co prawda w szczegól-
nym okresie, od 15 grudnia 1991 r. do czasu
uchwalenia tej ustawy. Z tego, co wiem dziêki
kontaktom z „Solidarnoœci¹” radia i telewizji
– w tej chwili jest tam ogromna liczba zwi¹zków
zawodowych, swego czasu by³y trzy – to jedn¹
z trosk, od której wolni s¹ nadawcy niepubliczni,
jest koniecznoœæ pogodzenia dzia³alnoœci radiofo-
nii i telewizji publicznej z uprawnieniami zwi¹z-
ków zawodowych, które rzeczywiœcie, mo¿e nawet
w nadmiarze, funkcjonuj¹ jako obrona interesów
pracowniczych sensu stricto. Nie zawsze zwi¹zki
zawodowe musz¹ mieæ racjê, ale zawsze radiofo-
nia i telewizja publiczna musi siê z tymi roszcze-
niami i z tym partnerstwem spo³ecznym, za³o¿o-
nym ustrojowo w systemie pañstwa polskiego, li-
czyæ. Je¿eli chodzi natomiast o pracodawców pro-
wadz¹cych dzia³alnoœæ gospodarcz¹, czyli nadaw-
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ców prywatnych, to oni niew¹tpliwie s¹ uwolnieni
od tej troski. Byæ mo¿e generuje to dodatkowe ko-
szty, ale s¹ to obowi¹zki ustawowe. I wydaje mi
siê, ¿e skoro s¹ to obowi¹zki ustawowe, skoro par-
tnerstwo spo³eczne jest nie tylko elementem
uci¹¿liwoœci, ale i za³o¿eniem ustrojowym w
pañstwie prawnym, to powoduje obci¹¿enie kosz-
tami z tego tytu³u. Nie mówiê ju¿ o zasz³oœciach,
mówiê o ci¹g³ych napiêciach powodowanych pra-
wami pracowniczymi, a w przysz³oœci równie¿
prawami autorskimi, i byæ mo¿e pracodawcy pry-
watni, i podmioty prywatne, i producenci, bêd¹
mieli du¿e problemy, je¿eli chodzi o koszty. My to
ju¿ sygnalizowaliœmy, sygnalizowano to na posie-
dzeniach komisji kultury.

Miêdzy innymi tej tematyce bêdzie poœwiêcona
konferencja – na któr¹ pañstwa zapraszam, choæ
komisjê bêdzie reprezentowaæ pani senator Bo-
rys-Damiêcka – gdzie bêdziemy mówiæ tak¿e o ob-
ci¹¿eniach wyp³ywaj¹cych z respektowania
w pe³ni zasad pañstwa prawa w zakresie praw au-
torskich czy praw wykonawców.

Tak ¿e co do generowania kosztów, to nie cho-
dzi tu o uwzglêdnianie w rachunku tylko czysto
ekonomicznego potaniania kosztów, ale tak¿e
o zaspokojenie tego, co nazywamy…

(Rozmowy na sali)
Ju¿ mo¿na?
…tego, co nazywamy solidaryzmem spo³ecz-

nym, i to nie tylko w sferze politycznej, ale te¿
w wymiarze obowi¹zków prawnych.

Tak mogê panu odpowiedzieæ. I powiem jesz-
cze, ¿e trosk¹ komisji kultury jest to, ¿eby wszyst-
kie te obowi¹zki, wyp³ywaj¹ce z zasady komple-
mentarnoœci, zupe³noœci i niesprzecznoœci syste-
mu prawnego, nie tylko w teorii, ale i w praktyce
by³y realizowane.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Proszê bardzo, pani senator Fetliñska.

Senator Janina Fetliñska:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Pytania kierujê do sprawozdawcy, pana sena-

tora Andrzeja Grzyba. S³uchaj¹c odpowiedzi pana
senatora na pe³ne troski o finansowanie mediów
publicznych pytania senatorów Prawa i Spra-
wiedliwoœci mia³am wra¿enie, ¿e próbowa³ pan
wykazaæ, ¿e Platforma Obywatelska wynalaz³a
swoiste perpetuum mobile, jeœli chodzi o finanso-
wanie Polskiego Radia i Telewizji Polskiej. Bo
w zasadzie zak³ada siê, ¿e ma ona istnieæ, ale nie
wskazuje siê nowych Ÿróde³… To jest pierwsza
kwestia.

I druga, chyba bardziej zasadnicza, a mniej re-
toryczna. Inicjatorami i autorami tej ustawy s¹
pos³owie. Jest dobrym obyczajem, ¿e na sali obrad
Senatu pos³owie projektodawcy s¹ obecni. Ja nie
widzê tu pani pose³ Kidawy-B³oñskiej. Czy pani po-
se³ zg³asza³a przyczynê swojej nieobecnoœci? Czy
usprawiedliwia³a siê? Wydaje mi siê, ¿e nieobec-
noœæ pani pose³ jest w pewnym sensie objawem
lekcewa¿enia Wysokiej Izby. Dziêkujê bardzo.

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

Senator Andrzej Grzyb:
Jak s¹dzê, w³aœciwie oba pytania s¹ retoryczne.
Pani pose³ Ma³gorzata Kidawa-B³oñska by³a

obecna podczas posiedzenia komisji i aktywnie
bra³a udzia³ w pracach nad t¹ zmian¹ ustawy.
A dlaczego w tej chwili pani pose³ tu nie ma, nie
wiem.

Co do perpetuum mobile, jak wiadomo – nie ist-
nieje.

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

Senator Tadeusz Gruszka:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Pytanie do sprawozdawcy, senatora Andrzeja

Grzyba. Pad³y kwoty, o które pomniejszony zosta-
nie bud¿et mediów publicznych. A ja chcia³bym
zadaæ pytanie w zwi¹zku z tym, ¿e œci¹galnoœæ
abonamentu w Polsce w porównaniu do innych
krajów Unii Europejskiej jest najni¿sza. Czy
w trakcie prac komisji dyskutowano nad popra-
wieniem efektywnoœci œci¹galnoœci tego abona-
mentu? Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Andrzej Grzyb:
By³ taki fragment dyskusji, gdy podniesiono

kwestiê, o któr¹ teraz pyta pan senator. Ale ta
dyskusja nie by³a kontynuowana. To prawda, tu-
taj siê pos³ugujemy pewnymi danymi przekaza-
nymi przez pana prezesa, ale te¿ przez inne osoby,
które pokazuj¹, ¿e œci¹galnoœæ jest na poziomie
40–42%…
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(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski:
Czterdziestu trzech…)

Zaraz, to tyle p³aci, czy… To jest œci¹galnoœæ czy
p³atnoœæ abonamentu? Skoro trzydzieœci pro-
cent… Nale¿a³oby powiedzieæ, ¿e skoro p³aci 40%,
to 60% nie p³aci. I w czasie dyskusji by³ taki frag-
ment rozmowy, jak to zrobiæ, ¿eby dojœæ do stan-
dardów zachodnich, gdzie œci¹galnoœæ wynosi oko-
³o 90%, a u nas wykazuje tendencjê spadkow¹.

(Senator Tadeusz Gruszka: Ad vocem, czy ja-
kaœ konkluzja z tej dyskusji wynik³a, czy nie?)

Nie by³o konkluzji.
(Senator Tadeusz Gruszka: Dziêkujê bardzo.)

Senator
Zbigniew Romaszewski:
To mo¿e ja sobie pozwolê zadaæ pytanie.
Panie Senatorze, by³a przecie¿ propozycja rea-

lizacji przepisów egzekucyjnych w zwi¹zku z abo-
namentem. Czemu nie zosta³a wykorzystana
przez komisjê?

Senator Andrzej Grzyb:
Szanowny Panie Marsza³ku! Myœlê, ¿e nie by³o

to przedmiotem obecnej zmiany ustawy. I to pyta-
nie nale¿a³oby chyba skierowaæ nie do mnie.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Pan senator Kaleta.

Senator Piotr Kaleta:
Bardzo dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Chcia³bym skierowaæ pytanie do pana senato-

ra Andrzejewskiego.
Du¿o pytañ jest tu kierowanych do sprawo-

zdawców, senatora Skurkiewicza… A ja
chcia³bym spytaæ, czy pytanie o sprawy praco-
wnicze, o sprawy s¹dowe, które mia³y miejsce
w Telewizji Polskiej, ma w ogóle jakikolwiek
zwi¹zek z tocz¹c¹ siê tu dzisiaj dyskusj¹ o abona-
mencie. Czy to jest w³aœciwy moment na tak¹ dys-
kusjê i zadawanie takich pytañ?

(Senator Piotr Andrzejewski: Uwa¿am, ¿e nie.
Ale skoro pan marsza³ek nie uchyla…)

Ale chcia³bym jeszcze zadaæ drugie…
(Senator Piotr Andrzejewski: Przepraszam.)
Chcia³bym jeszcze zadaæ drugie pytanie, Panie

Senatorze. Czy pytania ponawiane przez pana se-
natora Jurcewicza s¹ pytaniami, które maj¹, ¿e
tak powiem, równie¿ drugi element, element stri-
cte polityczny? Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Proszê bardzo.

Senator Piotr Andrzejewski:
Jak pañstwo wiecie, o rozstrzygniêciach decy-

duje sama wola polityczna. Czêsto decydujemy
tutaj, w ramach klubów, praktycznie dwóch klu-
bów, z przewag¹ klubu Platformy. I niezale¿nie od
tego, co tutaj mówimy, niezale¿nie od racjonal-
nych przes³anek poruszanych tak naprawdê na
spotkaniach klubów, o kszta³tach ustawy decy-
duje siê w ramach dyscypliny klubowej. Bez woli
politycznej to nasze forum jest tylko forum dysku-
syjnym. Ale mimo wszystko warto dyskutowaæ,
poruszaæ te problemy, i je upubliczniaæ, zw³asz-
cza ¿e mamy tu szczególny rodzaj partnerstwa,
i partnerstwo z w³adz¹ wykonawcz¹, i pewien re-
zonans spo³eczny. Jest wiêc to forma artyku³owa-
nia racjonalnoœci, wkomponowywania tego, co
stanowimy, w ca³y system, i myœlê, ¿e jakaœ nau-
ka st¹d p³ynie.

A w odpowiedzi na pierwsze pytanie powiem
tylko, ¿e podstawowym zadaniem sprawozdawcy
i sprawozdawcy mniejszoœci jest przedstawienie
sprawozdania z tego, co dzia³o siê na posiedzeniu
komisji. Dzia³o siê bardzo wiele. By³o formu³owa-
nych wiele pogl¹dów osobistych i ocen, i pytañ,
i przedstawiane by³y dokumenty. Jesteœmy w sta-
nie odpowiadaæ na te pytania. Ale tam, gdzie doty-
czy to naszych osobistych pogl¹dów, grzecznoœæ
nakazuje odpowiedzieæ pytaj¹cemu w miarê
swoich mo¿liwoœci, ale nie nale¿y to do obowi¹z-
ków sprawozdawcy.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Pan senator Wojciechowski, chwilowo ostatni

na liœcie, proszê bardzo.

Senator Grzegorz Wojciechowski:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Jak poprzednio

zada³em pytanie, otrzyma³em odpowiedŸ, ¿e rz¹d
bierze siê do pracy, i nie chodzi tutaj o jakieœ nie-
zbyt chêtne branie siê do pracy przez rz¹d. A wiêc
prawdziwa jest moja druga teza, ¿e chodzi³o o obe-
jœcie czy pominiêcie prawa. Projekt… pomys³
zg³oszony przez premiera nie jest zg³aszany przez
rz¹d, tylko przez grupê pos³ów. Wiadomo, stan-
dardy odnosz¹ce siê do sprawdzenia skutków czy
konsultacji spo³ecznych s¹ ni¿sze.

Mam pytanie do senatora Grzyba. Jakie by³y
przyczyny obchodzenia prawa przez rz¹d, jakie
powody kierowa³y rz¹dem, ¿e prawo by³o tu ob-
chodzone? Dziêkujê.
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Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Proszê bardzo.
(Senator Roman Ludwiczuk: Gdzie tu jest naru-

szenie prawa? Bo to jest osobne…)

Senator Andrzej Grzyb:
Szanowny Panie Senatorze, to w dalszym ci¹gu

jest pañskie domniemanie. I jeszcze chcia³by pan
uzyskaæ ode mnie odpowiedŸ na pytanie, które
wyraŸnie kieruje pan do rz¹du.

(Senator Roman Ludwiczuk: Panie Marsza³ku,
przepraszam, mo¿na?)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Tak…

Senator Roman Ludwiczuk:
Ja myœlê, ¿e pytanie, które zada³ pan senator, to

jest odpowiedŸ na refleksje pana senatora Kalety.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dobrze. Dziêkujê bardzo.
Skoro lista pytañ zosta³a ju¿ wyczerpana, wo-

bec tego przypominam, ¿e rozpatrywana ustawa
zosta³a wniesiona jako poselski projekt ustawy.
Zgodnie z art. 50 Regulaminu Senatu g³os mog¹
zabraæ obecni na posiedzeniu przedstawiciele
rz¹du.

Mo¿e najpierw poproszê pana ministra ¯u-
chowskiego, a potem pana Witolda Ko³odziejskie-
go, przewodnicz¹cego Krajowej Rady Radiofonii
i Telewizji.

Proszê bardzo.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie
Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Piotr ¯uchowski:

Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
W poselskim projekcie ustawy o zmianie usta-

wy o op³atach abonamentowych z dnia 12 stycz-
nia 2007 r. zaproponowano nastêpuj¹ce zmiany.
Przede wszystkim nadanie nowego brzmienia
art. 4 ust. 1 lit. b i d oraz w art. 4 ust. 1 dodanie
pktu 6 i uchylenie art. 4 ust. 2.

Wnioskodawcy, projektuj¹c nowelizacjê art. 4
ustawy o op³atach abonamentowych, zapropono-
wali rozszerzenie krêgu podmiotów zwolnionych
od op³at abonamentowych. Obecnie obowi¹zu-

j¹ca ustawa o op³atach abonamentowych wœród
wszystkich zwolnionych z obowi¹zku œwiadcze-
nia op³at wskazuje w szczególnoœci osoby, które
ukoñczy³y siedemdziesi¹t piêæ lat, osoby, co do
których orzeczono o zaliczeniu do I grupy inwali-
dów, osoby o znacznym stopniu niepe³nospra-
wnoœci, osoby ca³kowicie niezdolne do pracy i sa-
modzielnej egzystencji, inwalidzi wojenni i woj-
skowi, osoby otrzymuj¹ce œwiadczenia pielêgna-
cyjne, osoby nies³ysz¹ce i osoby niedowidz¹ce.

Wnioskodawcy podkreœlaj¹, ¿e wy¿ej wymie-
nione grupy zosta³y zwolnione z obowi¹zku
œwiadczenia op³at abonamentowych, gdy¿ op³aty
te powinny byæ wnoszone jedynie przez grupy
obywateli i podmioty gospodarcze, które bez trwa-
³ych ograniczeñ mog¹ uczestniczyæ w wytwarza-
niu dochodu narodowego.

Wnioskodawcy stwierdzili, ¿e do grupy osób
wskazanych w art. 4 ust. 1 zaliczyæ nale¿y równie¿
osoby maj¹ce ustalone prawo do emerytury z po-
wszechnego systemu ubezpieczenia spo³ecznego,
osoby ca³kowicie niezdolne do pracy, osoby o trwa-
³ej lub okresowej ca³kowitej niezdolnoœci do pracy
w gospodarstwie rolnym, niezale¿nie od przys³u-
guj¹cego im zasi³ku pielêgnacyjnego.

Rz¹d uwa¿a zwolnienie wy¿ej wymienionych
grup za spo³ecznie s³uszne. Nale¿y podkreœliæ, i¿
ustawodawca ma swobodê w ustalaniu zarówno
sposobu finansowania radiofonii i telewizji publi-
cznej, jak i decyzji o zwolnieniu pewnych grup
z obowi¹zku uiszczania op³at abonamentowych.

Zgodnie z komunikatem Komisji Europejskiej
z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie udzielania
pomocy pañstwa dla radiofonii i telewizji publicz-
nej pomoc publiczna dla mediów publicznych jest
dopuszczalna, o ile spe³nia szereg wskazanych
w komunikacie wymagañ. Pomoc publiczna dla
radiofonii i telewizji publicznej jest dopuszczalna
w odniesieniu do zadañ w zakresie us³ug publicz-
nych powierzonych, okreœlonych i ujêtych w ramy
organizacyjne przez poszczególne pañstwa cz³on-
kowskie, o ile œrodki finansowe s¹ przyznawane
organizacjom nadawczym na realizacjê misji pub-
licznej oraz o ile finansowanie to nie wp³ywa na
warunki obrotu handlowego i konkurencji we
Wspólnocie w sposób pozostaj¹cy w sprzecznoœci
ze wspólnym interesem z uwzglêdnieniem realiza-
cji misji publicznej. Zgodnie z komunikatem Ko-
misji Europejskiej do ustalenia dopuszczalnoœci
pomocy publicznej konieczne jest miêdzy innymi
precyzyjne zdefiniowanie misji publicznej.

W zwi¹zku z rozszerzeniem zakresu podmioto-
wego zwolnieñ z op³at abonamentowych uregulo-
wania wymaga kwestia zwolnieñ z wy¿ej wymie-
nionych op³at osób zwolnionych na podstawie
obecnie obowi¹zuj¹cych przepisów ustawy o op-
³atach abonamentowych. Osoby zwolnione z op-
³at abonamentowych na podstawie obecnie obo-
wi¹zuj¹cego art. 4 ust. 1 pkt 1 b–d ustawy o op³a-
tach abonamentowych musia³yby po raz kolejny
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sk³adaæ oœwiadczenie na podstawie art. 4 ust. 3
ustawy. Tak wiêc zasadne wydaje siê wprowadze-
nie w projekcie po art. 1 przepisu umo¿liwiaj¹ce-
go osobom zwolnionym z op³at abonamentowych
zachowanie prawa do zwolnienia bez konieczno-
œci sk³adania kolejnego oœwiadczenia. Rz¹d pro-
ponuje, aby po art. 1 projektu dodaæ art. 2 o tre-
œci: zachowuj¹ prawo do zwolnieñ od op³at abona-
mentowych osoby, które korzystaj¹ z tego prawa
na podstawie dotychczasowych przepisów.

Rz¹d popiera projekt ustawy o zmianie ustawy
o op³atach abonamentowych. Zdaniem rz¹du,
ograniczenie wp³ywu z op³at abonamentowych,
które mo¿e byæ skutkiem zwolnienia okreœlonych
w projekcie grup spo³ecznych, mo¿e zostaæ zró-
wnowa¿one przez racjonaln¹ gospodarkê finan-
sow¹ nadawców publicznych.

Szanowni Pañstwo, stanowisko premiera
rz¹du Rzeczypospolitej Polskiej, pana Donalda
Tuska, zosta³o bardzo wyraŸnie, dobitnie i w spo-
sób niebudz¹cy najmniejszych w¹tpliwoœci wyra-
¿one w trakcie debaty poselskiej w dniu 8 maja.
Pada³y tam te¿ zapytania co do aspektu finanso-
wego tej zmiany. I muszê powiedzieæ, ¿e pojawiaj¹
siê bardzo ró¿ne liczby. Mogê tylko powtórzyæ za
ministrem kultury i dziedzictwa narodowego, pa-
nem Bogdanem Zdrojewskim, który przypomnia³
ten fakt, ¿e wszystkie spó³ki mediów publicznych
zakoñczy³y rok 2007 zyskiem w wysokoœci 27 mi-
lionów z³. Ewentualne zmniejszenie zosta³o
wstêpnie oszacowane na 60–70 milionów z³, wiêc
podnoszenie aspektu ekonomicznego w tej kon-
kretnej sprawie nie jest do koñca trafne.

Pojawia³ siê te¿ problem stanowiska rz¹du. Za-
sadniczy zr¹b mojego wyst¹pienia to zr¹b stano-
wiska rz¹du. Proszê pañstwa, to trwa, poniewa¿
sytuacja zwi¹zana z poselskim, podkreœlam: po-
selskim, projektem ustawy dynamicznie siê roz-
wija i wci¹¿ pojawiaj¹ siê nowe w¹tki. Mogê powie-
dzieæ, ¿e stanowisko rz¹du jest po przedostatnim
etapie procedowania, czyli zosta³o przyjête przez
sta³y komitet Rady Ministrów i przed³o¿one Ra-
dzie Ministrów, wiêc stanowisko rz¹du do posel-
skiego projektu ustawy bêdzie.

Szanowni Pañstwo, co do mo¿liwoœci formal-
nej, w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego taka mo¿liwoœæ by³a sprawdzana, ponie-
wa¿ trzeba by³o sprawdziæ, czy w obecnie obo-
wi¹zuj¹cym ustawodawstwie polskim przewiduje
siê formaln¹ mo¿liwoœæ dofinansowania, czy te¿
zrekompensowania ewentualnych niezbêdnych
kwot, gdyby taka potrzeba zaistnia³a. I w rzeczy-
wistoœci polskiego bud¿etu, polskich finansów
publicznych jest taki przypadek, który móg³by
byæ pewn¹ analogi¹. Chodzi o Polsk¹ Agencjê Pra-
sow¹, która uzyskuje dofinansowanie w sposób
analogiczny. Ja podajê to tylko jako przyk³ad pe-
wnego sposobu myœlenia, gdy¿ generalnie dopie-

ro po koñcowym przeg³osowaniu przedk³adanego
poselskiego projektu ustawy mo¿na bêdzie siê do
tych problemów odnieœæ. Ale, chcê jeszcze raz to
podkreœliæ, aspekt finansowy nie jest zasadni-
czym aspektem przedk³adanego projektu ustawy.
Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Pan prezes Ko³odziejski, proszê bardzo.
Panie Ministrze, na pewno bêd¹ pytania do pa-

na. Tylko gdzie ja tu pana posadzê? Mo¿e naj-
pierw… Potem panów poproszê jeszcze raz.

Proszê bardzo, Panie Przewodnicz¹cy.

Przewodnicz¹cy
Krajowej Rady
Radiofonii i Telewizji
Witold Ko³odziejski:
Panie Przewodnicz¹cy! Szanowni Pañstwo!
W odró¿nieniu od pana ministra dla mnie i dla

Krajowej Rady aspekt finansowy jest zasadni-
czym problemem przedstawionego projektu no-
welizacji ustawy.

Za chwilê powiem o liczbach, bo rzeczywiœcie
ka¿dy siê powo³uje na inne kwoty. A najpe³niej-
szymi danymi i przygotowanymi do ich opracowa-
nia s³u¿bami dysponuje Krajowa Rada Radiofonii
i Telewizji, poniewa¿ od lat dzieli ona abonament
i rozlicza ka¿d¹ z³otówkê pochodz¹c¹ z abona-
mentu.

Jeœli chodzi o pytania pani senator, które nie
dotycz¹ dzisiejszego projektu, czyli o pytania do-
tycz¹ce zwalnianych z radia dziennikarzy, o to,
czy Polskie Radio przegra³o proces i czy koszty od-
praw s¹ pokrywane z abonamentu, to odpowiedŸ
jest jedna: nie, nie s¹.

Sprawa „g³osów” radiowych, zwalnianych
dziennikarzy. Otó¿ na pocz¹tku tego roku Polskie
Radio przesz³o du¿¹ restrukturyzacjê w³aœnie po
to, ¿eby racjonalizowaæ koszty, i wtedy prawie
10% pracowników zosta³o zwolnionych. By³o to
konsultowane i negocjowane ze wszystkimi
zwi¹zkami zawodowymi, których jest bardzo wie-
le w Polskim Radiu. Ale najwa¿niejsze „g³osy” Pol-
skie Radio straci³o na rzecz konkurencji – te „g³o-
sy”, takie jak pan Czejarek czy pan NiedŸwiecki,
przesz³y do konkurencji, bo zosta³y po prostu na
normalnych, rynkowych zasadach podkupione
przez konkurencjê. ¯aden prezes – a znam nawet
kulisy negocjacji w niektórych stacjach – nie
chcia³ traciæ cennych dziennikarzy, tak jak tele-
wizja publiczna nie chce traciæ cennych „twarzy”.
Ale ¿eby móc zatrudniaæ tych ludzi, trzeba im p³a-
ciæ, bo inaczej znajd¹ pracê w stacjach komercyj-
nych. I tak te¿ siê dzieje. Z tym ¿e od razu powiem,
i¿ koszty odpraw w telewizji publicznej, tak samo
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jak koszty kontraktów gwiazdorskich i jak wszys-
tkie koszty pracownicze, które ponosi telewizja
publiczna, nie s¹ pokrywane z puli abonamento-
wej. Jest to wyszczególnione w ka¿dym sprawo-
zdaniu rocznym, ja zreszt¹ niejednokrotnie o tym
mówi³em. Pieni¹dze z abonamentu w najmniej-
szym stopniu nie s¹ na to przeznaczane. Proszê
pañstwa, ani z³otówka nie jest na to przeznacza-
na, tak jak nie jest przeznaczana na zwyk³e koszty
pracownicze, zwi¹zane z ka¿dym pracownikiem.

Jeœli chodzi o rezerwy, które zawi¹zuje telewiz-
ja publiczna, to nie s¹ to pieni¹dze wydawane. S¹
to, jak powiedzia³em, rezerwy zawi¹zane przez te-
lewizjê publiczn¹. Taki jest po prostu wymóg
ustawowy, wprowadzaj¹ to zasady rachunkowo-
œci. I to jest prosta konsekwencja, nie ma tu ¿a-
dnej sensacji, wystarczy przeczytaæ ustawê.

Sprawa tego argumentu, co do którego te¿ pad-
³o tu pytanie niemerytoryczne – bo to wszystko to
by³y dyskusje, które nie odnosz¹ siê do dzisiejszej
ustawy – a mianowicie pytanie o to, czy pan Jerzy
Owsiak nie podpisa³ apelu organizacji pozarz¹do-
wych. Z tego, co przeczyta³em w gazetach – bo sze-
rzej siê tym nie interesowa³em – wynika oczywi-
œcie, ¿e pan Jerzy Owsiak nie podpisa³ tego apelu.
Podpisa³o go za to kilkadziesi¹t innych organiza-
cji pozarz¹dowych. Ale przypomnê tu tylko, ¿e nie
by³oby WOŒP, gdyby nie by³o telewizji publicznej,
bo to w³aœnie telewizja publiczna stworzy³a tê bar-
dzo cenn¹ inicjatywê.

Ca³a ta sprawa wprowadzi³a bardzo nieprzy-
jemn¹ atmosferê w samym œrodowisku organiza-
cji pozarz¹dowych. Jest to bardzo niemi³e i szko-
da to komentowaæ, dlatego ¿e zacz¹³ siê przez to
jakiœ wewnêtrzny konflikt, i to w sprawie ewiden-
tnej. A przecie¿ te organizacje zawsze bardzo du¿o
korzystaj¹ – choæ jedne bardziej, drugie mniej – ze
wsparcia mediów publicznych i dlatego ich g³os
w obronie abonamentu jest zupe³nie naturalny,
zreszt¹ tak samo jak naturalny jest g³os za abona-
mentem œrodowisk artystycznych: aktorów, re¿y-
serów, scenografów, plastyków. I takie g³osy s¹,
choæ pañstwo o tym nie mówicie i tych g³osów nie
s³yszycie. Wracam z Festiwalu „Dwa Teatry”,
gdzie ta kwestia co chwilê by³a podnoszona przez
najwiêksze autorytety – pani re¿yser Agnieszka
Holland, która jest naprawdê daleka od obrony
obecnego zarz¹du Telewizji Polskiej, na rozdaniu
Wiktorów równie¿ wyg³osi³a bardzo, bardzo moc-
ny apel w tej sprawie. Proszê pañstwa, g³osów
tych ludzi naprawdê nie mo¿na traktowaæ jako
g³osów w obronie jakiegoœ stanu politycznego.

Co do innych œrodowisk… Wracam z festiwalu
filmu dokumentalnego w Krakowie i mogê powie-
dzieæ, ¿e czegoœ takiego jak polski film dokumen-
talny, polska animacja, takich gatunków nie ma
w ¿adnej innej telewizji. Oczywiœcie teatru tele-
wizji te¿ nie ma w ¿adnej innej telewizji. Proszê

przeczytaæ to nades³ane pismo prezydenta Euro-
pejskiej Unii Nadawców, pana Fritza Pleitgena –
cz³owieka, który od lat jest szefem jednej z najwiê-
kszych europejskich telewizji publicznych, tele-
wizji niemieckiej, ale jest te¿ szefem tego œrodo-
wiska – w którym to piœmie wskazuje, ¿e ta nowe-
lizacja to ca³kowity anachronizm w europejskiej
myœli na temat mediów publicznych. Tak, chodzi
ju¿ o tê nowelizacjê, a nie o zapowiedŸ przysz³ej
ustawy, która te¿ jest kontrowersyjna. Pan Pleit-
gen poza tym zaznacza, ¿e w Europie Telewizja
Polska uwa¿ana jest za jednego z najwa¿niejszych
nadawców publicznych. A wiêc, proszê pañstwa,
skoro ju¿ dyskutujemy o tym, o której godzinie s¹
nadawane filmy dokumentalne, to porównajmy to
w sprawozdaniach Krajowej Rady… Bo jaka inna
telewizja pokazuje taki repertuar programowy jak
telewizja publiczna? Nie ma te¿ drugiego radia,
które ma taki repertuar programowy jak radio
publiczne. Przecie¿…

(Rozmowy na sali)
Mo¿e to jest œmieszne, proszê pañstwa…
I jest pytanie o to, czy to s¹ efektywnie wyda-

wane pieni¹dze. No có¿, mo¿na siê zastanawiaæ,
czy jest sens utrzymywania orkiestr radiowych,
czy jest sens utrzymywania z pieniêdzy podatni-
ków filharmonii radiowej, tak samo czy jest sens
utrzymywania Teatru Narodowego – bo to jest ta
sama grupa zagadnieñ. Ale telewizja publiczna
powinna byæ instytucj¹ kultury. Choæ mo¿e to
nie ma sensu, Panie Senatorze, bo kie³basy z te-
go nie bêdzie, butów te¿ siê z tego nie wyprodu-
kuje.

Co do tego, jakie modele s¹ stosowane w Euro-
pie, muszê powiedzieæ, ¿e ten model jest napraw-
dê modelem anachronicznym, bo pod¹¿amy dro-
g¹ bu³garsk¹. Holandia, która dokona³a bardzo
niebezpiecznego eksperymentu, w tej chwili szu-
ka metod wycofania siê i nie jest w stanie tego zro-
biæ. Tak ¿e to dzisiejsze g³osowanie i przysz³e g³o-
sowanie w Sejmie s¹ g³osowaniami w³aœnie nad
przysz³oœci¹ mediów publicznych. Dlaczego? Tu
ju¿ mówiê o kwotach. Otó¿ je¿eli zdaniem mini-
sterstwa czy zdaniem pañstwa to s¹ drobne kwo-
ty, których stratê mo¿na pokryæ dziêki zracjonali-
zowaniu tych œrodków… Proszê pañstwa, jak
mo¿na pokryæ spadek o 50% wp³ywów do instytu-
cji, która w 80% utrzymuje siê z abonamentu?
Trzeba umieæ…

(Senator Mariusz Witczak: Trzeba umieæ za-
rz¹dzaæ.)

Panie Senatorze, nie by³o pana, gdy odpowia-
da³em na pana pytanie dotycz¹ce racjonalizacji…

(Senator Mariusz Witczak: S³ucha³em pana.)
(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski: Czy ja

móg³bym prosiæ panów o spokój? Mogê panów
prosiæ o spokój?!)

Trzeba byæ nieodpowiedzialnym, ¿eby powie-
dzieæ, ¿e mo¿na zarz¹dzaæ instytucj¹, w której
w po³owie roku zmienia siê przychody o 50%. (Ok-
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laski) Trzeba mieæ pojêcie o tym, czym jest za-
rz¹dzanie firm¹…

(Senator Mariusz Witczak: Trzeba byæ niekom-
petentnym, ¿eby nie umieæ tego zrobiæ.)

…a nie ¿onglowaæ demagogicznymi has³ami.
(Oklaski)

(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski: Pro-
szê pañstwa, proszê przestaæ. Pan prezes skoñczy
mówiæ i wtedy bêd¹ panowie zadawali pytania.)

Telewizja publiczna i radio publiczne w Polsce,
proszê pañstwa, maj¹ jeden z najni¿szych abona-
mentów w Europie. Mówiê tu o kwotach nominal-
nych, nie mówiê o realnym abonamencie, który
wp³ywa do kasy mediów publicznych. Jest to je-
den z najni¿szych abonamentów w Europie! I trze-
ba umieæ tym zarz¹dzaæ. A jednoczeœnie telewizja
publiczna ma najwy¿sz¹ pozycjê w Europie na
rynku mediów publicznych. Skoro pan uwa¿a, ¿e
to nie jest umiejêtnoœæ zarz¹dzania, to ja nie
wiem, o co mo¿e chodziæ w tych wszystkich uza-
sadnieniach!

(Senator Roman Ludwiczuk: Zaraz panu po-
wiem.)

(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski: Pro-
szê panów…)

(Rozmowy na sali)
Przepraszam za uniesienie.
Ja uwa¿am, ¿e te rozwi¹zania s¹ rozwi¹zania-

mi, które zepchn¹ poziom debaty publicznej – nie
w tej kadencji parlamentu, nie przed nastêpnymi
g³osowaniami, ale za jakieœ dziesiêæ lat – do pozio-
mu debaty ca³kowicie… Tu nawet nie chodzi
o Bia³oruœ, nie chodzi o cenzurê, nie chodzi
o ograniczanie swobody wypowiedzi. Tu chodzi
o coœ znacznie powa¿niejszego, proszê pañstwa.
Otó¿ tabloidyzacja prasy jest niczym w porówna-
niu z tabloidyzacj¹ telewizji, która nast¹pi po ta-
kim ograniczeniu mo¿liwoœci telewizji publicznej.
(Oklaski)

I to jest podstawowe zagro¿enie. Trzeba byæ te-
go œwiadomym, trzeba byæ równie¿ œwiadomym
tego, czym jest telewizja w pejza¿u kulturalnym,
w pejza¿u dysputy publicznej w Polsce i czym mo-
¿e byæ. A tymczasem nie ma ¿adnego konkretnego
projektu, nie ma nawet propozycji merytorycznej
rozmowy co do tego, jak kierowaæ telewizj¹ publi-
czn¹ i jej misyjnoœci¹. I tu przypominam, ¿e zda-
niem europejskich ekspertów i organizacji tele-
wizja publiczna w Polsce jest jedn¹ z najsilniej-
szych telewizji nie tylko pod wzglêdem zasiêgu,
ale równie¿ pod wzglêdem programowym. Je¿eli
mielibyœcie pañstwo czas chocia¿by przejrzeæ li-
stê nagród na najwa¿niejszych europejskich fe-
stiwalach, to zobaczylibyœcie, ile tam jest filmów
telewizyjnych. Ale ja wiem, ¿e jak siê ogl¹da tylko
programy informacyjne, to rzeczywiœcie obraz te-
go mo¿e byæ inny… Znowu zaczynam siê unosiæ,
przepraszam bardzo.

Kwestia pieniêdzy. Oszacowane przez nas
skutki wprowadzenia zaproponowanych przez
Sejm ulg – czyli bez tych dodatkowych spraw, któ-
re zosta³y zg³oszone teraz, na posiedzeniu komisji
– w skali roku wynosz¹ minimum 250 milio-
nów z³. Powtarzam: w skali roku. Je¿eli wiêc liczy-
libyœmy to od po³owy roku, to odpowiednio to
dzielimy. Mówiê o tym, bo by³o pytanie, jak to jest
liczone. Otó¿ jest to wyliczone maksymalnie do-
k³adnie – o ile jesteœmy w stanie cokolwiek przewi-
dzieæ – czyli uwzglêdniane s¹ równie¿ dane staty-
styczne dotycz¹ce zwalnianych z op³at grup. Bo
dane, które mamy z Poczty Polskiej, pokazuj¹, ile
osób w tej grupie prawdopodobnie p³aci, to znaczy
ile jeszcze p³aci, a ile ju¿ nie p³aci. Czyli to nie s¹
maksymalne skutki zwolnieñ abonamentowych
w zestawieniu z 100% op³at, które mog³yby wp³y-
waæ, ale s¹ to zak³adane realne minimalne – po-
wtarzam: minimalne, bo takie by³o za³o¿enie pod-
czas obliczeñ – skutki zwolnieñ. I jest to 250 milio-
nów z³ w skali roku, gdy uwzglêdni siê wszystkie
zwalniane z op³at grupy. A dlaczego mówiê: mini-
malne? Dlatego, ¿e wed³ug obecnej nowelizacji
likwidowane s¹ mechanizmy zabezpieczaj¹ce,
miêdzy innymi wiêc zwolnienie obejmuje ca³e go-
spodarstwo, nawet wieloosobowe, w którym cho-
cia¿by jedna osoba jest uprawniona do takiego
zwolnienia. Je¿eli zatem jest taka osoba, to ca³e to
gospodarstwo przestaje p³aciæ abonament, ze
wzgledu w³aœnie na tê jedn¹ osobê, chocia¿ inne
mog¹ mieæ bardzo wysokie dochody. W zwi¹zku
z tym trudno jest nam przewidzieæ mechanizm,
jak sytuacja bêdzie siê kszta³towa³a. Zak³adamy
wprawdzie, ¿e jest to nieuczciwe, ale prawo to do-
puszcza… Jest to zatem prawo dziurawe.

Jeœli chodzi o zwolnienia czasowe, jakie doty-
cz¹ bezrobotnych i wielu innych kategorii wpro-
wadzanych ustawowo… Otó¿ je¿eli ktoœ ma na
miesi¹c zwolnienie i z tej ulgi korzysta, to raczej
trudno jest nam przewidzieæ, kto z tych osób po-
czuje siê na tyle uczciwy, ¿eby po okresie zwolnie-
nia z op³at przyjœæ i siê zarejestrowaæ. Przypusz-
czamy wiêc, ¿e to zjawisko bêdzie mia³o charakter
trwa³y i ¿e te pieni¹dze ju¿ nie wróc¹.

Tak jak mówiê, jest to minimum 250 milio-
nów z³. W tej chwili, na koniec maja, strata w sto-
sunku do prognozy zesz³orocznej… Ale najpierw
przypomnê, ¿e w zesz³ym roku pieniêdzy ze-
branych z abonamentu by³o 887 milionów z³. I ta
op³ata w zesz³ym roku jeszcze ros³a, szczególnie
przez trzy pierwsze kwarta³y, dopiero w IV
kwartale bardzo mocno spad³a. Niemniej jednak
by³a wy¿sza ni¿ prognozowaliœmy, wp³ywy ros³y
i to by³o 887 milionów z³. Dzisiaj obserwujemy
w stosunku do naszych prognoz, po podliczeniu
wp³ywów w maju i we wszystkich poprzednich
miesi¹cach, 150 milionów z³… Je¿eli te tendencje
siê utrzymuj¹… Te dwie kwoty, czyli 250 milio-
nów z³ i 150 milionów z³, mo¿na zsumowaæ, bo,
tak jak mówi³em, metodologia obliczeñ zak³ada³a
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pewien stopieñ uzale¿nienia i statystycznego
oszacowania, ile osób w danej grupie ju¿ nie p³aci.
Czyli mo¿na te kwoty zsumowaæ – i razem jest to
400 milionów z³. Jeœli chodzi o zwrot nadp³aco-
nych abonamentów powy¿ej miesi¹ca, to oszaco-
waliœmy go na 5 milionów z³. Czyli w skali roku
mamy kwotê 405 milionów z³. I oœmielê siê stwier-
dziæ, ¿e s¹ to najpowa¿niej przeprowadzone sza-
cunkowe wyliczenia. Zreszt¹ chyba ministerstwo
kultury, podaj¹c swoje kwoty, te¿ bazuje na na-
szych wyliczeniach, bo tylko my mamy dostêp do
tak szczegó³owych danych.

Krótko mówi¹c, 400 milionów z³ w skali roku,
wobec zak³adanego bud¿etu w wysokoœci 880 mi-
lionów z³, stanowi po³owê. Telewizja Polska w ze-
sz³ym roku dosta³a z tego ponad po³owê – 513 mi-
lionów z³. A 225 milionów z³ to by³y pieni¹dze, któ-
re posz³y na oœrodki regionalne telewizji publicz-
nej. Koszt funkcjonowania oœrodków regional-
nych to jest 355 milionów z³, przy czym mówiê
o koszcie funkcjonowania oœrodka i tych trzech
i pó³ do czterech i pó³ godziny dziennie programu
regionalnego. Nie mówiê o ca³ej antenie. Czyli trzy
i pó³ godziny programu dziennie oraz funkcjono-
wanie takiego oœrodka daje koszt 355 do 400 mi-
lionów z³. Krótko mówi¹c, je¿eli chcielibyœmy
w ten sposób tymi pieniêdzmi ¿onglowaæ, to mo-
¿emy powiedzieæ… Oczywiœcie w tym roku nie ma
mo¿liwoœci przerzucania tych pieniêdzy, powiem
wiêc panu prezesowi Radia Bia³ystok, ¿e ma o po-
³owê mniej pieniêdzy, niech za to racjonalizuje
wydatki. Ale gdybyœmy nawet mieli mo¿liwoœæ
przerzucania œrodków, to wyobra¿am sobie coœ
takiego: rezygnujemy w ogóle z oœrodków regio-
nalnych, a wtedy pozosta³e kwoty zaczynaj¹ siê
zgadzaæ. Tyle ¿e wtedy musielibyœmy te oœrodki
rozwi¹zaæ, bo w tej chwili tak¿e urzêdy mar-
sza³kowskie nie udŸwign¹ takich obci¹¿eñ, ciê¿ko
by³oby znaleŸæ na to œrodki w bud¿ecie.

A jeœli chodzi o kwoty, które p³aci telewizja, to
samemu ZAiKS telewizja publiczna p³aci z tych
œrodków 50 milionów z³ – ju¿ nie mówiê o produk-
cji filmowej, a przecie¿ telewizja publiczna jest
najwiêkszym producentem produkcji filmowej.
I dlatego takie filmy, jakie s¹ w telewizji publicz-
nej, w telewizjach komercyjnych nie maj¹ szans
siê pojawiæ. Przyk³ad „Katynia” jest tu bardzo do-
bitny.

Ju¿ koñczê. Dlaczego uwa¿am, ¿e to najbli¿sze
g³osowanie – mo¿e nie to tutaj, mo¿e to w Sejmie,
który bêdzie tê ustawê i te zmiany ju¿ definitywnie
zatwierdzaæ – jest g³osowaniem decyduj¹cym o lo-
sach mediów publicznych? Otó¿ to dzisiejsze roz-
wi¹zanie redukuje o po³owê przysz³e wp³ywy abo-
namentu, przy czym, jak to jest w wypadku tego ty-
pu propozycji, nie ma jakiejœ jasnej wizji co do
miejsca i sposobu finansowania mediów publicz-
nych. Ale jest zapowiedŸ – s³ysza³em, ¿e pan prze-

wodnicz¹cy Chlebowski mówi³, i¿ w czerwcu w³aœ-
nie bêdzie dyskusja na temat abonamentu. Je¿eli
wiêc ma byæ dyskusja, to powinna siê ona odbyæ
chocia¿by na tej sali ju¿ teraz, ¿eby by³o wiadomo,
jak to ma funkcjonowaæ. Je¿eli wiêc ta dyskusja
siê odbêdzie i je¿eli nawet od nowego roku bêdzie
ju¿ przysz³a ustawa, to ta sprawa bêdzie wymaga³a
rzeczywiœcie bardzo powa¿nej pracy notyfikacyjnej
w Komisji Europejskiej, bo bêdzie chodzi³o o po-
moc publiczn¹. Krótko mówi¹c: jeœli dzisiaj zrezyg-
nujemy z po³owy wp³ywów abonamentowych, za-
proponujemy jakieœ inne rozwi¹zanie – nawet z³e,
ale jakieœ rozwi¹zanie bêdzie i gdzieœ jakieœ pie-
ni¹dze siê znajd¹ – to i tak uruchomienie tych pie-
niêdzy nast¹pi dopiero za dwa lata. Czyli na dwa
i pó³ roku media publiczne zostan¹ pozbawione
po³owy swoich œrodków abonamentowych. Tele-
wizja publiczna oczywiœcie bêdzie ograniczaæ…
Dzisiaj telewizja publiczna jest najsilniejsza, myœlê
wiêc, ¿e nadal bêdzie to bardzo silna telewizja, ale
na pewno nie bêdzie ju¿ telewizj¹ publiczn¹. Zre-
zygnuje siê z takich anten jak TVP Kultura, TVP Hi-
storia, TVP Polonia… Z TVP Polonia – nie, ale TVP
Kultura i TVP Historia s¹ finansowane w ca³oœci
z przychodów w³asnych, bo to s¹ kompletnie nie-
dochodowe anteny. Bêdzie siê ogranicza³o pasma
lokalne i bêdzie telewizja publiczna po prostu de-
gradowana. Stanie siê telewizj¹ rozrywkow¹, tak¹
jak wszystkie telewizje komercyjne, bo tak siê taka
telewizja utrzymuje, bo my nie zd¹¿ymy wprowa-
dziæ innego œrodka, innej metody finansowania
mediów publicznych.

Krótko mówi¹c, dzisiaj szansa jest taka: je¿eli
zamienialibyœmy… Przyk³adowo: mówimy, ¿e
zmieniamy abonament, ograniczamy ten abona-
ment, ale w zamian dajemy finansowanie z bud¿e-
tu – i to jest jeden pakiet, jedna ustawa. Wtedy na-
wet je¿eli Komisja Europejska bêdzie mia³a za-
strze¿enia i je¿eli dyskusja siê przed³u¿y, to bê-
dzie tak, ¿e jedno rozwi¹zanie nie wejdzie przed
drugim. By³aby to zamiana, dzia³oby siê to równo-
czeœnie. Ale tu dzisiaj najpierw obcinamy docho-
dy i mówimy, ¿e póŸniej siê zastanowimy, a na
koñcu bêdziemy jeszcze dyskutowaæ z Komisj¹
Europejsk¹. Tak w³aœnie ten system wygl¹da. Nie
widzê wiêc mo¿liwoœci… Szczerze mówi¹c, widzê
wielkie niebezpieczeñstwo, ¿e za dwa i pó³ roku
nie bêdziemy ju¿ mieli o czym mówiæ, jeœli chodzi
o telewizjê publiczn¹. I przypuszczam, ¿e choæ jej
oferta misyjna mog³aby siê ju¿ teraz wydawaæ du-
¿o mniejsza ni¿ ta w radiu publicznym – które jest
w 100% misyjne i chyba nikt o zdrowych zmys-
³ach nie porówna jego efektywnoœci do efektywno-
œci radia komercyjnego, w którym trzy osoby plus
komputer robi¹ program – o tyle w takiej nowej te-
lewizji publicznej ta oferta mo¿e byæ ju¿ bardziej
podobna do oferty komercyjnej. Ale jak zobaczy-
my, ile osób ogl¹da w poniedzia³ek Teatr Telewizji,
a ile obejrzy ten teatr w TVP Kultura czy w równie
niszowym kanale misyjnym, to te¿ nie bêdziemy
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mieæ w¹tpliwoœci, jaka jest rola telewizji publicz-
nej. Tak wiêc to rozwi¹zanie, dzisiejsze g³osowa-
nie naprawdê mog¹ byæ bardzo niebezpieczne dla
przysz³oœci mediów. Dziêkujê bardzo. (Oklaski)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
(Senator W³odzimierz Cimoszewicz: Panie Mar-

sza³ku, czy w kwestii formalnej mo¿e mi pan
udzieliæ g³osu?)

Proszê?
(Senator W³odzimierz Cimoszewicz: Chcia³bym

siê wypowiedzieæ w kwestii formalnej.)
Proszê bardzo.

Senator W³odzimierz Cimoszewicz:
Otó¿ pan prezes Ko³odziejski polemizowa³

z niektórymi senatorami, do czego oczywiœcie ma
prawo, ale robi³ to w sposób wysoce niestosowny,
naruszaj¹cy godnoœæ tych senatorów, a tym sa-
mym tak¿e powagê Izby.

Wydaje mi siê, Panie Marsza³ku, ¿e pan jako
osoba zobowi¹zana, tak¿e przez regulamin i œlubo-
wanie, do dba³oœci o powagê Senatu powinien by³
przywo³aæ do porz¹dku naszego goœcia. (Oklaski)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo za zwrócenie uwagi…
(Senator Piotr Andrzejewski: G³os przeciwny…)
Proszê.

Senator Piotr Andrzejewski:
Nie bêdê go uzasadnia³, Panie Marsza³ku

– dziêkujê panu bardzo – ale mam wniosek for-
malny. Prosi³bym o og³oszenie przerwy, ¿eby to
uspokoiæ, usun¹æ zadra¿nienie…

(Senator Roman Ludwiczuk: Tu nie ma zadra¿-
nienia.)

…chocia¿ krótkiej przerwy po tym wyst¹pie-
niu…

(Senator Krzysztof Piesiewicz: Po co przerwa?
Przecie¿ nie ma ¿adnej afery.)

Uwa¿am, ¿e s³usznie zwróci³ pan uwagê na nie-
stosownoœæ zachowania niektórych senatorów,
przeszkadzaj¹cych w wyg³oszeniu przez osobê za-
proszon¹ tego, co ma do powiedzenia. Dziêkujê.
(Oklaski)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Proszê pañstwa, teraz moje stanowisko w tej

sprawie. Uwa¿am, ¿e mównica s³u¿y do tego, a¿eby
mo¿na by³o wypowiedzieæ swoje pogl¹dy, niezale¿-

nie do tego, czy one s¹ s³uszne, czy nie, czy siê ko-
muœ podobaj¹, czy siê komuœ nie podobaj¹. Do te-
go – w moim przekonaniu – s³u¿y parlament. Nie
s¹dzê, a¿eby tutaj zosta³y naruszone czyjeœ dobra
osobiste. Uwa¿am, ¿e w takim wypadku by³bym
zmuszony podj¹æ interwencjê. Takiej sytuacji nie
by³o i w zwi¹zku z tym s¹dzê, ¿e wszystko siê odby-
wa³o prawid³owo. Zachêcam jednak pañstwa se-
natorów, a¿ebyœcie w czasie posiedzenia, w czasie
dyskusji nie prowadzili rozmów na boku i nie robili
szumu. Dziêkujê bardzo. (Oklaski)

Proszê bardzo…
(Senator Roman Ludwiczuk: Mogê ju¿ zadaæ py-

tanie?)
(G³os z sali: Jeszcze nie przyst¹piliœmy…)
Za sekundkê, jeszcze moment i bêdziemy zada-

waæ pytania.
Zgodnie z art. 44 ust. 6 Regulaminu Senatu se-

natorowie mog¹ zg³aszaæ z miejsca trwaj¹ce nie
d³u¿ej ni¿ minutê zapytania do obecnych na po-
siedzeniu przedstawicieli rz¹du, zwi¹zane z oma-
wianym punktem porz¹dku obrad.

Proszê bardzo, pan senator.

Senator Roman Ludwiczuk:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Wysoka Izbo…
(Senator Czes³aw Ryszka: Chwileczkê, jest ko-

lejka.)
Ale, Panie Senatorze, pan jest marsza³kiem

prowadz¹cym? Mnie zosta³ udzielony g³os przez
pana marsza³ka…

(G³os z sali: Od dzisiaj.)
(G³os z sali: Proklamowa³ pan…)
(Senator Ryszard Bender: Errare humanum est.)
Przepraszam bardzo, ale…

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

S³uchajcie pañstwo, przestañcie siê k³óciæ, bo
to Senat, a nie bazar.

(Rozmowy na sali)
(Senator Roman Ludwiczuk: Panie Marsza³ku,

udzieli³ mi pan g³osu, czy…)
Proszê bardzo.

Senator Roman Ludwiczuk:

Dziêkujê bardzo.
Ja chcê siê zwróciæ do pana przewodnicz¹cego

Krajowej Rady.
Pierwsza refleksja. Poczu³em siê troszeczkê

nieswojo, jak by³em na zewn¹trz i s³ucha³em pana
wyst¹pienia na temat pana Marka NiedŸwieckie-
go. Bo odk¹d pamiêtam, a trochê lat mam, zawsze
towarzyszy³ mi w Programie III, jak s³ucha³em te-
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go programu. I mówienie o Marku NiedŸwieckim,
legendzie Polskiego Radia i Programu III, ¿e siê
sprzeda³ za kilka srebrników i poszed³ do innej
stacji, jest obra¿aniem mnie jako s³uchacza i jego
jako tego, który odda³ swoje ca³e ¿ycie dla radia.

Informujê pana równie¿, ¿e za prezesa Kwiat-
kowskiego…

(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski: Panie
Senatorze, ja bym prosi³ o pytanie...)

Ale ja ju¿ zmierzam do…
(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski: …bo

to maj¹ byæ minutowe pytania.)
Dobrze.
Informujê równie¿, ¿e telewizja publiczna za

prezesa Kwiatkowskiego te¿ dostawa³a nagrody
miêdzynarodowe i by³a szanowan¹ instytucj¹.

Ja mam do pana takie pytanie: co jako szef, jak
rozumiem z pana wyst¹pienia, bardzo dobrze za-
rz¹dzaj¹cy Krajow¹ Rad¹, a zarazem telewizj¹
i radiem, pan zrobi³, ¿eby Marek NiedŸwiecki po-
zosta³ w radiu publicznym?

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Proszê bardzo. Ja panów poproszê tutaj, bo pew-

niebêdziedu¿opytañ.Poproszêpanówtutajbli¿ej.

Przewodnicz¹cy
Krajowej Rady
Radiofonii i Telewizji
Witold Ko³odziejski:

Panie Przewodnicz¹cy! Panie Senatorze! Ja
nie wiem, mo¿e na korytarzu nie wszystko pan
us³ysza³, ale – to nie jest z³oœliwoœæ z mojej strony
– nigdy nie powiedzia³em, ¿e pan Marek Nie-
dŸwiecki siê sprzeda³. Powiedzia³em tylko, ¿e za-
sady rynkowe i konkurencja na rynku mediów s¹
takie, ¿e dobrych dziennikarzy siê podkupuje,
a ¿aden prezes nie chce dobrego dziennikarza
wyrzuciæ, wiêc stara mu siê stworzyæ jak najlep-
sz¹ ofertê. Po prostu jest tak, ¿e media komercyj-
ne maj¹ wiêksze mo¿liwoœci i tworz¹ korzystne
oferty. Na tej zasadzie zarówno pan Marek Nie-
dŸwiecki, jak i pan Kamil Durczok, a tak¿e ca³a
rzesza innych gwiazd telewizji jest wyci¹gana
przez media komercyjne. Jest to normalna zasa-
da rynkowa, to nie jest judaszowa zdrada, jak
z tego by mia³o wynikaæ, skoro mia³by siê sprze-
daæ za kilka srebrników. St¹d te¿ telewizja publi-
czna ma te kontrakty gwiazdorskie, za które z ko-
lei jest tak powszechnie krytykowana, ¿e p³aci ty-
le gwiazdom. Ale w³aœnie to jest odpowiedŸ na tê
walkê rynkow¹. Skoro chce siê mieæ gwiazdy, to
trzeba im zap³aciæ, z tym ¿e póŸniej to siê wyci¹ga
jako niegospodarnoœæ.

Telewizja publiczna dostawa³a nagrody za
Kwiatkowskiego… Dostawa³a za Kwiatkowskie-
go, za Dworaka, za Wildsteina, za Urbañskiego,
dostawa³a równie¿ za Szczepañskiego. Telewizja
publiczna siê zmienia³a, rynek siê zmienia³. Dzi-
siaj nie mówimy, i chcia³bym, ¿eby to wyraŸnie za-
brzmia³o, o telewizji jednego czy drugiego prezesa.
Bo ja odnoszê takie wra¿enie, ¿e w pewnym mo-
mencie walka z prezesem czy o zarz¹d telewizji
przes³oni³a cel, jaki maj¹ media publiczne. Dosta-
wa³a nagrody i zawsze by³a dobr¹ telewizj¹, na
ró¿nych zakrêtach. Ale o ile Kwiatkowski mówi³,
¿e 33% abonamentu oznacza sytuacjê fataln¹,
która zmusza telewizjê do komercjalizacji, g³osi³
has³o: tyle misji, ile abonamentu, i wtedy wszyst-
kie œrodowiska bardzo g³oœno protestowa³y prze-
ciwko w³aœnie temu skrêtowi komercyjnemu,
o tyle dzisiaj jest 20%, a po wprowadzeniu tej
ustawy bêdzie 5%. I to jest ta perspektywa, o któ-
rej mówimy. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Pan senator Skurkiewicz, proszê bardzo.

Senator Wojciech Skurkiewicz:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Szanowni Pañstwo, powszechnie wiadomo, ¿e

ustawa, nad któr¹ procedujemy, o zmianie usta-
wy o op³atach abonamentowych by³a projektem
poselskim. I ja w zwi¹zku z tym mam kilka pytañ
do przedstawiciela Sejmu, jeœli jest na sali.
Chcia³bym w³aœnie dowiedzieæ siê, czy jest taka
mo¿liwoœæ, ¿eby zadaæ pytania osobie, która zo-
sta³a upowa¿niona przez Sejm do reprezentowa-
nia go przed Senatem, w czasie posiedzeñ Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Niestety, nie ma. Tak ¿e w tej sytuacji nie mo¿e

pan takiego pytania zadaæ.
(Senator Stanis³aw Karczewski: Panie Mar-

sza³ku, ja mam w zwi¹zku z tym wniosek formal-
ny, jeœli mo¿na…)

Proszê bardzo.

Senator Stanis³aw Karczewski:
Panie Marsza³ku, w zwi¹zku z tym, ¿e mamy

tak du¿o pytañ, du¿o w¹tpliwoœci, a nie ma
wnioskodawców, którzy mogliby przedstawiæ
nam swoje intencje, jakimi kierowali siê, tworz¹c
tê ustawê, nie mamy stanowiska rz¹du, bo pan
minister przed chwilk¹ powiedzia³…
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(Senator Czes³aw Ryszka: Ale jest obietnica.)
…¿e stanowisko bêdzie dopiero przedstawio-

ne… W zwi¹zku z tym ja zg³aszam wniosek formal-
ny o przerwanie debaty nad tym punktem i przy-
st¹pienie do nastêpnego punktu porz¹dku obrad.
Wniosek formalny sk³adam na podstawie – w prze-
ciwieñstwie do pana senatora Cimoszewicza, który
nie zg³osi³ wniosku formalnego, tylko wyg³osi³ swo-
j¹ opiniê – art. 48 pkt 6. To wniosek w sprawie po-
rz¹dku obrad i chcia³bym zmieniæ ten porz¹dek
obrad, przesuwaj¹c ten punkt w ten sposób, ¿e
by³by to punkt ostatni. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
(Senator Mariusz Witczak: Panie Marsza³ku…)
Proszê bardzo.

Senator Mariusz Witczak:

Panie Marsza³ku, ja mam w¹tpliwoœci, czy to
jest dobra interpretacja tego artyku³u. Ale je¿eli
jest dobra, to ja zg³aszam wniosek przeciwny, bo
uwa¿am, ¿e powinniœmy obradowaæ dalej i nie po-
winniœmy rozpatrywaæ tego wniosku.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Proszê pañstwa, poniewa¿ wp³yn¹³ wniosek

przeciwny, wobec tego wnoszê o przeg³osowanie
wniosku…

(Rozmowy na sali)
(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk: Jes-

teœmy w trakcie g³osowania.)
(Rozmowy na sali)
(Senator Piotr Andrzejewski: Panie Marsza³ku,

wniosek o og³oszenie przerwy.)
(G³os z sali: Wniosek o przerwê mo¿e byæ.)
(Senator Piotr Andrzejewski: Marsza³ek decyduje

o interpretacji regulaminu w trakcie posiedzenia.)
(G³os z sali: G³osujmy.)
Proszê pañstwa, w tej chwili zosta³ zg³oszony

wniosek o og³oszenie przerwy, wiêc og³aszam
dwudziestominutow¹ przerwê, w tym czasie po-
dejmiemy resztê decyzji.

(Senator Mariusz Witczak: By³ wniosek przeci-
wny do wniosku… Bardzo przepraszam, Panie
Marsza³ku, mój wniosek formalny by³…)

(G³osy z sali: Jest przerwa.)
(Senator Ryszard Bender: Nie by³o wniosku for-

malnego o przerwê.)

(G³os z sali: Pan marsza³ek og³osi³ przerwê na
mocy swojej woli i ju¿.)

(G³os z sali: Czyli to nie by³ wniosek formalny.)

(Przerwa w obradach od godziny 13 minut 30
do godziny 13 minut 51)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Proszê pañstwa, powracamy do naszych obrad.
Ostatni¹ kwesti¹, która by³a podniesiona przez

senatora Karczewskiego, by³ wniosek formalny
dotycz¹cy odroczenia obrad nad tym punktem,
rozpatrywania tego punktu w dalszej kolejnoœci.

Mo¿e pan senator bêdzie uprzejmy powtórzyæ
swój wniosek. I rozumiem, ¿e drugi senator rów-
nie¿.

Proszê bardzo.

Senator Stanis³aw Karczewski:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Ja podtrzymujê swój wniosek formalny, aby

w tej sytuacji… Ja nie wiem, czy ta sytuacja trwa
nadal, czy na sali jest przedstawiciel wnioskodaw-
ców, czy go nie ma, bo jeœli jest przedstawiciel
wnioskodawców, to ja powstrzymam siê z formu³o-
waniem swojego wniosku. Ale rozumiem, ¿e go nie
ma, bo senatorowie krêc¹ przecz¹co g³owami. Tak
wiêc podtrzymujê swój wniosek o to, aby dokonaæ
zmiany w porz¹dku obrad, wstrzymaæ obradowa-
nie nad tym punktem porz¹dku obrad i przenieœæ
ten punkt na dzieñ jutrzejszy jako punkt pierwszy
porz¹dku obrad. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Panie Senatorze, ja bym tylko jedno chcia³ wy-
jaœniæ. Mianowicie my nie mamy œrodków, ¿e tak
powiem, przymusu bezpoœredniego, aby zmusiæ
przedstawiciela wnioskodawców do uczestnicze-
nia w naszym posiedzeniu. Je¿eli wiêc uzyskamy
od pani pose³ odpowiedŸ, ¿e ona nie chce ucze-
stniczyæ w obradach, to czy wtedy wznowimy po-
siedzenie, czy nie?

Senator Stanis³aw Karczewski:
Panie Marsza³ku, ja doskonale rozumiem, ¿e

nie mamy takiej mocy prawnej ani fizycznej, ¿eby
zmusiæ do tego pani¹ pose³. Ja tylko mam tak¹
proœbê. Jeœli pani pose³ nie bêdzie, to te¿ bêdzie to
dla nas wymowne i, jak rozumiem, odpowiednio
to zinterpretujemy.

(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk: Nie
ma stanowiska rz¹du.)

(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski: Prze-
jdziemy do dalszych obrad.)
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Nie mamy równie¿ stanowiska rz¹du. Rozsze-
rzaj¹c jeszcze swoje uzasadnienie, mogê powie-
dzieæ, ¿e by³o wyst¹pienie pana ministra, który
stwierdzi³ na samym koñcu, ¿e bêdzie stanowis-
ko, wiêc byæ mo¿e do jutra byœmy otrzymali rów-
nie¿ i stanowisko rz¹du. W zwi¹zku z tym podtrzy-
mujê swój wniosek formalny i proœbê o zmianê
porz¹dku obrad, czyli wstrzymanie obradowania
nad tym punktem porz¹dku obrad i rozpatrzenie
go w dniu jutrzejszym jako punktu pierwszego po-
rz¹dku obrad. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Czyli sk³adamy propozycjê pani pose³ i czeka-

my na stanowisko rz¹du. Dziêkujê bardzo.
Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Mariusz Witczak:
Panie Marsza³ku, mój wniosek jest przeciwny.

I muszê powiedzieæ kilka zdañ na temat wniosku
pana senatora Karczewskiego. Ja mam wra¿enie,
¿e to jest wniosek niezasadny, dlatego ¿e nie ma re-
gulaminowego zobowi¹zania, aby przedstawiciel
wnioskodawców by³ tutaj na sali obrad. Zatem ten
wniosek w jakimœ sensie jest nieformalny i uwa-
¿am, ¿e nie powinien byæ w ogóle poddany pod g³o-
sowanie. Ale je¿eli pan marsza³ek uzna inaczej
i tak bêdzie to interpretowa³, to mo¿emy g³osowaæ
i st¹d te¿ wniosek przeciwny. Powiem wiêcej: je¿eli
chodzi o przedstawicieli rz¹du, to to przedstawi-
cielstwo wynika z pewnych wymogów formalnych
i zawsze ma miejsce. Ale pan senator Karczewski
nie mo¿e patrzeæ na senatorów Platformy Obywa-
telskiej – bo przedstawicielem wnioskodawców
jest pani pose³ cz³onek Klubu Parlamentarnego
Platforma Obywatelska – i mówiæ: senatorowie
krêc¹ g³owami, ¿e nie ma pani pose³.

(Senator Stanis³aw Karczewski: Bo ja st¹d nie
widzê.)

To jest zupe³nie nieformalne podejœcie do spra-
wy, Panie Marsza³ku. To nie my jesteœmy gospo-
darzami Senatu w sensie formalnym, w sensie za-
praszania przedstawicieli czy ich niezapraszania,
i to nie jest nasz problem. Problem jest absolutnie
natury regulaminowej. W poprzedniej kadencji
równie¿ takie sytuacje mia³y miejsce. Ja uwa¿am,
¿e to jest wniosek nieformalny.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Proszê pañstwa, poniewa¿ by³ g³os za i by³ g³os

przeciw, przystêpujemy do g³osowania.
Kto z pañstwa jest za przyjêciem wniosku pana

senatora Karczewskiego…

(Senator Barbara Borys-Damiêcka: Moment,
karty, bo my nie byliœmy przygotowani do g³oso-
wania.)

Proszê bardzo.
(Senator Krystyna Bochenek: Panie Marsza³ku,

ja bardzo proszê o g³os. Mo¿na?)
W kwestii formalnej?
(Senator Krystyna Bochenek: Tak, tak.)
(G³os z sali: Proœba o wyjaœnienie.)
Proszê bardzo.

Senator Krystyna Bochenek:

Ja prosi³abym o wyjaœnienie treœci wniosku.
Chcia³abym us³yszeæ jeszcze raz pytanie, na które
mamy odpowiedzieæ, ¿eby wszyscy dobrze us³y-
szeli, jak jest postawione pytanie. Dobrze?

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Stanis³aw Karczewski:

Panie Marsza³ku! Pani Marsza³ek! Szanowni
Pañstwo! Zg³osi³em wniosek formalny o zmianê
porz¹dku obrad tak, by wstrzymaæ procedowanie
nad tym punktem i ten punkt przesun¹æ na jutro
jako punkt pierwszy obrad w dniu jutrzejszym. To
wszystko. Dziêkujê bardzo.

(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski: I kon-
tynuowaæ…)

(Rozmowy na sali)
Taki jest mój wniosek formalny…
(Senator Wojciech Skurkiewicz: Ale ju¿ rozpo-

czêliœmy g³osowanie, Szanowni Pañstwo.)
…o przesuniêcie…
(G³os z sali: Chodzi o mo¿liwoœæ zadania pytañ

wnioskodawcom.)
(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski:

Chodzi o przesuniêcie dalszej debaty na dzieñ ju-
trzejszy po wznowieniu posiedzenia.)

Tak, przesuniêcie na dzieñ jutrzejszy. Czyli
chodzi o przerwanie procedowania, bo przecie¿
musimy przerwaæ…

(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski: Tak,
i przesuniêcie.)

...i rozpoczêcie jutrzejszego dnia od tego pun-
ktu.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Chyba ju¿ jest jasne.
Proszê bardzo.
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Senator Mieczys³aw Augustyn:

Panie Marsza³ku…
(Senator Wojciech Skurkiewicz: Panie Mar-

sza³ku, zdaje siê, ¿e rozpoczêliœmy g³osowanie.)
Zwracam uwagê Wysokiej Izbie i panu mar-

sza³kowi, ¿e wprawdzie regulamin dopuszcza…
(G³os z sali: Ale to jest nieformalny g³os. Nie

mo¿na udzielaæ g³osu panu senatorowi.)
(G³os z sali: Rozpoczêliœmy procedurê g³osowa-

nia.)
Wprawdzie regulamin dopuszcza, jak pan mar-

sza³ek wie, bêd¹c w komisji regulaminowej…
(G³os z sali: To jest g³os nieformalny.)
…¿eby marsza³ek interpretowa³ przepisy regu-

laminu…
(G³os z sali: Pan senator Augustyn zabiera g³os

niezgodnie z regulaminem.)
…ale nie mo¿na wskazaæ przepisu regulami-

nu…
(G³os z sali: Na jakiej podstawie zosta³ udzielo-

ny g³os?)
(Senator Ryszard Bender: Obstrukcja.)
…którego ten wniosek w sensie formalnym do-

tyczy. Proszê pañstwa, to jest absolutna… Nie
mo¿e to byæ kwalifikowane jako wniosek formal-
ny.

(G³os z sali: Na jakiej podstawie pan Augustyn
zabiera g³os?)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Przystêpujemy do g³osowania.
(Senator Stanis³aw Karczewski: Ja jeszcze

chcê dokoñczyæ…)
(G³os z sali: Na jakiej podstawie pan Augustyn

zabiera g³os?)
Proszê pañstwa, dajmy spokój. By³ ju¿ g³os za,

by³ g³os przeciw, rozstrzygniemy to w g³osowaniu.
(Senator Stanis³aw Karczewski: Ja chcê jesz-

cze…)
Nie ma powodu do robienia tumultu.
Proszê bardzo, proszê nacisn¹æ przycisk

„obecny”.
(G³os z sali: G³osujemy.)
Kto z pañstwa jest za i popiera wniosek senato-

ra Karczewskiego?
Kto z pañstwa jest przeciw?
Kto z pañstwa siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê bardzo. Proszê o wyniki.
Na 78 obecnych senatorów 27 g³osowa³o za…
(G³os z sali: 70.)
Na 70 obecnych senatorów 27 g³osowa³o za, 43

– przeciw. (G³osowanie nr 1) (Oklaski)
Dziêkujê bardzo.
Przystêpujemy do dalszego zadawania pytañ.
(G³os z sali: Wniosek nie przeszed³.)
Wniosek nie zosta³ przyjêty.

Pytanie zadapansenatorRyszka.Proszêbardzo.
(Senator Czes³aw Ryszka: Dziêkujê, Panie

Marsza³ku. Mam trzy pytania do ministra Ko³o-
dziejskiego…)

Proszê bardzo.
Panie Ministrze, proszê tutaj bli¿ej, bo pewnie

bêdzie jeszcze sporo pytañ. Mo¿e pan zaj¹æ moje
miejsce tam, bo jest wolne.

Senator Czes³aw Ryszka:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, mam trzy pytania.
(Rozmowy na sali)
(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski: Pro-

szê o ciszê.)
Czy tak krótki czas wejœcia ustawy w ¿ycie,

trzydzieœci dni, nie zagrozi w ogóle ci¹g³oœci
œwiadczenia us³ug? Chodzi o to, ¿e Krajowa Rada
musi wydaæ odpowiednie rozporz¹dzenia, to musi
dotrzeæ do wszystkich Polaków. Czy jest w ogóle
mo¿liwe, ¿eby w ci¹gu trzydziestu dni to wszystko
uregulowaæ?

Drugie pytanie. Skoro s¹ zapowiedzi, i to osób
powa¿nych…

(Rozmowy na sali)
(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski: Ja je-

szcze raz proszê o ciszê.)
…¿e abonament zostanie zlikwidowany od ro-

ku 2009, to po co obecnie tak g³êboka ingerencja
w zwolnienia? Czy z jednej strony nie chodzi
o ca³kowity chaos, doprowadzenie do chaosu
w œci¹galnoœci abonamentu, a z drugiej strony czy
nie jest to gest polityczny, uk³on w kierunku eme-
rytów i rencistów: patrzcie, jaka Platforma jest
wspania³omyœlna? Czy pan podziela moj¹ opiniê?

I trzecie pytanie. O co chodzi w pomyœle wpro-
wadzenia do Polskiego Radia kuratora rodzinne-
go? Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Proszê bardzo.

Przewodnicz¹cy
Krajowej Rady
Radiofonii i Telewizji
Witold Ko³odziejski:

Szanowny Panie Marsza³ku! Szanowny Panie
Senatorze! Szanowni Pañstwo!

Zanim odpowiem na pytania, chcia³bym krót-
ko odnieœæ siê do mojej poprzedniej wypowiedzi.
Proszê mi wybaczyæ podniesiony ton w pewnych
fragmentach tej wypowiedzi, nie wynika on z pró-
by zajêcia stanowiska konfrontacyjnego, jeœli
chodzi o Wysok¹ Izbê, wynika on tylko i wy³¹cz-
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nie z troski o przysz³oœæ mediów publicznych. Ja-
ko przewodnicz¹cy Krajowej Rady Radiofonii
i Telewizji, czyli organu konstytucyjnego w³aœci-
wego do regulacji i dbania o rynek medialny, czu-
jê siê po prostu osobiœcie równie¿ odpowiedzial-
ny za kszta³t tego rynku, w tym w szczególnoœci
za pozycjê mediów publicznych. St¹d moje mo¿e
nieco zbyt emocjonalne wyst¹pienie. Jednak wy-
nika ono naprawdê nie z troski czy chêci obrony
tego b¹dŸ innego prezesa, lecz wiêkszej sprawy,
jak¹ jest przysz³oœæ mediów publicznych. Przez
kilkanaœcie lat zwi¹zany by³em w³aœnie z media-
mi publicznymi, dlatego mo¿e mieæ na to wp³yw
tak¿e zaanga¿owanie osobiste. Prze¿y³em kilku
prezesów, od prezesa Zaorskiego, przez Walen-
dziaka, wszystkie mo¿liwe opcje polityczne
i wiem, jak wielkim problemem i trosk¹ ze strony
pañstwa powinny byæ otaczane media publiczne.
Naprawdê nie chcia³bym, ¿eby tego typu wypo-
wiedzi by³y traktowane w kategoriach politycz-
nych, lecz tylko i wy³¹cznie w kategoriach troski
o media publiczne. Oczywiœcie, je¿eli ktoœ z pañ-
stwa poczu³ siê ura¿ony moj¹ wypowiedzi¹, to
przepraszam, absolutnie nie by³o to moj¹ inten-
cj¹. Moj¹ intencj¹ jest wywo³anie g³êbokiej mery-
torycznej dyskusji na temat mediów publicz-
nych, ich finansowania i mam nadziejê, ¿e w³aœ-
nie na forum Wysokiej Izby taka dyskusja mo¿e
siê odbyæ, to jest najlepsze miejsce na tak¹ dys-
kusjê.

Proszê pañstwa, jeœli chodzi o okres vacatio le-
gis tej ustawy, to s¹ dwa podstawowe problemy.
Jeden to jest szybkie jej wprowadzenie, przy czym
decyzje s¹ decyzjami strategicznymi. Oczywiœcie
jest to bardzo trudne do wypracowania, bo wobec
tego typu ograniczeñ ca³kowicieñ trzeba zmieniæ
model funkcjonowania mediów publicznych.
Druga sprawa to jest niemo¿noœæ dokonywania
ju¿ w tej chwili podzia³ów. Zatem wszystkie straty
abonamentowe obci¹¿aj¹ media publiczne, zaró-
wno radio, telewizjê, jak i spó³ki regionalne, co
wyra¿a siê w tym, ¿e telewizja publiczna w struk-
turze przychodów straci po³owê z 25% œrodków
osi¹ganych z abonamentu, a radio publiczne
straci po³owê z 80% albo 85%, czyli to s¹ giganty-
czne sumy. Uwa¿am, ¿e na tak powa¿n¹ sprawê
powinien byæ przeznaczony d³u¿szy okres. Przy
tym wydaje mi siê – ja ju¿ sygnalizowa³em, ¿e ze
strony ministerstwa, a w³aœciwie ze strony mini-
stra Zdrojewskiego jest zapowiedŸ pracy nad
ustaw¹ o mediach publicznych – ¿e przede wszys-
tkim ta dyskusja powinna byæ ³¹czona z dyskusj¹
o wszelkich zmianach w systemie abonamento-
wym, a szczególnie tak radykalnych, jak ta propo-
nowana dzisiaj. Dlatego powiedzia³em o tym, ¿e
pan przewodnicz¹cy Chlebowski zapowiedzia³ ta-
k¹ dyskusjê na czerwiec, a w³aœnie mamy czer-
wiec i to jest ten czas, kiedy powinniœmy kom-

pleksowo o tym rozmawiaæ. Ja ju¿ nie wspomnê
o tym, ¿e wczeœniej mówi³em, ¿e te same zasady
powinny dotyczyæ zmiany ustawy o radiofonii i te-
lewizji, czyli o pozycji Krajowej Rady Radiofonii
i Telewizji, bo to jest równie¿ ten temat.

Krótko mówi¹c, mo¿na planowaæ, dyskutowaæ
nad ró¿nymi koncepcjami, wprowadzaæ ró¿ne
zmiany, ale trzeba to robiæ jednoczeœnie, nie tylko
ze wzglêdu na to, ¿ebyœmy mieli pe³n¹ œwiado-
moœæ, o czym decydujemy, ale równie¿ ze wzglêdu
na to, ¿e pewne procedury, ju¿ niezale¿ne od Pol-
ski, procedury Unii Europejskiej decyduj¹ o tym,
¿e szatkowanie reform w praktyce uniemo¿liwia
ich wdro¿enie w jakichœ realnych terminach. To
mia³em na myœli, mówi¹c, ¿e w jednej ustawie,
w jednym akcie, w jednej nowelizacji powinny byæ
zawarte zmiany dotycz¹ce wprowadzenia ulg
i ewentualnego refundowania z bud¿etu czy two-
rzenia funduszu misji publicznej, bo to znacznie
³atwiej przeprowadziæ przez procedurê w Komisji
Europejskiej.

Jeœli chodzi o kuratora rodzinnego w Polskim
Radiu, to naprawdê nie mam pojêcia, jak wyjaœ-
niæ tak¹ drogê prawn¹, jakie jest uzasadnienie
takiej drogi prawnej, ale nad tym siê nie zasta-
nawia³em. Wczoraj przerwaliœmy posiedzenie
komisji, dzisiaj mieliœmy posiedzenie Krajowej
Rady, na którym wybieraliœmy cz³onka Rady
Nadzorczej Polskiego Radia. Teraz przerwaliœ-
my je miêdzy innymi dlatego, ¿e dzisiaj jest po-
siedzenie Senatu. W zesz³ym tygodniu te¿ od-
bywa³y siê posiedzenia komisji. A stanowiska
ministra nie rozumiem, bo wybór kandydata
ministra do Rady Nadzorczej Radia Gdañsk, by-
³a to jednoosobowa decyzja ministra, trwa³
w ministerstwie trzy miesi¹ce. W tej sytuacji
kluby parlamentarne od marca nie przysy³aj¹
nam kandydatur do rad programowych, które
w zwi¹zku z tym od marca nie mog¹ dzia³aæ
w mediach publicznych, a s¹ to w mediach pub-
licznych cia³a ustawowe. OpóŸnienia oczywi-
œcie s¹, nie mówiê, ¿e to jest dobrze, ¿e w Krajo-
wej Radzie jest… Jednak te procesy zachodz¹
nie tylko po naszej stronie, ale i po stronie mini-
sterstwa, i po stronie parlamentu itd. Na temat
samego kuratora trudno mi siê wypowiadaæ, bo
to jest po prostu jakaœ konstrukcja prawna.
Dziêkujê bardzo.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza³ek
Marek Zió³kowski)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo, Panie Przewodnicz¹cy.
Przypominam, ¿e jesteœmy w epoce zadawania

pytañ, minutowych pytañ do przedstawicieli
rz¹du. W takim razie oddajê g³os nastêpnemu py-
taj¹cemu, jest nim pan Andrzej Owczarek, a zapi-
sane s¹ jeszcze trzy osoby.

Proszê bardzo.
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Senator Andrzej Owczarek:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Mam pytania do pana Ko³odziejskiego, mam

trzy pytania, ale s¹ one krótkie i konkretne.
Pytanie pierwsze. Czy w tym czasie, kiedy pan

jest cz³onkiem Krajowej Rady, wyst¹piliœcie
z wnioskiem o podjêcie jakichkolwiek dzia³añ pra-
wnych, które mia³yby na celu poprawê œci¹gania
abonamentu?

Drugie pytanie. Czy jest panu znane stanowis-
ko Ministerstwa Finansów z 1 marca 2006 r.
w sprawie œci¹gania nale¿noœci z tytu³u niep³ace-
nia abonamentu?

Kolejna sprawa. Jak pan ocenia sytuacjê, do
której dosz³o? Wczoraj wieczorem przyszed³ list
do pana marsza³ka Senatu, tymczasem i senato-
rowie, i prasa znaj¹ ten list ju¿ od kilku dni. Mo¿e
nie wszyscy senatorowie, bo ja nie mia³em okazji
siê z nim zapoznaæ. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Proszê bardzo, Panie Przewodnicz¹cy.

Przewodnicz¹cy
Krajowej Rady
Radiofonii i Telewizji
Witold Ko³odziejski:
Jeœli chodzi o sprawê listu prezydenta EBU, nie

potrafiê tego oceniæ, bo ja równie¿ wczoraj go do-
sta³em. Z tego, co wiem, jest on opatrzony dat¹
30 maja, wiêc uwa¿am, ¿e to nie jest jakieœ wielkie
opóŸnienie. Nie wiem, sk¹d on siê wzi¹³, jak¹ dro-
g¹ wczeœniej dotar³ do prasy, jednak wiem, ¿e to
jest list adresowany do marsza³ka Senatu, ale ma
jeszcze kilku adresatów do wiadomoœci i byæ mo¿e
t¹ drog¹ zosta³ on wczeœniej udostêpniony dzien-
nikarzom. Cieszy mnie to, ¿e dotar³ do nas wczoraj,
bo w zwi¹zku z tym mog³em siê z nim zapoznaæ.

Jeœli chodzi o dzia³ania w kwestii uszczelnienia
œci¹gania abonamentów, to oczywiœcie Krajowa
Rada nie ma inicjatywy ustawodawczej, wiêc nie
mo¿e prowadziæ konkretnych dzia³añ ustawo-
dawczych, ale oczywiœcie problem podnosiliœmy
wielokrotnie, i w zesz³ej kadencji, i w tej kadencji
Sejmu i Senatu, mówiliœmy o tym na posiedze-
niach komisji kultury. Ma³o tego, staraliœmy siê
wypracowaæ pewien model. Opiera³ siê on na mo-
delu czeskim, a chodzi³o o œci¹ganie tej op³aty ra-
zem z op³acaniem rachunków za energiê elektry-
czn¹. Przes³aliœmy ten projekt do konsultacji do
ministerstwa kultury, przes³aliœmy go równie¿ do
komisji sejmowej i senackiej poprzedniej kaden-
cji. Zatem takie dzia³ania jak najbardziej by³y i s¹
prowadzone.

Stanowisko Ministerstwa Finansów, o które
pan senator pyta, jest równie¿ skutkiem naszych
bardzo intensywnych dzia³añ, bardzo intensy-

wnej korespondencji z ministrem finansów na te-
mat mo¿liwoœci uszczelnienia tego systemu. I to
jest odpowiedŸ ministerstwa. Urzêdnicy minister-
stwa przeanalizowali nasze argumenty i dali kon-
kretne propozycje poprawek do ustawy, które
umo¿liwia³yby uszczelnienie, nie w stu procen-
tach, ale w jakiejœ czêœci uszczelnienie tego syste-
mu. Oczywiœcie to stanowisko przekazaliœmy ró-
wnie¿ przez marsza³ka Senatu i przez marsza³ka
Sejmu odpowiednim komisjom. Tak ¿e bardzo
mnie cieszy fakt, ¿e pan wspomnia³ o tym stano-
wisku. Na etapie prac senackich nie ma mo¿liwo-
œci wprowadzenia poprawek, które wynika³yby
z tego stanowiska, a moim zdaniem s¹ one niezbê-
dne, bo je¿eli mówimy o jakiejkolwiek aktualizacji
obecnie obowi¹zuj¹cego prawa, to moglibyœmy
wykorzystaæ sytuacjê i po prostu uszczelniæ sys-
tem abonamentowy. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo.
Proszê, pan senator Mariusz Witczak.

Senator Mariusz Witczak:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Ja równie¿ mam pytanie do pana przewodni-

cz¹cego Krajowej Rady.
Panie Przewodnicz¹cy, du¿o by³o mówione

o misji, a obywatele polscy, którzy op³acaj¹ abo-
nament, nie obejrz¹ w Telewizji Polskiej mi-
strzostw Europy w pi³ce no¿nej. Jak zatem reali-
zuje siê misjê za pieni¹dze p³acone na rzecz tej in-
stytucji?

(Senator Ryszard Bender: To jest inny temat.)
Wie pan, Panie Przewodnicz¹cy, ja ju¿ nie bêdê

pana pyta³ o misjê pani Koteckiej, laptop pana
Ziobry czy misjê pana Farfa³a.

(Poruszenie na sali)
Proszê tylko o to, ¿eby odpowiedzia³ pan na py-

tanie: jak realizowana jest misja w przypadku nie-
zakontraktowania Euro?

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Proszê bardzo.
Zmieœci³ siê pan senator w minucie. Pytanie

dotyczy³o generalnie…
(Poruszenie na sali)
(Senator Ryszard Bender: …przywo³aæ, do rze-

czy, Panie Marsza³ku.)

Przewodnicz¹cy
Krajowej Rady
Radiofonii i Telewizji
Witold Ko³odziejski:
Panie Senatorze, jeœli chodzi o laptop pana mi-

nistra Ziobry, to absolutnie nie ma on zwi¹zku
z dzisiejsz¹ debat¹, a nawet z mediami publiczny-
mi, bo – jak prasa donosi – fragmenty scenariuszy
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programów, które tam odnajdywano, zreszt¹ by³o
to podawane w charakterze sensacji, dotyczy³y
programów telewizji komercyjnej, a nie publicz-
nej. Tak ¿e nie ma to nawet zwi¹zku z telewizj¹
publiczn¹.

Jeœli zaœ chodzi o mistrzostwa Europy, to by³a
i jest tajemnica handlowa, ale poniewa¿ pewne
kwoty ju¿ pada³y, to mogê je przytoczyæ. Nadawca
komercyjny kupuje prawa za 15 miliardów euro.
Czêœæ tych…

(Senator Wojciech Skurkiewicz: Milionów euro.)
Tak, milionów euro, przepraszam.
Czêœæ z tych praw chce udostêpniæ telewizji

publicznej za 2/3 tej kwoty. Telewizja publiczna
uwa¿a, ¿e to jest za drogo. Ja te¿ uwa¿am, ¿e to
jest za drogo, ale nie moj¹ rzecz¹ jest ocena. W ka-
¿dym razie to s¹ rozmowy handlowe. Z pozycji
przewodnicz¹cego Krajowej Rady nie mogê zmu-
siæ zarz¹du telewizji, ¿eby zap³aci³ 10 milio-
nów euro. To s¹ pieni¹dze z abonamentu i wyma-
gam jakiegoœ racjonalnego nimi gospodarowania.
Najwa¿niejsze jest to, ¿e obowi¹zkiem, obowi¹z-
kiem w³aœnie Krajowej Rady, jest pilnowanie, ¿e-
by tego typu relacje by³y dostêpne w telewizji na
terenie Polski, ¿eby by³y ogólnodostêpne. My pil-
nowaliœmy tego interesu spo³ecznego i mistrzo-
stwa œwiata, 80% najwa¿niejszych wydarzeñ ma
byæ transmitowane w kanale ogólnopolskim,
ogólnodostêpnym, czyli na antenie Polsatu, bo on
ma pokrycie prawie 100%, tak samo jak telewizyj-
na Jedynka czy Dwójka.

(Senator Mariusz Witczak: Na szczêœcie.)
Nie na szczêœcie, bo gdyby tak nie by³o, gdyby to

by³ bardziej ograniczony zakres, to rozporz¹dze-
niem Krajowej Rady mo¿na by nadawcê komer-
cyjnego zmusiæ do tego, ¿eby ten program udo-
stêpni³ albo przekaza³ czêœæ praw. W tym przy-
padku interes spo³eczny nie jest zagro¿ony, bo za-
równo w deklaracjach Polsatu, jak i przede wszys-
tkim w umowie z UEFA te gwarancje s¹ zawarte,
wiêc spo³eczeñstwo, interes spo³eczny tutaj nie
cierpi, bo ka¿dy za darmo ma dostêp do tych
transmisji. Oczywiœcie ka¿da telewizja chcia³aby
to pokazywaæ na swojej antenie, w takich nego-
cjacjach równie dobrze móg³ braæ udzia³ na przy-
k³ad TVN, ale te¿ nie zdecydowa³ siê, ¿eby prze-
znaczyæ na to a¿ takie kwoty. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê.
Wysoki Senacie, w zwi¹zku z ¿yw¹ reakcj¹ po

pytaniu pana senatora obiecujê, ¿e siê popra-
wiam, i od tej chwili bêdê akceptowa³ tylko pyta-
nia i g³osy w debacie zwi¹zane z abonamentem.
(Oklaski)

Proszê, pan senator Skurkiewicz.

Senator Wojciech Skurkiewicz:

Nie wiem, dlaczego taka decyzja akurat przed
moim g³osem.

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
(Weso³oœæ na sali)
(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: To by³a re-

akcja na przesz³oœæ, a nie antycypacja przysz³o-
œci, Panie Senatorze.)

Panie Marsza³ku! Szanowni Pañstwo! Ja mam
nastêpuj¹ce pytanie do pana ministra. Pan mini-
ster wspomnia³ o tym, ¿e aby zrekompensowaæ
straty, miêdzy innymi radiofonii publicznej, wyni-
kaj¹ce z propozycji, które s¹ zawarte w ustawie,
radiofonia bêdzie musia³a wprowadzaæ racjonali-
zacjê wydatków. Jak pan sobie wyobra¿a przepro-
wadzenie racjonalizacji wydatków przy brakach
rzêdu 200 milionów, 300 milionów, a mo¿e 400
milionów z³? Czy nie uwa¿a pan, ¿e doprowadzi to
do grupowych zwolnieñ we wszystkich spó³kach
mediów publicznych, przede wszystkim w roz-
g³oœniach radiowych, ¿e bêdziemy zmierzali
w stronê totalnej komercjalizacji i usieciowienia
radiowych rozg³oœni publicznych i praktycznie
emitowana bêdzie tylko muzyka z komputera, nic
poza tym? Jak pan to sobie wyobra¿a, ¿e radiofo-
nia publiczna bêdzie w stanie zrekompensowaæ
z w³asnych œrodków tak olbrzymie kwoty?

Teraz druga sprawa, drugie pytanie, które kie-
rujê do pana ministra Ko³odziejskiego. Panie Mi-
nistrze, w jaki sposób rozwi¹zania ustawowe za-
proponowane w ustawie, nad któr¹ debatujemy,
przyczyni¹ siê do obni¿enia dochodów abona-
mentowych rozg³oœni radiowych w roku 2008
i czym to mo¿e skutkowaæ? Wiemy o tym, bo to ju¿
siê pojawia³o, ¿e Krajowa Rada nie jest w stanie,
nie ma uprawnieñ, aby dokonaæ jakichkolwiek
przesuniêæ, zmian w podziale pieniêdzy abona-
mentowych. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Panie Ministrze, proszê bardzo. Zapraszam tu

do mnie.
Proszê bardzo.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie
Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Piotr ¯uchowski:
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Ja w swojej wypowiedzi formu³owa³em tematy

finansowe w sposób bardzo ogólny i mówi³em, jaka
jest tego przyczyna. Mówi³em o tym, ¿e na etapie
debaty o zmianie ustawy o op³atach abonamento-
wych pojawia³y siê przeró¿ne kwoty. Tymczasem
niezaprzeczalnym faktem jest dzisiaj to, ¿e spó³ki
mediów publicznych to najwy¿szy bud¿et mediów
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w Polsce. Poda³em te¿ fakt, ¿e spó³ki mediów publi-
cznych rok 2007 zamknê³y zyskiem w kwocie
72 milionów. Zatem uwa¿am, ¿e rozstrzyganie dzi-
siaj bardzo dok³adne, z du¿¹ trafnoœci¹ sytuacji fi-
nansowej jest wrêcz niemo¿liwe. Jeszcze raz chcê
stwierdziæ, ¿e przyjêcie przedk³adanego projektu
ustawy nie niesie zagro¿enia finansowego.

(Senator Wojciech Skurkiewicz: Panie Mar-
sza³ku, jeœli mogê, to doprecyzowa³bym swoje py-
tanie. Tu jestem.)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Tak, zezwalam, proszê bardzo.

Senator Wojciech Skurkiewicz:
Panie Ministrze, mówi pan o mediach publicz-

nych i o kwocie 70 milionów z³, ale bardzo proszê,
aby pan dokona³ rozgraniczenia. Media publiczne
to s¹ i publiczna telewizja, i publiczne radio. Pro-
szê dokonaæ rozgraniczenia tej kwoty 70 milio-
nów z³ na publiczn¹ telewizjê i publiczne radio.
Mówiliœmy o tym, ¿e telewizja publiczna sobie po-
radzi, ale publiczne radio w ponad 80%, dok³a-
dnie w 88% jest utrzymywane z dotacji abona-
mentowej. W jaki sposób pan sobie wyobra¿a zre-
kompensowanie z tych 12%, mo¿e 15% jego fun-
kcjonowania przez ca³y okr¹g³y rok?

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Proszê bardzo, Panie Ministrze.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie
Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Piotr ¯uchowski:
Równie¿ nie odpowiem precyzyjnie. Panie Se-

natorze, dziœ jedn¹ z podstawowych trudnoœci,
a wrêcz immanentn¹ cech¹ mediów publicznych
w Polsce jest to, ¿e dok³adnie nie wiemy, jak we-
wn¹trz wydawane s¹ pieni¹dze na te media, tego
dok³adnie nie wiemy. Dlatego w stanowisku
rz¹du jest mowa o tym, ¿e pieni¹dze publiczne na
media publiczne w systemie europejskim wyda-
wane s¹ wtedy, kiedy jasno i precyzyjnie okreœlo-
na jest misja publiczna.

(Senator Wojciech Skurkiewicz: Panie Mini-
strze, odsy³am pana do ministra skarbu w celu
dokonania konsultacji, tam otrzyma pan wyczer-
puj¹ce informacje.)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Panie Senatorze, to nie jest pytanie.
Dziêkujê panu ministrowi, a teraz pan przewo-

dnicz¹cy bêdzie ³askaw przej¹æ pa³eczkê.
Proszê bardzo.

Przewodnicz¹cy
Krajowej Rady
Radiofonii i Telewizji
Witold Ko³odziejski:

Szanowni Pañstwo!
Racjonalizacja wydatków i zmiany w 2008 r. Ja

ju¿ o tym powiedzia³em. Trudno wyobraziæ sobie ra-
cjonalizacjê, w wyniku której oszczêdnoœci z mie-
si¹ca na miesi¹c siêgn¹ 50%, to po pierwsze. Po
drugie, powiedzia³em, ¿e w tej chwili nie ma mo¿li-
woœci dokonaniapodzia³u, redefinicji tegopodzia³u,
bo spó³ki w czerwcu zesz³ego roku dosta³y pie-
ni¹dze, rozdysponowane pieni¹dze abonamentowe
na ca³y rok i na tym opiera³y swoje plany finansowe.
Dla przyk³adu dzisiaj prezes Radia Bia³ystok wie, ¿e
ma na to radio 10 milionów, a jutro dowiaduje siê,
¿e ma o 3 miliony mniej. To jest rzeczywiœcie bardzo
trudne. I z tego wzglêdu, moim zdaniem, bardzo
uzasadniony jest wniosek, ¿eby ta ustawa wesz³a
w ¿ycie od nowego roku. To rozwi¹za³oby wiele z ist-
niej¹cych problemów, choæ nie rozwi¹za³oby oczy-
wiœcie zasadniczego z nich – jakie maj¹ byæ media
publiczne w Polsce i czy w ogóle maj¹ byæ?

I sprawy bud¿etowe. Pan minister powiedzia³, ¿e
my dok³adnie nie wiemy, jaka jest struktura wydat-
ków publicznej telewizji i publicznego radia. Rze-
czywiœcie ministerstwo tego nie wie, bo to nie mini-
sterstwo jest adresatem wszystkich sprawozdañ,
tylko Krajowa Rada. I Krajowa Rada wie to bardzo
dok³adnie. Podkreœlam: sprawozdania finansowe
rozliczane s¹ przez Krajow¹ Radê bardzo szczegó³o-
wo po to, ¿eby póŸniej, w trakcie kolejnych sit, przez
które przechodz¹ takie sprawozdania w Komisji
Europejskiej, nie by³o ¿adnych zastrze¿eñ. To w³aœ-
nie Komisja Europejska jest najbardziej uwa¿nym
recenzentem ka¿dego sprawozdania, ka¿dej z³o-
tówki wydawanej ze œrodków publicznych.

Nieporozumienia byæ mo¿e wi¹¿¹ siê z tym, ¿e
abonament ju¿ spada do 25%. A mówimy o ca³ym
bud¿ecie telewizji publicznej, czyli o tym, jak roz-
liczyæ te 100%, z których tylko 1/4 to jest abona-
ment. Rozliczenia oczywiœcie s¹ znane, jawne, na-
wet na stronach telewizji publicznej mo¿na je zna-
leŸæ. To wszystko da siê dok³adnie wyliczyæ. Po-
wiem, ¿e miêdzy innymi ze œrodków… Ja ju¿ nie
mówiê o tym, ¿e odprawy, pensje, wszystkie wy-
nagrodzenia pracownicze, s¹ wyp³acane ze œrod-
ków pozaabonamentowych. Utrzymywanie kana-
³ów stuprocentowo misyjnych, a nie komercyj-
nych, takich jak Telewizja Kultura, Telewizja Hi-
storia, Telewizja Polonia, odbywa siê bez udzia³u
œrodków abonamentowych. Przepraszam, w przy-
padku Telewizji Polonia jest jakiœ udzia³ œrodków
abonamentowych, ale niewielki. Telewizja publi-
czna i tak ma spory zapas, jeœli chodzi o rozlicza-
nie œrodków publicznych, bo z ³atwoœci¹ udoku-
mentuje, ¿e programy Telewizji Historia s¹ pro-
gramami misyjnymi. Ale nawet nie musi siê do te-
go uciekaæ. Dziêkujê bardzo.
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Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê.
Pan senator Stanis³aw Gogacz, proszê bardzo.

Senator Stanis³aw Gogacz:
Pierwsze pytanie kierujê do przewodnicz¹cego

Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Chcia³bym
zapytaæ, czy w zwi¹zku z tym, ¿e nie posiadamy
obecnie stanowiska rz¹du do przedmiotowej
ustawy, móg³by pan przedstawiæ nam ewentual-
ne ryzyko, jakie wi¹¿e siê z legislacj¹ w tym mo-
mencie. Czy ewentualne, wci¹¿ hipotetyczne, sta-
nowisko rz¹du mo¿e okazaæ siê stanowiskiem,
które nasz¹ pracê przedstawi w z³ym œwietle?
Przypomnê, ¿e ju¿ kiedyœ mieliœmy tak¹ sytuacjê,
¿e legislacja rozminê³a siê, ¿e tak powiem,
z rz¹dem. To by³o przy okazji tak zwanej ustawy
203. To pierwsze pytanie.

Drugie pytanie te¿ kierujê do pana przewodni-
cz¹cego. Czy wed³ug pana przy okazji tej ustawy
nie powinniœmy wprowadzaæ przepisów o egzek-
wowaniu nale¿noœci abonamentowych? Czy by³o-
by to w interesie Krajowej Rady Radiofonii i Tele-
wizji?

Trzecie pytanie skierujê do pana ministra. Pa-
nie Ministrze, dzisiaj s³yszeliœmy z ust pana sena-
tora Grzyba jako sprawozdawcy i w innych wypo-
wiedziach, ¿e produkt, jakim jest misja publiczna
radia i telewizji, straci na tym. To ju¿ nie bêdzie ta
sama telewizja, to samo radio. S³yszeliœmy, ¿e
upadn¹ – najprawdopodobniej zostan¹ zlikwido-
wane – oœrodki regionalne. Czy wed³ug pana, my
w tym momencie, skoro to ju¿ nie bêdzie ten pro-
dukt, nie powinniœmy… Czy rz¹d nie powinien
w sposób bardziej wyraŸny poinformowaæ osoby,
które skorzystaj¹ na tej nowelizacji, ¿e po noweli-
zacji otrzymaj¹ ju¿ nie taki sam produkt, jaki te-
raz otrzymuj¹; ¿e niep³acenie abonamentu wi¹¿e
siê z tym, i¿ jakoœæ programów bêdzie gorsza?
Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Panie Przewodnicz¹cy, proszê o odpowiedŸ na

dwa pierwsze pytania, na trzecie odpowie pan mi-
nister.

Przewodnicz¹cy
Krajowej Rady
Radiofonii i Telewizji
Witold Ko³odziejski:

Szanowny Panie Senatorze!
Jeœli chodzi o kwestiê formaln¹, czyli brak sta-

nowiska rz¹du, to nie czujê siê osob¹, która mog-
³aby ten, jak rozumiem, spór rozstrzygaæ. Myœlê,
¿e byæ mo¿e s³u¿by prawne Senatu mog³yby siê do

tego odnieœæ. Faktycznie jest tak, ¿e dzisiejsza no-
welizacja determinuje politykê rz¹du w kwestii
mediów publicznych. Je¿eli my s³yszymy o zapo-
wiedzi zmiany ustawy dotycz¹cej mediów publi-
cznych czy o stworzeniu nowej ustawy, zawiera-
j¹cej now¹ konstrukcjê mediów publicznych, to
dzisiejsza nowelizacja determinuje kierunek tych
zmian. Krótko mówi¹c, Senat, parlament wyprze-
dza rz¹d i wyznacza jakiœ kierunek zmian. Pole
dyskusji na temat mediów publicznych po tych
zmianach bêdzie bardzo ograniczone.

Oczywiœcie, tak mo¿na zrobiæ – czêsto nie
rz¹d, a w³aœnie parlament tworzy politykê – ale
wtedy po „a” trzeba by powiedzieæ „b”, to znaczy
wprowadzamy jedne zmiany i za tym idzie nastê-
pna propozycja parlamentu. Je¿eli mówimy
o likwidacji oœrodków czy przekazaniu urzêdom
marsza³kowskim oœrodków regionalnych, to tak
jak wylicza³em… Gdyby dzisiaj zdj¹æ z bud¿etu
telewizji wszystkie oœrodki regionalne, mo¿na by
w tych kategoriach rozpatrywaæ zapowiadane
ciêcia finansowe, ale od razu trzeba by to powie-
dzieæ i wprowadzaæ jednoczeœnie. Oczywiœcie ja
nie jestem tego zwolennikiem, bo uwa¿am, ¿e oœ-
rodki regionalne po pierwsze, w innej formie nie
utrzymaj¹ siê, a po drugie, bêd¹ zmarginalizowa-
ne i stan¹ siê gazetkami lokalnymi, propagando-
wymi.

Na ten temat mo¿na dyskutowaæ i w³aœnie przy
dzisiejszej nowelizacji powinniœmy tê dyskusjê
przeprowadziæ. Nie wiem, na ile jest wymagane
oficjalne stanowisko rz¹du, a na ile nie jest, ale ze
wzglêdów praktycznych i praktyki legislacyjnej,
je¿eli tworzy siê jakieœ prawo, to trzeba w pe³ni
przewidzieæ konsekwencje i daæ temu jakieœ gwa-
rancje ustawowe.

I egzekwowanie nale¿noœci. Oczywiœcie, je¿eli
mówimy, ¿e jest to podatek niesprawiedliwy, op-
³ata, parapodatek, bo tylko 40% go p³aci, a 30%
jest zwolnionych… Po tych dodatkowych zwolnie-
niach jeszcze mniej gospodarstw domowych bê-
dzie zobowi¹zanych do p³acenia. Równowaga
miêdzy p³aceniem i niep³aceniem zostanie ca³ko-
wicie zachwiana. Zazwyczaj jest tak, ¿e je¿eli rz¹d
wprowadza jakieœ zwolnienia, to czyni to po pro-
stu kosztem bud¿etu – refunduje to z bud¿etu.
Wszystkie zwolnienia od op³at abonamentowych
w krajach europejskich w³aœnie tej zasadzie pod-
legaj¹. To znaczy rz¹d to refunduje. Jeœli chodzi
o refundacjê w tym przypadku, to je¿eli mielibyœ-
my do czynienia tylko z obecnym rokiem i ta usta-
wa nie wesz³aby natychmiast w ¿ycie, tylko jesz-
cze by jakiœ miesi¹c czy pó³tora miesi¹ca to siê
przeci¹gnê³o, automatycznie kwota refundacji
zmniejszy³aby siê. Uwa¿am wiêc, ¿e w takim przy-
padku bud¿et pañstwa mia³by rezerwê, ¿eby ten
ubytek pokryæ. Jak rozumiem, jest projekt nastê-
pnej ustawy, który ma w ca³oœci ten problem roz-
wi¹zaæ. A wiêc by³oby to bardzo po¿¹dane, ¿eby
tak¹ refundacjê wprowadziæ.
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Poprawa œci¹galnoœci, która wi¹¿e siê z egzek-
wowaniem tych op³at, oczywiœcie te¿ by bardzo
pomog³a, tylko ¿e niestety w propozycji, która
przysz³a z Sejmu, nie ma ani s³owa o poprawie
œci¹galnoœci. To znaczy nie ma ani jednej popraw-
ki na ten temat, jak w niektórych innych sytua-
cjach, co wskaza³o Ministerstwo Finansów,
a mog³aby ona byæ prawie ¿e kosmetyczna. Tego
nie ma. I dzisiaj w Senacie trudno by³oby to wpro-
wadziæ. Ale oczywiœcie to by³oby najlepsze roz-
wi¹zanie. Przypomnê tylko, ¿e 30% spo³eczeñ-
stwa zobowi¹zanego do p³acenia, nie p³aci. Nie
70%, nie 60%, tylko 30%. To jest ta skala, z któr¹
walczymy. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê.
Panie Ministrze, proszê bardzo.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie
Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Piotr ¯uchowski:

Nie wiem, czy dobrze zrozumia³em pytanie pa-
na senatora.

Wysoki Senacie, debata na temat tak zwanej
misji publicznej realizowanej w mediach publicz-
nych jest bardzo trudna. Ona nie nawi¹zuje
wprost do proponowanej zmiany – jest to debata
o wartoœciach, debata bardzo aksjologiczna. Jak
we wszelkich tego typu debatach, opinie s¹ abso-
lutnie skrajne. A wiêc ja ewentualnie to pytanie
sprowadzi³bym do pytania o jakikolwiek regres
prawny i formalny w zakresie tej zmiany i, jak ro-
zumiem, domaganie siê czy te¿ nabywanie praw
co do tego, je¿eli takie zmiany zostan¹ wprowa-
dzone. Ja takiego regresu, ¿e tak powiem, z tego
miejsca i w tym momencie nie widzê. Tak na do-
br¹ sprawê takiego niebezpieczeñstwa po prostu
nie ma. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê.
Pan senator Antoni Piechniczek, proszê bardzo.

Senator Antoni Piechniczek:

Pytanie do pana ministra. Panie Ministrze, czy
pan pamiêta – a mo¿e zna pan taki przypadek –
aby kiedykolwiek tylu ludzi ze œrodowisk twór-
czych z tak¹ determinacj¹ lobbowa³o za tym, by
utrzymaæ abonament?

I drugie pytanie, do pana przewodnicz¹cego.
Czy nie wydaje siê panu, i¿ nale¿a³oby podj¹æ wal-
kê z prywatnymi mediami o to, aby przetargi na
mistrzostwa œwiata, mistrzostwa Europy, igrzys-
ka olimpijskie, wygrywaæ i potem startowaæ w roli
tego, kto mo¿e ewentualnie odsprzedaæ te prawa,
a nie zawsze byæ tym petentem, który puka do
drzwi i targuje siê, czy to ma byæ 10 czy 15 milio-
nów z³?

(SenatorRyszardBender: Toniedotyczydebaty.)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Panie Ministrze, proszê bardzo.
Pierwsze pytanie na pewno dotyczy debaty.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie
Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Piotr ¯uchowski:

Odpowiadam na pierwsze pytanie pana sena-
tora Piechniczka. Nie przypominam sobie oczywi-
œcie takiej sytuacji. Tyle mogê powiedzieæ. Po-
wiem te¿, ¿e w jakiœ sposób ten g³os jest bardzo,
bardzo zrozumia³y w tej debacie. Ale nie bêdê tego
rozwija³. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê bardzo.
Pan senator… Aha przepraszam, to by³o do pa-

na, myœla³em, ¿e do pana ministra.
(Rozmowy na sali)
Proszê bardzo.

Przewodnicz¹cy
Krajowej Rady
Radiofonii i Telewizji
Witold Ko³odziejski:
Ja mo¿e tylko rozwinê w jakiœ sposób odpo-

wiedŸ pana ministra na pytanie o g³os œrodowisk,
te¿ nie bêdê tego szeroko komentowa³. To jest zro-
zumia³e, jak weŸmiemy pod uwagê udzia³ tych
œrodowisk w mediach innych ni¿ publiczne – tam
jest prawie zerowy udzia³ kultury polskiej, kina
polskiego, teatru, filmu dokumentalnego, animo-
wanego itd. Nie mówiê ju¿ o programach dzieciê-
cych. Tylko telewizja publiczna produkuje w³asne
programy dla widowni dzieciêcej. Polskie Radio
zreszt¹ te¿, Polskie Radio w ogóle jest wzorowe, je-
œli chodzi o prowadzenie dzia³alnoœci misyjnej.

A wiêc zupe³nie zrozumia³e jest, ¿e te œrodowis-
ka o to walcz¹. Ka¿de, nawet procentowe, obni¿e-
nie tak finansowanej dzia³alnoœci jest po prostu
alarmem dla wszystkich œrodowisk kultury i nie
tylko. Ale to nie jest walka o w³asny byt, ten byt
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materialny – nie chodzi o to, ¿eby te œrodowiska
mog³y zarabiaæ na tym – tylko to jest walka o przy-
sz³oœæ polskiej kultury. I to jest zupe³nie zrozu-
mia³e. Sam te¿ siê w tê walkê emocjonalnie
w³¹czam.

Proszê pañstwa, je¿eli chodzi o inn¹ walkê,
z nadawcami komercyjnymi, to sytuacja by³a do-
syæ dziwna. Ja mogê powiedzieæ, ¿e je¿eli nie ma
równych i jasnych warunków dla konkurencji ko-
mercyjnej, to ró¿ne dziwne mechanizmy mog¹ siê
pojawiaæ. Nie chc¹c analizowaæ g³êboko ca³ego te-
go procesu, tych negocjacji, jaka spó³ka za-
rz¹dza³a tymi prawami… Przecie¿ problem tele-
wizji publicznej by³ równie¿ taki, ¿e nie wiadomo
by³o, co to za spó³ka tak naprawdê, co to s¹ za lu-
dzie, gdzie jest zarejestrowana ta spó³ka. By³o
wiele w¹tpliwoœci. Ale je¿eli mechanizmy nie s¹
jasne i czytelne, to jest otwarte pole do ró¿nego
rodzaju nadu¿yæ. To znaczy ja sobie wyobra¿am,
¿e je¿eli ktoœ oferuje bardo wysok¹ cenê za jakiœ
towar i od razu w planach ma pewnego rodzaju
szanta¿ – nie chcê oskar¿aæ – typu inny podmiot
bêdzie musia³ ode mnie coœ kupiæ, to nie jest to
wolny rynek, prawda?

Interwencja Krajowej Rady. Nasze stanowisko
w tej kwestii od pocz¹tku by³o jednoznaczne i zde-
cydowane. Je¿eli telewizja komercyjna, która zdo-
by³a prawa do tak wa¿nych wydarzeñ… W myœl
ustawy polskie spo³eczeñstwo ma prawo do tego,
¿eby tego rodzaju wydarzenia ogl¹daæ na ekra-
nach telewizorów, wiêc je¿eli by³aby jakakolwiek
próba ograniczenia tego dostêpu, to byœmy inter-
weniowali. I do tego mamy narzêdzia.

Jak siê okaza³o, tej próby nie ma. By³y pewne
zapowiedzi, ale to by³y tylko takie zapowiedzi me-
dialne. Z tego punktu widzenia najwa¿niejsze
jest, ¿eby ka¿dy Polak, który chce obejrzeæ mecz
polskiej reprezentacji, obejrza³ go. A w przysz³oœci
warto by siê zastanowiæ nad rozwi¹zaniem, bo
wa¿ne narodowe wydarzenia s¹ obowi¹zkiem
i przywilejem telewizji publicznej.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Pan senator Piotr Andrzejewski, proszê bardzo.

Senator Piotr Andrzejewski:

Najpierw pytanie do pana ministra.
Panie Ministrze, niew¹tpliwie dobrze poinfor-

mowany Axel Springer Polska negli¿uje stanowis-
ko rz¹du – prosi³bym o ustosunkowanie siê do te-
go – twierdz¹c, ¿e rz¹d za³o¿y³ podzia³ Telewizji
Polskiej na dwie spó³ki: komercyjn¹ i misyjn¹. Je-
dynka ma byæ anten¹ komercyjn¹ z reklamami,
a Dwójka ma byæ misyjna bez reklam. Oœrodki re-
gionalne maj¹ zostaæ po³¹czone z regionalnymi

spó³kami Polskiego Radia. Pytanie: czy pójd¹ za
tym subwencje z bud¿etu pañstwa?

Abonament radiowo-telewizyjny ma byæ zlikwi-
dowany, ale zostanie utworzony fundusz misji
publicznej. Znowu przerzucamy siê na œrodki bu-
d¿etowe ze œrodków publicznych. Ten nowy fun-
dusz ma byæ finansowany i z bud¿etu pañstwa,
i z reklam pierwszego programu telewizji publicz-
nej, i z wp³ywów od nadawców prywatnych. Jakie
wp³ywy od nadawców prywatnych bêd¹ pokrywa-
³y misje? Jaka bêdzie regulacja subwencji, bo sa-
morz¹dowe oœrodki regionalne s¹ zaniepokojone,
czy pójd¹ za tym odpowiednie subwencje i œrodki
bud¿etowe? Tak relacjonuje Axel Springer.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Panie Senatorze, ja rozumiem, ¿e szczêœliwi
czasu nie licz¹, ale przekroczy³ pan minutê i wy-
szed³ poza temat abonamentu.

(Senator Piotr Andrzejewski: Obawiam siê, ¿e
nie, bêdê klepsydrê stawia³.)

Proszê bardzo, Panie Ministrze, ale w ramach
tego punktu, nad którym w³aœnie dyskutujemy.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie
Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Piotr ¯uchowski:

Bardzo trudno bêdzie mi wychwyciæ…
(Senator Piotr Andrzejewski: Musia³em siê

zmieœciæ w minucie i twierdzê, ¿e siê zmieœci³em.)
…wnikaæ, czy spó³ka Axel Springer jest dobrze

czy Ÿle poinformowana. Ja myœlê, ¿e na tym etapie
debaty i w przypadku tego konkretnego projektu
ustawy, nie ma po prostu potrzeby, Panie Mar-
sza³ku, ¿ebym siê do tego ustosunkowywa³.

Senator Piotr Andrzejewski:

Poproszê, ¿eby przedstawiæ mi to na piœmie.
Jako przewodnicz¹cy Komisji Kultury i Œrodków
Przekazu chcia³bym mieæ jasnoœæ co do tego, bo
bêdziemy siê te¿ zajmowaæ t¹ problematyk¹. Rozu-
miem, ¿e stanowisko rz¹du nie jest takie, jakie
przedstawia dobrze poinformowany Axel Springer.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Panie Senatorze, ale to ju¿ jest w ramach deba-
ty. Ja bardzo proszê… Czy jeszcze jedno pytanie?

Senator Piotr Andrzejewski:
Nie, ja tylko sk³adam wniosek, od razu na pana

rêce. I prosi³bym o wyczerpuj¹c¹ odpowiedŸ.
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Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê. Proszê o zabranie g³osu senatora…
(Senator Piotr Andrzejewski: Ale teraz pytanie

do pana…)
Ja pana pyta³em, czy pan jeszcze jakieœ pytanie.
Proszê.

Senator Piotr Andrzejewski:
Mia³em minutowe pytanie do pana ministra,

a teraz mam do pana prezesa.
Jak realizowany jest i jakimi œrodkami art. 4

ustawy abonamentowej o zwolnieniach? I jaki jest
w tej chwili mniej wiêcej szacunkowy zakres ubyt-
ków, je¿eli chodzi o finansowanie z abonamentu
w ramach zwolnieñ ju¿ istniej¹cych? Jak to reali-
zuje Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji w ramach
wydawanych rozporz¹dzeñ i Poczty Polskiej? To
jest jedno pytanie.

I drugie. Czy ubytki z abonamentu w wysokoœci
50% dla radiofonii ³¹cz¹ siê jednoczeœnie z ograni-
czeniem naszych zobowi¹zañ wobec nadawców
zagranicznych? Chodzi o program Arte, zobo-
wi¹zania do udzia³u w programach europejskich
itd., itd. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Proszê bardzo, Panie Przewodnicz¹cy.

Przewodnicz¹cy
Krajowej Rady
Radiofonii i Telewizji
Witold Ko³odziejski:
Zacznê od ostatniego pytania. Oczywiœcie, ka¿-

de ubytki siê ³¹cz¹, bo media musz¹ siê z czegoœ
utrzymaæ, jakoœ planowaæ swój bud¿et. A wiêc na
pewno siê ³¹cz¹.

Dodatkowe obowi¹zki radiofonii publicznej,
które s¹ tutaj najbardziej zagro¿one, to przede
wszystkim utrzymywanie orkiestr radiowych. To
nie jest bezpoœrednia dzia³alnoœæ antenowa. Ka¿dy
prezes ka¿dej spó³ki radiowej, która ma takie do-
datkowe obowi¹zki, w pierwszym rzêdzie jest zobo-
wi¹zany do ratowania g³ównej dzia³alnoœci, czyli
anteny, i bêdzie odcina³ te pozosta³e. Tutaj bardzo
istotna by³aby kwestia, ¿eby wtedy orkiestry radio-
we zosta³y przejête przez ministerstwo. Ta dysku-
sja ju¿ od zesz³ego roku czy od dwóch lat trwa, ale
w konsekwencji tak szybkiej zmiany, myœlê, ¿e to
siê nie uda. To jest bardzo powa¿ny problem.

Jeœli chodzi o ubytki, o dzisiejsze zwolnienie,
to, jak mówiê, na poziomie 30% w tej chwili te
zwolnienia s¹, po wprowadzeniu dodatkowych
bêdzie to powy¿ej 50%, a wiêc suma zwolnieñ bê-
dzie przekracza³a sumê osób czy gospodarstw zo-
bowi¹zanych do p³acenia abonamentu, a z tych
zobowi¹zanych czêœæ przecie¿, 30%, nie p³aci.
Dziêkujê.

Senator Piotr Andrzejewski:

Proszê o odpowiedŸ na pytanie, jakie s¹ koszty
realizacji dotychczasowych zwolnieñ z art. 4, bo
one te¿ s¹ znacznym uszczupleniem abonamen-
tu, je¿eli posiada pan takie dane. Je¿eli nie, to
proszê o dorêczenie mi odpowiedzi na tej samej
zasadzie jak w poprzedniej sprawie. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Wysoki Senacie, jeszcze raz serdecznie proszê

o zadawanie pytañ bezpoœrednio zwi¹zanych z t¹
ustaw¹, bo niekiedy wykraczaj¹ poza temat, lek-
ko przekraczaj¹ granicê. Nie chcia³bym, ¿eby to
dalej tak wygl¹da³o.

I to powiedziawszy, proszê pana senatora Sta-
nis³awa Jurcewicza. Proszê bardzo.

I znowu, to nie jest antycypacja przysz³oœci…
(Senator Piotr Andrzejewski: Samoogranicze-

nie…)

Senator Stanis³aw Jurcewicz:
Czy mo¿e pan senator Andrzejewski jeszcze

przede mn¹?
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie! Mam pyta-

nie do pana przewodnicz¹cego Krajowej Rady.
W³aœciwie to dwa pytania.

Pierwsze. 40% klientów – dobrze by by³o, ¿eby
rozumiane by³o jasno, ¿e to s¹ klienci, skoro p³ac¹
– p³aci abonament. Proszê wyodrêbniæ w tych
40% grupê, która jest najwiêkszym p³atnikiem.

I drugie pytanie. W jakim procencie z abona-
mentu jest finansowana dzia³alnoœæ telewizji
publicznej, z wyodrêbnieniem Polskiego Radia?
Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Panie Przewodnicz¹cy?
(Senator Czes³aw Ryszka: Panie Ministrze,

niech pan nie ucieka.)
Zapraszam panów do pierwszego rzêdu. Myœlê,

¿e tak bêdzie wygodniej. Lepiej, ¿eby panowie tu
nie stali. Jeszcze os³abniecie w czasie udzielania
odpowiedzi.

(Senator Czes³aw Ryszka: Niech pogotowie ra-
tunkowe bêdzie na miejscu.)

Proszê bardzo.

Przewodnicz¹cy
Krajowej Rady
Radiofonii i Telewizji
Witold Ko³odziejski:
Chcia³bym skonsultowaæ siê tutaj ze swoimi

dyrektorami. W jakim procencie, przez jakie gru-
py op³acany jest abonament? W ogóle nie mamy
takich danych. My mo¿emy mówiæ, w jakim pro-
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cencie s¹ zwalniane z p³acenia poszczególne gru-
py, a zwalniane s¹ w tej chwili osoby powy¿ej sie-
demdziesi¹tego roku ¿ycia i osoby trwale niezdol-
ne do pracy. Ale nie jest tak, ¿e g³ównie emeryci
i renciœci p³ac¹ abonament – bo myœlê, ¿e do tego
d¹¿y³o to pytanie – to jest bardziej wyrównane, na-
tomiast szczegó³owych danych oczywiœcie nie ma.

Jeœli chodzi o to, jaki jest procent podzia³u, to
by³o to 40% do 60%, 60% – telewizja, 40% – Pol-
skie Radio. Teraz zmienialiœmy ten udzia³ procen-
towy na korzyœæ radia, to znaczy podnieœliœmy to
o 2,5%. Wi¹za³o siê to ze zwiêkszonym i z propog-
nozowanym zwiêkszonym wp³ywem z abonamen-
tu, dlatego mogliœmy sobie na to pozwoliæ. Czyli
to mniej wiêcej takie proporcje: 42,5% do 57,5%.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê.
Pan senator Czes³aw Ryszka, proszê bardzo.

Senator Czes³aw Ryszka:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Mam pytanie do ministra ¯uchowskiego.
Panie Ministrze, stale mówimy, ¿e minister-

stwo kultury pracuje nad ca³oœciow¹ ustaw¹ me-
dialn¹. Zadziwia tajemniczoœæ tej pracy, ponie-
wa¿ od nikogo siê nie mo¿na dowiedzieæ, jaka gru-
pa, jakie œrodowiska nad tym pracuj¹ itd. Przez
jakiœ czas pojawia³o siê nazwisko sekretarza sta-
nu Rafa³a Grupiñskiego z Platformy jako koordy-
natora prac nad t¹ ustaw¹. Pan minister Grupiñ-
ski kilkakrotnie wypowiada³ siê…

(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Panie Sena-
torze, ale my mówimy o abonamencie.)

Tak, tak,w³aœnie minister Grupiñski, miêdzy
innymi w marcu bie¿¹cego roku, bardzo du¿o mó-
wi³ o komercjalizacji jednego z kana³ów telewizji
publicznej. Jak to media póŸniej ujawni³y, Jedyn-
ka ma byæ komercyjna, Dwójka – misyjna, a Trój-
ka pójdzie do samorz¹dów. I mam pytanie. Miano-
wicie takie rozwi¹zania oczywiœcie prowadz¹ do
zniszczenia mediów publicznych, za to wzrostu
mediów komercyjnych. I tutaj taka ciekawostka:
pan minister Grupiñski posiada akcje TVN, czyli
bardzo zyska na wzroœcie mediów komercyjnych.
Mam tu pytanie: czy nie powinien byæ wy³¹czony
z prac nad t¹ ustaw¹, jeœli nad ni¹ pracuje? Bo
jest zainteresowany maj¹tkowo w tej sprawie.

(Senator Zbigniew Szaleniec: Ta ustawa jest ju¿
w Senacie…)

I drugie pytanie. Dlaczego rz¹d Donalda Tuska
zamówi³ emisjê filmów reklamowych o Narodowej
Strategii Spójnoœci – przez ca³y miesi¹c to by³o na-
dawane – w koncernie ITI, a nie w telewizji publi-
cznej? Powinien daæ to w³aœnie w telewizji publi-
cznej, ¿eby finansowaæ…

(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Panie Sena-
torze, ad rem.)

Tak jest.
I teraz ad rem, czyli zadam pytanie. Czy wed³ug

pana ministra w³aœnie taka strategia rz¹du wobec
mediów publicznych nie prowadzi do ich znisz-
czenia? Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Panie Ministrze, proszê bardzo.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie
Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Piotr ¯uchowski:
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Nawet moja ogromna sympatia do pana sena-

tora Ryszki nie pozwala mi odpowiedzieæ na te py-
tania, poniewa¿ one bardzo daleko odbiegaj¹ od te-
matu dzisiejszej debaty. Bêdzie moment, kiedy pe-
wne rzeczy zostan¹ nazwane i g³êboko wierzê, ¿e
bêd¹ nazwane w sposób kompleksowy. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo, Panie Ministrze.
Pani senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk.
Proszê bardzo, Pani Senator.

Senator
Dorota Arciszewska-Mielewczyk:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Jedyne, co siê panu ministrowi udaje, to nieod-

powiadanie na pytania, niestety.
(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: A to by³o py-

tanie?)
Niestety. Wszystko jest niezwi¹zane z abona-

mentem, a tak naprawdê ani opinii rz¹du nie ma,
ani pan nie odpowiedzia³ na ¿adne pytanie, choæ-
by by³o zwi¹zane z abonamentem.

Mam pytanie. Mia³ pan okazjê wys³uchaæ
wspania³ych, jak uwa¿am, odpowiedzi przewo-
dnicz¹cego Krajowej Rady, poniewa¿ wszelkie da-
ne co do sum pieniêdzy, procentowego udzia³u
poszczególnych grup spo³ecznych by³y tu poda-
wane. Ja to mówiê celowo, dlatego ¿e pan powie-
dzia³, ¿e nie dysponuje danymi, nie potrafi nic prze-
widzieæ, ministerstwo nie ma swojego zdania
i w ogóle nie chce krytykowaæ poselskiego projektu.
Ale w zwi¹zku z tym, ¿e wys³ucha³ pan dzisiaj wielu
informacji i mam nadziejê, ¿e skrzêtnie notowa³, py-
tam: jakie elementy, z pañskiego punktu widzenia,
s¹ najbardziej niebezpieczne w tej ustawie, je¿eli
chodzi o przysz³oœæ mediów publicznych?

Drugie pytanie. Z czego wynika brak informacji
ministerstwa? Czy to ignorancja, arogancja? Czy
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wynika to z takiego za³o¿enia: a nu¿ siê uda, ¿e
ustawa przejdzie i dlatego pañstwo nie poczuwacie
siê ju¿ do odpowiedzialnoœci za media publiczne?

Trzecie. Czy regionalne oœrodki, w myœl naszej
dyskusji, maj¹ rzeczywiœcie s³u¿yæ takiej propa-
gandowej dzia³alnoœci w¹skiej grupy? Dlaczego
nie mówi siê o tym, ile walk stoczyliœmy, wszyscy,
jak tutaj siedzimy? Teraz, w zale¿noœci od opcji
politycznej i od wizji mediów publicznych, zaczy-
namy siê ró¿niæ, co jest bardzo niebezpieczne. Ale
by³a batalia o to, ¿eby ta misja publiczna w oœrod-
kach regionalnych by³a jednak wzmocniona. Czy
pan nie zauwa¿a tutaj, po tej dyskusji, tego nie-
bezpieczeñstwa?

Nastêpne pytanie. Jak pan w ogóle ocenia po-
ziom telewizji publicznej w porównaniu z innymi?
Ja zrobi³am takowe porównanie, podobnie jak
wielu innych parlamentarzystów i – moim zda-
niem – jest to bardzo ambitna telewizja w porów-
naniu z telewizjami w innych pañstwach. Jak pan
osobiœcie, niech pan powie szczerze, ocenia tele-
wizjê publiczn¹?

I jak by pan siê czu³ – to nastêpne pytanie – gdy-
by panu z dnia na dzieñ zmieniono bud¿et o po³o-
wê, a o ministerstwie by powiedzieli, ¿e jest niee-
fektywne? Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Pani Senator, to wykracza trochê poza czas
i poza temat.

Proszê bardzo, Panie Ministrze.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie
Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Piotr ¯uchowski:

Szanowni Pañstwo, pani senator dotknê³a
bardzo wa¿nego w¹tku. Rzeczywiœcie jest tak, ¿e
osoba publiczna reprezentuj¹ca stanowisko
rz¹du nie ma tego komfortu, ¿e przedstawia
swoje osobiste stanowisko. Ja te¿ nie mam dzi-
siaj tego komfortu. Myœlê, ¿e w mojej wypowie-
dzi, nawet je¿eli nie by³o to do koñca rozwiniête,
by³y sformu³owane odpowiedzi na te pytania,
które pani senator zada³a. Jest mo¿liwoœæ for-
malna, z której mo¿na skorzystaæ i z której sko-
rzysta³ pan przewodnicz¹cy Andrzejewski, ¿e
pytania bêd¹ sformu³owane na piœmie. I wtedy
bêdzie mo¿na siê do nich odnieœæ. Te pytania s¹
bardzo daleko id¹ce i odpowiedŸ na nie musi byæ
bardzo rozwa¿na. I tyle mogê na tym etapie po-
wiedzieæ.

(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk: Pa-
nie Marsza³ku! Panie Ministrze!)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Pytanie o abonament.

Senator
Dorota Arciszewska-Mielewczyk:

Panie Marsza³ku, zada³am pytanie o ustawê
abonamentow¹ i abonament. Mówimy o abona-
mencie, zosta³o tutaj przytoczonych wiele da-
nych; to tak, jak by pan minister pracowa³ nad t¹
ustaw¹ przez trzy godziny. I ja zapyta³am, gdzie
pan widzi, wobec tych argumentów, najwiêksze
niebezpieczeñstwa wprowadzenia tej ustawy dla
mediów publicznych. To jest konkret dotycz¹cy
w³aœnie abonamentu. Mówiê o konkretnych in-
formacjach.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie
Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Piotr ¯uchowski:

Pani Senator, pani chyba nie s³ucha³a pewnej
mojej wypowiedzi. W tej wypowiedzi jednoznacz-
nie by³o powiedziane, ¿e rz¹d popiera projekt
ustawy o zmianie ustawy o op³atach abonamen-
towych, wiêc by³aby pewna sprzecznoœæ, gdybym
ja w tym momencie zacz¹³ wymieniaæ kalendarz
niebezpieczeñstw.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê.
Pani senator Jadwiga Fetliñska, proszê

bardzo.
(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk:

Wczeœniej pan powiedzia³, ¿e pan nie zna danych.
Niestety, pan sam sobie przeczy.)

Pani senator Fetliñska.

Senator Janina Fetliñska:

Dziêkujê bardzo.
Panie Marsza³ku, Janina Fetliñska.
(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Przepra-

szam… Bardzo przepraszam pani¹ senator, imiê
oczywiœcie znam i pamiêtam, ale czasami siê zda-
rza…)

Wiem, dlatego jestem zdziwiona. Dla ocieplenia
atmosfery przypominam, jak mam na imiê.

Proszê pañstwa, chcia³abym zadaæ pytanie pa-
nu prezesowi. Mianowicie w mediach i w wypo-
wiedziach polityków Platformy Obywatelskiej
czêsto by³o podkreœlane, ¿e telewizja i radio publi-
czne bardzo du¿o kosztuj¹. Wiem jednak, ¿e tam
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s¹ bezcenne wrêcz zbiory archiwalne Polskiego
Radia i Telewizji Polskiej. Proszê powiedzieæ, jaki
jest procent utrzymania telewizji publicznej i ra-
dia publicznego, jeœli chodzi o tê dzia³alnoœæ? Bo
to na pewno wymaga utrzymania ca³ej archiwiza-
cji i oczywiœcie udostêpniania, czyli jest to te¿
koszt kadr, a kadry zawsze kosztuj¹. To jest pier-
wsze pytanie.

I drugie pytanie. Chcia³abym zapytaæ pana pre-
zesa, czy pan prezes zauwa¿y³ zwi¹zek miêdzy
prowadzon¹ kampania wyborcz¹ Platformy Oby-
watelskiej, gdzie podkreœlano, ¿e trzeba bêdzie
znieœæ abonament, a wp³ywami do pana bud¿etu.
Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Proszê bardzo, Panie Przewodnicz¹cy. Czy ty-

tu³u prezesa te¿ pan u¿ywa, czy tylko przewodni-
cz¹cego? Jak to jest? Proszê bardzo.

Przewodnicz¹cy
Krajowej Rady
Radiofonii i Telewizji
Witold Ko³odziejski:
Ju¿ siê przyzwyczai³em.
(Senator Ryszard Bender: Po polsku jest pre-

zes, a tamto wziêliœmy ze wschodu.)
Szanowna Pani Senator, jeœli chodzi o pytanie

pierwsze, dotycz¹ce œrodków zaanga¿owanych
przez telewizjê publiczn¹ na utrzymanie i digitali-
zacjê archiwów, to w tej chwili nie mam tych…

(G³os z sali: 200 milionów.)
200 milionów z³?
(G³os z sali: Rocznie.)
To jest 200 milionów z³ rocznie. O, widzi pani,

jak to dobrze mieæ przy boku fachowców, którzy
wszystko maj¹ w g³owie. Przypominam, ¿e te 200
milionów rocznie to nie jest tylko koszt utrzyma-
nia archiwów, ale przede wszystkim ich przetwa-
rzania na postaæ cyfrow¹, co jest w tej chwili obo-
wi¹zkiem telewizji publicznej, to jest najbardziej
kosztowne. Wszystkie stare taœmy trzeba zamie-
niæ na formê cyfrow¹, przegraæ, dokonaæ renowa-
cji itd. 200 milionów z³ rocznie, a przypominam,
¿e abonament dla ca³ej telewizji to jest 500 milio-
nów. Z tego p³ynie prosty wniosek, ¿e telewizja
publiczna nie tylko z abonamentu ten proces pro-
wadzi.

Jeœli chodzi o pytanie dotycz¹ce spadku wp³y-
wów z abonamentu, to w sprawozdaniu jest szcze-
gó³owo pokazane, jak siê kszta³towa³a œci¹gal-
noœæ abonamentu w poprzednich latach, w po-
przednim roku, w rozbiciu na miesi¹ce, w rozbi-
ciu na dekady. Ten abonament by³ zupe³nie dob-
rze œci¹gany, te wp³ywy nawet ros³y przez pier-
wsze trzy kwarta³y, st¹d nasze optymistyczne

prognozy; ca³kowite za³amanie, o 20%, nast¹pi³o
w IV kwartale 2007 r., póŸniej w I kwartale 2008 r.
i do dzisiaj tak mamy. To s¹ po prostu fakty, ja nie
bêdê tego analizowa³. Ale oczywiœcie uwa¿am –
proszê nie traktowaæ tego jako politycznego g³osu
w tej dyskusji – ¿e zapowiedzi, dyskusja, sposób
prezentowania sprawy w mediach bardzo mocno
wp³ynê³y na to, ¿e czêœæ ludzi zrezygnowa³a z p³a-
cenia abonamentu. Mogê powiedzieæ, ¿e mamy
w tej chwili ju¿ kilkadziesi¹t tysiêcy albo i setki ty-
siêcy wniosków o wyrejestrowanie, powo³uj¹cych
siê na now¹ ustawê i na zniesienie abonamentu.
Czyli ten skutek ju¿ jest namacalnie stwierdzony.
Przychodz¹ do nas listy z proœb¹ o wyrejestrowa-
nie, a nawet o zwrot pieniêdzy. Ludzie powo³uj¹
siê na to, ¿e przecie¿ w telewizji poinformowali, i¿
abonament jest zniesiony. I tu mo¿emy mówiæ
o konkretnych liczbach i konkretnych pismach.
Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê bardzo.
Teraz starannie wymieniê imiê…
Jan Rulewski, proszê bardzo.

Senator Jan Rulewski:

Dziêkujê.
Pytania te¿ bêd¹ staranie zadawane, bo doty-

cz¹ finansów. Mo¿e odpowiadaæ pan minister,
który w jakiœ sposób jest organem nadzoru nad
Krajow¹ Rad¹, jeœli chodzi o sprawy finansowe,
jak równie¿ pan przewodnicz¹cy.

Pierwsze pytanie. Wieœci z mediów, powa¿nych
mediów, niezdementowane przez Krajow¹ Radê
g³osi³y, ¿e przynajmniej jeden lub dwóch praco-
wników funkcyjnych na etacie dyrektora progra-
mowego telewizji otrzymywa³o wynagrodzenia
wynikaj¹ce z kontraktu. Pytanie jest takie: dla-
czego omijano ustawê kominow¹, która zabrania
zatrudniania pracowników na zasadzie kontrak-
tów? Co robi³o ministerstwo oraz Krajowa Rada,
¿eby to zjawisko ukróciæ? I jaka jest skala tego zja-
wiska? Czy bêdziemy nadal bulwersowani olbrzy-
mimi wydatkami na realizacjê kontraktów dla
pracowników, którym przys³ugiwa³y normalne
pensje, niestety, objête ustaw¹ kominow¹?

I drugie, mo¿e staroœwieckie pytanie. Jest pra-
wd¹, ¿e przesz³o milion nadawców prywatnych,
którzy u¿yczaj¹ dekoderów do nadawania progra-
mów telewizji satelitarnej i telewizji kablowej, na-
daje równie¿ programy publiczne. Czy w umo-
wach z tymi… Oczywiœcie umowy, jak rozumiem,
reguluj¹ te za³o¿enia, ale czy telewizja publiczna
uzyskuje z tego tytu³u jakieœ profity? Niew¹tpliwe
profity maj¹ nadawcy publiczni, poniewa¿ oferuj¹
swoje produkty, niejako dodaj¹c do nich produk-
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ty telewizji publicznej. Odbiorcy pytaj¹ zatem,
dlaczego p³ac¹ podwójnie, skoro w jakieœ czêœci s¹
zmuszeni do p³acenia za abonament oraz za pra-
wo do korzystania z dekodera prywatnego nadaw-
cy, w którego ofercie jest równie¿ telewizja publi-
czna.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Proszê bardzo, Panie Przewodnicz¹cy.

Przewodnicz¹cy
Krajowej Rady
Radiofonii i Telewizji
Witold Ko³odziejski:

Szanowny Panie Senatorze!
Jeœli chodzi o kontrakty, o to pierwsze pytanie,

to od razu powiem, ¿e szczegó³owo odpowiem na
to pytanie na piœmie, bo muszê œci¹gn¹æ wszyst-
kie dane, ¿eby wyczerpuj¹co odpowiedzieæ. Jeœli
chodzi o kontrakty, to one…

(Senator Jan Rulewski: To konkretnie pani redak-
torKotecka.Ja j¹bardzo lubiê,bo tosilnakobieta.)

Jeœli chodzi o kontrakty, to jest to system, któ-
ry zdecydowanie jest stosowany w telewizji publi-
cznej, ale dotyczy dziennikarzy, postaci, które po-
jawiaj¹ siê na antenie. A zasady wprowadzenia
tych kontraktów… Wydaje mi siê, ¿e by³o to w mo-
mencie wprowadzania ustawy kominowej, wiêc
na pewno jest z ni¹ zgodne, to by³o jeszcze za pre-
zesa Kwiatkowskiego. Celem tych kontraktów by-
³o stworzenie konkurencyjnych warunków dla
tych osób, które telewizja chce u siebie zatrzy-
maæ. Te warunki po prostu by³y niekonkurencyj-
ne i dziennikarze, ci lepsi, masowo odchodzili do
konkurencji. Ale obiecujê…

(Senator Jan Rulewski: Mówi³em o stanowis-
kach. Dyrektor, a nie dziennikarz czy artysta.)

Mnie siê wydaje, ¿e to jest taki publicystyczny,
dziennikarski skrót. Nie mamy tu do czynienia
z kontraktem, bo kontrakty w telewizji s¹ kon-
traktami gwiazdorskimi. Na pewno ustawie komi-
nowej podlega ca³y zarz¹d telewizji. I tyle na razie
mogê powiedzieæ. ¯eby powiedzieæ wiêcej, muszê
sprawdziæ chocia¿by historiê tych kontraktów.
Uwa¿am za ma³o prawdopodobne, ¿eby to nie
by³o zgodne z ustaw¹ kominow¹, dlatego ¿e to
trwa³o przez kilka kadencji ró¿nych prezesów,
ró¿nych si³ parlamentarnych i koalicji rz¹do-
wych i dawno by³oby gdzieœ skrytykowane,
a wtedy telewizja by siê wycofa³a. Oczywiœcie
szczegó³owo to przedstawiê w odpowiedzi. Do-
dam po raz kolejny, ¿e wszystkie te wynagrodze-
nia pracownicze w telewizji nie s¹ pokrywane
z abonamentu.

Jeœli chodzi o podwójne p³acenie, to w tym jest
ca³y problem, Panie Senatorze, ¿e nadawcy, ope-
ratorzy telekomunikacyjni, platform satelitar-
nych czy sieci kablowych nie p³ac¹ ani z³otówki
telewizji publicznej za udostêpnienie sygna³u, ba-
zuj¹c na tym, ¿e ka¿dy Polak, ka¿de gospodar-
stwo domowe jest zobowi¹zane do wnoszenia op-
³aty abonamentowej. By³y te¿ procesy s¹dowe na
kanwie w³aœnie tego sporu. I sytuacja jest trochê
absurdalna, gdy¿ z jednej strony Polacy nie p³ac¹,
bo mówi¹, ¿e p³ac¹ abonament za satelitê, za tele-
wizjê kablow¹, a z drugiej strony telewizja mówi
do operatorów: to zap³aæcie nam za to, a oni mó-
wi¹: nie zap³acimy, bo za to Polacy p³ac¹ w abona-
mencie. Jest to klasyczne zapêtlenie, z którego nie
mo¿na wyjœæ inaczej, jak tylko poprzez zmianê
ustawow¹ albo rzeczywiœcie poprzez uszczelnie-
nie abonamentu tak, ¿eby wszyscy go p³acili –
wtedy sprawa siê rozwi¹¿e. A operatorzy sieci
kablowych nie p³ac¹ telewizji za udostêpnienie
sygna³u.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê.
Pan senator Wojciech Skurkiewicz, proszê

bardzo.

Senator Wojciech Skurkiewicz:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Ja mam dwa pytania do ministra kultury. Pa-

nie Ministrze – myœlê, ¿e to bêdzie proste o spraw-
dzenia, mo¿e pan poprosiæ pana dyrektora, zape-
wne pan dyrektor wykona telefon i wszyscy bê-
dziemy to wiedzieæ – czy ministerstwo kultury p³a-
ci abonament? Jaka to jest pozycja bud¿etowa,
o jakiej wysokoœci? I trzecie pytanie: czy pan mini-
ster równie¿ op³aca abonament radiowo-telewi-
zyjny? Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Panie Ministrze, proszê bardzo. Rozumiem, ¿e
przedstawia pan stanowisko rz¹du, a nie osobi-
ste, jak pan mówi³ przed chwil¹.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie
Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Piotr ¯uchowski:
Pan dyrektor sprawdza, czy Ministerstwo Kul-

tury i Dziedzictwa Narodowego p³aci abonament.
P³aci na pewno, tylko nie wiem, w jakim zakresie.
A moja ma³¿onka oczywiœcie systematycznie, od
dwudziestu lat, op³aca abonament.
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(Senator Czes³aw Ryszka: Ma³¿onka? A dlacze-
go nie pan minister?)

(G³os z sali: Pytanie, czy maj¹ pañstwo wspól-
notê maj¹tkow¹.) (Weso³oœæ na sali)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê bardzo panu ministrowi i panu prze-
wodnicz¹cemu.

Korzystaj¹c z tego, ¿e nie ma zg³oszeñ, szybko
koñczê etap pytañ.

Otwieram dyskusjê.
I w zwi¹zku z tym o zabranie g³osu proszê pana

senatora Czes³awa Ryszkê.
Przypominam: temat i czas dziesiêæ minut, bo

bêdê naprawdê wy³¹cza³…
(Senator Czes³aw Ryszka: Temat?)
Nie, czas. (Weso³oœæ na sali)

Senator Czes³aw Ryszka:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku. Bêdzie i na temat,
i zgodnie z czasem.

Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Jako wnioskodawca wniosku o odrzucenie

ustawy o op³atach abonamentowych, przygoto-
wanej przez pos³ów Platformy Obywatelskiej,
zwrócê uwagê na te elementy, które s¹ trudne do
realizacji albo wrêcz niekonstytucyjne.

Od razu powiem, ¿e tak liczne i chaotyczne
zwolnienia z p³acenia abonamentu doprowadz¹
do likwidacji tego podatku radiowo-telewizyjne-
go. Tego siê nie da ukryæ. Dlatego jest w tych zwol-
nieniach pewien cynizm. Ustawa sprytnie solida-
ryzuje siê z emerytami i rencistami, ale z pewno-
œci¹ nie jest to projekt spo³ecznie sprawiedliwy,
poniewa¿ z p³acenia abonamentu – co ju¿ tu zo-
sta³o powiedziane – bêdzie zwolniony dobrze upo-
sa¿ony emeryt, tak¿e emeryt mundurowy, a pozo-
stawia siê ten obowi¹zek w biednej rodzinie wielo-
dzietnej.

Jeœli wszystkim emerytom i rencistom chcieliœ-
my oddaæ pieni¹dze za zap³acony abonament,
mo¿na by³o tego dokonaæ w ró¿noraki sposób, na
przyk³ad poprzez odpis z podatku w formularzu
PIT. Dlatego jak s¹dzê w tej ustawie w ogóle nie
chodzi o przyjœcie komukolwiek z pomoc¹, ale
o stopniow¹ likwidacjê abonamentu radiowo-te-
lewizyjnego, a w konsekwencji najpierw o os³abie-
nie, a potem o zniszczenie i sprzeda¿ mediów pub-
licznych. Œwiadczy o tym wypowiedŸ premiera
Donalda Tuska, który na pocz¹tku marca powie-
dzia³ wprost: abonament jest ciê¿arem archaicz-
nym. Zadziwiaj¹ce s³owa, poniewa¿ ró¿ne rodzaje
abonamentu s¹ niemal we wszystkich krajach
Unii Europejskiej. To po prostu europejski stan-
dard finansowania mediów publicznych, który

uniezale¿nia je od bud¿etu pañstwa, od wp³ywu
i decyzji polityków.

Jak wynika z innych wypowiedzi premiera i po-
s³ów Platformy Obywatelskiej, w 2009 r. abona-
ment ma przejœæ do historii. Wed³ug PO taka for-
ma finansowania telewizji to prze¿ytek. Ludzie
korzystaj¹ z platform, sieci cyfrowych, za które
p³ac¹. Wiele osób nie rozumie, dlaczego ma do-
datkowo p³aciæ abonament, jest to dla nich rodzaj
ekstrapodatku. Wed³ug premiera oraz Platformy
abonament ma byæ zast¹piony funduszem misji
publicznej finansowanym dziêki odpisom z bu-
d¿etu. I tu rodzi siê kwestia zasadnicza. Teraz
w zamian za abonament media publiczne spe³nia-
j¹ powinnoœci misyjne, czyli rozwijaj¹ kulturê,
ucz¹ patriotyzmu, broni¹ tradycyjnych wartoœci,
a tak¿e w³¹czaj¹ siê aktywnie w ¿ycie publiczne,
kulturalne, wspieraj¹ na przyk³ad instytucje cha-
rytatywne, akcje spo³eczne, bior¹ udzia³ w pro-
dukcji filmów, organizacji imprez kulturalnych,
festiwali, konkursów artystycznych itd. Czy taka
misja mo¿e byæ finansowana z bud¿etu pañstwa
poprzez granty? Tak, mo¿e byæ, dziêki grantom na
konkretne projekty. Ale pierwsza sprawa to co
najmniej 1 miliard z³ z bud¿etu, który trzeba prze-
znaczyæ na ten cel. I oczywiœcie – to ju¿ pada³o
w tej dyskusji – nie mamy ¿adnego zapewnienia
rz¹du, ¿e takie pieni¹dze siê znajd¹, a nawet, ¿e
w tym roku bud¿etowym bêdzie jakaœ rekompen-
sata. Ale nawet jeœli te pieni¹dze siê znajd¹, to czy
taka dotacja bêdzie zgodna z przepisami unijnymi
– co równie¿ by³o ju¿ poruszane – które s¹ bardzo
restrykcyjne w kwestii pomocy publicznej, czyli
przekazywania pieniêdzy bud¿etowych na wspie-
ranie instytucji Skarbu Pañstwa?

Pan minister Ko³odziejski wspomnia³, ¿e taka
notyfikacja Brukseli to przynajmniej dwa lata
procedowania, czyli w ci¹gu tych dwóch lat wszy-
stkie plany zmiany finansowania mediów publi-
cznych doprowadz¹ do upadku tych mediów. Nie
bêdzie w ogóle potem o czym mówiæ.

Ponadto abonament istnia³ ju¿ w chwili przy-
stêpowania Polski do Unii Europejskiej. Dlatego
ta zmiana bêdzie wymaga³a szczególnie trudnych
negocjacji, bo bêdziemy musieli wyt³umaczyæ,
dlaczego doprowadzamy do tak skrajnej zmiany
systemu, który istnieje w innych krajach europej-
skich i jest zgodny ze standardem unijnym.

I jeszcze jedna sprawa. Jeœli nawet uda siê ut-
worzyæ taki fundusz, to jak s¹dzê, po te same
granty na misjê publiczn¹ bêd¹ mia³y prawo zg³a-
szaæ siê wszystkie stacje komercyjne, wszyscy na-
dawcy komercyjni. I zacznie siê wtedy dyskusja:
ile procent misji ma byæ w danym programie? Do-
jdziemy po prostu do absurdu.

Wnios³em o odrzucenie tej ustawy tak¿e z inne-
go wa¿nego powodu. Uwa¿am, ¿e zniesienie abo-
namentu jest sprzeczne z konstytucj¹, w której
szczegó³owo zapisano zadania konstytucyjnego
organu, jakim jest Krajowa Rada Radiofonii i Tele-
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wizji, oraz z zapisami ustawy o radiofonii i telewiz-
ji. Aby móc zrealizowaæ obecne, wci¹¿ obowi¹zu-
j¹ce ustawowo, cele, jakie stawia przed mediami
publicznymi pañstwo polskie, trzeba tym mediom
zapewniæ finansowanie. Likwiduj¹c abonament,
dzia³a siê na szkodê spó³ek publicznych: Polskie-
go Radia i Telewizji Polskiej jako czêœci maj¹tku
Skarbu Pañstwa, a wiêc dzia³a siê wbrew konsty-
tucji, niezgodnie z przepisami.

Krótko mówi¹c, za likwidacj¹ abonamentu i za
jego uszczupleniem w tej chwili kryj¹ siê roz-
wi¹zania prywatyzacyjne. Chodzi o sprzeda¿ jed-
nego z kana³ów Telewizji Polskiej, przekazanie
Trójki samorz¹dom, misyjny pozosta³by tylko
któryœ z tych programów, pewnie jeszcze nie wia-
domo który. Platformie Obywatelskiej w ogóle nie
chodzi o to, jaka ma byæ telewizja, tylko z jednej
strony o to, ¿eby j¹ wygraæ dla swojej partii,
a z drugiej strony o to, ¿eby j¹ zniszczyæ.

Dlatego uwa¿am, ¿e rz¹d albo ukrywa swoje
przysz³e rozwi¹zania – bardzo ryzykowne roz-
wi¹zania prywatyzacyjne – albo po prostu w spo-
sób, nie chcê nikogo obra¿aæ, bardzo u³omny d¹¿y
do celu, jakim jest usuniêcie prezesa Urbañskie-
go, usuniêcie cz³onków rad nadzorczych, i maj-
struje przy mediach publicznych, nie licz¹c siê
z konsekwencjami.

Oczywiœcie, broni¹c abonamentu, nie zapomi-
nam, ¿e Telewizja Polska to przeroœniêty moloch,
¿e mog³aby lepiej wype³niaæ misjê publiczn¹, ¿e
nale¿y j¹ zreformowaæ. (Oklaski) Jednak ka¿de in-
ne finansowanie mediów publicznych, zw³aszcza
z bud¿etu pañstwa, jeszcze bardziej uzale¿ni je od
w³adzy i polityki. A przypomnê, ¿e w zawetowanej
przez prezydenta ustawie medialnej Platforma
Obywatelska wróci³a do struktury istniej¹cej
w PRL, kiedy to rz¹d mianowa³ prezesa telewizji.
I tak ma wygl¹daæ odpolitycznienie?

Krótko mówi¹c, to, co czyni teraz Platforma
Obywatelska, to wprowadzanie w b³¹d opinii pub-
licznej i to ju¿ przekracza wszelkie dopuszczalne
granice. Ale jak siê ma odpowiednie poparcie
w mediach prywatnych, to mo¿na iœæ w zaparte.

Przypomnê, ¿e Telewizja Polska jest nadal naj-
chêtniej ogl¹dan¹ stacj¹. Cieszy siê najwiêkszym,
wspólnie z wojskiem, zaufaniem spo³ecznym.
Dlatego trzeba j¹ zmieniaæ, ale ratowaæ przed za-
planowan¹ totaln¹ komercjalizacj¹ i politycznym
uzale¿nieniem.

I na zakoñczenie jeszcze jeden niepokoj¹cy ele-
ment. W Sejmie pojawi³ siê projekt kolejnej usta-
wy – zg³oszonej tym razem przez lewicê – aby wy-
³¹czyæ prezydenta z procesu podejmowania de-
cyzji w sprawie skrócenia kadencji cz³onków Kra-
jowej Rady Radiofonii i Telewizji. Oznacza to, mó-
wi¹c wprost, ograniczenie konstytucyjnych upra-
wnieñ g³owy pañstwa. Je¿eli Platforma Obywatel-
ska poprze ten projekt, to bêdzie oznacza³o to, ¿e

te dwie partie chc¹ razem z³amaæ konstytucjê. Ale
powiem szczerze, ¿e uk³ada mi siê to wszystko
w bardzo cyniczn¹, niebezpieczn¹ walkê Platfor-
my Obywatelskiej z mediami publicznymi, która
to walka mo¿e doprowadziæ do ca³kowitego upad-
ku, zniszczenia, sprzeda¿y tych mediów. Do cze-
goœ takiego, mówi¹c s³owami senatora Piesiewi-
cza, rêki nie wolno przy³o¿yæ. Dziêkujê za uwagê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê.
Teraz proszê wspomnianego senatora Krzy-

sztofa Piesiewicza o zabranie g³osu.

Senator Krzysztof Piesiewicz:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Ja tutaj jestem dzisiaj dosyæ czêsto cytowany –

dodam, ¿e wybiórczo – ale muszê powiedzieæ, ¿e
jak mówiê o nieprzyk³adaniu rêki do manipulo-
wania mediami, to mam równie¿ na myœli na przy-
k³ad 30 grudnia 2004 r.

(G³os z sali: 2005 r.)
Tak, 2005 r., przepraszam.
W zwi¹zku z uwag¹, któr¹ pan senator tutaj po-

czyni³, chcê na wstêpie powiedzieæ w ten sposób.
Nam siê wydaje, ¿e my rozmawiamy o abonamen-
cie, o jakiejœ ustawie, która kszta³tuje media, ja-
kieœ tam media. Nie, my rozmawiamy – moim zda-
niem – w kontekœcie wspó³czesnej cywilizacji,
wspó³czesnej kultury o sprawach zupe³nie funda-
mentalnych. Je¿eli mówimy sobie ot tak: czwarta
w³adza – która nie jest zdefiniowana w ¿adnym za-
pisie konstytucyjnym – to my mówimy rzeczy bar-
dzo powa¿ne, poniewa¿ mówimy o tym, co powo-
duje to, jak¹ kartkê i co skreœla cz³owiek id¹cy do
urny wyborczej oraz jakie ma preferencje kulturo-
we, jakie ma preferencje zachowañ, na kogo sta-
wia, o co mu chodzi, jak¹ widzi przysz³oœæ, jak
ocenia przesz³oœæ itd., itd. Mogê pañstwu powie-
dzieæ, ¿e po 1990 r. jeden z moich przyjació³, nie-
¿yj¹cy ju¿ jeden z najwybitniejszych twórców eu-
ropejskich ostatniej dekady XX wieku, podczas
dyskusji w Berlinie t³umaczy³ tamtym twórcom,
¿e byæ mo¿e tak zwana rêka rynkowa albo rêka fi-
nansowa jest o wiele groŸniejsza ni¿ rêka cenzora
albo rêka politruka. Dlatego myœlê, ¿e rozmawia-
my o sprawach bardzo powa¿nych i jest oczywi-
ste, ¿e zapewne nikt w Platformie Obywatelskiej
nie chcia³by, i na pewno tego nie zrobi, ¿eby za-
st¹piæ funkcjonariusza politycznego funkcjona-
riuszem finansowym. To s¹ bowiem dwa bardzo
dolegliwe pejcze, które mog¹ spowodowaæ to, ¿e
media staj¹ siê zale¿ne.

I teraz powiem w kilku punktach. Ja nie od dzi-
siaj, nie od wczoraj, nie od przedwczoraj, tylko od
1991 r. uwa¿am, ¿e je¿eli jest wola polityczna, je-
¿eli siê chce – i mówiê to równie¿ do tej strony, któ-
ra nas krytykuje – to mo¿na stworzyæ niezale¿ne
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media publiczne. Tylko trzeba chcieæ. Do tej pory
klasa polityczna od 1990 r. w tych sprawach siê
kompromitowa³a.

A wiêc, po pierwsze, media publiczne nie bêd¹
wolne, je¿eli ³o¿enie pieniêdzy na te media nie bê-
dzie odciête w sposób radykalny od jakiejkolwiek
w³adzy politycznej i wykonawczej. To po pierwsze.
I to trzeba jasno mówiæ. Ja nie uwa¿am, ¿eby Plat-
forma mia³a jakiekolwiek tego rodzaju zamiary.
Byæ mo¿e w tej chwili poszukuje drogi, byæ mo¿e
b³¹dzi, ale trzeba dzisiaj jasno powiedzieæ: w de-
mokracji, w mechanizmach wolnorynkowych ja-
kiekolwiek uzale¿nienie finansowania mediów
publicznych od w³adzy politycznej i wykonawczej
to jest zniewolenie mediów. To po pierwsze.

Po drugie, nie ma niemo¿liwoœci zbudowania
systemu wy³aniania w³adz tych mediów w taki
sposób, by by³o to odciête od w³adzy politycznej.
Je¿eli ktoœ mówi, ¿e media publiczne bêd¹ zawsze
polityczne, to k³amie. Trzeba bowiem tylko
chcieæ, ¿eby to zrobiæ.

Po trzecie, media publiczne s¹ Polsce i Polakom
potrzebne. S¹ byæ mo¿e potrzebne bardziej ni¿
kiedykolwiek w zmieniaj¹cym siê œwiecie, w pro-
cesie budowania to¿samoœci, promowania okreœ-
lonej kultury, w kultywowaniu jêzyka polskiego,
w rozumieniu, dlaczego jest siê Polakiem, co to
znaczy, co z tego wynika, w procesie kszta³towa-
nia patriotyzmu, opisu historii, budowania kul-
tury wy¿szej. Nie wiem, co siê stanie, nie wiem, ja-
k¹ drog¹ pójdzie moja wspólnota w tym kontekœ-
cie, ale ja chcê mówiæ to, co myœlê, poniewa¿ prze-
mawiam z tego miejsca i mówimy o bardzo powa¿-
nej sprawie. W zwi¹zku z tym nie wiem, czy to ma
siê nazywaæ abonament, nie wiem, jak to siê ma
nazywaæ. Danina publiczna? To nie ma ¿adnego
znaczenia. Znaczenie ma to, ¿e polska wspólnota,
zdaj¹c sobie sprawê z tego, i¿ potrzebne s¹ jej me-
dia publiczne, chce ³o¿yæ na to pieni¹dze. I trzeba
stworzyæ mechanizmy, aby do tych pieniêdzy r¹k
nie wk³adali politycy. Nie chcia³ tego PiS, nie
chcia³o tego SLD. Dzisiaj chcê wierzyæ, ¿e klub,
w którym jestem, poszukuje rozwi¹zañ, ¿eby
stworzyæ silne, niezale¿ne, pulsuj¹ce media pub-
liczne.

(Senator Czes³aw Ryszka: Znosz¹c abona-
ment.)

Pan pozwoli, ¿e ja skoñczê.
Nie jest problemem, czy to jest abonament.

Jest problem na przyk³ad odpisu od podatku
PIT. Jest problem innych mechanizmów. Cho-
dzi tylko o to, ¿eby Kowalski, Zieliñski, Jankow-
ska wiedzieli, ¿e ich pieni¹dze tworz¹ dobro, ja-
kim s¹ media publiczne, jakim jest Muzeum Na-
rodowe, jakim jest szkolnictwo publiczne, jakim
jest to, co jest konieczne do funkcjonowania
wspólnoty w okreœlonym czasie i miejscu w sy-
tuacji globalizacji.

W zwi¹zku z tym, proszê pañstwa, dzisiaj mo-
¿emy potraktowaæ ten incydent, z którym mamy
do czynienia, jako próbê zwolnienia najubo¿szych
z pewnych œwiadczeñ. Racja – o czym mówi³ pan
przewodnicz¹cy – ¿e powinna nast¹piæ rekom-
pensata, tak jak jest w innych krajach europej-
skich, w Unii Europejskiej. To jest prawda. Czy ta
ustawa taki mechanizm zawiera? Nie zawiera ta-
kiego mechanizmu. I to jest b³¹d. Z³o¿ê poprawkê,
z której bêdzie wynika³o, ¿e Krajowa Rada Radio-
fonii i Telewizji bêdzie mog³a dokonaæ przesuniêæ
niezale¿nie od terminów j¹ obowi¹zuj¹cych…

Chodzi mi g³ównie o radio publiczne, proszê
pañstwa. Radio publiczne w Polsce to jest coœ
wiêcej ni¿ telewizja. To jest g³os Bocheñskiego, to
jest g³os prezydenta Starzyñskiego w 1939 r., ale
to jest równie¿ g³os Wandy Odolskiej w latach
piêædziesi¹tych i niektórych dziennikarzy po la-
tach dziewiêædziesi¹tych. Taka jest prawda. Ale
w latach przed dziewiêædziesi¹tymi to nie by³y
media publiczne. To by³y media pañstwowe, któ-
re wynajmowa³y okreœlonych dziennikarzy do
okreœlonych zadañ frontowych, politycznych.
I jakiekolwiek próby uruchamiania ingerencji
w³adzy wykonawczej i politycznej w media publi-
czne powoduj¹ zawsze katastrofê, zawsze nega-
tywne skutki dla demokracji, dla kultury, dla ¿y-
cia wspólnotowego, dla poczucia, ¿e siê jest ra-
zem w okreœlonym miejscu, dla zadañ, jakie so-
bie wspólnota stawia. Tak¹ poprawkê sk³adam,
¿eby coœ naprawiæ.

Nastêpna poprawka dotyczy tego, ¿eby to nie
byli wszyscy emeryci. O tym by³a mowa. S¹ eme-
ryci, którzy bior¹ po 10–12 tysiêcy z³. W zwi¹zku
z tym to jest ta poprawka dotycz¹ca tego, ¿eby to
by³a po³owa œredniego wynagrodzenia i ¿eby to by³
szeœædziesi¹ty rok ¿ycia. Sk³adam tê poprawkê,
Panie Marsza³ku.

Ale jest jeszcze jeden problem. Ja wiem, ¿e
w dobrych intencjach ta strona ju¿ chce, ¿eby by³o
dobrze. Szkoda, ¿e tego nie zrobi³a wczeœniej. Ja
zak³adam, ¿e ta strona te¿ chce dobrze i nie chce,
¿eby skreœliæ z historii XX wieku g³os Bocheñskie-
go czy te¿ historyczne przemówienie Starzyñskie-
go. Ja tak zak³adam. Dzisiaj chcemy coœ naprawiæ
tymi poprawkami. Chcê podaæ pewne cyfry, po-
niewa¿ tutaj by³y pewne…

(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Bardzo kró-
tko, Panie Senatorze, proszê te cyfry…)

Ju¿, ju¿, króciusieñko, króciusieñko, proszê
pañstwa.

Te poprawki doprowadz¹ do zmniejszenia
ograniczenia. My nie mo¿emy teraz powiedzieæ,
po tym, co siê sta³o w Sejmie… My mo¿emy tylko
naprawiaæ. Bo znowu ktoœ powie, ¿e chcemy ude-
rzyæ w emerytów. Trzeba coœ z tym zrobiæ, st¹d te
poprawki.

Mam tutaj pismo skierowane przez pana prze-
wodnicz¹cego Krajowej Rady Radiofonii i Telewiz-
ji do w³adz miêdzynarodowych, w którym jest na-
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pisane… To jest bardzo wa¿ne, wiêc niech pan
marsza³ek pozwoli, ¿e zacytujê.

W piœmie do marsza³ka Sejmu przewodnicz¹cy
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji wskaza³, ¿e
straty finansowe spowodowane przez aktualne
zwolnienie z obowi¹zku zap³aty abonamentu wy-
nios³y – zwolnienie obowi¹zuj¹ce teraz – 383 mi-
liony z³ w 2007 r. W wyniku przyjêcia ustawy, nad
któr¹ tutaj deliberujemy, zwiêksz¹ siê one przy-
najmniej do 549 milionów z³. Prosty rachunek
wskazuje, ¿e to jest oko³o 150 milionów z³. Te po-
prawki ogranicz¹ jeszcze bardziej… W zwi¹zku
z tym byæ mo¿e uda nam siê, myœlê tutaj szczegól-
nie o radiu, które jest mi bardzo bliskie, doczo³gaæ
siê, wyjœæ z twarz¹, przyj¹æ tê ustawê z tymi po-
prawkami, co zmniejszy kwotê 150 milionów z³ do
o wiele ni¿szej kwoty, poniewa¿ to ograniczy za-
siêg ra¿enia tej ustawy zwalniaj¹cej, a jednoczeœ-
nie… Koñczê to w taki sposób: chcê wierzyæ, ¿e
wiêkszoœæ w parlamencie rozumie, jak powa¿n¹
spraw¹ s¹ media publiczne. Chcê wierzyæ, ¿e
wszyscy chcemy wypracowaæ w sposób rzeczywi-
sty media niezale¿ne i ¿e chcemy je finansowaæ
w sposób taki, w jaki robi¹ to kraje europejskie.

W dzisiejszym „Dzienniku” jest napisane: Unia
Europejska to jest w tej chwili najlepsze miejsce
na Ziemi, jeœli chodzi o ró¿ne sprawy zwi¹zane
z jakoœci¹ ¿ycia, a tak¿e z jakoœci¹ kultury, infor-
macji i mediów. Dziêkujê bardzo. (Oklaski)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Pan senator W³adys³aw Dajczak, proszê bardzo.

Senator W³adys³aw Dajczak:
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Trudno mi jest oprzeæ siê wra¿eniu, ¿e ustawa,

nad któr¹ od kilku godzin pochyla siê Wysoki Se-
nat, jest w istocie dope³nieniem i jakby fina³em
wielomiesiêcznej akcji premiera Donalda Tuska,
zmierzaj¹cej po prostu do zniechêcenia abonen-
tów telewizji publicznej do œwiadczenia op³aty
abonamentowej.

Jak wielkie znaczenie dla bie¿¹cego funkcjono-
wania Telewizji Polskiej i Polskiego Radia maj¹
wp³ywy z abonamentu, uœwiadamiamy sobie do-
piero wtedy, kiedy w obliczu realnego braku tych
wp³ywów stajemy wobec dramatycznych decyzji
dotycz¹cych istnienia stacji regionalnych tych
mediów. Dzisiaj, w czasie ró¿nych wyst¹pieñ, pa-
da³y stwierdzenia, ¿e telewizja jakoœ sobie pora-
dzi. Ale dramatyczna sytuacja spowodowana bra-
kiem wp³ywów dla radia, szczególnie dla oddzia-
³ów regionalnych, faktycznie budzi ogromny nie-
pokój. Spowodowa³y to niew¹tpliwie nieodpowie-
dzialne deklaracje polityczne, polegaj¹ce na sku-

tecznym zniechêceniu… a w³aœciwie skutecznym
zachêceniu do niep³acenia abonamentu, czyli wy-
pe³niania tego obywatelskiego obowi¹zku. Co is-
totniejsze, wyprzedzi³y one przecie¿ zmiany pra-
wa i wype³nienie ubytku finansowego mediom
publicznym. Spowodowa³y one znaczne uszczup-
lenie œrodków finansowych na pocz¹tku tego ro-
ku, o oko³o 20%. I w³aœciwie trudno znaleŸæ ana-
logiczn¹ sytuacjê, w której podobne, destrukcyj-
ne postêpowanie polityków obozu rz¹dz¹cego
nios³oby za sob¹ tak¹ szkodê publiczn¹.

Jako senator ziemi lubuskiej z pe³n¹ obaw¹
przygl¹dam siê… Jestem w kontakcie z regional-
n¹ rozg³oœni¹ Radio Zachód, z wielkim powodze-
niem lokalnie konkuruj¹c¹ z najsilniejszymi sta-
cjami komercyjnymi. Polskie Radio Zachód, roz-
g³oœnia regionalna, dzia³a na terenie wojewódz-
twa specyficznego, bo posiadaj¹cego dwa powa¿-
ne oœrodki miejskie, to jest Gorzów i Zielon¹ Górê.
Radio publiczne ma, w porównaniu z rozg³oœnia-
mi komercyjnymi, tê przewagê, ¿e dziêki korzy-
staniu z publicznej dotacji mo¿e koncentrowaæ
siê na produkcji programu, który ma trafiæ do s³u-
chacza, ma go czegoœ nauczyæ i pobudziæ do pew-
nej refleksji, daæ przyjemnoœæ obcowania ze s³o-
wem, a nie musi tworzyæ programów, które konie-
cznie maj¹ byæ sprzedane reklamodawcom czy
sponsorom. Z takiego te¿ za³o¿enia wychodzi kie-
rownictwo Radia Zachód – nale¿y produkowaæ
programy misyjne, przekazywaæ jak najszybciej
regionalne informacje, byæ blisko ludzi, a jedno-
czeœnie, nie rezygnuj¹c z rzeczy wartoœciowych,
szukaæ dla radia pieniêdzy, ¿e tak powiem, na ze-
wn¹trz. Zatem kierownictwo firmy wyraŸnie spro-
filowa³o trzy rozg³oœnie. Radio Zachód, skierowa-
ne do osób nieco starszych, sta³o siê przekaŸni-
kiem wiedzy o regionie na wszystkich p³aszczyz-
nach, a rozg³oœnie miejskie, spe³niaj¹c funkcjê
najszybszego przekaŸnika spraw dotycz¹cych
Gorzowa i Zielonej Góry, mówi¹ o tym w taki spo-
sób, by zainteresowaæ pokolenie m³odszych s³u-
chaczy. W³aœnie ta ró¿norodnoœæ propozycji spra-
wi³a, ¿e mimo ogromnej konkurencji na rynku
Radio Zachód sta³o siê wiod¹c¹ rozg³oœni¹ na me-
dialnej mapie województwa lubuskiego. Na suk-
ces radia publicznego sk³ada siê bowiem umiejêt-
noœæ po³¹czenia mo¿liwoœci wynikaj¹cych z przy-
p³ywu pieniêdzy publicznych, które zapewniaj¹
spokój i refleksjê tworzenia oraz najwy¿sz¹ jakoœæ
produkcji, z umiejêtnoœci¹ docierania do rekla-
modawców, których pieni¹dze mo¿na przezna-
czyæ na szkolenie m³odych twórców, dzia³alnoœæ
promocyjn¹, w³asne wydawnictwa. Dzia³o siê tak
za spraw¹ programu… W przypadku Radia Za-
chód œrodki pozaabonamentowe w roku 2007 sta-
nowi³y a¿ 20% wszystkich œrodków, którymi radio
dysponowa³o, i dzia³o siê tak za spraw¹ programu,
który nic nie straci³ na swojej misyjnoœci, œwie¿o-
œci i aktualnoœci, czego dowodem s¹ nagradzane,
tak¿e za granic¹, reporta¿e literackie tworzone
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przez ju¿ dwa zespo³y reporta¿ystów, s³uchowiska
historyczne, niezwykle opiniotwórcze programy
publicystyczne, interesuj¹ce programy kulturalne
oraz najlepiej i najbardziej dynamicznie relacjono-
wany sport z wieloma transmisjami na ¿ywo.

Jeœli za misjê uznaæ pakiet zadañ, które na-
dawca publiczny realizuje na rzecz spo³eczeñstwa
i jego rozwoju, to niezaprzeczalnym faktem jest,
¿e regionalne radio publiczne spe³nia ow¹ misjê
najpe³niej. Dewiz¹ radia lokalnego s¹ najœwie¿sze
informacje. Dysponuj¹c trzema rozg³oœniami, za-
rz¹d Radia Zachód zdecydowa³ o po³¹czeniu
trzech redakcji informacji w jedn¹. Da³o to spory
efekt oszczêdnoœciowy, a jednoczeœnie, przy pro-
fesjonalnym zarz¹dzaniu, pozwoli³o na racjonal-
ne gospodarowanie si³ami dziennikarskimi.

Kwestie programowe s¹ dla Radia Zachód naj-
wa¿niejsze, ale nie da siê ich doskonaliæ bez pie-
niêdzy publicznych. Zapewnienie finansowania
mediów publicznych jest zatem spraw¹ nadrzê-
dn¹. Okres, który trwa obecnie, okres zachwiania
finansowaniem mediów publicznych – Radio Za-
chód od kilku miesiêcy otrzymuje o oko³o 30%
œrodków miesiêcznie mniej – powoduje, ¿e istnieje
zagro¿enie dla rozwoju takich rozg³oœni regional-
nych. Te niedobre sygna³y zmusi³y kierownictwo
rozg³oœni do prac nad restrukturyzacj¹ radia
i zmian¹ schematu organizacyjnego. Radio stoi
przed koniecznoœci¹ podjêcia decyzji, które spo-
woduj¹ zmniejszenie liczby i jakoœci programów,
co dla Radia Zachód, maj¹cego od kilku miesiêcy
tak dobr¹ passê, by³oby decyzj¹ dramatyczn¹. Je-
dnak najbardziej poszkodowani byliby s³uchacze,
którzy straciliby ulubione, a jednoczeœnie naj-
dro¿sze w produkcji programy.

Zarz¹d Radia Zachód od pocz¹tku swojej dzia-
³alnoœci rozs¹dnie gospodaruje publicznymi pie-
niêdzmi. Firma jest przyk³adem oszczêdnego wy-
dawania pieniêdzy. Racjonalne gospodarowanie
posiadanym mieniem, œrednie pensje, bardzo
rozs¹dnie ustalane honoraria, zewnêtrzna firma
ochraniaj¹ca – to wszystko powoduje, ¿e pie-
ni¹dze publiczne s¹ racjonalnie i dobrze wyda-
wane. W ten sposób najwiêcej pieniêdzy mo¿na
wydawaæ na sam program, na jego produkcjê
i œrodki techniczne potrzebne do stworzenia pro-
gramu.

Dorobek rozg³oœni regionalnych Polskiego Ra-
dia, w tym w³aœnie Radia Zachód, za stosunkowo
niewielkie kwoty gwarantuje najlepszy produkt
stoj¹cy na zdecydowanie wy¿szym poziomie ni¿
w stacjach komercyjnych. Ca³kowity bud¿et Ra-
dia Zachód, po zsumowaniu pieniêdzy publicz-
nych i tych zdobytych z reklam i sponsoringu, wy-
niós³ w 2007 r. 11 milionów z³. Z uwagi na to, ¿e
utrzymuj¹ce siê z tej kwoty trzy rozg³oœnie docie-
raj¹ przez dwadzieœcia cztery godziny dziennie do
dziesi¹tek tysiêcy s³uchaczy z nowoczesnym i je-

dnoczeœnie bardzo ambitnym programem, nie
jest to na pewno wygórowana suma.

Radio Zachód to, jak na publiczne medium
przysta³o, równie¿ rozg³oœnia bliska s³uchaczowi,
i to zarówno dos³ownie, jak i w przenoœni. Obec-
noœæ dziennikarzy w ka¿dym miejscu w wojewó-
dztwie, gdzie dzieje siê coœ wa¿nego, zajmowanie
siê sprawami, które dla mediów komercyjnych s¹
ma³o atrakcyjne, a dla mieszkañców regionu naj-
wa¿niejsze… Bo przecie¿ nie jest tak, ¿e ¿ycie
przeciêtnego Polaka jest tylko wieczn¹ zabaw¹
sylwestrow¹. To regionalne radio publiczne jest,
z racji wieloletniego zakorzenienia w terenie, naj-
lepiej zorientowane w sprawach, którymi ¿yj¹ jego
s³uchacze. To ogromna wartoœæ, której nie mo¿na
zniszczyæ, to si³a, której nie zast¹pi¹ ukierunko-
wane na zysk media komercyjne.

Wszelkie wskaŸniki ekonomiczne, a te maj¹ tu
zasadnicze znaczenie, bezwzglêdnie wskazuj¹, ¿e
brak zasilania abonamentem to œmieræ takich
rozg³oœni regionalnych jak w³aœnie Radio Zachód.
Rozg³oœni, które s¹ bardzo œciœle zwi¹zane z lokal-
n¹ spo³ecznoœci¹, rozg³oœni aktywnych w ¿yciu
spo³ecznym, rozg³oœni, których nie zast¹pi¹ ¿a-
dne media komercyjne.

Maj¹c na uwadze ca³¹ dyskusjê tocz¹c¹ siê
w os ta tn im czas i e wokó ³ abonamentu ,
chcia³bym postawiæ stronie rz¹dowej pytania,
które mi siê nasuwaj¹. Ile trzeba mieæ w sobie z³ej
woli, by wobec niekwestionowanego, wielopoko-
leniowego dorobku mediów publicznych, w imiê
doraŸnego interesu politycznego d¹¿yæ do celu
o skutkach spo³ecznych nie do przewidzenia?
Dlaczego w ostatnim czasie, mimo zapewnieñ, ¿e
rz¹d premiera Donalda Tuska jest rz¹dem dialogu
spo³ecznego, ignorowane s¹ narastaj¹ce protesty
przedstawicieli krajowych œrodowisk twórczych,
a ostatnio tak¿e organizacji miêdzynarodowej,
europejskiego zrzeszenia nadawców publicz-
nych?

Myœlê, ¿e na koniec warto przypomnieæ to,
o czym dzisiaj ju¿ tutaj wspomniano, mówi³ o tym
chyba pan przewodnicz¹cy Krajowej Rady Radio-
fonii i Telewizji. Mówiê o bardzo emocjonalnym
i g³êbokim apelu pani re¿yser Agnieszki Holland
podczas rozdania Wiktorów, kiedy skorzysta³a,
jak powiedzia³a, z obecnoœci premiera Donalda
Tuska i bardzo emocjonalnie prosi³a: zanim coœ
zrobicie z mediami publicznymi, zastanówcie siê
dobrze, bo bêdzie za póŸno.

Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku. (Oklaski)
(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza³ek

Krystyna Bochenek)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dziêkujê bardzo.
Zapraszam na mównicê pana senatora Ryszar-

da Bendera.
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Senator Ryszard Bender:

Pani Marsza³ek! Wysoki Senacie!
Rozpatrywany punkt pierwszy – nadal pier-

wszy – porz¹dku obrad obecnego posiedzenia Se-
natu, dotycz¹cy zmiany ustawy o op³atach abo-
namentowych, to na pewno piêkny gest dla naju-
bo¿szej czêœci narodu polskiego i z pewnoœci¹ da
on owoc w postaci sympatii dla tych wszystkich,
którzy rozumiej¹, ¿e od najubo¿szych ten abona-
ment p³ynie, i to czêsto najpe³niej. Ale chodzi o to,
¿eby zw³aszcza ci najubo¿si mogli otrzymywaæ do-
bry program telewizji i radia, a jest to mo¿liwe tyl-
ko przy efektywnym finansowaniu.

Prezes Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji,
pan Witold Ko³odziejski, mówi³ o trudnoœciach,
które hic et nunc maj¹ miejsce, o tym, jak trudno
jest utrzymaæ w³aœciwy program w mediach elek-
tronicznych przy ma³ych œrodkach, a przecie¿ one
jeszcze siê zmniejsz¹ z racji uchwalenia rozpatry-
wanej przez nas ustawy.

Jak w zwi¹zku z tym rozsup³aæ te kwestie?
Przed laty, chyba w 1993 r., gdy by³em w Krajowej
Radzie Radiofonii i Telewizji i jakiœ czas jej prze-
wodniczy³em, zastanawialiœmy siê, czy ma to byæ
abonament, czy ma siê to inaczej nazywaæ. S³u-
sznie wspomnia³ pan senator Piesiewicz, ¿e mo¿e
to byæ jakiœ dar spo³eczny, danina, a najproœciej
odpis od podatku w sk³adanych przez nas PIT. By-
³oby to chyba najprostsze i najbardziej zrozumia-
³e, ¿eby ci, których najmniej staæ na abonament
i których ten abonament obrusza, mogli te sumy
odpisywaæ. Emeryci s¹ zreszt¹ ró¿ni, bezrobotni,
niezdolni do pracy, to zrozumia³e. Ale by³a te¿ mo-
wa o tym, ¿e s¹ emeryci – mówi³ chyba o tym kole-
ga Piesiewicz – którzy maj¹ ponad 10 tysiêcy z³
emerytury; s¹ emerytury mundurowe nie tylko
¿o³nierzy, ale i ludzi, którzy otarli siê o zbrodniê
polityczn¹, ró¿nych ubeków. Chodzi o to, ¿eby ich
to nie objê³o, ¿eby za te drañstwa, jakie w dawnym
okresie wyprawiali narodowi, nie byli jeszcze do-
datkowo forowani, tak jak ci najubo¿si, niep³ace-
niem tego, co dot¹d nazywa siê abonamentem.

W zwi¹zku z tym jest problem, jak wyjœæ z tego
impasu. By³a tutaj o tym mowa i popieram to…
Proszê pañstwa z partii rz¹dz¹cej, która ma prze-
wagê w Senacie, o to, ¿ebyœcie domagali siê re-
kompensaty bud¿etowej. To od was zale¿y, nie od
nas, bo my mo¿emy mówiæ, ale nie zdecydujemy.
Musi byæ rekompensata bud¿etowa, ¿eby, tak jak
na ca³ym œwiecie, by³ równie¿ wk³ad bud¿etu,
rz¹du w mo¿liwoœæ dzia³ania mediów elektronicz-
nych.

Jeszcze jeden problem, ju¿ nie pamiêtam, czy
przemkn¹³, czy nie przemkn¹³ w debacie. Jeœli
uchwalimy – czy uchwalicie panowie z PO – przy-
jêcie tej ustawy, to nie mo¿e to siê dokonaæ od ra-
zu. Niektórzy, chc¹c mniej zap³aciæ, chc¹c zaosz-
czêdziæ, dokonali ju¿ op³aty za ca³y rok. Paranoj¹
by³oby zwracanie tych pieniêdzy. Ile kosztowa³o-

by to w sensie operatywnym! Ustawa ta powinna
wejœæ w ¿ycie dopiero z pocz¹tkiem przysz³ego ro-
ku. Proszê, ¿ebyœcie pañstwo na to zechcieli zwró-
ciæ uwagê.

Bêd¹c panem marsza³kiem Borusewiczem, nie
przestraszy³bym siê, ¿e takie pismo, tak znakomi-
tej instytucji, ostrzegawcze, a nawet niejako po-
œrednio gro¿¹ce, wp³ynê³o do Senatu na jego rêce.
Pismo instytucji, która ma powi¹zania z Rad¹ Eu-
ropy. Moje kilkunastoletnie czy kilkuletnie do-
œwiadczenie z uczestnictwa w pracach Rady Eu-
ropy wskazuje, ¿e Rada Europy podejmuje wiele
ustaleñ i wa¿kich, i znacz¹cych, ale i g³upich czy
wrêcz szkodliwych, jak ostatnio w sprawie wolno-
œci aborcji, swobodnego zabijania nienarodzo-
nych. Tak samo i tutaj, nie trzeba demonizowaæ
tego dokumentu, którego mimo wszystko nie
mo¿na zlekcewa¿yæ. Trzeba wzi¹æ pod uwagê, ¿e
w innych krajach jest inaczej. Ale jest nietaktem
pana prezesa Fritza Pleitgena z Union Européen-
ne de Radio-Télévision, Europejskiej Unii Nadaw-
ców, ¿e daje nam tylko przyk³ad niemiecki. A dla-
czego nie mo¿emy wybraæ przyk³adu francuskie-
go czy klasycznego brytyjskiego? Jest to wrêcz
nietakt, ju¿ nie chcê szukaæ ostrzejszego wyrazu,
pokazywaæ, jak w œwietle przepisów konstytucji
Niemiec to wygl¹da.

Szanowni Pañstwo! Chodzi o to, ¿eby by³a dob-
ra, niezale¿na telewizja publiczna, niezale¿na, ¿e-
by rzeczywiœcie jak najmniej by³o ingerencji poli-
tycznych. Telewizja publiczna nie mo¿e zejœæ na
takie pobocze, na które œwiadomie schodz¹ tele-
wizje prywatne, bo z tego siê utrzymuj¹, nie mo¿e
puszczaæ wy³¹cznie jakichœ reklam czy chodli-
wych programów, gdzie du¿o jest horroru. Nie
mo¿e pójœæ w œlady TVN czy innych telewizji, ¿eby
by³y tylko chodliwe, s³abe treœciowo programy.

W przysz³oœci ma byæ nowa ustawa, która ma
ca³oœciowo uj¹æ te kwestie. Zanim jednak do tego
dojdzie, trzeba mimo wszystko wyraziæ ogromn¹
wdziêcznoœæ Krajowej Radzie Radiofonii i Telewiz-
ji, ¿e trzyma rêkê na pulsie. Pan prezes Ko³odziej-
ski z takim przejêciem to mówi³, niepotrzebne by-
³o to samobiczowanie z jego strony. Niepotrzebne,
dlatego ¿e chyba ka¿dy z nas – odk³adaj¹c na bok
jakieœ nasze, powiedzmy, polityczne pogl¹dy, ka¿-
dy z nas czu³ u niego to zainteresowanie meryto-
ryczne i te pewne nasze krzywdz¹ce go wyst¹pie-
nia wynika³y z motywów politycznych, a nie mery-
torycznych. I dlatego trzeba koniecznie dbaæ o to,
aby ta rada siê utrzyma³a, ¿eby nie zosta³a atrap¹,
tak jak mówiliœmy w Senacie chyba przed mie-
si¹cem, gdy omawialiœmy now¹ ustawê o me-
diach, dlatego ¿e to nie bêdzie ju¿ Krajowa Rada
Radiofonii i Telewizji. Idzie o to, co tutaj powie-
dzia³ pan senator Ryszka, ¿ebyœmy jednak stanêli
murem, niezale¿nie od pogl¹dów, aby Krajowa
Rada nie by³a tylko jakimœ dzia³aj¹cym na wietrze
obrotowym mechanizmem, ¿eby jej zmiana mog³a
zachodziæ tylko w wypadku nieprzyjêcia sprawo-
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zdania przez obie izby parlamentu, a wiêc równie¿
przez nasz Senat, i przez prezydenta.

(Wicemarsza³ek Krystyna Bochenek: Proszê
koñczyæ, Panie Senatorze.)

Nie wolno eliminowaæ prezydenta z mo¿liwo-
œci decydowania o istnieniu Krajowej Rady Ra-
diofonii i Telewizji, bêdzie to bowiem ze szkod¹
dla Polski.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Dziêkujê bardzo za to wyst¹pienie.
Proszê pana senatora Andrzeja Owczarka. Na-

stêpnie przygotowuje siê pan senator Mieczys³aw
Augustyn, a potem Janusz Sepio³.

Senator Andrzej Owczarek:
Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo!
Pierwsze s³owa chcia³bym poœwiêciæ systemo-

wi poboru op³at abonamentowych w Europie, po-
niewa¿ tutaj próbowano nam mówiæ, jaka jest sy-
tuacja w krajach europejskich, gdzie i jak siê po-
biera abonament. Proszê pañstwa, system jest
tak zró¿nicowany, ¿e a¿ trudno go omówiæ. S¹ trzy
g³ówne Ÿród³a przychodu dla telewizji publicz-
nych w Unii Europejskiej. S¹ to przede wszystkim
reklamy, s¹ dotacje bud¿etowe i jest abonament.
Nie ma ¿adnych norm unijnych, nie ma ¿adnego
prawa, które by nakazywa³o pañstwu, w jaki spo-
sób nale¿y pobieraæ op³aty na media publiczne.
W zwi¹zku z tym s¹ kraje, jak na przyk³ad Wielka
Brytania, gdzie mediom publicznym w ogóle nie
wolno braæ pieniêdzy za reklamê, st¹d mo¿e i po-
zycja BBC wœród innych mediów publicznych. S¹
kraje, gdzie podstawowym Ÿród³em dochodu jest
dotacja bud¿etowa, ta, o której mówimy, ¿e byæ
mo¿e w przysz³oœci nast¹pi. Jest osiem takich
krajów. Nie s³ysza³em tam narzekania, ¿e chodzi
o politykê, o zaw³aszczanie mediów. I jest osiem
krajów Unii Europejskiej, gdzie w ogóle nie pobie-
ra siê abonamentu. W zwi¹zku z tym, proszê pañ-
stwa, ta sytuacja wyraŸnie wskazuje, ¿e do nas
nale¿y wybór, w jaki sposób chcemy uzyskiwaæ
pieni¹dze na telewizjê publiczn¹.

Polska wyró¿nia siê jednym: spoœród wszyst-
kich krajów Unii Europejskiej dochody z abona-
mentu s¹ najni¿sz¹ czêœci¹ bud¿etu. I tu jakoœ
k³óci siê to ze stanowiskiem pana prezesa, który
zachwyca siê, proszê pañstwa, poziomem polskiej
telewizji publicznej, gdzie 80% dochodów jest z re-
klam. Przyk³adowo w Norwegii 94% to abona-
ment, a 6% to reklamy. W zwi¹zku z tym, proszê
pañstwa, uwa¿am, ¿e ta sytuacja wcale nie jest
tak dobra, jak mówi³ pan prezes Ko³odziejski. Ja
osobiœcie jestem gor¹cym przeciwnikiem abona-

mentu w ca³oœci. W ca³oœci. Uwa¿am, ¿e niedob-
rze, ¿e zajmujemy siê tylko cz¹stkowym likwido-
waniem abonamentu. Dlaczego? Sk¹d siê to bie-
rze? Proszê pañstwa, jest to w³aœciwie danina,
która jest testem na uczciwoœæ obywatelsk¹ tego,
kto j¹ p³aci. Ci, którzy chc¹ byæ uczciwi, p³ac¹. Ci,
którzy nie chc¹ byæ uczciwi albo im na tym nie za-
le¿y, albo przyjêli ju¿ jako normê, ¿e nie trzeba
p³aciæ, nie p³ac¹. W zwi¹zku z tym te wszystkie
wyliczenia, które tutaj s³yszeliœmy, s¹ dla mnie
wyliczeniami absolutnie wziêtymi z powietrza.
Mo¿na mówiæ o pewnych granicach, tak mniej
wiêcej. Proszê pañstwa, 30% osób ju¿ jest zwol-
nionych z op³aty abonamentu. Wœród tych
30% na pewno znaczn¹ czêœæ stanowi¹ emeryci.
W zwi¹zku z tym trzeba by jasno policzyæ… Wœród
niep³ac¹cych te¿ s¹ emeryci. Tego siê nie da… Mo-
¿emy tylko domniemywaæ. Na koniec roku oka¿e
siê, o ile spad³ abonament.

Bardzo mnie martwi, ¿e ¿aden z rz¹dów, ¿a-
den z kolegów, którzy w tej chwili tak bardzo mó-
wili o tym, ¿e im na tym abonamencie zale¿y, nie
podj¹³ ¿adnych dzia³añ w celu zwiêkszenia
œci¹galnoœci abonamentu. Jeœli on by³by
œci¹gany, jeœli obejmowa³by 90% spo³eczeñ-
stwa, wtedy odgrywa³by wa¿n¹ rolê. Tymcza-
sem, proszê pañstwa, gdy zapyta³em o to pana
prezesa Ko³odziejskiego, odpowiedzia³, ¿e do po-
przedniego rz¹du by³y wysy³ane dezyderaty, tyl-
ko ¿e nie znalaz³y uznania. Nie ma gorszych rze-
czy ni¿ fikcja. To jest uczenie ludzi, ¿e innych
podatków w³aœciwie te¿ nie powinno siê p³aciæ.
Jest jeszcze jeden podatek, którego jestem go-
r¹cym przeciwnikiem: mo¿e troszkê ¿artobliwie
wspomnê o podatku od psów. Te¿ p³aci, kto
chce. I w zwi¹zku z tym takich podatków, takich
danin publicznych nie powinno byæ. Albo
œci¹gamy go z ¿elazn¹ konsekwencj¹, albo z nie-
go rezygnujemy. Tym bardziej ¿e w opinii Mini-
sterstwa Finansów, o któr¹ te¿ zapyta³em pana
prezesa, przewodnicz¹cego Ko³odziejskiego,
jest mowa o tym, ¿e w³aœciwie nie ma podstaw
prawnych do œci¹gania nale¿noœci za niep³aco-
ny abonament. Oni wymienili tam enumeraty-
wnie, co nale¿y zrobiæ, aby mo¿na by³o go
œci¹gaæ. Niestety, od 2006 r., od 1 marca, nikt
takiej sprawy nie zrobi³. Poza tym trzeba braæ
pod uwagê, ¿e 2/3 spo³eczeñstwa uwa¿a, ¿e
abonament powinien ulec likwidacji. Oczywi-
œcie, ktoœ mo¿e podaæ argument, ¿e s¹ ludzie,
którzy powiedz¹, ¿e nale¿y zlikwidowaæ wszyst-
kie podatki. Byæ mo¿e te¿ nale¿a³oby siê nad
tym zastanowiæ.

Proszê pañstwa, jeszcze ostatnia rzecz: moja
krytyka abonamentu. To jest bardzo drogi sposób
poboru pieniêdzy od spo³eczeñstwa. 6% bierze
Poczta Polska, która te¿ ma dodatkowo mnóstwo
prac zwi¹zanych z tym, ¿e nale¿y to w jakiœ sposób
identyfikowaæ, du¿o pracy papierkowej za nie-
wielkie sumy. Nie s¹ to du¿e wp³aty, a jednak wy-
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magaj¹ pewnej mitrêgi biurokratycznej. Proble-
mem faktycznym jest problem, co w tej po³owie
roku, kiedy abonament nie bêdzie ju¿ wp³ywa³.

Jeszcze jedn¹ rzecz chcia³bym dodaæ. Z roku
na rok wp³aty z abonamentu siê zmniejszaj¹. Czy
by premier Tusk mówi³, czy by nie mówi³, to mo¿-
na to dok³adnie sprawdziæ, ¿e co roku abonament
p³aci o 3% ludzi mniej. Dochodz¹ do wniosku, ¿e
nie warto byæ uczciwym obywatelem, skoro i tak
n ik t t e go n i e sp rawdza , sko ro n ikomu
z rz¹dz¹cych na tym nie zale¿y.

Proszê pañstwa, przede wszystkim potrzeba o-
szczêdnoœci. Ja tego nie mówiê bez kozery. Mnie,
jako jednego z udzia³owców Telewizji Polskiej –
skoro p³acê abonament, to myœlê, ¿e jestem
udzia³owcem – bardzo zmartwi³o, ¿e prezes Tele-
wizji Polskiej nie ujawni³ wyników audytu finan-
sowego. Dlaczego to zrobi³? Widocznie s¹ tam rze-
czy, których nale¿y siê wstydziæ i wola³ ich nie uja-
wniaæ. Uwa¿am, ¿e skoro my wszyscy jesteœmy
podatnikami, to polityka finansowa Telewizji Pol-
skiej powinna byæ jawna i dla wszystkich dostêp-
na. Zgadzam siê w ca³oœci z panem senatorem
Piesiewiczem i mam g³êbok¹ nadziejê, ¿e za-
st¹pienie abonamentu inn¹ form¹, niewa¿ne, czy
to bêdzie potr¹cenie z podatku, czy fundusz misji
publicznej, spowoduje naprawê telewizji. Nie po-
dzielam optymistycznego pogl¹du pana prezesa
Ko³odziejskiego na temat stanu Telewizji Polskiej.
Ja osobiœcie uwa¿am, ¿e najbardziej misyjny jest
Program III Polskiego Radia i na tym programie
najbardziej by mi zale¿a³o.

Telewizja Polska ma programy misyjne dla
tych, którzy albo s¹ bezsenni, albo nie pracuj¹.
Jest nawet takie powiedzenie wœród mieszkañ-
ców, ¿e misja publiczna odbywa siê w godzinach,
kiedy przeciêtny Polak albo œpi, albo pracuje.
Chcielibyœmy, ¿eby misjê publiczn¹ wype³nia³o
siê w godzinach, kiedy wiêkszoœæ z nas ogl¹da te-
lewizjê. To, ¿e nie ma Euro, to jaka to misja publi-
czna? Teraz jeszcze ostatnia dyskusja o paruset
tysi¹cach euro przy ogromnym bud¿ecie telewizji.
I nawet nie poka¿e siê bramek z Euro w Telewizji
Polskiej. Tu z jednej strony pokazuje siê daleko
id¹c¹ oszczêdnoœæ, a z drugiej strony s¹ sprawy,
o których tu ju¿ mówiono i tego nie bêdê powta-
rza³. Ostatnia uroczystoœæ wrêczania Wiktorów
pokaza³a miejsce Telewizji Polskiej na rynku me-
dialnym w Polsce. Myœlê, ¿e nie wymaga specjal-
nego komentarza opowiadanie, jak jesteœmy ce-
nieni na Zachodzie. Spójrzmy, jak jesteœmy cenie-
ni, jak polska telewizja publiczna jest ceniona
w naszym kraju.

Proszê pañstwa, nie lubiê byæ z³oœliwy, nie lu-
biê wrzucaæ kamyków do czyjegoœ ogródka, ale,
przepraszam bardzo, pamiêtam dok³adnie to,
o czym wspomina³ pan senator Piesiewicz, pamiê-
tam dyskusje w sprawie zamachu na telewizjê

publiczn¹. I wtedy to wszystko by³o fajne, by³o
okej, ¿e w ci¹gu jednej nocy… To te¿ by³ projekt
poselski. Nikt z kolegów senatorów, którzy wów-
czas byli senatorami i s¹ nimi teraz, nie protesto-
wa³. Ma³o tego, proszê pañstwa, szczyt hipokryzji
– tu wymieniê nazwisko – podczas poprzedniej
dyskusji o Krajowej Radzie pan senator Andrze-
jewski zg³osi³ zarzut o niekonstytucyjnoœci pro-
jektu ustawy z tego powodu, ¿e skraca kadencjê.
W poprzednim przypadku, w dniu 30 grudnia,
g³osowa³ za skróceniem kadencji. Jakoœ nie przy-
sz³o mu do g³owy, ¿e jest to niekonstytucyjne. Pro-
szê pañstwa, nie stosujmy wobec mediów publi-
cznych zasady Kalego: jak Kali ukraœæ, to dobrze,
jak Kalemu ukraœæ, to Ÿle. Naprawdê troszczmy
siê wszyscy o to, aby te media by³y mediami publi-
cznymi. Chcia³bym pañstwu powiedzieæ, ¿e jes-
tem g³êboko przekonany o tym, ¿e Platforma Oby-
watelska dotrzyma s³owa. Sami wiemy, na wa-
szym przyk³adzie, ¿e ten, kto ma telewizjê publicz-
n¹, ten przegrywa wybory. A my byœmy nastêpne
wybory chcieli wygraæ. (Oklaski)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Proszê senatora Mieczys³awa Augustyna na

mównicê. Potem panowie senatorowie Janusz Se-
pio³ i Jan Rulewski.

Senator Mieczys³aw Augustyn:
Proszê pañstwa, przedziwna to dyskusja. Dzi-

siaj z jednej strony mówimy o pieni¹dzach, z dru-
giej oczywiœcie o wznios³ych sprawach, takich jak
misja publiczna, a tak naprawdê bardzo wielu
mówców obraca³o siê tutaj miêdzy fikcj¹ a hipo-
kryzj¹. Telewizja – zapytajmy czy publiczna. Czy
dzisiaj publiczna? O jakie dobro chodzi? Czy to,
o czym mówicie, to jest ta telewizja? To jest ta tele-
wizja publiczna, o któr¹ chodzi i której bronicie?
Jak rozumiem, bronicie status quo. Czy to jest te-
lewizja niezale¿na? Ta telewizja jest niezale¿na?
Ja rozumiem, ¿e bronicie status quo. Dlaczego?
Fikcjê ju¿ pokaza³em, ods³oñmy teraz hipokryzjê.
A hipokryzja polega na tym, ¿e zaw³aszczyliœcie
sobie pañstwo to medium publiczne i chcecie
utrzymaæ, ile siê tylko da w³adzy nad tymi œrodka-
mi przekazu. Tak, to siê dzia³o wtedy, w grudnio-
w¹ noc, i nigdy tego nie zapomnê, wtedy prawie
zaczynaliœmy kadencjê. To by³a jazda, ostra jazda
na przechwycenie mediów publicznych. My takiej
bezczelnoœci w sobie nie mamy, na szczêœcie.

A jeœli mówimy o pieni¹dzach, myœlê, ¿e liczy
siê tak naprawdê to, co siê daje policzyæ. Jak to
mo¿liwe, ¿e medium publiczne, które ma tak
ogromny udzia³ w rynku reklam, nie potrafi siê
utrzymaæ samodzielnie, bez dodatkowych pieniê-
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dzy, podczas gdy inne media, nadaj¹c równie¿
wiele sensownych i dobrych programów, w tym
tak¿e misyjnych, potrafi¹ to zrobiæ? To jest
ogromne pole niegospodarnoœci. Co wiêcej, jak
mówimy o pieni¹dzach, to akurat okazuje siê, ¿e
w³aœciciel tego medium, czyli pañstwo polskie,
ma bardzo ograniczony wp³yw na to, jak one s¹
wydawane. Nie ma nawet wiedzy, na co id¹ pie-
ni¹dze z abonamentu. Czy to s¹ zasady dobrego
gospodarowania? Czy tego pañstwo bronicie? Czy
tak ma pozostaæ? To jest nie do utrzymania.

O abonamencie, o jego ekonomicznych walo-
rach, pan senator Owczarek powiedzia³ wystar-
czaj¹co du¿o. I tak tych wp³ywów jest coraz mniej,
i tak brakuje podstawy prawnej do ich œci¹gania.
Nie zrobiliœcie pañstwo nic, ¿eby to naprawiæ
przez te dwa lata, a my chcemy…

(Senator Wojciech Skurkiewicz: Dajcie przy-
k³ad, dajcie przyk³ad.)

Tak, my chcemy to w³aœnie zmieniæ, wiêc pro-
szê nam w takim razie w tej roli nie przeszkadzaæ.
Myœlê, ¿e obrona tego abonamentu nie wytrzymu-
je nawet próby opinii publicznej. Polacy nie chc¹
go p³aciæ, Polacy nie widz¹ sensu, ¿eby to robiæ.

I teraz, jako wspó³przewodnicz¹cy czy wice-
przewodnicz¹cy zespo³u do spraw organizacji po-
zarz¹dowych, chcê powiedzieæ, ¿e elementem mi-
sji telewizji publicznej powinno byæ wspieranie
sektora obywatelskiego. Otó¿ okazuje siê, ¿e tele-
wizja, która z mocy ustawy poprzez Krajow¹ Radê
Radiofonii i Telewizji powinna wydaæ odpowiednie
w tej materii wytyczne, wytyczne, jak zapewniæ or-
ganizacjom pozarz¹dowym dostêp do mediów
publicznych, tego nie robi, Krajowa Rada Radiofo-
nii i Telewizji tego nie czyni, a rozdziera tutaj
przed nami szaty. Jak ona chce s³u¿yæ polskiemu
spo³eczeñstwu, spo³eczeñstwu obywatelskiemu?
Otó¿ tak, jak siê podoba! W godzinach najmniej
atrakcyjnych. Po to, ¿eby przeznaczyæ czêœæ abo-
namentu na wyp³aty odszkodowañ za przegrane
procesy, po to, ¿eby zamazywaæ rachunek ekono-
miczny, po to, ¿eby zatrudniaæ znacznie wiêcej
osób do robienia takich samych programów, jak
w telewizjach komercyjnych, co oczywiœcie jest
drogie, za drogie.

Myœlê ¿e zobaczycie pañstwo, jak bardzo myli-
cie siê w swoich ocenach, jak niesprawiedliwe s¹
pos¹dzenia o to, ¿e chcemy zaw³aszczyæ telewizjê
publiczn¹. Poczekajcie na nastêpne ustawy, zau-
fajcie, ¿e ten ruch zmierza do tego, ¿eby tam w tej
telewizji zaczêto wreszcie liczyæ. A liczy siê to, co
siê daje policzyæ. Liczy siê pieni¹dz, ale w tej tele-
wizji liczyæ siê powinien te¿ Polak, obywatel, liczyæ
siê powinno spo³eczeñstwo, a nie gry personalne
toczone tam od lat, nie tylko za waszych rz¹dów,
nie preferencje polityczne. To w telewizji publicz-
nej, jeœli taka ma byæ, wreszcie nie powinno siê li-
czyæ. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Zapraszam pana senatora Janusza Sepio³a.

Senator Janusz Sepio³:
Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo!
Pan senator Andrzejewski powiedzia³, ¿e chce-

my znieœæ abonament, i pan senator Andrzejew-
ski ma racjê. Chcemy go znieœæ. Chcemy go znieœæ
w tej formie, w jakiej dzisiaj wystêpuje, docelowo,
kierunkowo – on nie ma racji bytu.

Dlaczego abonament jest z³y, pad³o tu ju¿ bar-
dzo wiele g³osów. Przypomnê, ¿e jest to system
nieskuteczny, mo¿na siê od niego dowolnie uchy-
laæ, jest niesprawiedliwy w tym sensie, ¿e ci, któ-
rzy trochê lepiej znaj¹ siê na prawie, wiedz¹, ¿e
mog¹ go nie p³aciæ, jest nieefektywny, drogi w po-
bieraniu, jest wreszcie marnotrawiony. A gdybyœ-
my dalej utrzymywali ten system, to za chwilê
musielibyœmy tutaj wprowadziæ op³atê 17 z³ mie-
siêcznie od telefonu komórkowego, by³oby trzeba
wprowadziæ op³atê od komputerów. Nie wiadomo,
co zrobiæ z radiami samochodowymi, op³ata
zwi¹zana z posiadaniem odbiornika, jeœli ma byæ
konsekwentna, musi to wszystko uwzglêdniæ.

Rozmawiamy w bardzo konkretnym kontekœ-
cie, w kontekœcie ogromnej dominacji mediów
publicznych. To jest ponad 50% rynku. I muszê
pañstwu powiedzieæ, ¿e otrzymaliœmy informacjê
od prezesa telewizji publicznej, sk¹d Polacy czer-
pi¹ wiedzê o œwiecie. 30% powiedzia³o, ¿e z Pro-
gramu 1 Telewizji Polskiej, tylko 1% poda³o, ¿e
z jakichkolwiek publikacji prasowych. Ca³a prasa
w stosunku do jednego programu! To 30 : 1. To
jest wynik niezwykle przygnêbiaj¹cy. Niezwykle
przygnêbiaj¹cy. To jest przygnêbiaj¹cy brak plu-
ralizmu.

(Senator Czes³aw Ryszka: Trzeba to zmieniæ.)
Trzeba to zmieniæ, bo to nie jest dobrze, gdy jed-

no Ÿród³o jest tak dominuj¹cym Ÿród³em wiedzy
o œwiecie. I w moim przekonaniu, troska o media
publiczne wcale nie oznacza potrzeby utrzymy-
wania takiego wieloprogramowego imperium.

Jeœli idzie o ubytek œrodków, ca³a dyskusja po-
kaza³a, ¿e w³aœciwie nikt nie wie, jakie bêd¹ skut-
ki finansowe. Rozrzut liczb jest ogromny i muszê
powiedzieæ, ¿e nie jestem przekonany, ¿e to wyni-
ka ze z³ej woli. To rzeczywiœcie doœæ trudno poli-
czyæ. Rozrzut jest mniej wiêcej taki: 60–400 milio-
nów z³. Ale ja sobie myœlê, ¿e ubytek wynikaj¹cy ze
œwiadomoœci, ¿e mo¿na nie p³aciæ abonamentu,
bêdzie wiêkszy ni¿ spowodowany przez zmiany
ustawowe. Ale w sytuacji, gdy rzeczywiœcie tutaj
jest mg³a, bardzo trudno o jakieœ sprecyzowanie
œrodków zastêpczych i stanowisko rz¹du akurat
nie jest zaskoczeniem. Wygl¹da tylko na to, ¿e
podstawowa sprawa to jest problem dystrybucji,
rozdzia³u pomiêdzy radio i telewizjê. I w tej spra-
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wie mo¿na by oczekiwaæ ze strony Krajowej Rady
pewnych inicjatyw. Akurat tak¹ inicjatywê
przedstawi³ pan senator Piesiewicz i to trzeba po-
przeæ. Ale mo¿na sobie tak¿e wyobraziæ, ¿e po
prostu Krajowa Rada w roku bie¿¹cym zaci¹gnie
po¿yczkê pod przysz³oroczne dochody i w przy-
sz³ym roku inaczej je podzieli pomiêdzy telewizjê
i radio i problem bêdzie w ogóle rozwi¹zany.

Musimy sobie te¿ zdawaæ sprawê, ¿e sytuacja
finansowa mediów publicznych jest bardzo dob-
ra. Proszê pañstwa, wzrost przychodów z reklam
prognozowany na ten rok i ju¿ realizowany w pier-
wszej czêœci roku, powtarzam: sam wzrost, jest
daleko wiêkszy ni¿ wp³ywy z abonamentu w ogóle.
A wiêc mo¿na sobie powiedzieæ, ¿eby gdyby wcale
nie by³o abonamentu, sam wzrost wp³ywów z ryn-
ku reklamowego ca³kowicie rekompensuje tê sy-
tuacjê. Oczywiœcie problemem jest tylko dystry-
bucja, rozdzia³ pomiêdzy radio i telewizjê, ale aku-
rat w tej sprawie z³o¿ona jest poprawka i w tej
sprawie mo¿na aktywnie siê zachowaæ w roku
przysz³ym.

Problem niegospodarnoœci, problem owej mi-
sji. Ja nie chcê ju¿ przywo³ywaæ tych danych, któ-
re s¹ w sprawozdaniu Krajowej Rady Radiofonii
i Telewizji, ¿e na przyk³ad w czasie wyborów
w Programie 3, informacyjnym, proporcje czasu
dla PiS i Platformy wynosi³y 2:1 na rzecz PiS. Nie
chcê te¿ mówiæ specjalnie o Mistrzostwach Euro-
py w Pi³ce No¿nej. Ja chcê powiedzieæ, ¿e my nie
ogl¹damy polskiej ligi, bramek z polskiej ligi nie
ma w telewizji publicznej.

(Senator Wojciech Skurkiewicz: Bramki s¹, Pa-
nie Senatorze.)

Ja nie mogê zobaczyæ bramek mojej Cracovii,
poniewa¿ to nie jest pokazywane. Proszê pañ-
stwa, jeœli idzie o mistrzostwa Europy, to po pro-
stu ktoœ tutaj zaspa³, ktoœ tego nie za³atwi³, a teraz
to jest drogie, teraz to jest ciê¿ko kupiæ. Ale w tej
sprawie mo¿na tylko powtórzyæ to, co powiedzia³
premier Tusk w debacie sejmowej. A powiedzia³
tak: maj¹ najwiêkszy zasiêg, maj¹ abonament,
maj¹ reklamy, zwrócicie na to uwagê, ale tego, co
ludzie chc¹ ogl¹daæ, im nie daj¹.

Frapuj¹ca jest sprawa owego listu Europejskiej
Unii Nadawców. Jeœli mnie pamiêæ nie myli, to z tej
strony sali wiecznie s³ysza³em, ¿e nie bêdziemy siê
poddawaæ ¿adnemu dyktatowi Brukseli ani Stras-
burga, ¿e stamt¹d p³ynie tylko zgorszenie, z³o, ¿e to
jest Ÿród³o utraty to¿samoœci, niepodleg³oœci.

(Senator Wojciech Skurkiewicz: Ona jest z Ge-
newy.)

Wiêc ja siê pytam: a mo¿e to jest zatruta prze-
sy³ka? Mo¿e tam jest drugie dno? Przeczytajcie to
pañstwo dok³adnie.

A teraz jeszcze tylko parê drobnych uwag do
pana Ko³odziejskiego. Podkreœla³ on zas³ugi me-
diów publicznych, które na przyk³ad finansuj¹ fe-

stiwal filmowy w Krakowie. Otó¿ jak ja by³em mar-
sza³kiem, telewizja siê wycofa³a z finansowania
tego festiwalu, mieliœmy wielkie problemy, jak to
w ogóle podtrzymaæ. To w tej chwili, trzeba przy-
znaæ, troszkê siê poprawi³o, ale by³o wielkie za³a-
manie. To Krajowa Rada próbuje nas szanta¿o-
waæ, ¿e rozwi¹¿e Chór Polskiego Radia w Krako-
wie, jeœli samorz¹d nie weŸmie go na w³asny gar-
nuszek. Tak wygl¹da dzia³alnoœæ misyjna.

Nie mówiê ju¿ o takich drobnych przejêzycze-
niach, które w moim przekonaniu s¹ manipula-
cj¹, ¿e Program 3 przeka¿e siê urzêdom mar-
sza³kowskim. Nic takiego nie pad³o. Samorz¹dom
tak, ale nie urzêdom marsza³kowskim. To jest za-
sadnicza ró¿nica.

(G³os z sali: So³tysom.) (Weso³oœæ na sali)
Proszê siê nie œmiaæ z so³tysów, bo to jest bar-

dzo wa¿ny i do tej pory niedoceniony element pol-
skiego systemu samorz¹dowego. Mam nadziejê,
¿e w tej kadencji zmienimy tak¿e to.

A zatem podsumowuj¹c: zmniejszamy abona-
ment, czyli zmniejszamy koszty ponoszone przez
spo³eczeñstwo, zmniejszamy niegospodarnoœæ do
czasu pe³nego, nowego uregulowania systemu
mediów publicznych. Dziêkujê. (Oklaski)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Bardzo dziêkujê panu senatorowi Sepio³owi.
Zapraszam pana senatora Jana Rulewskiego,

a potem pana senatora Czes³awa Ryszkê – piêæ
minut, bo pan ju¿ dzisiaj wystêpowa³.

Senator Jan Rulewski:

Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo!
Niezwykle trudno mi siê wypowiadaæ w spra-

wie, która wol¹ Wysokiej Izby, i nie tylko, bo i opi-
nii publicznej, szeroko rozumianej, i tej wystêpu-
j¹cej w telewizji, i tej bêd¹cej odbiorc¹, opinii pub-
licznej, która doœæ mocno wypowiedzia³a siê
w sprawach dotycz¹cych reformy telewizji…
Trudno wypowiedzieæ mi siê dlatego, ¿e nale¿a³em
do grupy ludzi, którzy walczyli o uspo³ecznienie
telewizji. Wszyscy dostrzegaliœmy, czym ona by³a
wówczas, dostrzegaliœmy upartyjnienie telewizji
w okresie komuny oraz indoktrynacjê telewizji.
Trudno mi siê wypowiadaæ dlatego, ¿e zw³aszcza
w pierwszym okresie po 1989 r. z telewizji publicz-
nej p³ynê³y dobre, spo³eczne, wa¿kie s³owa, wa¿-
kie dla Polaków propozycje ustrojowe i ¿yciowe.

Myœlê, ¿e telewizja publiczna spe³ni³a swoj¹
rolê. To wszak¿e nie oznacza, ¿e dziewiêtnaœcie
lat po tych przemianach jej stan jest zadowala-
j¹cy. Nie myœlê tylko o abonamencie, którego
nieop³acanie nie jest wyrazem pogl¹du Polaków,
tylko po prostu niechêci do spe³niania warun-
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ków umowy. To tak, jak dyrektorzy szpitali nie
chc¹ realizowaæ prawa i zad³u¿aj¹ je ponad pra-
wo, to, tak jak wielu cz³onków zwi¹zku „Solidar-
noœæ”, niestety, nie p³aci sk³adek na zwi¹zek,
z którego pomocy chce jednak¿e korzystaæ, po-
cz¹wszy od zapomóg, a skoñczywszy na obronie
praw biernych i czynnych. To jest, proszê pañ-
stwa, normalne, tylko skala tego zjawiska w Pol-
sce jest z³a, a jest to jeszcze podsycane przez wy-
powiedzi, ¿e to jest haracz dla telewizji. Otó¿ ci
wszyscy, którzy tak twierdz¹, s¹ w g³êbokim b³ê-
dzie. Abonament to jest prawo, to nie jest haracz,
to jest prawo, i to prawo realne, które, gdy op³a-
cam abonament, pozwala mi na to, ¿ebym po na-
ciœniêciu guzika czy naciœniêciu kolejnych w kil-
ku telewizorach w domu skorzysta³ z konkretnej
us³ugi. Na ca³ym œwiecie prawie za ka¿d¹ us³ugê
siê p³aci, chyba ¿e jest promocja, chyba ¿e pod
us³ug¹, w tym przypadku medialn¹, jest ukryta
inna us³uga, na której siê zarabia.

I dlatego jestem za utrzymaniem abonamentu.
Abonament to przecie¿ nie jest polski wynalazek,
jest to prawo do korzystania z dobra, którego nie
sposób okreœliæ jednoznacznie w umowie, a nadto
ma ono jeszcze charakter ogólnodostêpny i nie-
mierzalny. Dlatego propozycje podatkowe s¹ ab-
surdalne, zw³aszcza w polskim prawie podatko-
wym, zgodnie z którym oko³o 30% ludzi nie jest
objêtych systemem podatkowym; myœlê o PIT. To
oznacza zwolnienie tych ludzi z obowi¹zku reali-
zowania umowy z tytu³u us³ugi zwanej komuni-
kacj¹ publiczn¹. O tym nie chcia³bym mówiæ, bo
to przekracza ramy tego zagadnienia.

A zatem to nie jest problem, czy ma byæ abona-
ment, tylko jak go zrealizowaæ. Ale to te¿ nie jest
tematem mojego wyst¹pienia, gdy¿ debiut w ³a-
wach senackich nie pozwoli³ na przygotowanie
propozycji.

Opowiadam siê oczywiœcie za mediami publicz-
nymi, wiêcej, za rozszerzeniem ich formu³y. Do-
œwiadczenia historyczne narodu dowodz¹, ¿e im
mniej Polacy byli publiczni, powiedzia³bym, oby-
watelscy, tym wiêcej tracili, nawet z punktu wi-
dzenia kieszeni, nie licz¹c ofiar, nie licz¹c zsy³ek,
nie licz¹c wiêzieñ i krat.

Telewizja publiczna, nawet w tym nie najlep-
szym wydaniu, nawet w tym, w którym, jak siê
przekona³em, by³a za spraw¹ notabli PiS nie tyl-
ko partyjna, ale doktrynerska, wymaga zmian.
Ale dziœ stanowi ona jednak bogactwo polskiego
rynku medialnego, nie tylko ze wzglêdu na to, ¿e
jest inna, ale i ze wzglêdu na to, ¿e jest plurali-
styczna, ¿e ma inn¹ ofertê programow¹. Ja myœ-
lê, ¿e wiêkszoœæ Polaków, uznaj¹c jej charakter,
broni tego prawa do posiadania innego pogl¹du
lub te¿ innej mo¿liwoœci komunikowania siê,
odbierania informacji o innych zachowaniach.
I dlatego rzeczywiœcie trzeba j¹ wzmacniaæ.

Telewizja, tak jak powiedzia³em, to nie s¹ me-
dia publiczne. Media publiczne to jest zestaw
urz¹dzeñ. W mediach publicznych siedz¹ dzien-
nikarze, ¿ywi ludzie. I problem medialnoœci, pro-
blem publicznoœci czy te¿ obywatelstwa to jest
problem, jak spe³niaæ tê misjê, bêd¹c dziennika-
rzem. Stwierdzam, ¿e dziœ wielu dziennikarzy rze-
czywiœcie sta³o siê, z w³asnej i nieprzymuszonej
czasem woli, zak³adnikami partii. Ale gorszym
chyba zjawiskiem jest to, ¿e o tym, co ma mówiæ,
pokazywaæ dziennikarz, decyduje akcjonariusz
w Nowym Jorku, w Essen czy te¿ Nankinie. Bo on
do Polski za poœrednictwem mediów przesy³a tyl-
ko jeden komunikat: ile wy mi dacie zarobiæ? Nie-
wa¿ne, co poka¿emy, tylko ile mi dacie zarobiæ
i tylko to mnie interesuje. I to jest wiêksze zagro-
¿enie. W moim przekonaniu, media, zarówno
publiczne, jak i prywatne, powinny byæ jednak
obywatelskie, powinny komunikowaæ siê z oby-
watelami, mieszkañcami tego kraju.

Jednak sta³o siê inaczej. Przetoczy³a siê fala de-
baty i, niestety, dziennikarze okreœlonej opcji stali
siê sêdziami we w³asnej sprawie. To te¿ jest z³e
zjawisko. Moim zdaniem, ci dziennikarze nie po-
winni prowadziæ debat w obronie swoich intere-
sów, zarówno zawodowych, jak i politycznych. Tê
debatê wówczas powinien prowadziæ ktoœ inny.

�le siê oczywiœcie sta³o, ¿e wystêpuj¹ problemy
finansowe, o których równie¿ mówi³em w pyta-
niach: przerost wynagrodzeñ, nadmierne zatrud-
nienie, niekompatybilnoœæ telewizji z istniej¹cymi
wydarzeniami i œrodkami komunikacji. Zdajê so-
bie sprawê, ¿e swym wyst¹pieniem tego nie zmie-
niê. Ale zdajê sobie równie¿ sprawê, ¿e na mocy
ustawy sejmowej, na mocy decyzji Sejmu, jak
myœlê, równie¿ Senatu, bo nie by³o g³osów przeci-
wnych, spo³eczeñstwo przy pomocy swoich
przedstawicieli zamierza zwolniæ ludzi o ni¿szych
dochodach z p³acenia na rzecz telewizji. Uwa¿am,
¿e ta forma, tak jak powiedzia³ pan senator Piesie-
wicz, powinna byæ maksymalnie ograniczona. To
nie mo¿e byæ hurt. To nie mo¿e byæ oczywiœcie po-
lityczna czy wyborcza zagrywka. To mo¿e byæ tyl-
ko ostatecznoœæ, czyli wskazanie grup zawodo-
wych, które jak mo¿na wykazaæ, nie s¹ w stanie
realizowaæ umowy mówi¹cej, ¿e za us³ugê medial-
n¹ op³acam abonament. Niew¹tpliwie w propozy-
cji Sejmu nast¹pi³y przerosty. Zwolniono, nie bê-
dê powtarza³ za senatorem Piesiewiczem, wiele
grup ludzi, których staæ na realizacjê tej umowy.
A zatem ktoœ za nich poniesie te koszty, a to ozna-
cza, ¿e to nie jest spo³eczeñstwo solidarne.

Ale czy jestem konsekwentny, gdy w tej chwili
chcê zaproponowaæ jeszcze jedno uzupe³nienie?

(Wicemarsza³ek Krystyna Bochenek: Jeszcze
minuta.)

Otó¿ napisa³em poprawkê, w której proponujê,
aby osoby, w przypadku których stwierdzono nie-
wa¿noœæ orzeczenia wydanego w okresie panowa-
nia systemu stalinowskiego, a które zosta³y ska-
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zane na ró¿ne dolegliwoœci, sankcje, w³¹cznie
z wiêzieniem, zwolniæ z op³aty.

(Senator Czes³aw Ryszka: Ju¿ s¹ emerytami.)
Chwileczkê.
Oraz wszystkie osoby, które zosta³y internowa-

ne w wyniku wprowadzenia stanu wojennego.
Oczywiœcie muszê liczyæ siê ze skutkami. Senator
Ryszka s³usznie podpowiada, ¿e czêœæ ofiar zbro-
dni stalinowskich bêdzie zwolnionych na mocy
zapisu o emerytach, ale chodzi o wiele osób inter-
nowanych. Te osoby, które w³aœnie w dniach na-
dawania dziennika Urbanowego wychodzi³y na
ulicê i walczy³y o kszta³t telewizji, ja mam nie tylko
moralny obowi¹zek zg³osiæ do zwolnienia. I proszê
Wysok¹ Izbê o uwzglêdnienie od oœmiu do dziesiê-
ciu tysiêcy osób. Dodam, ¿e ten obowi¹zek wyni-
ka równie¿ z postanowienia art. 19 konstytucji,
w którym powiada siê, ¿e pañstwo otacza specjal-
n¹ opiek¹ weteranów walk o niepodleg³oœæ, a nie-
w¹tpliwie za takich uznaæ nale¿y ofiary zbrodni
stalinowskich, i oczywiœcie hitlerowskich. Do-
dam, ¿e oczywiœcie kombatanci z tego przywileju
korzystaj¹, o czym w ustawie nie ma, bo o tym sta-
nowi inna ustawa, o kombatantach. Dziêkujê
bardzo za uwagê. (Oklaski)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Bardzo dziêkujê, Panie Senatorze.
Zapraszam pana senatora Ryszkê.

Senator Czes³aw Ryszka:
Dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo!
S³uchaj¹c wypowiedzi senatorów Platformy

Obywatelskiej, odnios³em wra¿enie, ¿e demokra-
cja u was jest wspania³a, godna pozazdroszcze-
nia, bo wypowiedzi by³y takie, jakby to byli cz³on-
kowie ró¿nych partii, ró¿nych klubów. ¯a³ujê tyl-
ko, ¿e tej demokracji nie bêdzie w momencie g³o-
sowania, bo bêdzie to g³osowanie jednog³oœne.

Wczoraj na posiedzeniu Komisji Kultury i Œrod-
ków Przekazu, o czym tu ju¿ by³a mowa, otrzyma-
liœmy list prezydenta Europejskiej Unii Nadaw-
ców, który w³¹czy³ siê jakby w prowadzony tutaj
spór na temat ograniczenia i zniesienia abona-
mentu. Prezydent Fritz Pleitgen absolutnie prze-
strzega nas przed odchodzeniem od abonamentu,
który jest standardem ustanowionym przez Radê,
to znaczy, jest standardem w Unii Europejskiej
i gwarantuje niezale¿noœæ nadawców publicz-
nych. Napisa³, ¿e zniesienie abonamentu nie tyl-
ko utrudni polskim nadawcom publicznym
pe³nienie ich misji z powodów finansowych, lecz
tak¿e zagrozi jakoœci i niezale¿noœci ich progra-
mu. 2 czerwca dziennik „Rzeczpospolita”, komen-

tuj¹c list prezydenta Pleitgena do marsza³ka Bo-
rusewicza, napisa³, ¿e ta opinia dowodzi jasno, ¿e
rzekomo najbardziej europejska partia w Polsce
pokazuje twarz europejskiego dzikusa. Tak
„Rzeczpospolita” skomentowa³a Platformê Oby-
watelsk¹.

W wypowiedziach senatorów Platformy Oby-
watelskiej by³o tyle mijania siê z prawd¹, ¿e brak
czasu na polemikê. Chcia³bym tylko wspomnieæ,
¿e pomys³ likwidacji abonamentu i zast¹pienia go
pomoc¹ publiczn¹ pochodz¹c¹ bezpoœrednio
z bud¿etu pañstwa praktycznie pojawi³ siê w kil-
ku krajach europejskich, jednak nieliczne przy-
padki likwidacji abonamentu i zast¹pienia go do-
tacjami mia³y zawsze negatywny wp³yw na sytua-
cjê finansow¹ i rynkow¹ nadawców publicznych.
Portugalia i Wêgry s¹ tego najlepszym przyk³a-
dem. I dziœ te kraje stopniowo wracaj¹ do abona-
mentu, wprowadzaj¹ go zamiast finansowania
z bud¿etu, które wczeœniej wprowadzi³y. Na przy-
k³ad na Wêgrzech równie¿ jako argument poda-
wano nisk¹ œci¹galnoœæ, ale ona tam wynosi³a
60–68%. By³a za niska, i wprowadzono dotacjê
z bud¿etu. My do tej pory zadowoleni byliœmy
z czterdziestu kilku procent i w³aœciwie nic nie
grozi³o mediom publicznym. Dlatego znoszenie
nawet tego jest jakimœ zabiegiem, który ma inny,
ukryty cel. Ale w³aœnie rz¹d wêgierski wraca do
abonamentu, a przynajmniej ju¿ go wprowadzi³
dla komercyjnych u¿ytkowników, odbiorców tele-
wizyjnych.

Generalnie wiêc w Europie wp³ywy z abona-
mentu s¹ najbardziej istotnym elementem bud¿e-
tu nadawców publicznych. To jest w³aœnie spraw-
dzona forma publicznego finansowania w zamian
za powinnoœci misyjne.

Chcia³bym te¿ powiedzieæ nieco na temat mi-
sji, zatrzymaæ siê na moment na realizacji misji
w mediach publicznych. Tutaj pad³o zdanie – ju¿
nie pamiêtam, który z senatorów je powiedzia³ –
¿e nie widzi ró¿nicy miêdzy nadawcami publicz-
nymi a nadawcami prywatnymi, komercyjnymi.
Jako przyk³ad chcia³bym podaæ tylko uk³ad
w serwisie informacyjnym ró¿nych nadawców.
W stacjach komercyjnych jako pierwsze nag³aœ-
nia siê wiadomoœci o jakimœ wypadku czy œmier-
ci ludzi, o skandalach obyczajowych, co z pun-
ktu widzenia przekazu spo³ecznego nie ma ¿a-
dnego znaczenia. Dla stacji prywatnej zawsze
sensacja staje siê czo³ow¹ informacj¹. Powstaje
pytanie, czy naprawdê nie ma wa¿niejszej wiado-
moœci, któr¹ mo¿na przekazaæ ludziom jako pier-
wsz¹. Media publiczne zachowuj¹ gradacjê in-
formacji, kieruj¹ siê polsk¹ racj¹ stanu, tym, co
jest wa¿ne w tej chwili dla Polaków. Tu na pier-
wszym miejscu bardzo czêsto znajd¹ siê na przy-
k³ad informacje religijne – tak jak ostatnio
w œwiêto Bo¿ego Cia³a. Na to czeka dziewiêædzie-
si¹t kilka procent Polaków. Chc¹ zobaczyæ, jak
wygl¹da³y procesje w naszych miastach, jak lu-
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dzie dawali œwiadectwo wiary. W mediach ko-
mercyjnych nie by³o w ogóle wzmianki na ten te-
mat, ¿e by³o œwiêto Bo¿ego Cia³a.

St¹d likwidacja abonamentu to jest prosta dro-
ga do narzucenia nam tabloidowego myœlenia
o œwiecie, tego, co mamy w „Faktach”, w „Super
Expressie”, w tych wszystkich bulwarówkach,
które na ok³adkach w ogóle nie mówi¹ nic o tym,
co siê dzieje w Polsce, tylko o tym, ¿e jakiœ pro-
boszcz uwiód³ moj¹ ¿onê, co nieraz okazuje siê
nieprawd¹, informacj¹ wyssan¹ z palca. Potem
wychodzi na jaw, ¿e takiego proboszcza, takiego
ksiêdza w ogóle w Polsce nie ma. Czyli dochodzi
nawet do tego, ¿e produkuje siê takie informacje,
¿eby bulwersowaæ ludzi.

(Wicemarsza³ek Krystyna Bochenek: Jeszcze
minuta, Panie Senatorze.)

Ale to jest walka stacji komercyjnych o zysk,
o widzów, o s³uchaczy, o ogl¹dalnoœæ, bez liczenia
siê z wartoœciami, z moralnoœci¹. Dla nich parady
gejów, burdy kibiców sportowych, po¿ary, mor-
derstwa, pobicia s¹ wa¿niejsze od rocznic pañ-
stwowych czy nawet spraw gospodarczych.

Dlatego trzeba p³aciæ abonament na media
publiczne, na te programy, które nadawcy publi-
czni maj¹, ¿eby nadawca publiczny nie pogoni³ za
zyskiem, za komercj¹, bo to siê bardzo Ÿle skoñczy
dla nas, dla publicznych odbiorców. Dziêkujê
bardzo.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Bardzo serdecznie dziêkujê i dziêkujê za dy-
scyplinê czasow¹.

Ze wzglêdu na to, ¿e pani senator Borys-Da-
miêcka w³aœnie w tej chwili jest proszona o wypo-
wiedzi na temat abonamentu, bardzo proszê pana
senatora Cimoszewicza.

Pozwol¹ pañstwo senatorowie, ¿e zmienimy ko-
lejnoœæ, kiedy nadejdzie pani senator Borys-Da-
miêcka.

Senator W³odzimierz Cimoszewicz:

Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo!
Rozmawiamy o dosyæ w¹sko zakreœlonym za-

gadnieniu – pewnych zwolnieniach z obowi¹zku
p³acenia abonamentu radiowo-telewizyjnego. Ale
wszyscy mamy œwiadomoœæ, ¿e debatê zdomino-
wa³ kontekst, w jakim siê ona odbywa. A wiêc to,
co dotyczy kondycji mediów publicznych – pol-
skiej telewizji publicznej, polskiego radia.

Je¿eli spojrzelibyœmy trochê szerzej na to zaga-
dnienie, pewnie trzeba by³oby przyznaæ, ¿e wœród
nielicznych pomy³ek, pora¿ek, jakie ponieœliœmy
jako spo³eczeñstwo, tworz¹c instytucje demokra-

tycznego pañstwa, s¹ tak¿e regulacje dotycz¹ce
funkcjonowania mediów, zw³aszcza mediów pub-
licznych. W moim przekonaniu, to, co na pocz¹t-
ku lat dziewiêædziesi¹tych by³o intencj¹ ówczes-
nych regulacji zmieniaj¹cych status mediów pub-
licznych – a wiêc zrównowa¿enie wp³ywów polity-
cznych, które mia³o byæ gwarancj¹ tego, ¿e nigdy
one nie zostan¹ zdominowane przez jak¹œ jedn¹
orientacjê polityczn¹ – zawiod³o. To nie funkcjo-
nuje. Z kadencji na kadencjê, zarówno parlamen-
tarn¹, jak i rz¹dow¹, przedmiotem pokusy jest to,
¿eby zwiêkszyæ wp³yw na telewizje i na radio pub-
liczne, a zw³aszcza na ich programy informacyjne
i publicystyczne. Wszyscy o tym doskonale wie-
my. Jesteœmy doros³ymi ludŸmi. Nie udawajmy,
¿e nie dostrzegaliœmy tej rzeczywistoœci. Dotyczy-
³o to, jak ju¿ mówiono, i lewicy, i prawicy wtedy,
kiedy dochodzi³y do rz¹dów.

Jednak pewna granica zosta³a, jak s¹dzê, prze-
kroczona dwa i pó³ roku temu, co te¿ dzisiaj przy-
pomniano. To, co siê sta³o z telewizj¹ i radiem w³a-
œnie w tym czasie, wyraŸnie przekroczy³o pewne
normy – w cudzys³owie – z praktyki poprzednich
kilkunastu lat. Te media, a zw³aszcza ich piony
informacyjno-publicystyczne, sta³y siê w gruncie
rzeczy mediami partyjnymi i przesta³y byæ media-
mi publicznymi.

Trzeba broniæ mediów publicznych, one s¹ po-
trzebne; trzeba broniæ ich publicznego charakte-
ru. Ale nie takich mediów jak dzisiaj. Dzisiaj tele-
wizja publiczna i publiczne polskie radio mog¹
s³u¿yæ na studiach dziennikarskich jako wzorzec
tego, jakie nie powinno byæ rzetelne dziennikar-
stwo, od czego nale¿y odchodziæ, bo s¹ one bardzo
stronnicze, bardzo wybiórcze, czêsto zupe³nie
œwiadomie przemilczaj¹ prawdy, pos³uguj¹ siê
pó³prawdami itd., itd.

Je¿eli powa¿nie myœlimy o swoim pañstwie, to
powa¿nie o tym pomyœlmy. Je¿eli nie chcemy ju¿
kierowaæ siê wy³¹cznie takimi wznios³ymi i wielki-
mi zasadami, to spójrzmy tak¿e na to pragmatycz-
nie i pamiêtajmy o doœwiadczeniu polegaj¹cym na
tym, ¿e wszyscy, którzy ³udzili siê, ¿e zdobywaj¹c
wp³yw na piony informacyjno-publicystyczne te-
lewizji i radia, bêd¹ wynosili z tego korzyœci polity-
czne, bardzo siê na tym zawiedli. I co kilka lat rze-
czywistoœæ boleœnie ich w tym wzglêdzie doœwiad-
cza³a. Warto by³oby wiêc to zmieniæ.

Ja bardzo ¿a³ujê, ¿e okazja, jak¹ wszyscy mie-
liœmy niedawno, kilka tygodni temu, de facto nie
zosta³a wykorzystana. Jeszcze nowelizacja usta-
wy medialnej nie jest zakoñczona. Jak wiemy, bê-
dzie kiedyœ tam rozpatrywane weto prezydenta.
Ale wiele wskazuje na to, ¿e tej nowelizacji jednak
nie bêdzie, czyli nie skorzystaliœmy wszyscy. I to
ju¿ jest pora¿ka nasza, parlamentu tej kadencji,
obu jego izb. Nie skorzystaliœmy z okazji wprowa-
dzenia nowego, bardziej racjonalnie skonstruo-
wanego ³adu do mediów publicznych, tak aby one
funkcjonowa³y w sposób rzetelny, wiarygodny,
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taki, na jaki zas³uguj¹ obywatele pañstwa prawo-
rz¹dnego i pañstwa demokratycznego.

Mnie siê wydaje, ¿e sytuacja jest bardziej z³o¿o-
na ni¿ przedstawiano w trakcie dyskusji, gdy cho-
dzi o to, co prezentuj¹ sob¹ media publiczne i me-
dia komercyjne. Oczywiœcie, to prawda, ¿e w me-
diach publicznych z natury rzeczy, tak¿e z racji
przepisów ustawowych, wystêpuje ów element
misji, czego nie narzuca siê i nie mo¿na narzuciæ
mediom prywatnym, ale przecie¿ œwiat zna bar-
dzo wiele przyk³adów niezwykle rzetelnych me-
diów prywatnych, mediów komercyjnych, na któ-
re nikt nie p³aci ¿adnego abonamentu. Je¿eli pol-
ska telewizja publiczna prezentowa³aby taki po-
ziom informacji i publicystyki jak CNN, to myœlê,
¿e wszyscy bylibyœmy z tego bardzo zadowoleni,
a jest to telewizja stricte komercyjna. Mo¿na by³o-
by wskazaæ wiele innych przyk³adów z ca³ego
œwiata, ale trzymajmy siê formu³y, jak¹ mamy.

Czy abonament jest jedynym rozwi¹zaniem?
Wydaje mi siê, ¿e mo¿na racjonalnie dyskutowaæ
o innych mechanizmach finansowania mediów
publicznych, ale oczywiœcie przy tym za³o¿eniu,
¿e musz¹ to byæ mechanizmy, które nie uzale¿nia-
j¹ jeszcze bardziej owych mediów od decyzji takiej
czy innej zmieniaj¹cej siê wiêkszoœci politycznej
i takiego czy innego rz¹du. To jest do zrobienia.
Nie czas i nie moment w tej chwili mówiæ o szcze-
gó³ach, ale to jest do zrobienia i o tym mo¿na po-
wa¿nie myœleæ.

Wydaje mi siê jednak, ¿e ca³oœciowa naprawa,
sanacja mediów publicznych, jaka jest niezbêd-
na, nie powinna byæ dokonywana przez posuniê-
cia cz¹stkowe. Z tego punktu widzenia mam bar-
dzo wiele w¹tpliwoœci, gdy chodzi o inicjatywê, ja-
k¹ dzisiaj rozpatrujemy. Ona jest bardzo cz¹stko-
wa, ona jest taka jakaœ okazjonalna, ona niewiele
ma wspólnego z wizj¹ ca³oœciowej reformy doty-
cz¹cej publicznej telewizji i publicznego radia.

Ale mamy do czynienia z pewnym projektem,
do którego musimy siê odnieœæ. Wydaje mi siê, ¿e
on ma jednak bardzo wiele wad, których nie po-
winniœmy bagatelizowaæ. Miêdzy innymi nie-
zwykle wiele osób wskazywa³o na to, ¿e trudno
jest okreœliæ skutki finansowe uchwalenia tej re-
gulacji. Jedni wykorzystywali to, ¿eby stwierdziæ,
¿e skutki bêd¹ koszmarne i rzuc¹ na kolana zw³a-
szcza radio, drudzy umniejszali je nieco. Otó¿
sam fakt, ¿e nie potrafimy okreœliæ skutków
uchwalanego prawa, oczywiœcie przemawia prze-
ciwko temu prawu. Powinniœmy mieæ œwiado-
moœæ, i¿ zasady tworzenia dobrego prawa – wie-
rzê, ¿e chcielibyœmy je wyznawaæ – powinny nas
zniechêcaæ do uchwalania czegoœ, czego skutków
nie potrafimy przewidzieæ. Poza tym je¿eli mia³oby
byæ tak jak, rozumiem, zapowiada dzisiejszy rz¹d,
¿e abonament jako mechanizm finansowania
by³by ca³kowicie zniesiony, to rzeczywiœcie mo¿na

by siê zastanawiaæ nad sensem wprowadzania
owych ograniczeñ dzisiaj.

Konkluduj¹c, ja bym proponowa³ wiêkszoœci
tak¿e w tej Izbie, ¿eby siê zastanowiæ powa¿nie
nad jedn¹ z poprawek, nad poprawk¹ senatora
Andrzejewskiego, t¹, która przesuwa wejœcie
w ¿ycie owych przepisów na 1 stycznia przysz³ego
roku. Wydaje mi siê, ¿e to jest racjonalne roz-
wi¹zanie. Spróbujmy wznieœæ siê ponad podzia³y
polityczne i zachowaæ siê racjonalnie. Wtedy da-
my wiêcej czasu na prawdopodobny, mo¿liwy po-
wrót do ca³oœciowych rozwi¹zañ dotycz¹cych me-
diów publicznych i byæ mo¿e wtedy zniesiemy tak-
¿e rozmaite elementy ryzyka, które trzeba do-
strzegaæ.

Te media, tak jak s¹ dzisiaj zarz¹dzane zaró-
wno pod wzglêdem politycznym, jak i mened¿er-
skim, s¹ nie do zaakceptowania. Ale jednoczeœnie
nie nale¿y z tej prawdy, dla mnie oczywistej, wy-
ci¹gaæ wniosku polegaj¹cego na tym, ¿e mo¿na na
przyk³ad obcinaæ im fundusze. Dlatego ¿e wtedy
rzeczywiœcie byæ mo¿e nie bêd¹ w stanie funkcjo-
nowaæ.

I na zakoñczenie ju¿ taka osobista uwaga do
pana senatora Andrzejewskiego po tym, jak po-
pieram jego poprawkê. By³em trochê za¿enowany
pañsk¹ reakcj¹ na moj¹ uwagê dotycz¹c¹ oczywi-
stej sytuacji. Pan prezes Krajowej Rady zachowa³
siê, w sposób zupe³nie oczywisty, niew³aœciwie.
Sam to zrozumia³ i po pewnym czasie za to prze-
prosi³. Ale odnios³em wra¿enie, ¿e pan, natych-
miast zg³aszaj¹c wniosek przeciwny w stosunku
do mojego, bardziej kierowa³ siê emocjami polity-
cznymi ni¿ racj¹, i to oczywist¹. Dziêkujê bardzo.
(Oklaski)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Bardzo dziêkujê, Panie Senatorze.
Zapraszam teraz pani¹ senator Barbarê Borys-

-Damiêck¹.

Senator Barbara Borys-Damiêcka:
Dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Drodzy Pañstwo!
Myœlê, ¿e zainteresowanie moj¹ osob¹ ju¿ tro-

szkê os³ab³o, ale poniewa¿ na pocz¹tku debaty
pañstwo tak intensywnie chcieli wiedzieæ, kto
i dlaczego wstrzyma³ siê od g³osu – ¿eby by³o dla
wszystkich jasne – wiêc ja oczywiœcie postanowi-
³am na ten temat powiedzieæ. Czêœæ mojej wypo-
wiedzi bêdzie równie¿ g³osem w debacie zwi¹zanej
z abonamentem.

Najpierw chcia³abym odpowiedzieæ na dodat-
kowe pytania, które pad³y oprócz pytania: dlacze-
go? Ktoœ z pañstwa powiedzia³, ¿e byæ mo¿e moja
decyzja by³a taka, bo siê uto¿samiam z apelem,
który zosta³ podpisany przez twórców. Otó¿ chcê
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wyjaœniæ kategorycznie i jednoznacznie: wrêcz
przeciwnie, ja siê z tym apelem absolutnie nie
uto¿samiam. Ja siê odcinam od tego apelu, ponie-
wa¿ nie wiem, kto go napisa³. Ale te¿ wiêkszoœæ
kolegów z mojego œrodowiska, którzy to podpisali,
nie wie, kto to napisa³. Oni to dostali do podpisa-
nia. Poniewa¿ pokazywa³o siê szereg rzeczy – zna-
my reakcjê Anny Dymnej, znamy reakcjê przewo-
dnicz¹cej Polskiej Akcji Humanitarnej, znamy re-
akcjê Jurka Owsiaka, niestety, po fakcie – to dla
mnie jest jeszcze jeden dowód, ¿e mam racjê, i¿
nie przy³¹czy³am siê do tego apelu.

Uwa¿am, ¿e moje œrodowisko wie tak ma³o na
temat abonamentu, ¿e w tej sprawie w ogóle nie
powinno zabieraæ g³osu.

(Senator Czes³aw Ryszka: Tu chodzi o apel
dziennikarzy i artystów.)

Tak, tak, tak. Ale artyœci to te¿ moje œrodowisko.
(Senator Czes³aw Ryszka: Ale to s¹ odrêbne

apele.)
Dziennikarze te¿.
(Wicemarsza³ek Krystyna Bochenek: Ale proszê

nie przerywaæ pani senator wywodu.)
Ja mówiê o wszystkich apelach, jakie powsta³y.
(Senator Czes³aw Ryszka: Ja mówiê o tym,

¿e…)
(Wicemarsza³ek Krystyna Bochenek: Panie Se-

natorze, proszê nie przerywaæ. Teraz jest wy-
st¹pienie.)

Ja siê z ¿adnym apelem nie uto¿samiam, po
prostu kierujê siê zdrowym rozs¹dkiem i tym, co
wiem na temat mediów.

Chcia³abym powiedzieæ coœ panu senatorowi,
który w kpi¹cy sposób domaga³ siê wyjaœnienia
i powiedzia³, ¿e mo¿e nie wiedzia³am, co robiê. Pa-
nie Senatorze, ja z mediami jestem zwi¹zana po-
nad czterdzieœci lat. Przepraszam, ¿e bezczelnie
powiem, ale w tej sprawie pan mi do piêt nie dora-
sta, mimo ¿e jest pan s³usznego wzrostu, wiêc…

(Senator Piotr Kaleta: Zaraz bêdzie mój g³os
w dyskusji.)

…proszê takich z³oœliwych uwag nie robiæ.
Odpowiadam dalej. Proszê pañstwa, powód, dla

którego wstrzyma³am siê od g³osu, jest niesamowi-
cie prozaiczny. W tej sprawie nie ma ¿adnej sensa-
cji. Ja siê wstrzyma³am od g³osu dlatego, ¿e dysku-
sja na posiedzeniu komisji w pewnym momencie
zaczê³a siê krêciæ w kó³ko, zaczêliœmy siê krêciæ
wokó³ w³asnej osi, a poniewa¿ by³o czterech sena-
torów na czterech – prawda, Panie Przewodnicz¹cy
– wiêc grozi³ nam pat, to, ¿e bêdziemy tak g³osowaæ
i g³osowaæ w nieskoñczonoœæ. Uwa¿a³am, ¿e ju¿ te-
maty zosta³y wyczerpane i postanowi³am po pro-
stu przerwaæ patow¹ sytuacjê. Dlatego wstrzyma-
³am siê od g³osu. To jest bardzo prozaiczny powód.

Ale, generalnie rzecz bior¹c, podpisujê siê pod
tym – ¿eby do koñca wszystko wyjaœniæ – jestem
ca³kowicie za ustaw¹ i za zwolnieniem emerytów

i wszystkich w niej wymienionych z abonamentu,
poniewa¿ po prostu uwa¿am, ¿e w tym kraju nale-
¿y siê to emerytom i ludziom ¿yj¹cym na skraju
mo¿liwoœci finansowych.

Chcê pañstwu zwróciæ uwagê, ¿e pomys³ zwol-
nienia emerytów, rencistów, bezdomnych, ludzi
chorych, niewidomych itd. wraca³ wielokrotnie,
tak samo jak problem nieœci¹galnoœci abonamen-
tu. Ja siê z nim boryka³am w 1992 r., bêd¹c sze-
fem Telewizji Polskiej. Ten problem ca³y czas wi-
sia³. To by³ ca³y czas wielki problem, nabrzmia³y.
Jak pañstwo zajrz¹ do opracowania, które wszys-
cy dostali do skrzynek senatorskich, a które to op-
racowanie prawdopodobnie jest konglomeratem
ró¿nych zdañ z telewizji publicznej, to proszê, tam
jest taki wykres. Mo¿na zobaczyæ, ¿e prawdziwe
du¿e t¹pniêcie, jeœli chodzi o abonament, na-
st¹pi³o w 2002 r., proszê pañstwa. Nie muszê mó-
wiæ, kto wtedy rz¹dzi³, kto podejmowa³ decyzje
itd. Problem abonamentu od 1992 r. by³ bardzo
bolesny dla radia i telewizji publicznej, poniewa¿
w tych latach ¿aden rz¹d oraz ¿adna opcja polity-
czna nie byli w stanie podj¹æ decyzji, mimo ¿e by³o
szereg ró¿nych pomys³ów i projektów: poczta; po-
datek; trójki, które odwiedza³yby nas w domu
i sprawdza³y, ile odbiorników kto ma i gdzie itd.,
itd. Szereg ró¿nych takich rzeczy. Nikt nie odwa-
¿y³ siê podj¹æ jakiejkolwiek decyzji, spróbowaæ
dzia³aæ i zacz¹æ to wprowadzaæ w ¿ycie.

Wydaje mi siê, ¿e jest najwy¿sza pora, ¿eby roz-
pocz¹æ pewne dzia³ania i sprawê abonamentu za-
³atwiæ pozytywnie, bior¹c pod uwagê, ¿e nie ma ta-
kiej osoby w ¿adnej opcji politycznej – œmiem to
twierdziæ – która d¹¿y³aby do likwidacji telewizji
publicznej. Wszyscy opowiadamy siê za istnieniem
i funkcjonowaniem telewizji publicznej, która
spe³nia³aby misjê. To s³ynne s³owo „misja”. Opo-
wiadamy siê te¿ za tym, ¿eby na to sz³y pieni¹dze
i ¿ebyœmy programów misyjnych czy programów
wartoœciowych nie ogl¹dali po 23.00, ¿eby Teatr
Telewizji wróci³ na w³aœciwe miejsce i o w³aœciwym
czasie, ¿eby by³ teatr dla dzieci, ¿eby by³y programy
edukacyjne zwi¹zane z jêzykiem polskim. Ja sama
wyst¹pi³am z interpelacj¹ do prezesa TVP w spra-
wie tego, ¿e takich programów w telewizji publicz-
nej w ogóle nie mamy, a by³y robione wspólnie
z Rad¹ Jêzyka Polskiego. I tak bym mog³a mno¿yæ
i mno¿yæ. Jest szereg ró¿nych rzeczy, które chcieli-
byœmy widzieæ w sensownie u³o¿onej ramówce. I to
jest ca³a tajemnica mojego wstrzymania siê od g³o-
su. Dziêkujê, Pani Marsza³ek. (Oklaski)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Bardzo dziêkujê pani senator Barbarze Borys-

-Damiêckiej.
Teraz zapraszam senatora Stanis³awa Jurce-

wicza, potem pani¹ senator Janinê Fetliñsk¹
i Stanis³awa Gogacza.
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Senator Stanis³aw Jurcewicz:

Pani Marsza³ek! Wysoki Senacie!
Chcia³bym zabraæ g³os, ale nie mówiæ o przy-

sz³oœci, tylko oprzeæ siê na przesz³oœci, bo myœlê,
¿e przesz³oœæ jest jednym z elementów tworzenia
przysz³oœci.

Cieszê, ¿e jest tu pan przewodnicz¹cy Krajowej
Rady, poniewa¿ chyba nie wypada wypowiadaæ
z tej mównicy prawd i pó³prawd. Otó¿ powiedzia-
no o tworzeniu rezerwy, ale nie powiedziano, proszê
pañstwa, na co ta rezerwa. Nie odpowiedziano na
moje pytanie, czy prawd¹ jest, ¿e 130 milionów z³
gdzieœ bêdzie zabukowane, jakie s¹ odprawy, w ja-
kiej wysokoœci – nie otrzymaliœmy tych informacji,
a to s¹ fakty, bo pieni¹dze te s¹ wydawane.

Nastêpna sprawa, przywo³am pewne fakty.
Otó¿, proszê pañstwa, w 2007 r., wed³ug tego ar-
tyku³u prasowego, na który bêdê siê powo³ywa³,
za prezesury obecnego szefa Telewizji Polskiej za-
trudniono dodatkowo – s¹ to dane z biura kadr –
jedenaœcie osób. Pensje: od 5 do 20 tysiêcy z³,
z czego wychodzi, ¿e œrednia pensja to oko³o 10 ty-
siêcy, razy jedenaœcie – to jest 100 tysiêcy z³ mie-
siêcznie plus pochodne. Czy¿ œrodki te nie mog³y-
by iœæ na inne cele, cele misji publicznej? Ale to nie
wszystko. S¹ osoby zatrudnione do pracy w biu-
rze na czas nieokreœlony, których obecnoœæ, jak
mówi¹ pracownicy, jest zagadkowa – w pracy siê
pojawiaj¹ tylko czasami. Dlaczego to nie zosta³o
wyjaœnione? Dlaczego Krajowa Rada Radiofonii
i Telewizji nie odnios³a siê do tego tematu? Nie bê-
dê ju¿ wymienia³ nazwisk, one tu s¹ wymienione.
Ale zacytujê jeden fragment: „W biurze kadr mo¿-
na us³yszeæ, ¿e do pracy w ogóle nie przychodzi,
nie podpisuje siê na liœcie obecnoœci, bo tam nie
figuruje”. Pyta³em, czy to prawda? Na to maj¹ byæ
wydawane pieni¹dze publiczne, sk¹dkolwiek one
pochodz¹? Myœlê, ¿e nie. To by³y przyk³ady z Tele-
wizji Polskiej.

Przepraszam, ale ja nie przyjmujê argumentów
senatora Kalety. Pyta³em, jak wydawane s¹ pie-
ni¹dze. Pyta³em o to, jak jest prowadzone radio.
Cieszê siê ogromnie, ju¿ trzeci raz kierujê do pana
przewodnicz¹cego Krajowej Rady Radiofonii i Te-
lewizji te s³owa, ¿e nareszcie wype³ni swój statuto-
wy obowi¹zek i powo³a cz³onka rady nadzorczej
radia. Myœlê, ¿e to jest bardzo wa¿ne. Pyta³em
o to, jak s¹ przestrzegane prawa pracowników.
Nie mogê siê zgodziæ, ¿e restrukturyzacja mo¿e siê
wi¹zaæ z naruszeniem prawa pracowniczego, bo
s¹d to stwierdzi³. Czy tak¹ drog¹… Czy za te pie-
ni¹dze publiczne tak nale¿y kierowaæ firm¹?

Proszê pañstwa, jak ta misja jest spe³niana, wi-
dz¹ wszyscy. Mam nadziejê, ¿e zadane tu dzisiaj
przeze mnie pytania, przywo³ane przyk³ady,
stwierdzone, mam nadziejê, przez wiarygodne
Ÿród³a, pokazuj¹, jak wydawane s¹ pieni¹dze. Czy
mog¹ byæ wydawane lepiej? Ale¿ oczywiœcie, ¿e
tak. I powtórzê za panem senatorem Piechnicz-

kiem: dlaczego nie ogl¹damy mistrzostw œwiata?
Przecie¿ miliony ludzi w Polsce p³ac¹ abonament
i nie mog¹ zobaczyæ nawet Mistrzostw Europy,
imprezy, która odbywa siê raz na cztery lata.

Zada³em te¿ pytanie, kto i ile pieniêdzy wyda³
na promocjê spraw zwi¹zanych z abonamentem.
Ale tak naprawdê ja siê cieszê, bo tu wyraŸnie wi-
daæ, proszê pañstwa, ¿e dziwnym trafem od
2005 r. – byæ mo¿e to przypadek – wp³aty z tytu³u
abonamentu malej¹ w sposób drastyczny, to jest
zawarte w tym materiale. A co do sposobu finan-
sowania – to te¿ jest zawarte w tym materiale, któ-
ry przywo³ujê – najbardziej rozpowszechniony
w pañstwach europejskich jest system mieszany
finansowania mediów publicznych, w tym mog¹
byæ równie¿ œrodki z dotacji bud¿etowej. Trudno
zrozumieæ dlaczego tak jasno, twardo mówi siê
tutaj, ¿e to nie mo¿e byæ finansowane…

Na zakoñczenie ju¿ chcê powiedzieæ, proszê
pañstwa, ¿e po raz kolejny s³yszê od pana senato-
ra Ryszki takie okreœlenia: zniszczenie, sprzeda¿,
ukrywanie – to jêzyk jak z filmu gangsterskiego.

(Senator Czes³aw Ryszka: W³aœnie, bo to jest
gangsterskie dzia³anie.)

To jest jêzyk rodem z filmu gangsterskiego.
(Rozmowy na sali)
Ale cieszê siê z jednej opinii, któr¹ pan wyg³osi³

i któr¹ chcê na zakoñczenie przypomnieæ. Wiele
osób nie rozumie, dlaczego ma p³aciæ. Ja siê z tym
zgadzam. Myœlê, ¿e ten rz¹d w³aœnie dojrza³ do te-
go, ¿eby nie mówiæ o emerytach, ale tam, gdzie
mo¿na, podejmowaæ decyzje, aby im ¿y³o siê le-
piej. Dziêkujê bardzo. (Oklaski)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Zapraszam pani¹ senator Fetliñsk¹.
Przypominam pañstwu senatorom, przewi-

dzieliœmy, ¿e nasze obrady potrwaj¹ dziœ do
osiemnastej. Proszê mieæ to na uwadze.

Senator Janina Fetliñska:

Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo!
Nie wykorzystam w pe³ni swego czasu, bo uwa-

¿am, ¿e bardzo wiele ju¿ tu powiedziano. Chcê
przypomnieæ, ¿e dzisiaj mija dziewiêtnasta rocz-
nica wolnych wyborów w powojennej Polsce. W³a-
œciwie to dzisiaj mo¿emy powiedzieæ, ¿e œwiêtuje-
my dziewiêtnastolecie III RP.

I nad czym obradujemy w tym dniu w Senacie
Rzeczypospolitej Polskiej? Otó¿ zamiast nawi¹za-
nia do najlepszych d¹¿eñ i tradycji wolnoœcio-
wych, zamiast pracy nad kszta³towaniem ³adu
medialnego w ustawie abonamentowej, d¹¿ymy
do destabilizacji resztek ³adu medialnego, do po-
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g³êbienia chaosu. Odcinanie finansowania me-
diów z abonamentu pod przykrywk¹ litoœci nad
najbiedniejszymi doskonale temu s³u¿y. Cokol-
wiek by przedstawiaæ w argumentacji za dzisiej-
sz¹ ustaw¹, abonament jest podstaw¹ utrzyma-
nia mediów publicznych w wiêkszoœci krajów eu-
ropejskich.

Pan senator Owczarek mówi³, ¿e Krajowa Rada
powinna dbaæ bardziej o pobór abonamentu.
Tymczasem Platforma Obywatelska, jej liderzy
i dzia³acze ci¹gle podkreœlaj¹, ¿e to jest niepo-
trzebne, wiêc tego rodzaju rady i sentencje to coœ
na kszta³t dmuchania pod wiatr czy namawiania
do dmuchania pod wiatr. A argumenty przedsta-
wione przez mojego przedmówcê, pana senatora
Jurcewicza? Fakty, o których wiedzy na pewno
nie uzyska³ z Krajowej Rady, bo wiele mówi³ o tym
jej przewodnicz¹cy tu, w tym miejscu. Wydaje mi
siê, ¿e cytuje pan artyku³y tytu³ów prasowych,
które s¹ zainteresowane przejêciem mediów tele-
wizyjnych i radiowych, tak mi to wygl¹da. Za-
miast propañstwowego myœlenia o trudnym po³o-
¿eniu geopolitycznym kraju, takimi nieodpowie-
dzialnymi i nieprzygotowanymi inicjatywami pod-
cinamy zdolnoœæ pañstwa do rzetelnej informacji.
Oszczêdnoœci emerytów, Wysoka Izbo, bêd¹ nie-
wspó³miernie mniejsze ni¿ szkody spo³eczne wy-
rz¹dzone takimi nieodpowiedzialnymi inicjatywa-
mi ograniczaj¹cymi zdolnoœæ pañstwa do rzetel-
nej informacji. Wspomniano ju¿, ¿e Holandia
i niektóre inne kraje dokona³y zmian i wycofa³y siê
z abonamentu. Dzisiaj szukaj¹ powrotu do abo-
namentowego finansowania, ale wróciæ do tej for-
my jest bardzo trudno. Pytam, dlaczego Platforma
Obywatelska i PSL nie chc¹ czerpaæ z wynika-
j¹cych z tego doœwiadczenia wniosków?

Jesteœmy w okresie transformacji, przejœcia od
komunizmu do kapitalizmu. Niewidzialna rêka
rynku w kraju targanym sprzecznoœciami i w dal-
szym ci¹gu korupcj¹ mo¿e byæ tak zwan¹ rêk¹
boksera i znokautowaæ polskie media publiczne.
Polsk¹ racj¹ stanu jest zapewnienie Polakom pra-
wa do rzetelnej informacji, prawa do istnienia me-
diów publicznych. Wszelka manipulacja, tak¿e
populizm tej ustawy, nie s³u¿y Polsce. Nie s³u¿y
tak¿e przechodzenie od upolitycznienia mediów
do ich urz¹dowienia, bowiem nie sprzyja to ³adowi
medialnemu.

Dlatego sk³adam wniosek o odrzucenie tej
ustawy w ca³oœci i proszê, aby Wysoki Senat roz-
wa¿y³ ten wniosek, kieruj¹c siê dobrem narodu,
a nie populizmem.

I ju¿ na koniec, tak na marginesie, chcia³abym
powiedzieæ, ¿e jestem pielêgniark¹, czêsto to pod-
kreœlam. Pielêgniarki maj¹ empatiê, któr¹
kszta³tuj¹ w kontakcie z cz³owiekiem chorym
i zdrowym. I muszê powiedzieæ, ¿e s³uchaj¹c dzi-
siaj bardzo uwa¿nie naszej debaty, nie zauwa¿y-

³am, ¿eby przewodnicz¹cy KRRiT, pan Witold Ko-
³odziejski, kogoœ obrazi³, ¿eby powiedzia³ coœ
przykrego, na przyk³ad, ¿e ktoœ komuœ do piêt nie
dorasta. Naprawdê nie zauwa¿y³am. I dlatego jes-
tem w przykrej sytuacji. Zauwa¿y³am przyspie-
szony oddech i tak, jak to jest w emocjach, kiedy
zabiega siê o coœ, co jest wa¿ne, i o co siê walczy,
pewien poziom stresu. Dlatego jestem zdziwiona,
¿e to wyst¹pienie potraktowano jako obraŸliwe.
Naprawdê jestem zszokowana. Jak mo¿na w ta-
kim razie debatowaæ bez obawy, ¿e siê kogoœ ura-
zi, je¿eli chce siê przedstawiæ problem? Czasami
te emocje s¹ po prostu naturalnym objawem tego,
¿e robi siê coœ z wielkim sercem, bo siê jest patrio-
t¹. Dziêkujê bardzo. (Oklaski)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Dziêkujê bardzo pani senator Fetliñskiej. Dziê-
kujê za troskê o stan zdrowia wysokich urzêdni-
ków pañstwowych.

Zapraszam pana senatora Stanis³awa Gogacza.

Senator Stanis³aw Gogacz:
Pani Marsza³ek! Panie i Panowie Senatorowie!
Chcia³bym zwróciæ uwagê, ¿e pomimo i¿ dys-

kutujemy wci¹¿ nad przedmiotow¹ ustaw¹, nasza
dyskusja przerodzi³a siê w zasadzie w dyskusjê
dotycz¹c¹ instytucji abonamentu w ogóle. Nie
dyskutujemy o tym, ¿e zmniejsza siê zakres pod-
miotowy, ale mówimy, ¿e instytucja abonamentu
jest niepotrzebna, jest z³a i te akcenty dominuj¹
w naszej dyskusji.

Chcia³bym zwróciæ uwagê, ¿e to, co musi dzi-
wiæ, to fakt, ¿e z jednej strony krytykuje siê insty-
tucjê abonamentu, a z drugiej nie proponuje siê
alternatywnych rozwi¹zañ. Chcemy odejœæ od te-
go rozwi¹zania, rozwi¹zania nie naszego, orygi-
nalnego, polskiego, ale rozwi¹zania sprawdzone-
go ju¿ w innych czêœciach Europy. Z materia³ów,
które otrzymaliœmy czy to od prezesa Telewizji
Polskiej, czy od przewodnicz¹cego Krajowej Rady
Radiofonii i Telewizji, mo¿emy wywnioskowaæ, ¿e
instytucja abonamentu jest instytucj¹ sprawdzo-
n¹. W takiej sytuacji musi dziwiæ tak du¿a kryty-
ka tego rozwi¹zania.

Proszê pañstwa, w uzasadnieniu do tej ustawy
znajdujemy informacjê, ¿e tê daninê, jak czytamy
w uzasadnieniu wnioskodawców, inicjatorów te-
go rozwi¹zania – a jak wynika z innej czêœci uzasa-
dnienia, danin¹ jest tu nazywany abonament ra-
diowo-telewizyjny – wnosiæ winny jedynie grupy
obywateli i podmioty gospodarcze, które bez trwa-
³ych ograniczeñ uczestniczyæ mog¹ w wytwarza-
niu dochodu narodowego. I w zasadzie wszystko
by³oby w porz¹dku, gdyby nie to, ¿e brakuje mi tu
troski o to, aby sprawiæ, ¿e w³aœnie ci obywatele,
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te podmioty gospodarcze bêd¹ mog³y p³aciæ, uisz-
czaæ te œwiadczenia abonamentowe.

Tak jak powiedzia³em, z jednej strony d¹¿y siê
do zlikwidowania abonamentu, z drugiej nie pro-
ponuje siê nic w zamian. Mówi¹c o tym, ¿e obywa-
tele powinni wp³acaæ te œwiadczenia, nie mówi siê,
w jaki sposób spowodowaæ, ¿eby to robili. Tym bar-
dziej ¿e w dalszej czêœci propozycji zmian legisla-
cyjnych znajdujemy informacjê o tym, ¿e inicjato-
rzy chc¹ wykreœliæ ust. 2 w art. 4, który w obecnie
obowi¹zuj¹cym kszta³cie stwierdza, ¿e gospodar-
stwo, gdzie zamieszkuj¹ minimum dwie osoby po-
wy¿ej dwudziestego szóstego roku ¿ycia, jest zobo-
wi¹zane do p³acenia abonamentu. Wykreœlaj¹c
ten ustêp, inicjatorzy zwalniaj¹ takie gospodar-
stwa z p³acenia op³at. Wniosek z tego jest jeden – ze
strony inicjatorów brak troski o pozyskiwanie tych
œwiadczeñ, o to, ¿eby zrekompensowaæ utratê
œrodków, które nie wp³yn¹ do bud¿etu Polskiego
Radia i Telewizji Polskiej. Mówiliœmy o 400 czy
500 milionach z³. A tutaj brak tej troski.

Proszê pañstwa, dlaczego ja dziœ zapyta³em…
Powiedziano mi, ¿e to wykracza poza zakres usta-
wy. Niemniej jednak wydaje mi siê, ¿e skoro Euro-
pa tak dobrze sobie poradzi³a, ¿e z abonamentu, na
przyk³ad w krajach skandynawskich, mo¿na
œci¹gn¹æ nawet 90% œrodków, a w innych krajach
niewiele mniej… Nie wiem co prawda sk¹d tê staty-
stykê wzi¹³ pan senator Owczarek, ja s³ucha³em
i nie mog³em w to uwierzyæ, ale materia³y, które
otrzyma³em, jasno wskazuj¹, ¿e wszystko przema-
wia na korzyœæ rozwi¹zania abonamentowego. Py-
tam wiêc, dlaczego – skoro w innych pañstwach
mo¿na wyegzekwowaæ te op³aty – inicjatorzy nie
zatroskali siê przy tej okazji, ¿eby w Polsce wpro-
wadziæ rozwi¹zania egzekucyjne? Ja przyjrza³em
siê, zreszt¹ w tych materia³ach, które otrzymaliœ-
my, w ekspertyzie Ministerstwa Finansów pocho-
dz¹cej jeszcze z 2006 r. stwierdza siê , ¿e problem
niemo¿liwoœci wywi¹zywania siê przez pañstwowe
przedsiêbiorstwo u¿ytecznoœci publicznej „Poczta
Polska” z obowi¹zków na³o¿onych na nie ustaw¹
abonamentow¹ wynika z braku w tej ustawie regu-
lacji niezbêdnych do ¿¹dania zap³aty op³at abona-
mentowych i op³at za u¿ytkowanie niezarejestro-
wanego odbiornika radiowego lub telewizyjnego na
drodze egzekucyjnej. Krótko mówi¹c, brak regula-
cji niezbêdnych do stwierdzenia wymagalnoœci
tych nale¿noœci w praktyce uniemo¿liwia ich przy-
musowe dochodzenie. Dlaczego przy okazji tej no-
welizacji nie mielibyœmy uzupe³niæ zapisów ustawy
oabonamenciew³aœnieo teprzepisyegzekucyjne?

W tym miejscu niech mi bêdzie wolno pokusiæ
siê o pewn¹ refleksjê. W zwi¹zku z tym, ¿e dzisiaj
pada³y ró¿ne kwoty, i ja powo³am siê na jedno ze
Ÿróde³. W piœmie przewodnicz¹cego Krajowej Ra-
dy Radiofonii i Telewizji z dnia 21 kwietnia bie-
¿¹cego roku w za³¹czniku nr 1 znajdujemy infor-

macjê, ¿e liczba gospodarstw domowych uiszcza-
j¹cych op³aty abonamentowe wynosi 5 milionów
798 tysiêcy z³, to jest 43,5%. Je¿eli przywo³ujê tê
wielkoœæ, to tylko po to, ¿eby zwróciæ uwagê na po-
przedni¹ moj¹ wypowiedŸ, a mianowicie na to, ¿e
pomimo braku przepisów, które pozwala³yby na
wyegzekwowanie op³at abonamentowych, pomi-
mo tak nieprzychylnej atmosfery 43,5% gospo-
darstw rodzinnych Polaków abonament p³aci, i to
bez ¿adnej egzekucji, bez ¿adnej egzekutywy.
Przecie¿ to bardzo dobrze œwiadczy nie tylko o po-
stawach tych osób, ale równie¿ o tym, ¿e w Polsce
jest ogromna odpowiedzialnoœæ za tê wartoœæ, ja-
k¹ s¹ media publiczne.

Proszê pañstwa, je¿eli chodzi o atmosferê wo-
kó³ mass mediów… Je¿eli dyskutujemy dziœ w za-
sadzie o tym, czy takie rozwi¹zanie jak abona-
ment ma istnieæ, czy te¿ nie, to wszystko to siê
dzieje w atmosferze wci¹¿ nap³ywaj¹cych do nas
sygna³ów o tym, ¿e 1 stycznia 2009 r. ten abona-
ment zostanie zlikwidowany. Nawet dzisiaj w Pol-
skim Radiu, chyba w Programie I, przewodni-
cz¹cy Klubu Parlamentarnego Platformy Obywa-
telskiej, pan Zbigniew Chlebowski, wypowiada³
siê, ¿e zmierzamy do ca³kowitego zlikwidowania
abonamentu. Jak mo¿na dzisiaj, kiedy dyskutu-
jemy nad zmniejszeniem zakresu podmiotowego,
kiedy zdajemy sobie sprawê, ¿e bardzo wielu eme-
rytów, rencistów, krótko mówi¹c osób, które p³a-
c¹ abonament i które ju¿ zap³aci³y za ca³y rok,
czyli w sumie do 1 stycznia 2009 r., jak mo¿na
w takiej sytuacji zrozumieæ wypowiedzi polityków
Platformy o tym, ¿e w zasadzie zmierzamy do tego,
¿eby ca³kowicie zlikwidowaæ abonament? Czy
w takim razie jest to coœ, co mo¿na traktowaæ jako
wartoœæ dla potencjalnych beneficjentów? Czy nie
jest to po prostu instrumentalne potraktowanie
emerytów i rencistów, skoro i tak 1 stycznia
2009 r. ma zostaæ zlikwidowany abonament?

Proszê pañstwa, chcia³bym przy tej okazji po-
przeæ dzia³ania zmierzaj¹ce do tego, ¿ebyœmy od-
rzucili dziœ ten projekt, tê dyskusjê powinniœmy
natomiast albo prze³o¿yæ, albo po³¹czyæ razem
z dyskusj¹ nad ca³ym mechanizmem finansowa-
nia Polskiego Radia i Telewizji Polskiej lub z jak¹œ
inn¹. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Bardzo dziêkujê.
Zapraszam pana senatora W³adys³awa Zenona

Ortyla.

Senator W³adys³aw Ortyl:
Dziêkujê bardzo.
Pani Marsza³ek! Wysoki Senacie!
Ja myœlê, ¿e w tej dyskusji jest bardzo du¿o

emocji, emocji i pozytywnych, i momentami nega-
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tywnych. Chcê powiedzieæ, ¿e to dzieje siê od sa-
mego pocz¹tku, ale jest to te¿ w pewnym sensie
zrozumia³e, dlatego ¿e dawno nie by³o takiego po-
litycznego sprawozdania z pracy komisji. Rozpo-
cz¹³ to pan senator Grzyb i powiedzia³ nam, ¿e iluœ
tam senatorów z Platformy by³o za, iluœ z PiS by³o
za, iluœ by³o przeciw, ktoœ siê wstrzyma³ od g³osu.
Zaczêliœmy dochodziæ, kto to zrobi³, pad³o takie
pytanie. Potem by³o zdziwienie pani marsza³ek,
dlaczego ktoœ o to pyta. Trzeba jednak pamiêtaæ
o tym, ¿e jak siê wywo³a jak¹œ akcjê, to w wyniku
tej akcji powstaje tak¿e reakcja. Tak jest w polity-
ce, tak jest w przyrodzie, tak jest w fizyce. I myœlê,
¿e ten pocz¹tek zdecydowa³ o pewnych negaty-
wnych emocjach, które póŸniej pojawi³y siê w dys-
kusji.

Myœlê, ¿e tak samo akcjê i reakcjê wywo³a³ pre-
mier Tusk, mówi¹c, ¿e abonament jest zbêdny,
niepotrzebny. Na konsekwencje tego nie trzeba
by³o d³ugo czekaæ. Ale dzisiaj ju¿ nie przek³ada siê
to na propozycjê ustawow¹, te s³owa premiera
Tuska nie prze³o¿y³y siê na propozycjê ustawow¹
i nie ma propozycji kompletnej likwidacji abona-
mentu – jest jakaœ czêœciowa ulga, ulga wprowa-
dzona dla grupy emerytów, rencistów, osób w ja-
kiœ sposób niezbyt dzisiaj docenianych finanso-
wo. Oczywiœcie myœlê, ¿e to jest s³uszne, ale
w œlad za t¹ propozycj¹ nie posz³a ¿adna rekom-
pensata finansowa dla publicznych mediów,
o których dzisiaj tak du¿o dobrego mówiliœmy. Je-
szcze nie tak dawno… Czêsto te¿ powtarzane s¹ te
s³owa, ¿e nie bêdzie ¿adnego przekazywania za-
dañ, ¿adnego delegowania uprawnieñ, ¿eby
w œlad za tym nie posz³o pokrywanie kosztów fi-
nansowych, które przy takiej okazji siê pojawiaj¹.
To s¹ s³owa, to s¹ deklaracje przywódców, wa¿-
nych osób z Platformy Obywatelskiej, z pier-
wszych stron gazet, ¿e tak brzydko powiem. Na-
prawdê trudno siê dopatrzyæ konsekwencji w tej
propozycji zmian ustawowych.

Teraz, proszê pañstwa, to, co ju¿ wczeœniej po-
wiedzia³em i mo¿e jeszcze powtórzê. Dotyczy to
tak zwanego braku starannoœci w procesie legis-
lacyjnym, takiej podstawowej przyzwoitoœci,
mo¿na nawet tak powiedzieæ. Mamy tutaj przypa-
dek takiej regulacji cz¹stkowej, punktowej, która
nie rozwi¹zuje wszystkich spraw i problemów –
o tym ka¿dy mówi. Mamy zapowiedŸ komplekso-
wego podejœcia, wiêc po co coœ, co na chwilê rozre-
guluje pewien rynek i za chwilê bêdzie, moim zda-
niem, ustaw¹ przynajmniej we fragmentach nie-
potrzebn¹. Nara¿amy siê na koniecznoœæ zwrotu
nadp³aconych op³at abonamentowych, wprowa-
dzamy pewien chaos, wprowadzamy dodatkowe
koszty tych operacji, bo one przecie¿ bêd¹, tutaj
nic nie odbêdzie siê bez kosztów, nie mamy okreœ-
lonych skutków finansowych. Ktoœ powie, ¿e nie
potrzeba. Tak samo jak niepotrzebna jest, niewy-

magana jest opinia rz¹du w tej sprawie. Ale ju¿
arogancj¹ jest mówienie: dzisiaj uchwalcie tê
ustawê, a my jutro jako rz¹d damy opiniê. To ju¿
jest arogancja, proszê pañstwa, bo tak… Czy rz¹d
nie mia³ na to czasu? Czy nie móg³ siê do tego od-
nieœæ? Ja tego w ogóle nie rozumiem. Argumento-
wanie, ¿e coœ jest niepotrzebne, jak to jest ewiden-
tne i oczywiste, jest – w moim odczuciu, naprawdê
– pewn¹ arogancj¹.

Myœlê, ¿e, je¿eli taka bêdzie decyzja i ta ustawa
przejdzie, przy³o¿ymy dzisiaj rêkê do zachwiania
podstawami finansowania mediów publicznych,
do zachwiania nimi w trakcie roku bud¿etowego.
I nie jest to taka prosta sprawa, jak tu powiedzia-
no z trybuny, jak mówi³ pan senator Sepio³, ¿e
mo¿na zaci¹gn¹æ po¿yczkê… To nie jest problem
tylko w takich kategoriach. Oczywiœcie ³atwo siê
tak o tym mówi, ale z realizacj¹ tego pomys³u na
rozwi¹zanie problemów naprawdê bêdzie gorzej.

Jest oczywiœcie w kodeksie handlowym, i pañ-
stwo o tym wszyscy wiedz¹, mo¿liwoœæ poci¹gniê-
cia do odpowiedzialnoœci zarz¹du spó³ki za dzia³a-
nie na szkodê tej spó³ki. A tutaj mamy dzia³anie
na szkodê instytucji publicznej poprzez wypowia-
danie pewnych s³ów, sk³adanie pewnych deklara-
cji. I to zrobi³ premier rz¹du – zadzia³a³ na szkodê
instytucji publicznej. Myœlê, ¿e za takie sprawy
odpowiedzialnoœæ polityczn¹ na pewno bêdzie siê
ponosi³o. Trudno siê zgodziæ z senatorem Sepio-
³em, który, podpieraj¹c siê tu… cytuj¹c premiera,
mówi: pokazujmy w telewizji tylko to, czego chc¹
telewidzowie. To jest jak gdyby wprost nawo³ywa-
nie… po prostu zwracanie siê w kierunku telewizji
komercyjnej. Ona taka jest i je¿eli tak to robi, to
oczywiœcie robi Ÿle, a tamten g³os zmierza w takim
kierunku.

Tak ¿e nie mo¿na nic dobrego powiedzieæ o tej
ustawie, o tej, moim zdaniem, deregulacji, niesta-
rannoœci, a tak¿e, w jakichœ momentach, arogan-
cji, która pojawia³a siê w trakcie dyskusji. Dziê-
kujê. (Oklaski)

(Przewodnictwo obrad obejmuje marsza³ek
Bogdan Borusewicz)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Poproszê o zabranie g³osu pana senatora Pio-

trowicza.

Senator Stanis³aw Piotrowicz:

Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
Walka polityczna to zjawisko normalne w de-

mokracji i zupe³nie temu siê nie dziwiê. Ale uwa-
¿am, ¿e s¹ pewne granice tej walki. Tymi granica-
mi s¹ dobro pañstwa, dobro narodu polskiego.
Jakkolwiek dziœ w dyskusji w wiêkszoœci opowia-
dano siê za potrzeb¹ funkcjonowania w naszym
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pañstwie mediów publicznych, nie wyci¹gano
z tego faktu dalej id¹cych wniosków. Wielu te¿ po-
wiada³o, ¿e gwarancj¹ apolitycznoœci mediów jest
miêdzy innymi abonament. Do takiego wniosku
dosz³a wiêkszoœæ krajów Unii Europejskiej. Czê-
sto odwo³ujemy siê do wzorców, czêsto odwo³uje-
my siê do lepiej rozwiniêtych i bogatszych w tra-
dycje demokracji. Dziwi mnie, ¿e dziœ odrzucamy
te rozwi¹zania. To przecie¿ w³aœnie abonament
jest gwarantem apolitycznoœci, bo ¿adna w³adza
nie finansuje wtedy mediów, to obywatele finan-
suj¹ te media. A my dziœ wzbraniamy siê przed
tym. Zaniepokojony by³ tym równie¿ pan senator
Piesiewicz, zaniepokojony by³ pan senator Rulew-
ski. Odwo³ujê siê szczególnie do nich, bo choæ re-
prezentujemy ró¿ne ugrupowania, akurat w tym
wypadku w pe³ni godzê siê z nimi, podzielam te¿
niepokój, jaki w ich wypowiedziach zosta³ zawar-
ty. Senator Piesiewicz, chocia¿ dostrzega manka-
menty niniejszej ustawy, to chce wierzyæ, ¿e zmie-
rza ona w dobrym kierunku. Ale przecie¿ nic nie
wskazuje na to, ¿eby by³ obrany jakiœ dobry kieru-
nek. Gdyby tak¹ wizjê mieli senator Piesiewicz
i senator Rulewski, na pewno by siê ni¹ z nami po-
dzielili. ¯aden z nich o tym nie wspomnia³, bo rze-
czywiœcie ustawa nie pozostawia cienia w¹tpliwo-
œci. Chodzi przede wszystkim… Wydaje siê, ¿e
wniosek jest jeden – odciêcie od abonamentu, nie-
zapewnienie ¿adnego finansowania to upadek
mediów publicznych.

Zdajê sobie sprawê z tego, ¿e pojawiaj¹ siê g³osy
krytyki pod adresem poprzedniej ekipy rz¹dz¹cej,
ale chcia³bym, ¿eby z przesz³oœci, wbrew temu, co
twierdzi³ pan senator Jurcewicz: ¿e on siê nie bê-
dzie zajmowa³ przysz³oœci¹, ale skoncentruje siê
na przesz³oœci… Dobrze, ale ilekroæ koncentruje-
my siê na przesz³oœci, to tylko po to, by wyci¹gn¹æ
dobre wnioski z przesz³oœci na przysz³oœæ. I taki
jest sens analizowania przesz³oœci. Je¿eli by³y z³e
przyk³ady, to pochylam czo³o przed rzeteln¹ kry-
tyk¹. Ale bêdê bardzo wdziêczny, je¿eli nowe roz-
wi¹zania bêd¹ zmierza³y ku dobru, bêd¹ lepsze.
Tymczasem czy likwidacja abonamentu to odpoli-
tycznienie mediów? Czy ograniczenie kompeten-
cji Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji to odpoli-
tycznienie mediów? Czy przekazanie zwierzchni-
ctwa nad Urzêdem Komunikacji Elektronicznej
premierowi to odpolitycznienie mediów? S¹ takie
chwile, kiedy trzeba stan¹æ ponad podzia³ami. Po-
litykiem siê bywa, a cz³owiekiem siê jest. Czêsto
stawiam ten problem w ten sposób: za kilka lat,
gdy bêdê przy goleniu stawa³ przed lustrem, nie
chcia³bym siê wstydziæ swej twarzy. Dlatego te¿
myœlê, ¿e staæ nas dziœ na to, ¿eby siê wznieœæ po-
nad podzia³y polityczne, ¿eby zastanowiæ siê,
w którym kierunku zmierza ta reforma. Bo dla
mnie nie ma w¹tpliwoœci – likwiduje siê abona-
ment i nie pokazuje siê ¿adnej wizji innego finan-

sowania. W moim przekonaniu, zmierza to do lik-
widacji mediów publicznych. Nie bêdê siê rozwo-
dzi³ na temat tego, czy media publiczne funkcjo-
nuj¹ prawid³owo, czy misja publiczna jest rzetel-
nie i dobrze wype³niana. Myœlê, ¿e to jest debata
na zupe³nie inny czas, bo dziœ nie o misji mediów
dyskutujemy, nie o tym, jak one funkcjonuj¹. Na
pewno jest wiele rzeczy, które nale¿a³oby i trzeba
w tych mediach poprawiæ. Dziœ dyskutujemy nad
tym, czy zlikwidowaæ abonament, czy go ograni-
czyæ, czy te¿ nie. W moim przekonaniu, ogranicze-
nie lub likwidacja abonamentu to likwidacja me-
diów publicznych. A myœlê, ¿e chyba nikt na tej
sali tego nie chce. Serdecznie dziêkujê. (Oklaski)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Proszê o zabranie g³osu pana senatora Cicho-

nia. Proszê uprzejmie.

Senator Zbigniew Cichoñ:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Mam wra¿enie, ¿e dzisiaj nasza dyskusja, tak

wielogodzinna, zesz³a na boczne tory i poniek¹d
wróci³a do tego tematu, który nas zajmowa³ parê
tygodni temu, mianowicie do tematu kondycji na-
szej telewizji, do tematu misji publicznej, któr¹
ma ona do spe³nienia. Tymczasem przedmiotem
naszych obrad, przedmiotem analizy ma byæ pro-
jekt ustawy o op³atach abonamentowych. Dlate-
go chcia³bym wróciæ do w³aœciwego tematu
i wskazaæ te elementy, które wzbudzaj¹ mój nie-
pokój i sprzeciw wobec takiej zmiany, jaka jest
proponowana.

Przede wszystkim chcê przypomnieæ, ¿e nim
zostaliœmy senatorami, chyba wszyscy czytaliœ-
my podrêcznik, który otrzymaliœmy, o zasadach
prawid³owej legislacji. I niestety, w kilku pun-
ktach widzê, ¿e one nie zosta³y dochowane w tym
projekcie.

Primo, nie ma ustalonego jednolitego kryte-
rium, wedle którego dokonuje siê zmiany, czyli
poszerzenia krêgu osób zwolnionych od tych op-
³at abonamentowych.

Secundo, nie ma te¿ ustalonych skutków fi-
nansowych tej zmiany.

Tertio, nie mamy analizy, na ile te skutki finan-
sowe – bo ich nie znamy – pozwol¹ na funkcjono-
wanie tej instytucji, o któr¹ przecie¿ nam chodzi.

S¹ to bardzo powa¿ne wady, o których zreszt¹
nie tylko ja wspomina³em, bo przecie¿ i pan sena-
tor Cimoszewicz wspomina³… Ale warto jeszcze
pokrótce do nich wróciæ.

Przede wszystkim, skoro nie ma ustalonego
kryterium dokonywania tych zwolnieñ, to docho-
dzi do pewnych lapsusów, absurdów wrêcz. Z p³a-
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cenia tych op³at abonamentowych zwolnione s¹
osoby zaliczone do I grupy inwalidów albo z orze-
czon¹ ca³kowit¹ niezdolnoœci¹ do pracy na pod-
stawie ustawy o emeryturach i rentach z Fundu-
szu Ubezpieczeñ Spo³ecznych. A ja pytam, dlacze-
go projektodawcy zapomnieli o tym, ¿e s¹ inne
grupy osób uznanych za niezdolne do pracy, tyle
¿e na podstawie ustawy o wypadkach przy pracy?
Dlaczego te osoby zosta³y pominiête? Te¿ stano-
wi¹ pewn¹ grupê osób, na pewno mniejsz¹ w sto-
sunku do tej pierwszej… W myœl zasady równoœci
wobec prawa i sprawiedliwoœci spo³ecznej nale¿y
domagaæ siê, aby równie¿ te osoby by³y objête ta-
kim zwolnieniem, skoro siê je wprowadza. To jest
jedna sprawa.

Druga kwestia. Nikt nie raczy³ oszacowaæ skut-
ków finansowych tego projektu.

I trzecia kwestia. Gdyby ta ustawa wesz³a w ¿y-
cie jeszcze w tym roku, dosz³oby do sytuacji, ¿e in-
stytucja, która ma prawid³owo funkcjonowaæ,
która ma ju¿ ustalony okreœlony bud¿et, miêdzy
innymi w oparciu o prognozê uzyskiwania okreœ-
lonych wp³ywów z op³at abonamentowych, naraz
zostaje pozbawiona tego bud¿etu. To jest niedo-
puszczalna ingerencja, która stawia pod znakiem
zapytania funkcjonowanie czy wrêcz byt takiej in-
stytucji.

Proszê pañstwa, ja bynajmniej nie jestem tutaj
apologet¹ dotychczasowego sposobu funkcjono-
wania telewizji. Sam przyznam szczerze, ¿e wielo-
kroæ po w³¹czeniu telewizora szybko go wy-
³¹czam, bo, doprawdy, najczêœciej nie mo¿na tam
zobaczyæ nic godnego uwagi. Ale, proszê pañstwa,
z samego faktu, ¿e pacjent nieco kuleje, utyka,
wcale nie wynika, ¿e jedynym remedium na uz-
drowienie go jest zastosowanie diety g³odowej,
czyli pozbawienie go œrodków do egzystencji i do
funkcjonowania. Dziêkujê bardzo.(Oklaski)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Proszê pana senatora Sidorowicza o zabranie

g³osu.

Senator W³adys³aw Sidorowicz:
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Myœlê, ¿e jako weteran walki o wolnoœæ, tak¿e

s³owa, muszê zabraæ g³os, poniewa¿ odchodzimy
bardzo daleko od przedmiotowego zakresu usta-
wy, której intencj¹, wraz z poprawk¹ pana sena-
tora Piesiewicza, jest przecie¿ zwolnienie z daniny
czêœci ludzi, tych gorzej uposa¿onych. Ta popraw-
ka wydaje mi siê godna poparcia.

Bardzo siê cieszê, ¿e w tym wstêpie pana Pio-
trowicza by³a próba pokazania rangi takiego wzlo-

tu ponad podzia³y, aczkolwiek oczywiœcie pewne
doœwiadczenie nakazuje zadaæ pytanie, czy to
obowi¹zywa³o wtedy, gdy w grudniu robiliœmy, ¿e
tak powiem, zmianê, której skutki dzisiaj prze¿y-
wamy. Dlaczego jednak ten kontekst jest tak wa¿-
ny? Bo jest kwestia jakoœci debaty publicznej,
która w znacznej mierze zale¿y od mediów publi-
cznych. Pozwol¹ pañstwo, ¿e podam tylko jeden
przyk³ad z wczorajszych „Wiadomoœci”, g³ównego
noœnika informacji, przekazu. Informacja o straj-
ku w Poczcie Polskiej. Pokazani s¹ przywódcy,
którzy mówi¹ o oczekiwaniach. Marginalnie po-
traktowana jest kwestia przyczyn uznawania
przez Pocztê Polsk¹ tego strajku za nielegalny. Nie
przebija siê w tym medium informacja, ¿e zarz¹d
poczty podpisa³ z kilkudziesiêcioma zwi¹zkami,
z wiêkszoœci¹ liczebn¹ zwi¹zków porozumienie
p³acowe, nie jest to okazja do powiedzenia, ¿e ma-
my w tej chwili do czynienia z pewnego rodzaju
patologi¹ zwi¹zków, które licytuj¹ siê w podkrêca-
niu roszczeniowoœci. Krótko mówi¹c, to medium
niejako wzywa do boju. I teraz zadajê sobie pyta-
nie: czy to jest misja publiczna? Nasze wskaŸniki
dotycz¹ce obywatelstwa s¹ dramatycznie z³e. Jes-
teœmy na ostatnim miejscu w Europie w zakresie
aktywnoœci obywatelskiej, aktywnoœci politycz-
nej. Czy media publiczne sprzyjaj¹ debacie? Nie.
To jest, proszê pañstwa, sa³ata. I dlatego myœlê
sobie, ¿e naszym obowi¹zkiem jest w³aœnie wznie-
sienie siê ponad podzia³y, próba wyrwania siê z te-
go krêgu i stworzenia wreszcie platformy, która
rzeczywiœcie zachêca³aby ludzi do postrzegania
z³o¿onoœci tego œwiata, gdzie barwy partyjne nie
odciska³yby siê tak bardzo na serwisie, zw³aszcza
informacyjnym.

Nie podzielam opinii pana senatora Cimosze-
wicza, ¿e CNN jest akurat tym obiektywnym me-
dium, bo ono jest, ¿e tak powiem, bardzo przechy-
lone w lewo, co w ogóle jest pewn¹ skaz¹ dzienni-
karskiego œwiata, i dlatego tym bardziej wymaga
to pilnowania.

Ja siê spotykam z takimi argumentami z pañ-
stwa strony, bo przecie¿ rozmawiamy ze sob¹ na
ten temat, ¿e obecny przechy³, ta stronniczoœæ te-
lewizji publicznej, ma wyrównywaæ harce czynio-
ne przez telewizje komercyjne zw³aszcza w sto-
sunku do PiS. Szanowni Pañstwo, to jest z³y argu-
ment, a to dlatego, ¿e gdzieœ powinno byæ miejsce
na spokojn¹, rzeczow¹ debatê, w której warto po-
kazywaæ ten œwiat jako trochê bardziej z³o¿ony,
w którym miêdzy „tak” a „nie” jest jeszcze pewien
obszar na dyskusjê, dialog i zrozumienie. Zrozu-
mienie, ¿e skoro dzisiaj popieramy pocztowców
w ich roszczeniach o radykalne podwy¿ki, to oz-
nacza to albo uszczuplenie czegoœ w odniesieniu
do kogoœ innego, albo mo¿e nawet zagro¿enie tej
kury, która znosi nawet te nie najobfitsze jaja.

Dlatego, Szanowni Pañstwo, rozumiemy wszy-
stkie uwarunkowania polityczne tego procesu.
Trudno siê nie zgodziæ z tym, ¿e robimy ustawê,
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która obejmuje pewien fragment… Ale skoro naj-
pierw Platformie Obywatelskiej stawia³o siê za-
rzuty, ¿e jest parti¹ niewra¿liw¹ na biedê i nie-
szczêœcie, to dzisiaj trzeba ³ykaæ owoce podzia³u
na Polskê solidarn¹ i Polskê liberaln¹. Tak ¿e dzi-
siaj sami, delikatnie mówi¹c, Szanowni Pañstwo
z opozycji, dostajecie produkt, na który zapraco-
waliœcie. Oto macie ugrupowanie rzekomo libe-
ralne, które chce obowi¹zek daniny znieœæ w sto-
sunku do pewnej, powiedzmy sobie, ubo¿szej,
czêœci spo³eczeñstwa. Czy to jest Polska liberal-
na?

I wreszcie ostatni w¹tek. Szanowni Pañstwo,
jestem g³êboko przekonany, ¿e z mediami publi-
cznymi po odzyskaniu suwerennoœci przez Polskê
nigdy nie dzia³o siê nic dobrego. I dzisiaj te¿ nie
jest dobrze. Pytanie jest teraz takie: w jaki sposób
wyprowadziæ te media na bezpieczne wody, na
których by³yby one g³ównie miejscem edukacji,
dialogu i wspierania czegoœ takiego, co zaciera³o-
by dychotomiczne podzia³y – te podzia³y, wed³ug
których w gruncie rzeczy jedni s¹ dobrzy, a dru-
dzy s¹ Ÿli. Ja nie odbieram pañstwu, to jest opozy-
cji, prawa do tego, byœcie siê czuli patriotami, by-
œcie uwa¿ali, ¿e interes kraju, racja stanu, to jest
rzecz œwiêta. Ale dyskutujmy z szacunkiem tak¿e
dla tych, którzy dzisiaj trzymaj¹ ster! Bo my, ma-
j¹c takie same przes³anki, próbujemy przeprowa-
dzaæ zmiany w Polsce. Jeœli nie zrozumie siê tego,
¿e mamy do czynienia tylko z ró¿nic¹ technologii,
z k³adzeniem nacisku na inne aspekty interesu
ojczyzny, to wtedy rzeczywiœcie bêdzie siê upra-
wnia³o istnienie takiego uproszczonego œwiata,
w którym tu s¹ zdrajcy, a tu s¹ patrioci. K³am-
stwo, k³amstwo i jeszcze raz k³amstwo w demo-
kratycznym kraju. Warto zdj¹æ z tej dzisiejszej de-
baty troszkê ciê¿aru tego rodzaju niem¹drych po-
dzia³ów. Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
O zabranie g³osu poproszê pana senatora Ka-

letê.

Senator Piotr Kaleta:

Bardzo dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Na wstêpnie chcia³bym podziêkowaæ panu se-

natorowi, mojemu przedmówcy, za to, ¿e przyzna³
wreszcie, i¿ media prywatne s¹ tymi mediami,
które w sposób bardzo szczególny i bardzo mocny
wspieraj¹ Platformê Obywatelsk¹, a jedynym
miejscem, gdzie mo¿na siê jeszcze pokusiæ siê
o jakieœ spojrzenie obiektywne, jest telewizja pub-
liczna. Myœlê, ¿e jest to bardzo dobra deklaracja.
Dziêkujê za ni¹. (Oklaski)

Szanowni Pañstwo, podstawow¹ kwesti¹,
o której chcia³bym powiedzieæ, jest to, ¿e w zasa-
dzie zmarnowaliœmy kilka godzin, poniewa¿ tak
na dobr¹ sprawê w tej debacie i tak wszystko jest
jasne. Wynik jest oczywisty. Nie wiem, czy po-
trzebnie tyle na ten temat dyskutowaliœmy. Nie-
mniej jednak dyskusja zawsze wnosi coœ nowego
– mam nadziejê, ¿e tak¿e do tego zagadnienia.

Wydaje mi siê, ¿e jedynym efektem tej dyskusji
mo¿e byæ wniosek o zwróceniu siê do osób, które
bêd¹ pracowa³y nad tymi sprawami w póŸniej-
szym czasie, oraz to, ¿e ju¿ teraz trzeba zacz¹æ
myœleæ o tym, jak poprawiæ b³êdy, które wynikn¹
z obecnie przyjmowanej ustawy.

Szanowni Pañstwo, generalnie chcia³bym siê
odnieœæ do wypowiedzi, które dzisiaj pad³y,
przede wszystkim do trzech wypowiedzi.

Najpierw sprawa wypowiedzi senatora Cimo-
szewicza – widzê, ¿e jest ju¿ nieobecny – który mó-
wi³ o tak nies³ychanym upolitycznieniu mediów
publicznych, przede wszystkim Telewizji Polskiej.
Chcia³oby siê mo¿e wrêcz wykrzyczeæ pytanie, re-
toryczne pytanie: i kto to mówi? Kto wyg³asza ta-
kie zdania? Cz³owiek, którego formacja jeszcze
nie tak dawno… W³aœnie pani senator Fetliñska
przypomnia³a nam o przypadaj¹cej dzisiaj roczni-
cy… Trudno w ogóle mówiæ o upolitycznieniu ów-
czesnych mediów – one by³y po prostu zaw³asz-
czone przez osoby, które sprawowa³y wówczas
funkcje pañstwowe. A przecie¿ pan senator Cimo-
szewicz tych funkcji pañstwowych pe³ni³ doœæ
sporo.

Druga wypowiedŸ, do której siê odniosê, to wy-
powiedŸ pana senatora Jurcewicza. Pan senator
mówi³ o kwotach, jakie s¹ w telewizji publicznej,
o nieprzeprowadzonej reorganizacji. Ja siê dziwiê
panu senatorowi Jurcewiczowi, bo on powinien
wiedzieæ o tym, jak trudno jest przeprowadziæ re-
strukturyzacjê, tak¿e pracownicz¹, jakie to po-
ci¹ga koszty, jakie finanse trzeba mieæ przygoto-
wane, ¿eby zwolniæ choæby pewn¹ czêœæ pracowni-
ków. Tak ¿e bardzo dziwne jest dla mnie to, ¿e pan
senator o tym nie wie b¹dŸ nie chce o tym wiedzieæ.

I wreszcie kwestia trzeciej wypowiedzi, która
w jakiœ sposób dotknê³a mnie osobiœcie, poniewa¿
pani senator mówi³a o niedorastaniu do piêt. Ja
chcia³bym przypomnieæ, Szanowni Pañstwo, ¿e
przys³owia s¹ m¹droœci¹ narodów. I ktoœ kiedyœ
powiedzia³, ¿e je¿eli mówisz o kobiecie, zwracasz
siê do kobiety b¹dŸ myœlisz o kobiecie, to czyñ to
zawsze tak, jakbyœ mówi³ o w³asnej matce, myœla³
o niej b¹dŸ zwraca³ siê do niej. Otó¿, Szanowni
Pañstwo, ja bardzo kocham swoj¹ matkê, szanujê
wszystkie kobiety i ho³dujê tej wymienionej zasa-
dzie. Dlatego mam proœbê do pani senator, która
zwraca³a siê do mnie – mam wra¿enie, ¿e zwraca³a
siê do mnie, choæ nie wymieni³a mojego nazwiska
– ¿eby umo¿liwi³a mi to, bym nadal móg³ tej zasa-
dzie ho³dowaæ. To jest mój komentarz. Dziêkujê
bardzo. (Oklaski)
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Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
O zabranie g³osu poproszê pana senatora

Skurkiewicza.

Senator Wojciech Skurkiewicz:
Panie Marsza³ku! Szanowni Pañstwo!
W tej dzisiejszej dyskusji, jak równie¿ w dzia-

³aniach, które podejmujemy tak w Sejmie, jak
i w Senacie, powinna przyœwiecaæ nam zasada,
któr¹ kieruj¹ siê lekarze: po pierwsze, nie szko-
dziæ. Po pierwsze, nie szkodziæ, bo to, co czyni-
my wspólnie – niezale¿nie od tego, czy to bêdzie
Platforma Obywatelska, czy to bêdzie Prawo
i Sprawiedliwoœæ – mo¿e przyczyniæ siê w tej
chwili do tego, ¿e byt mediów publicznych zosta-
nie zagro¿ony, ich istnienie bêdzie zagro¿one.
Szanowni Pañstwo, ja rozumiem, dlaczego wiê-
kszoœæ g³osów, które tu pada³y, tyczy³a telewizji
publicznej, ale ja konsekwentnie i po raz kolejny
chcia³bym siê skupiæ na Polskim Radiu. Powta-
rza³em to i bêdê to powtarza³ w dalszym ci¹gu:
jestem cz³owiekiem radia, zosta³em wychowany
przez radio, w radiu pracowa³em i radia bêdê
broni³.

Chcia³bym równie¿, tak odchodz¹c na chwilê
od tematu mojej wypowiedzi, poznaæ stanowisko,
zdanie osoby, która jest dla mnie wielkim autory-
tetem, któr¹ darzê wielkim szacunkiem i której na
pewno, jak to zosta³o powiedziane, nie dorastam
do piêt, je¿eli chodzi o funkcjonowanie w radiu –
mówiê tutaj o pani wicemarsza³ek Bochenek.
Chcia³bym poznaæ stanowisko pani marsza³ek,
je¿eli chodzi o tê ustawê i o to, co czeka media
publiczne po jej przyjêciu.

Szanowni Pañstwo, nieprawd¹ jest, ¿e Prawo
i Sprawiedliwoœæ sprzeciwia siê temu, aby kolejne
grupy spo³eczne wykluczaæ z mo¿liwoœci odpisów
abonamentowych. Absolutnie popieramy i bê-
dziemy popieraæ tego typu dzia³ania. Ale bez za-
bezpieczeñ, bez wskazania Ÿród³a finansowania
i zrekompensowania mediom poniesionych strat
nie mo¿emy siê zgodziæ na tak¹ ustawê i na taki
zapis ustawowy.

Szanowni Pañstwo, media publiczne – powta-
rzam to kolejny raz – a szczególnie telewizja w tym
systemie finansowania sobie poradzi, bo ma wiê-
ksze mo¿liwoœci manewru, ma wiêksze mo¿liwo-
œci dzia³ania. Oczywiœcie nale¿y liczyæ siê z tym, ¿e
zostan¹ wprowadzone bloki reklamowe w czasie
trwania filmów, ¿e zostan¹ wprowadzone bloki re-
klamowe w czasie emisji programów rozrywko-
wych i innych programów. Mamy to ju¿ w me-
diach prywatnych i to samo bêdziemy mieæ rów-
nie¿ w mediach publicznych. Tylko ¿e one ju¿ nie
bêd¹ mediami publicznymi realizuj¹cymi misjê
w mniejszym lub wiêkszym zakresie, ale bêd¹ ty-
mi mediami, które bêd¹ musia³y rywalizowaæ o ry-

nek reklam z innymi mediami, z telewizjami pry-
watnymi.

Takiej mo¿liwoœci nie maj¹ rozg³oœnie, nie ma
jej Polskie Radio, nie maj¹ takiej mo¿liwoœci od-
dzia³y regionalne Polskiego Radia. Pañstwo mó-
wicie, ¿e nale¿a³oby zastanowiæ siê nad przekaza-
niem regionalnych rozg³oœni samorz¹dom. Ale je-
dynym adresatem, do którego mo¿e byæ skierowa-
na taka oferta, jest sejmik województwa. Bo ja so-
bie nie wyobra¿am, aby na przyk³ad Radiem Kato-
wice zarz¹dza³ prezydent Bielska-Bia³ej. Nie ma
takiej mo¿liwoœci. Takim radiem, je¿eli pañstwo
bêdziecie decydowaæ o zmianie stosownych prze-
pisów, bêdzie musia³ zarz¹dzaæ marsza³ek woje-
wództwa œl¹skiego.

Szanowni Pañstwo, je¿eli chodzi o wp³ywy abo-
namentowe, to pada³y tu s³owa i liczby, dane pro-
centowe pokazuj¹ce, jak to z tym jest. Tak, rzeczy-
wiœcie, w tej chwili 43% gospodarstw zasadniczo
p³aci regularnie abonament. Ale dlaczego nie mó-
wimy tu, podczas tej dyskusji, ¿e ju¿ w tej chwili
14% gospodarstw jest zwolnionych z tego obo-
wi¹zku? W sumie daje to 57%, czyli nie jest tak
najgorzej. Je¿eliby kolejne osoby p³aci³y abona-
ment, ba, je¿eliby p³aci³y instytucje, podmioty go-
spodarcze, firmy, ministerstwo kultury – bo siê
nie dowiedzieliœmy, czy p³aci ono abonament, czy
te¿ nie...

(Senator Stanis³aw Jurcewicz: Przecie¿ pan mi-
nister poinformowa³…)

Ja nie s³ysza³em, Szanowni Pañstwo, na jakim
poziomie jest…

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Przepraszam.
Panowie senatorowie, nie dyskutujmy tak. Nie

dyskutujcie miêdzy sob¹.
(Rozmowy na sali)
Rozumiem. Ale pan senator bêdzie móg³ zabraæ

g³os. Jest zapisany i powie o tym.
Proszê bardzo.

Senator Wojciech Skurkiewicz:
Ja siê tego nie dowiedzia³em. A ile jest takich

podmiotów, które powinny p³aciæ, a nie p³ac¹?
A ile jest przedsiêbiorstw pañstwowych, które po-
winny p³aciæ, a nie p³ac¹? A ile jest podmiotów,
gdzie jest czterdzieœci odbiorników radiowych
i dwadzieœcia odbiorników telewizyjnych, a p³ac¹
tylko jeden abonament? To jest w porz¹dku? Dla-
czego pañstwo nie proponujecie zmian, które by
uszczelnia³y system? Objêcie kolejnej grupy zwol-
nieniami to nie jest recepta na sukces.

Szanowni Pañstwo, równie¿ chcia³bym siê po-
s³u¿yæ pismem ju¿ tu przywo³ywanym, które by³o
kierowane do pana marsza³ka i w którym prezy-
dent Europejskiej Unii Nadawców – a jest to osoba
z zewn¹trz – w sposób obiektywny wskazuje b³êdy
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tej ustawy: ¿e projekt ten nie jest poparty szczegó-
³ow¹ analiz¹ wp³ywu finansowego oraz ocen¹ ca-
³oœciowych potrzeb finansowych polskich nadaw-
ców, ¿e nie zapewnia zastêpczych Ÿróde³ finanso-
wania ze œrodków publicznych, w tym, w razie ko-
niecznoœci, sposobu ochrony przed wszelkimi
wp³ywami politycznymi, ¿e zak³ada wejœcie usta-
wy w ¿ycie w ci¹gu trzydziestu dni, co zagra¿a
ci¹g³oœci œwiadczenia us³ug i nie zapewnia odpo-
wiedniego czasu na przyjêcie i wdro¿enie koniecz-
nych œrodków wykonawczych. To s¹ tylko trzy
punkty, ale jest ich wypisanych wiêcej. I to napi-
sa³a osoba z zewn¹trz. Do tego nie osoba repre-
zentuj¹ca Uniê Europejsk¹, ale reprezentuj¹ca
organizacjê, stowarzyszenie za³o¿one ju¿
w 1950 r., i to najwiêksze na œwiecie. Czy nie po-
winniœmy tego g³osu braæ pod uwagê?

Szanowni Pañstwo, pad³o ze strony pañstwa se-
natorów wiele s³ów, z którymi nie sposób siê nie
zgodziæ – tak, z wieloma mo¿na siê zgadzaæ. Ale nie
jestem w stanie siê zgodziæ, nie przemawiaj¹ do
mnie argumenty przedstawione na przyk³ad przez
pana senatora Owczarka, ¿e Wiktory, które by³y
nie tak dawno wrêczane, œwiadcz¹ o potêdze me-
diów prywatnych. Przypominam panu senatorowi
i szanownym pañstwu, ¿e gdy to telewizja publicz-
na obs³ugiwa³a galê Wiktorów i by³a za ni¹ odpo-
wiedzialna, to wiêkszoœæ programów w³aœnie tele-
wizji publicznej by³a nagradzana. Ale oczywiœcie
jeœliby to Polsat organizowa³ galê, to zdecydowana
wiêkszoœæ programów Polsatu uczestniczy³aby
w podziale tego tortu i dost¹pi³aby zaszczytów.

Szanowni Pañstwo, nie mo¿na, naprawdê nie
mo¿na… Bo mnie uwiera i boli to ci¹g³e krytyko-
wanie, ¿e to wszystko, co robi³ PiS, jest z³e, nie-
dobre, naganne, a wiêc trzeba potêpiæ to w czam-
bu³ i w ogóle, absolutnie nie ma mo¿liwoœci jakiej-
kolwiek z tym dyskusji, z kolei to, co robi Platfor-
ma, to jest dobre. To nie jest tak, ¿e my mamy re-
ceptê na idealnoœæ czegokolwiek. Ale pañstwo te¿
nie macie.

Byæ mo¿e b³êdem poprzednich lat by³o to, ¿e
pos³owie czy senatorowie nie ws³uchiwali siê
w g³os opozycji. Ale teraz nie powielajcie tego sa-
mego b³êdu wy, Szanowni Pañstwo. Bo czemu ma
to s³u¿yæ? Czy ma to s³u¿yæ zag³adzie mediów
publicznych? Czy ma to s³u¿yæ temu, ¿e bêdziemy
mieli rozg³oœnie zsieciowane, gdzie bêdzie tylko
puszczana z komputera muzyka, a nie bêdzie g³o-
su lektora, nie bêdzie g³osu osoby prowadz¹cej,
nie bêdzie g³osu cz³owieka, który ciep³ym, mi³ym
s³owem powita kogoœ rano? Bêdzie tylko lecia³a
m³ócka, jakieœ disco-polo i nic wiêcej, Szanowni
Pañstwo. Bo tak siê oka¿e, tak zreszt¹ ju¿ fun-
kcjonuje wiêkszoœæ rozg³oœni w Polsce: komputer,
ustawiona lista i nic wiêcej.

Nieprawd¹ jest równie¿ to, ¿e telewizja publicz-
na nie odkupi³a praw do przynajmniej czêœci

transmisji zwi¹zanych z polsk¹ lig¹ pi³ki no¿nej.
Na pewno wiêcej na ten temat powie pan senator
Piechniczek, bo jest wybitnym ekspertem w tej
sprawie. Otó¿ jest program w telewizji publicznej,
w którym prezentowane s¹ bramki. Ale dlaczego
tylko tak? Bo wy³¹cznoœæ ma Canal Plus, który
wykupi³ prawa do tego na wiele lat.

Jest jeszcze jedna sprawa, bardzo bolesna, naj-
pierw jednak przedstawiona jako radosna. Pani
senator Borys-Damiêcka powiedzia³a, ¿e sprawê
abonamentu trzeba za³atwiæ pozytywnie. Tak,
Szanowni Pañstwo, sprawê abonamentu trzeba
za³atwiæ pozytywnie, ale nie w tym sensie, ¿e zni-
szczymy media publiczne, nie w tym sensie, ¿e
zniszczymy Polskie Radio, nie w tym sensie, ¿e bê-
dziemy szukaæ oszczêdnoœci, a ludzie… Bo to nie
bêdzie jedna, dwie czy trzy osoby, ale to bêd¹ setki
osób wyrzuconych na bruk praktycznie z dnia na
dzieñ, za jednym podniesieniem rêki, za spraw¹
jednego g³osowania. Tak ¿e rozdysponowanie
tych pieniêdzy, olbrzymich pieniêdzy, jest na-
prawdê szczególnie wa¿ne. I tak jak mówiê, tele-
wizja publiczna sobie poradzi…

(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Panie Senato-
rze, czas.)

…ale Polskie Radio absolutnie nie. Dziêkujê
bardzo.(Oklaski)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê bardzo.
Poproszê o zabranie g³osu pana senatora Jur-

cewicza.

Senator Stanis³aw Jurcewicz:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Chcia³bym sprostowaæ pewn¹ informacjê. Za-

sugerowano, ¿e pos³ugujê siê jakimiœ dokumen-
tami dotycz¹cymi liczb czy te¿ poziomu wp³ywów
albo innymi takimi informacjami podczas cyto-
wania. Otó¿ ja te informacje otrzyma³em od preze-
sa zarz¹du, pana Andrzeja Urbañskiego. Z tym
pismem otrzyma³em materia³ i myœlê, ¿e wszyscy
maj¹ do niego dostêp. Chcia³bym wiêc, ¿eby by³a
jasnoœæ: cytowa³em to z tego dokumentu.

Jeszcze jedna sprawa. Skierujê j¹ mo¿e do pa-
na senatora, który zasugerowa³, ¿e procesy re-
strukturyzacji albo siê rozumie, albo siê nie rozu-
mie. Akurat ja doskonale rozumiem te procesy,
poniewa¿ moja praca zawodowa przypad³a na taki
okres, gdy korporacja, w której pracowa³em, prze-
chodzi³a ogromne procesy restrukturyzacji. Ale
restrukturyzacja – jeszcze raz chcê to stanowczo
podkreœliæ – to nie znaczy ³amanie prawa. A ja
przytacza³em wyrok s¹du: zarz¹d publicznego ra-
dia przegra³ proces o dyskryminacjê. Oczywiœcie
podczas restrukturyzacji mog¹ siê pojawiæ pewne
b³êdy formalne dotycz¹ce zwolnieñ grupowych,
ale tutaj wyraŸnie to stwierdzono. Ma³o? To jesz-
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cze dodam, ¿e Pañstwowa Inspekcja Pracy wykry-
³a w radiu szeœæ przypadków dyskryminacji.
O czym to œwiadczy? To œwiadczy o dobrym za-
rz¹dzaniu, o tworzeniu atmosfery do misji publi-
cznej? Podzielam pogl¹d senatora Skurkiewicza
i cieszê siê ogromnie, ¿e faktycznie przyjmuje po-
gl¹dy Platformy Obywatelskiej w odniesieniu do
niektórych rozwi¹zañ. To jest bardzo wa¿ne, ¿e
jest otwarty na dyskusjê, ¿e widzi potrzeby two-
rzenia takich elementów finansowania telewizji
publicznej, które bêd¹ jej s³u¿yæ, tak, które bêd¹
jej s³u¿yæ i wcale to nie musi byæ abonament.

Proszê pañstwa, na zakoñczenie sprawa prze-
kazywania informacji w mediach publicznych.
Otó¿ w jednym wyst¹pieniu zosta³a przedstawio-
na sprawa strajku. Tak, oczywiœcie, powinna byæ
informacja, to siê dzieje w Polsce, w naszym kra-
ju, ale jak ona by³a przedstawiona. Proszê pañ-
stwa, jednostronnie, bez pokazania drugiej stro-
ny, bez uzasadnienia. A czy¿ to w jakiœ sposób
„bezpoœrednio” nie wp³ywa na to, ¿e nie wp³ywaj¹
pieni¹dze z abonamentu, ¿e nie wp³ywaj¹ przez
ten kana³? Dziêkujê za uwagê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Poproszê pana senatora Karczewskiego o za-

branie g³osu.

Senator Stanis³aw Karczewski:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
W ten sposób w przenoœni mój wniosek zosta-

nie jednak zrealizowany, bo chyba jutro w dal-
szym ci¹gu bêdziemy debatowali na ten temat,
gdy¿ temat jest tak intryguj¹cy i tak…

(G³os z sali: Ju¿ siê koñczy.)
Jeszcze siê nie koñczy, jeszcze bêdziemy zabie-

raæ g³os, bêdziemy prosiæ Platformê Obywatelsk¹,
¿eby jednak zastanowi³a siê nad podjêciem decyz-
ji w odniesieniu do tej ustawy.

Ja p³acê abonament. Moja ¿ona zosta³a nieda-
wno emerytk¹ i jeœli nawet ta ustawa zostanie
przyjêta w takiej formie, jak¹ pañstwo proponuje-
cie, to nie bêdê siê stara³ o zwrot nadp³aconych
œrodków. Ten przyk³ad pokazuje, ¿e jest to jednak
bubel legislacyjny, bo to jest bubel legislacyjny.
To jest ustawa ze wszech miar niedoskona³a, nie-
doskona³a, dlatego ¿e zawiera konflikt z konstytu-
cj¹ i dlatego ¿e burzy, i to w sposób fundamental-
ny, ³ad finansowy mediów publicznych. Ja nie jes-
tem cz³onkiem Komisji Kultury i Œrodków Przeka-
zu, ale by³em na jej posiedzeniu. S³ucha³em wszy-
stkich argumentów za, wszystkich przeciw. Zde-
cydowanie wiêcej by³o tych przeciw. Du¿o by³o
analogii do medycyny, u¿ywano terminologii me-

dycznej, lekarskiej, mówiono: primum non noce-
re, mówiono o amputacji czêœciowej, o wstêpnej
amputacji. Du¿o mówiono o uszczelnianiu syste-
mu. Bardzo zabiega³em o to, ¿eby byli wniosko-
dawcy, bo pani pose³ podczas debaty w trakcie po-
siedzenia komisji wielokrotnie mówi³a o nie-
szczelnym systemie. Pani minister Kopacz te¿
mówi³a o nieszczelnym systemie, o systemie, któ-
ry nale¿y uszczelniæ, ale pani minister Kopacz ni-
gdy nie mówi³a o tym, ¿e nale¿y w ogóle zlikwido-
waæ sk³adki czy kogoœ zwolniæ ze sk³adek zdro-
wotnych. Bardzo niedobre jest równie¿ to, ¿e
w odniesieniu do tej ustawy nie ma zdecydowane-
go stanowiska rz¹du. �le siê dzieje, ¿e mamy tak
du¿e rozbie¿noœci miêdzy wyliczeniami jednej
i drugiej strony, od 60 milionów do 400 milionów
z³, bo takie kwoty tu pada³y.

Wszystko to niepokoi z jednego powodu.
Chcia³bym zadaæ pytanie, jaka jest intencja. Czy
na pewno intencj¹ wnioskodawców by³o tylko
i wy³¹cznie to, aby zwolniæ z daniny tych najbie-
dniejszych, tych, którym Ÿle siê powodzi, tych,
którzy maj¹ problemy? Mo¿na to za³atwiæ w jakiœ
inny sposób. Mamy zapowiedzi, z tym ¿e te zapo-
wiedzi s¹ takie, jakie mamy w zakresie reformy
s³u¿by zdrowia. Wczoraj na posiedzeniu komisji
mia³o byæ przedstawione stanowisko rz¹du, infor-
macja rz¹du w sprawie odd³u¿enia, ale tego za-
brak³o. Mo¿na by³o przynajmniej kilka dni wczeœ-
niej powiedzieæ o tym, ¿e nie ma takiego stanowis-
ka, wówczas komisja mog³aby siê nie zbieraæ.

Ja by³em niezwykle zadowolony z wyniku g³o-
sowania w Senacie, w komisji senackiej, bo dosz³o
do przyjêcia wniosku o odrzucenie tej ustawy. Se-
nat jest taki m¹dry prac¹ swoich komisji. Myœlê,
¿e wynik g³osowania w komisji przeniesie siê rów-
nie¿ na obrady plenarne.

Nie chcê ju¿ polemizowaæ, odnosiæ siê do wielu
stwierdzeñ, z którymi siê nie zgadzam. Ja przy-
pomnê tylko to, o czym mówi³ pan przewodni-
cz¹cy Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Otó¿
mówi³ o tym, ¿e telewizja na pewno nie jest dosko-
na³a. Tutaj wielokrotnie mówiono o telewizji, kry-
tykowano j¹, podwa¿ano jej misyjne znaczenie.
Pewno wielu z nas ma zastrze¿enia do telewizji,
pewno ta telewizja nie jest doskona³a. Zdajemy
sobie sprawê z tego, ¿e ona nie jest doskona³a, ale
niesie w sobie wiele wartoœci. Ja mam dwóch
wnuków. Oni lubi¹ ogl¹daæ bajki i chêtnie ogl¹da-
j¹ je w telewizji publicznej. Bajki w telewizji ko-
mercyjnej s¹ nie do ogl¹dania, s¹ przes¹czone
agresj¹, nienawiœci¹, walk¹. Warto spojrzeæ na te-
lewizjê, bior¹c pod uwagê ten przyk³ad. To jest
malutki wycinek, bardzo drobny, ale bardzo zna-
cz¹cy i du¿o mówi¹cy. Czy – znowu przez analogiê
do nieszczêsnej s³u¿by zdrowia – nie mamy inten-
cji, która prowadzi do prywatyzacji mediów? Ci¹g-
le powraca nasza troska o ten w³aœnie element.
Pan minister nie odpowiedzia³ na pytanie o to,
kto, w jakim zakresie i w jakim projekcie wstêp-
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nym rozpatruje projekt ustawy, który ma za³atwiæ
ca³¹ sprawê abonamentu.

Apelujê do pañstwa, abyœcie nie s³uchali swo-
jego przewodnicz¹cego. Dziœ rano o godzinie 7.15
w Jedynce by³ wywiad z przewodnicz¹cym Chle-
bowskim. Proszê pañstwa, pan przewodnicz¹cy
Chlebowski, odpowiadaj¹c na pytanie o likwida-
cjê abonamentu, powiedzia³ tak, ja mo¿e to przy-
wo³am: abonament zosta³ na razie zlikwidowany
w czêœci. Proszê pañstwa, wasz przewodnicz¹cy
nawet nie wie o tym, ¿e jest jeszcze Senat, ¿e Senat
cokolwiek ma do powiedzenia, ¿e Senat mo¿e coœ
zmieniæ. Proszê pañstwa, pojawia³y siê g³osy o lik-
widacji Senatu, wiêc ja myœlê, ¿e naszym stano-
wiskiem poka¿emy, ¿e Senat jednak istnieje, ¿e
jest izb¹ refleksji, ¿e zastanowi siê i podejmie de-
cyzjê w obronie mediów publicznych, szczególnie
radia. Dziêkujê bardzo. (Oklaski)

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

chniczka.

Senator Antoni Piechniczek:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Po tylu godzinach dyskusji trudno dorzuciæ co-

kolwiek nowego, a nie chcia³bym byæ tym, który
powtarza wypowiedziane ju¿ myœli czy sentencje.

(Senator Wojciech Skurkiewicz: O sporcie za-
wsze mo¿na.)

O sporcie zawsze mo¿na i do tego nawi¹¿ê.
Einstein powiedzia³ kiedyœ, ¿e cyfry s¹ jêzykiem

nauki, a ktoœ doda³: podaj mi liczby, a wszystko ci
wyt³umaczê. Otó¿ nie na darmo tyle siê tu mówi
na temat liczb, na temat wartoœci abonamentu,
o procentach, ile procent p³aci, a ile nie. Ja pójdê
œladem senatora Karczewskiego i powiem, ¿e te¿
mam rodzinê, ¿onê emerytkê i te¿ p³acê. Gdy na
poczcie w Wiœle w styczniu p³aci³em za ca³y rok, to
rozszed³ siê szmerek zdziwienia, mo¿e by³ w tym
sarkazm: co ten frajer robi, przecie¿ jeŸdzi do War-
szawy, czy on nie wie, ¿e to maj¹ znieœæ? Ja p³acê
i bêdê p³aci³, i nie widzê tu ¿adnych problemów.
Ja uwa¿am, ¿e jeœli 40% p³aci, to jest to bardzo do-
bry wynik, jest to wynik wrêcz rewelacyjny, bo jes-
teœmy spo³eczeñstwem takim, jakim jesteœmy…
To kwestie historyczne, nie chcê do tego wracaæ.
Jeœli do tego dodaæ 30% zwolnionych, to wynik
jest naprawdê optymistyczny.

A tym wszystkim, którzy mówi¹ o niegospodar-
noœci, to ja chcia³bym zwróciæ uwagê na taki
szczegó³. Otó¿ je¿d¿ê poci¹giem InterCity relacji
Warszawa – Katowice kilka razy w miesi¹cu. I wie-
cie, jakie poci¹gi najczêœciej widzê? Najczêœciej
widzê czeskie poci¹gi z czeskim wêglem jad¹ce

w kierunku Warszawy i pó³nocnej Polski. To jest
niegospodarnoœæ. Parê lat temu likwidowaliœmy
kopalnie, wyp³acaliœmy górnikom wysokie od-
szkodowania, a dzisiaj z otwartymi rêkami chêt-
nie przyjêlibyœmy ich do pracy. To jest w³aœnie
problem niegospodarnoœci i nad trzeba by siê by³o
zastanowiæ.

(Senator Czes³aw Ryszka: Szkoci kupuj¹ ko-
palniê Silesia, bo im siê to op³aci, a my j¹ zamknê-
liœmy.)

Relacje media publiczne – media prywatne.
Dam przyk³ad ze sportu, bo pan siê tego przed
chwil¹ domaga³. Otó¿ ja jestem wielkim fanem
mediów publicznych, ja siê na tych mediach wy-
chowywa³em. Ja nigdy w mediach nie pracowa-
³em, ale czêsto by³em ich goœciem, i tych publicz-
nych, i tych prywatnych. Ogl¹dam Ligê Mistrzów.
Najpierw kupujê dekoder Canal Plus, po roku ku-
pujê dekoder Polsatu, bo w Canal Plus tego ju¿ nie
ma, w nastêpnym roku kolejny dekoder, tym ra-
zem TVN Sport, bo tam leci Liga Mistrzów. Gdy
ktoœ do mnie przyjdzie, to na stole le¿¹ same deko-
dery i nawet szklanki whisky nie ma gdzie posta-
wiæ. To s¹ media publiczne.

(G³os z sali: To jest sytuacja…)
To jest sytuacja taka, jaka jest. Dla mnie osobi-

œcie mówienie o likwidacji jest gestem, powie-
dzia³bym delikatnie, niepedagogicznym. Jest to
sygna³, ¿e nie nale¿y p³aciæ, jest to sygna³, ¿e nale-
¿y od tego odejœæ. Uwa¿am, ¿e pope³niono na-
prawdê du¿y b³¹d.

Na koniec powiem s³owami trenera: taktyka
w trakcie meczu zmienia siê w zale¿noœci od spo-
sobu gry przeciwnika, a dobry trener zawsze w od-
powiednim momencie zmieni i zawodników, i tak-
tykê. Ja s¹dzê, ¿e te ileœ godzin dyskusji zmierza
do jednego, do stwierdzenia, ¿e wszystko jest jesz-
cze w rêkach m¹drego trenera taktyka, który mu-
si to umiejêtnie rozegraæ. Dziêkujê. (Oklaski)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Poproszê o zabranie g³osu pana senatora Pasz-

kowskiego.

Senator Bohdan Paszkowski:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Ja nie mia³em zamiaru zabieraæ g³osu, ale wy-

s³ucha³em w zasadzie ca³ej debaty, bezpoœrednio
czy poœrednio, i na kilka spraw chcia³bym zwróciæ
uwagê. Mam takie nieodparte poczucie, ¿e w od-
niesieniu do tej dyskusji prowadzonej na tej sali
mo¿na by przyj¹æ takie motto, które wypowiedzia-
³a jedna z prominentnych osób – byæ mo¿e jej siê
to wymsknê³o – w trakcie debaty politycznej odby-
wanej w Radiu ZET, a powiedzia³a ona mianowi-
cie: na tak¹ telewizjê to ani z³otówki. To oczywi-
œcie by³o w formie pewnej repliki. Tê osobê pewnie
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pañstwo znacie, byæ mo¿e tak¿e tê wypowiedŸ, t¹
osob¹ by³ pan Zbigniew Chlebowski. Ja mogê siê
myliæ, staram siê oddaæ wiernie myœl, nie pamiê-
tam, czy powiedzia³ „ani z³otówki”, czy „ani gro-
sza”, ale wypowiedŸ taka jest faktem. Przyznam,
¿e by³em zbulwersowany, bo przecie¿ jest to prze-
wodnicz¹cy klubu Platformy Obywatelskiej, jest
to nietuzinkowy pose³, jest to przecie¿ funkcjona-
riusz publiczny, który takie oœwiadczenie z³o¿y³
publicznie, a póŸniej, bezpoœrednio po tej audycji
w jeszcze jednym serwisie by³o ono powielane.

Przyznam, ¿e i w tej debacie jest taka tenden-
cja, ¿e chce siê w zasadzie kosztem instytucji do-
konaæ oceny obecnie funkcjonuj¹cych tam w³adz.
Myœlê, ¿e jest to z punktu widzenia dobra narodo-
wego, jakie stanowi Telewizja Polska, ale równie¿
z punktu widzenia kultury politycznej, której
oczekiwal ibyœmy i po sobie, i po innych
rz¹dz¹cych, rzecz¹ niedobr¹. Narzekamy na kul-
turê polityczn¹, na nisk¹ kulturê polityczn¹, na-
le¿¹c do elity czy klasy politycznej, narzekamy na
stan naszej kultury politycznej, a tymczasem ta
dyskusja, ten moment i nawet podejmowane ini-
cjatywy – moim zdaniem – wpisuj¹ siê jednak
w tak¹ ocenê. Tak jak podkreœlam, jest to pewne
dobro publiczne, dobro publiczne kszta³towane
przez wiele pokoleñ, lepiej, gorzej, ale jednak jest
to instytucja z ogromnym dorobkiem, która sta-
nowi element kultury polskiej.

Ja rozumia³bym te wypowiedzi, które by³y
pe³ne troski – chocia¿by osoby bardzo zas³u¿onej,
któr¹ jeszcze pamiêtam, przynajmniej nazwisko,
jako re¿ysera wielu sztuk teatralnych, bardzo do-
brych sztuk teatralnych, na których ja te¿ siê wy-
chowywa³em, mia³em bezpoœredni kontakt z czo-
³owymi aktorami polskimi, z klasyk¹ polsk¹
i œwiatow¹ – gdyby by³a tu jakaœ intencja naprawy
mediów publicznych. Ja przyznam, ¿e takiej wia-
ry nie mam. Dlaczego? Ano dlatego, ¿e propono-
wane jest pewne rozwi¹zanie ustawowe nios¹ce
wymiar finansowy, a kwesti¹ zaufania jest spra-
wa tego,co bêdzie dalej. Mianowicie mówi siê
o tworzeniu funduszu misji publicznej, o innych
rozwi¹zaniach. Ja zgadzam siê z tym – oczywiœcie
nie chcê absolutyzowaæ abonamentu – ¿e mog¹
byæ stosowane ró¿ne rozwi¹zania, niemniej je-
dnak trudno zgodziæ siê z sytuacj¹, w której ma-
my siê opieraæ na pewnych obietnicach rozwi¹zañ
ustawowych, które zostan¹ wypracowane. Kiedy?
W jakim zakresie? Czy bêd¹ one satysfakcjonu-
j¹ce? Czy mo¿liwa jest ju¿ w tej chwili jakaœ dys-
kusja w tym zakresie? Tego nie wiemy, bo tego po
prostu nie ma. To budzi mój sprzeciw.

Ja przyznam, ¿e mam jako senator pewien dys-
komfort zwi¹zany z tym, ¿e pewne sprawy trudno
przebijaj¹ siê na forum parlamentarnym. Naj-
szybciej za³atwia siê u nas dwie sprawy, jedna to
s³u¿by specjalne, a druga to telewizja. Przyznam,

¿e by³em zbulwersowany tym, jak przed koñcem
roku dokonywaliœmy zmiany ustawy o Central-
nym Biurze Antykorupcyjnym i ABW. Tam w za-
sadzie na gor¹co musieliœmy siê dostosowaæ do
tego, aby przed 1 stycznia umo¿liwiæ Agencji Bez-
pieczeñstwa Wewnêtrznego podejmowanie dzia-
³añ antykorupcyjnych. Ja nie mówiê tego, aby
oceniaæ to merytorycznie, ale sama forma, po-
œpiech w tym zakresie wydawa³ mi siê co najmniej
dziwny.

Proszê pañstwa, chcia³bym zwróciæ uwagê na
jeszcze jedn¹ sprawê. To te¿ jest przyczynek do
prac naszej Izby. Abstrahujê ju¿ od tego, ¿e przed-
miotem pewnego zbulwersowania by³a ta okolicz-
noœæ, ¿e nie by³o przedstawiciela, przedstawiciel-
ki, inicjatorów tej zmiany ustawy, tego rozwi¹za-
nia ustawowego. W ka¿dym razie chcia³bym zwró-
ciæ uwagê na jeszcze jedn¹ sprawê. Nie wiem, czy
macie pañstwo œwiadomoœæ tego, ¿e nadzór nad
systemem abonamentowym, w szczególnoœci nad
œci¹ganiem abonamentu, zgodnie z ustaw¹ o op-
³atach abonamentowych ma minister infrastruk-
tury. Nie wiem, dzisiaj nie s³ysza³em wypowiedzi
¿adnego jego przedstawiciela, chyba go nie ma.
Z tego, co siê dowiedzia³em, bo podpyta³em pana
przewodnicz¹cego Grzyba, równie¿ na posiedze-
niu komisji nie by³ on reprezentowany. Przyznam,
¿e dziwiê siê takiej sytuacji. Zreszt¹ dla mnie kwe-
stia niemo¿noœci wypracowania rozwi¹zañ doty-
cz¹cych œci¹galnoœci abonamentu jest, przy-
znam, kwesti¹ wskazuj¹c¹ na to, ¿e po prostu
brakuje zainteresowania rozwi¹zaniem tego pro-
blemu, albo jest to wyraz s³aboœci naszego pañ-
stwa, które niejako sankcjonuje sytuacjê ewi-
dentnej, moim zdaniem, niesprawiedliwoœci
spo³ecznej i tylko odwo³uje siê do tego, czy ktoœ
ma poczucie obowi¹zku obywatelskiego, czy te¿
go nie ma. A poniek¹d w takim potocznym wy-
miarze mo¿na wnioskowaæ, ¿e ci, którzy nie p³a-
c¹, s¹ ludŸmi bardziej rozs¹dnymi. Jest to ele-
ment antywychowawczy, przeciwko wychowa-
niu obywatelskiemu.

Chcia³bym ustosunkowaæ siê jeszcze do
dwóch, a mo¿e nawet do trzech spraw. Po pier-
wsze, nie chcê o tym mówiæ z takiej pozycji, ¿e
mnie siê to nie podoba, bo jestem z Klubu Parla-
mentarnego PiS. Ja na przyk³ad mogê zaakcepto-
waæ i akceptujê wypowiedŸ pana W³odzimierza
Cimoszewicza, oczywiœcie z jedn¹ poprawk¹, bo
wcale nie uwa¿am, ¿e telewizja by³a za pana Wild-
steina czy jest za pana Urbañskiego skrajnie upo-
lityczniona. Tu te¿ jest taki element patrzenia na
tê instytucjê poprzez programy publicystyczne
i informacyjne. Przyznam, ¿e nie mam takiego ob-
ci¹¿enia. Zdajê sobie œwiadomoœæ, ¿e telewizja od-
grywa ogromn¹ rolê w warstwie kulturalnej,
zwi¹zanej z mecenatem, kreowaniem pewnych
wydarzeñ kulturalnych, teatru telewizji, filmu –
chocia¿by „Katyñ” – dofinansowaniem… itd., itd.
Myœlê, ¿e w³aœnie tutaj jest takie skrajne upolity-
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cyzowanie. I to ma siê odbiæ na instytucji, która
ma o wiele wiêkszy wymiar ni¿ kwestie zwi¹zane
z tym, czy okreœleni redaktorzy bêd¹ reprezento-
wali odpowiednie pogl¹dy w programach infor-
macyjnych i publicystycznych. Przyznam, ¿e
w ton mojej wypowiedzi wpasowa³a siê na przy-
k³ad wypowiedŸ pana senatora Sepio³a, który, jeœ-
li dobrze go zrozumia³em, powiedzia³ miêdzy in-
nymi tak¹ rzecz. A mianowicie to, ¿e telewizja, je-
¿eli chodzi o… Bo jest tu do³¹czone jakieœ bada-
nie, ja mam przed sob¹ tê kartkê, to chyba przed-
stawiciele Zarz¹du Telewizji Polskiej przesy³ali.
I tutaj jest przeprowadzony taki sonda¿, którego
wyniki s¹ pokazane. I tam jest pytanie o g³ówne
Ÿród³o codziennej informacji: które z tych Ÿróde³
jest dla pana lub pani g³ównym Ÿród³em codzien-
nej informacji o wydarzeniach w kraju i na œwie-
cie? Pan Sepio³ powiedzia³, jeœli go dobrze zrozu-
mia³em, ¿e 33% to Telewizja Polska, a lokalne lub
te¿ codzienne gazety maj¹ po 1%, i ¿e to trzeba
zmieniæ. Mo¿na to zmieniæ, ale ja bym chcia³ zau-
wa¿yæ, ¿e ta wypowiedŸ jakby skrzywia podane
tutaj dane, bo nastêpnym Ÿród³em informacji jest
TVN, który ma 26 %. TVN24 – 11%. Ja zrozumia-
³em tê wypowiedŸ tak, ¿e to trzeba zmieniæ, bo te-
lewizja publiczna ma za du¿y udzia³ w kszta³towa-
niu Ÿróde³ informacji. Czyli, innymi s³owy, pewne
podejrzenia, ¿e wystêpuje trochê nierównomierne
traktowanie telewizji publicznej w zestawieniu
z telewizj¹ komercyjn¹, znajduj¹ potwierdzenie
chocia¿by w tej wypowiedzi. Oczywiœcie dodajê tu
pewne zastrze¿enie, ¿e pan Sepio³ mia³ na myœli…
A chyba mia³, skoro tak siê wypowiedzia³; w tej
chwili trudno mi jest to ju¿ okreœliæ. Ja rozumiem,
¿e mówi³ o telewizji publicznej.

I jeszcze na koniec pewna uwaga. Nie
chcia³bym, ¿eby mnie odbierano tak, ¿e ja w pe³ni
aprobujê to, co siê w telewizji dzieje. Ale nie upra-
wiajmy, tak jak pan senator Jurcewicz, takiej, po-
wiedzmy, argumentacji, ¿e jeœli gdzieœ by³
stosowany mobbing albo kogoœ zwolniono niezgo-
dnie z prawem, to œwiadczy to o tym, i¿ ta instytu-
cja jest z³a. W zasadzie mo¿na powiedzieæ, ¿e
w ka¿dej instytucji publicznej czy te¿ niepublicz-
nej ró¿ne rzeczy siê zdarzaj¹, co wcale nie œwiad-
czy o tym, ¿e dana instytucja jest niepotrzebna, ¿e
trzeba jej odebraæ Ÿród³a finansowania itd., itd.

A na koniec tak pro domo sua...
(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Panie Senato-

rze, trzeba konkluzji.)
Ju¿ ostatnie zdania. Zwracam siê tutaj do pani

senator Fetliñskiej, która na pocz¹tku swojej wy-
powiedzi okreœli³a, ¿e mamy rocznicê wolnych wy-
borów. Gwoli prawdy historycznej chcia³bym to
sprostowaæ. Owszem, wybory do Senatu
w 1989 r. by³y wolne, ale dalibóg, wybory do Se-
jmu trudno uznaæ za wolne, z tego powodu, ¿e
mieliœmy tam jakby powrót do systemu, nie wiem,

kurialnego, jaki by³ w Galicji; na przyk³ad ch³opi
wybierali okreœlony procent deputowanych, szla-
chta i mieszczañstwo mia³o swoj¹ kuriê i wybiera-
³o tam trochê wiêcej tych pos³ów. Tak ¿e to by³oby
powielenie tamego. A dlaczego o tym mówiê? Mó-
wiê o tym, ¿ebyœmy nie przejmowali czasami ta-
kiego jêzyka, bo czasami jêzyk, jak to siê mówi,
kszta³tuje œwiadomoœæ, co te¿ jest wa¿ne przy na-
szej debacie. Jednak kto ma telewizjê, ten ma w³a-
dzê. (Oklaski)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Poproszê o zabranie g³osu pana senatora Ba-

nasia.

Senator Grzegorz Banaœ:

Szanowny Panie Marsza³ku! Szanowni Pañ-
stwo! Panie Senatorze Paszkowski!

Pan mia³ absolutn¹ racjê, bo ja te¿ sobie wyno-
towa³em wyimek z wypowiedzi pana senatora Se-
pio³a, który w³aœnie tak brzmia³. Brzmia³a tam
wielka ¿a³oœæ, ¿e jest instytucja, która pokazuje
pogl¹dy inne ni¿ te, których pan senator Sepio³ by
chcia³ s³uchaæ. I zdaje siê, ¿e dzieje siê tak po raz
kolejny. Przecie¿ w podobny sposób mówi³o wiele
osób, nie tylko nas, zasiadaj¹cych tutaj na tej sali,
z ró¿nych œrodowisk p³ynê³y te uwagi, w podobny
sposób debatowaliœmy, z podobnym zacietrzewie-
niem, o ustawie poprzednio przechodz¹cej przez
Senat, tej, nazwijmy j¹ tak, ustawie medialnej.
Widaæ by³o go³ym okiem, ¿e jest to bubel, ale by³ to
bubel z premedytacj¹ przeci¹gany na si³ê, choæby
nawet mia³ niszczyæ instytucjê, tylko po to, ¿eby
osi¹gn¹æ cel taktyczny. Jest to wielka szkoda dla
ka¿dej instytucji, a publicznej i pañstwowej
w szczególnoœci. Dlatego podpisujê siê pod ape-
lem pana senatora, ¿ebyœmy tak procedowali, by
nie niszczyæ instytucji, bo w ten sposób niszczy-
my tkankê tego pañstwa, a to jest niewybaczalne.

Chcia³bym jeszcze zwróciæ uwagê szano-
wnych pañstwa na pewien aspekt. Nie wiem, czy
on by³ tutaj poruszany, bo przez moment nie œle-
dzi³em dyskusji. Osobiœcie sobie przypominam –
to by³ mniej wiêcej pocz¹tek roku – jak z tak¹ lek-
koœci¹, gracj¹ i zadowoleniem w oczach pan pre-
mier Donald Tusk twierdzi³ na ekranach telewi-
zorów: zlikwidujemy abonament. Tak sobie rzu-
ci³. I co potem z tym siê zaczê³o wi¹zaæ? Mam
przed sob¹ wyniki finansowe publicznego Radia
Kielce. O ile œci¹galnoœæ abonamentu i wp³ywy
z abonamentów w latach poprzednich pozosta-
wa³y na stabilnym poziomie, który kszta³towa³
siê w okolicach 3 milionów z³ w skali roku – podo-
bny mia³ byæ bud¿et na rok bie¿¹cy w tym frag-
mencie – tak nagle siê okaza³o, ¿e w po³owie ro-
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ku, z tych danych, które w tej chwili s¹ do dyspo-
zycji, które ma zarz¹d, wynika spadek tych wp³y-
wów. Tak w³aœnie, takim lekkim powiedzeniem
czegoœ mo¿na zniszczyæ instytucjê. I to w³aœnie
zosta³o dokonane, nie przez kogoœ innego, tylko
przez premiera tego rz¹du. Mówiê to z przykro-
œci¹. Mówiê to z przykroœci¹, dlatego ¿e s¹ pewne
osoby reprezentuj¹ce pewne instytucje, co do
których zawsze chcielibyœmy mieæ poczucie, ¿e
wykonuj¹ wszystko w sposób najlepszy i naj-
m¹drzejszy, najw³aœciwszy, jaki jest w danej
chwili do osi¹gniêcia. Ale ja mam podejrzenie, ¿e
w tej sprawie tak nie by³o.

Popatrzmy, Szanowni Pañstwo, co siê dzieje na
przyk³ad w gminie, która prowadzi transport zbio-
rowy. Je¿eli rada miasta uchwala zwolnienie ja-
kiejœ grupy spo³ecznoœci miejskiej z op³at za bilet,
to natychmiast, w tej samej uchwale, musi byæ
wysokoœæ rekompensaty, któr¹ dostaje przewoŸ-
nik. Tego tutaj nie ma. Rz¹d tego nie potrafi zape-
wniæ. Dlaczego tak siê dzieje? Dlaczego z uporem
psujemy instytucje tylko i wy³¹cznie dlatego, ¿eby
osi¹gn¹æ swój bie¿¹cy cel polityczny? To jeszcze
d³ugo, d³ugo bêdzie siê w sposób bardzo z³y, bar-
dzo negatywny na nas wszystkich, a przede wszy-
stkim na pañstwie, odbija³o. Dlatego jestem prze-
ciwnikiem tej regulacji. Mo¿na siê oczywiœcie za-
stanawiaæ, w jaki sposób podejœæ do sprawy abo-
namentu, jak go uregulowaæ, jaka ta danina po-
winna wygl¹daæ, ale myœlê, ¿e to, co powiedzia³
pan senator Piechniczek, jest tutaj niezwykle
wa¿ne i istotne. 40% œci¹galnoœci – przy tak na-
prawdê zupe³nym braku windykacji tych nale¿-
noœci – to jest wynik wrêcz rewelacyjny. Ja p³acê,
moja rodzina p³aci i bêdzie p³aciæ, niezale¿nie od
tego, jakie zostan¹ wprowadzone zwolnienia w tej
materii.

I na sam koniec chcia³bym zacytowaæ, Szano-
wni Pañstwo, pewien wyimek z tego, s³ynnego ju¿
listu, który zosta³ skierowany przez prezydenta
Europejskiej Unii Nadawców do pana marsza³ka
Borusewicza. Pos³uchajcie tego pañstwo. Bêdzie
to przynajmniej pewne spuentowanie mojej wy-
powiedzi.

„Oprócz gwarancji niezale¿noœci od pañstwa
op³ata abonamentowa spe³nia tak¿e dodatkow¹
rolê, gwarantuj¹c niezale¿noœæ od si³ rynkowych.
System op³at abonamentowych umo¿liwia przed-
stawienie przez programy nadawców publicznych
ró¿norodnych i pluralistycznych pogl¹dów i opi-
nii, dziêki uniezale¿nieniu nadawców publicz-
nych od warunków rynkowych.” Dziêkujê bardzo.
(Oklaski)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Poproszêozabranieg³osupanasenatoraWacha.

Senator Piotr Wach:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Najpierw dwie uwagi, które w³aœciwie s¹ nie-

merytoryczne. Przede wszystkim pó³ ¿artem
chcia³bym powiedzieæ, ¿e nie czu³bym siê pe³no-
wartoœciowym senatorem, gdybym nie zabra³ g³o-
su w tej dyskusji. A ju¿ bardziej serio: nie by³em
przez ca³y czas obecny na sali, ale wiêkszoœci wy-
st¹pieñ w tej dyskusji wys³ucha³em dziêki we-
wnêtrznej telewizji, tak wiêc w jakimœ sensie bra-
³em udzia³, s³ucha³em i wiem, co pañstwo, co ko-
le¿anki i koledzy mówili w ramach tej debaty.

Teraz przejdê do meritum. Otó¿ nasza dzisiej-
sza debata ma jakby dwie sfery. Jedna jest œciœle
zwi¹zana z legislacj¹ zawart¹ w projekcie ustawy,
a mianowicie ze skutkami czêœciowego zwolnie-
nia z abonamentu pewnej grupy abonentów, to
znaczy emerytów.

Je¿eli chodzi o tê œcis³¹ sferê, to wiêkszoœæ
wypowiedzi dotyczy³a tego. Koncentrowano siê
miêdzy innymi na tym, ¿e nie jest oszacowana
w miarê dok³adnie utrata wp³ywów wynikaj¹ca
z tych zwolnieñ. Przyjmijmy, ¿e ona wynosi
200 milionów z³. To jest jakaœ poœrednia suma
pomiêdzy wymienionymi. W zwi¹zku z tym
chcia³bym postawiæ tak¹ tezê – w sumie chcê
postawiæ dwie tezy, które wi¹¿¹ siê z dzisiejsz¹
debat¹ – a mianowicie te ewentualnie 200 milio-
nów z³, które stanowi¹ utratê wp³ywów mediów
publicznych, stanowi¹ stosunkowo niewielk¹
czêœæ bud¿etu mediów publicznych, szacujê, ¿e
to jest pomiêdzy 5 a 10%, i nie mog¹ stanowiæ
o upadku mediów publicznych. Tak wiêc mnie
siê wydaje, ¿e wobec krytyki mediów publicz-
nych, która dzisiaj mia³a miejsce, w³aœnie to
mo¿e stanowiæ pewien wstrz¹s, pewien powód
do reorganizacji i uzdrowienia mediów publicz-
nych. To jest pierwsza teza, która dotyczy dok³a-
dnie tej sfery legislacyjnej.

W drugim swoim zakresie nasza dzisiejsza dys-
kusja – w moim odbiorze – mia³a znacznie szerszy
charakter. Mówi³a o roli mediów publicznych,
o tym, jak media publiczne aktualnie wype³niaj¹
swoj¹ misjê; by³a krytyka, doœæ daleko id¹ca, ró¿-
nych aspektów pracy mediów; koncentrowaliœmy
siê te¿ na przysz³oœci mediów. Nie chcê siê szcze-
gó³owo do tego odnosiæ, ale chcia³bym powie-
dzieæ, ¿e nale¿ê do tej grupy, która, gdyby siê wy-
powiada³a szerzej, mówi³aby bardzo krytycznie
o mediach publicznych, zarówno o aktualnej
dzia³alnoœci telewizji, jak i radia. Nie bêdê tego
rozwija³, bo koledzy i kole¿anki w³aœciwie do-
tknêli tych poszczególnych aspektów i je omówi-
li. Tak wiêc nie chcia³bym tego tematu rozwijaæ.
Ja bym powiedzia³, ¿e te cele publiczne s¹ reali-
zowane przez media publiczne, ale w sposób
rozrzutny, nonszalancki, w³aœciwie z pozycji
monopolisty, z du¿ym lekcewa¿eniem widza,
z lekcewa¿eniem w³asnych wartoœciowych praco-
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wników. Nie chcê tego za bardzo rozwijaæ, ale tak
tê sprawê widzê.

Ta druga sfera nie znajduje odbicia wprost w tej
legislacji, ale jest wartoœciowa, istotna w dzisiej-
szej dyskusji. Tak¿e w tym zakresie chcia³bym po-
stawiæ pewn¹ tezê. Jest to moja w³asna teza; ja ju¿
j¹ w jakiejœ formie wypowiada³em wczeœniej,
w dyskusji sprzed kilku tygodni. A mianowicie
twierdzê, ¿e realizacja interesu publicznego w me-
diach elektronicznych nie musi byæ koniecznie
realizowana przez wyodrêbnione media publicz-
ne. Prawie wszyscy z pañstwa przyjêli, ¿e media
publiczne musz¹ istnieæ, ¿e jest to zgodne z inte-
resem pañstwa i ¿e inaczej nie da siê realizowaæ
interesu publicznego w mediach elektronicznych.
Twierdzê, ¿e tak nie jest. Trzeba by do tej sprawy
podejœæ ca³kiem inaczej. Oczywiœcie to wymaga
zasadniczych zmian systemowych, niekoniecznie
konstytucyjnych. Stawiam tutaj tak¹ tezê. Ona
jest w³aœciwie przeciwna do wiêkszoœci pañstwa
wypowiedzi, z których wynika, ¿e jedyna mo¿li-
woœæ realizacji interesu publicznego jest wtedy,
gdy s¹ wyodrêbnione, wyspecjalizowane media
publiczne. Tak nie jest i mo¿na by to uzasadniæ,
mo¿na by stworzyæ tego typu projekty. Nie bêdê
tutaj szeroko rozwija³ tej sprawy, bo jest to w³a-
œciwie na marginesie dzisiejszej dyskusji, która
w zasadzie dotyczy³a abonamentu i zwolnienia
czêœci abonentów z tego obowi¹zku. Dziêkujê
bardzo.

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

kiewicza.
Po raz drugi. Do piêciu minut, Panie Senatorze.
(Senator Henryk WoŸniak: Trzeci chyba.)
(Senator Jadwiga Rotnicka: Trzeci.)
(Senator Stanis³aw Jurcewicz: Trzeci, trzeba

sprawdziæ.)

Senator Wojciech Skurkiewicz:
Absolutnie po raz drugi. Nie przekroczê piêciu

minut. Poprzednim razem nie mog³em dokoñczyæ
swojej myœli.

Panie Marsza³ku! Szanowni Pañstwo!
Przed chwil¹ rozmawia³em z pani¹ Fetliñsk¹.

Pani senator rzeczywiœcie wskazywa³a, ¿e
w 1989 r. by³y demokratyczne wyboru do Senatu.
Dzisiaj jest dziewiêtnasta rocznica. Spotykamy
siê dzisiaj na posiedzeniu; szkoda, ¿e w ¿aden
sposób nie uczciliœmy tego wydarzenia, warto by
by³o. Ale tutaj te¿ rodzi siê pytanie, czy przypad-
kiem 4 czerwca to nie jest te¿ rocznica tej s³awet-
nej nocnej zmiany, kiedy to prezydent Lech Wa³ê-
sa zadzia³a³ – wiadomo, jak i do czego do doprowa-

dzi³o. 4 czerwca. I dzisiaj rozmawiamy o mediach
publicznych. Oby nie mia³o to bardziej op³aka-
nych skutków.

Szanowni Pañstwo, chcia³bym jeszcze o coœ za-
apelowaæ. Naprawdê, mo¿emy siê spieraæ, mo¿e-
my siê k³óciæ, mo¿emy wymieniaæ swoje pogl¹dy
i zdania, ale ja jeszcze raz pañstwu przypominam:
jeœli pewnych kwestii nie dopilnujemy tu, w Sena-
cie i nie podejmiemy decyzji legislacyjnych doty-
cz¹cych ustawy zaproponowanej przez Sejm, to
nie ³udŸmy siê, nikt ju¿ do tego nie wróci i nikt nie
zmieni na przyk³ad sposobu finansowania i re-
kompensaty za poniesione straty mediom publi-
cznym czy Polskiemu Radiu. Je¿eli jest propozy-
cja zapisu w tej¿e ustawie, aby te zwolnienia zo-
sta³y zrekompensowane z bud¿etu pañstwa, to
zgódŸmy siê na to wspólnie. Je¿eli nie bêdzie ta-
kiego zapisu, to rêczê pañstwu, ¿e ju¿ do tej spra-
wy nie powrócimy, ka¿dy machnie rêk¹ i powie:
na pewno sobie poradz¹. Podczas dyskusji pada³y
tutaj s³owa: uchwalmy, a póŸniej zobaczymy, ja-
koœ to bêdzie, bêdziemy sobie radziæ w czasie
trwania roku, bêdziemy sobie radziæ w przysz³ym
roku. Nie pozwólmy na to, bo naprawdê zniszczy-
my coœ, co by³o pielêgnowane przez kilkadziesi¹t
lat, je¿eli chodzi o radiofoniê publiczn¹ – przez po-
nad osiemdziesi¹t lat. Jednym ruchem, jednym
podniesieniem rêki mo¿emy to wszystko znisz-
czyæ. Jeszcze raz powtarzam: ponad 80%, blisko
88% œrodków abonamentowych to s¹ pieni¹dze
na utrzymanie radia. 88% bud¿etu publicznego
radia to s¹ wp³ywy abonamentowe. Je¿eli ograni-
czymy te pieni¹dze, nawet w 40, 30 czy 50%, to do
czego to doprowadzi? Szanowni Pañstwo, to jest
bardzo niebezpieczne.

Jeszcze jedna sprawa. Tak jak mówi³em, mo¿e-
my siê sprzeczaæ, mo¿emy siê k³óciæ, ale przecie¿
wszyscy siê w sumie szanujemy, rozmawiamy
i dyskutujemy. Nie mówmy jednak w ten sposób:
je¿eli podczas rz¹dów PiS podjêto jak¹œ b³êdn¹
decyzjê kadrow¹ i jest rozstrzygniêcie w s¹dzie ta-
kie, a nie inne, na korzyœæ osoby pokrzywdzonej,
to okreœla to sposób, w jaki postrzegamy ca³¹ for-
macjê, ca³y rz¹d i wszystkich ludzi Prawa i Spra-
wiedliwoœci. To jest nieuprawnione, Szanowni
Pañstwo, bo równie¿ wy pope³niacie b³êdy. Przy-
k³ad? Zauwa¿yliœcie pañstwo zapewne, ¿e prakty-
cznie zabieram g³os tylko w dwóch kwestiach:
ochrona œrodowiska i media. Szanowni Pañstwo,
wasz kolega, pan minister Stanis³aw Gaw³owski,
odwo³a³ dyrektora generalnego Lasów Pañstwo-
wych. Snu³em przypuszczenia, ¿e nast¹pi³o to
z naruszeniem prawa, pisa³em oœwiadczenie.
I co? I s¹d pracy w Warszawie, przyzna³ mi racjê.
Przyzna³, ¿e minister Stanis³aw Gaw³owski z³a-
ma³ prawo i nakaza³ wyp³atê odszkodowania na
korzyœæ dyrektora generalnego Lasów Pañstwo-
wych. Ale ja nie postrzegam was w ten sposób, ¿e
100% ludzi Platformy ³amie prawo. Absolutnie
nie, bo nie mam do tego prawa. I myœlê, ¿e wy te¿
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nie macie prawa, Szanowni Pañstwo, ¿eby przez
jeden czy dwa przyk³ady postrzegaæ ca³¹ formacjê
w taki, a nie inny sposób. Ka¿dy pope³nia b³êdy.
Nie pope³nia b³êdów tylko ten, który nic nie robi.
Dziêkujê. (Oklaski)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Proszê o zabranie g³osu pani¹ marsza³ek Bo-

chenek.

Senator Krystyna Bochenek:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Ja przede wszystkim bardzo dziêkujê moim

dzisiejszym przedmówcom. Staram siê wypoœrod-
kowaæ zdania, które pad³y z tej trybuny. Zdajê so-
bie sprawê, ¿e g³osy zdecydowanej wiêkszoœci ko-
legów – i tych z prawej strony, i ze œrodka, i z lewej
strony – rzeczywiœcie wskazuj¹ na troskê o polsk¹
radiofoniê, o polsk¹ telewizjê. Chocia¿ muszê po-
wiedzieæ, ¿e znacznie mniej o radiofoniê. Prowa-
dz¹c obrady przed panem marsza³kiem Boruse-
wiczem, zaznacza³am sobie kreseczkami, ile razy
mówiliœmy o polskiej telewizji, a ile razy o polskim
radiu. To siê ma mniej wiêcej tak jak 70 : 3.

Zawsze kiedy mówimy o mediach, to myœlimy
o telewizji. A jeœli telewizja publiczna, to najlepiej
pierwszy program. Na ogó³ chcemy, ¿eby ten czy
tamten temat pojawi³ siê w Jedynce. Prawda jest
taka, ¿e tak¿e bardzo rzadko pada³y tutaj s³owa
o mediach regionalnych. I tym samym o rozg³oœ-
niach regionalnych Polskiego Radia.

Ja ca³e ¿ycie przepracowa³am w³aœnie w roz-
g³oœni regionalnej Polskiego Radia i mam tutaj,
jak myœlê, najwiêksze prawo do tego, ¿eby twier-
dziæ, ¿e te rozg³oœnie s¹ niezwykle potrzebne, bo
s¹ jedynym publicznym medium elektronicz-
nym, które dzia³a na danym terenie. I jest
niezmiernie wa¿ne, ¿eby dzia³a³y tak jak nale¿y…
To jest niezwykle powa¿ny skarb, który posiada
nasz kraj. S¹ to niezale¿ne od tak zwanego
„du¿ego” Polskiego Radia odrêbne spó³ki, które
mog¹ mówiæ w³asnym g³osem przez dwadzieœcia
cztery godziny na dobê.

Chcia³abym, abyœmy nie gloryfikowali tutaj
abonamentu i tak zwanej misji. Prawda jest taka,
¿e od dziewiêtnastu lat Polska nie znalaz³a sposo-
bu na wykszta³cenie w³aœciwych mechanizmów
dotycz¹cych utrzymania i finansowania mediów
publicznych, a tak¿e zarz¹dzania nimi. Odk¹d pa-
miêtam, przez ca³e lata by³a mowa o abonamen-
cie, a – moim zdaniem – on jest gor¹cym kartof-
lem, który sobie poszczególne ekipy podrzucaj¹,
boj¹c siê podj¹æ zasadniczych decyzji w kwestii fi-
nansowania mediów publicznych. Bo to, ¿e one s¹
potrzebne, nie podlega dyskusji… Ja z uwag¹ wy-

s³ucha³am wielu s³usznych s³ów mojego kolegi,
pana senatora Wacha. Uwa¿am jednak, ¿e powin-
ny byæ media publiczne, w³aœnie media publicz-
ne, co nie znaczy, ¿e podzia³ pewnych œrodków,
jakkolwiek byœmy to nazwali, mo¿e zostaæ
dokonany w drodze, nazwijmy to generalnie – pro-
szê tego s³owa siê nie czepiaæ – przetargu.

Jeœli ktoœ ma lepszy pomys³ na programy mi-
syjne, móg³by otrzymaæ takie dotacje. Ale media
publiczne s¹ niew¹tpliwie potrzebne i myœlê, ¿e
wrócilibyœmy tutaj do pocz¹tków naszej dyskusji,
¿eby uzasadniaæ, dlaczego powinniœmy troszczyæ
siê o nasz¹ kulturê, o sztukê, o edukacjê, o teatry,
o filharmoniê, o narodowe orkiestry symfoniczne
itd., itd.

Prawd¹ te¿ jest, ¿e podrzucamy sobie ten temat
z kadencji na kadencjê. Ja sama jestem ju¿ trze-
ci¹ kadencjê w parlamencie i pamiêtam – spog-
l¹dam na pana senatora Piotra Boronia, dzisiaj
cz³onka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji,
a wczeœniej senatora, zastêpcê przewodnicz¹cej
Komisji Kultury i Œrodków Przekazu – ¿e to by³ te¿
w poprzedniej kadencji omawiany temat i ¿e nie
wiedzieliœmy, jak go ugryŸæ. Taka jest prawda.
Pan senator by³ te¿ wtedy cz³onkiem Klubu Parla-
mentarnego PiS.

Szanowni Pañstwo, to jest gor¹cy kartofel,
z ró¿nych wzglêdów, o których nie bêdê tu mówiæ.
I nie jest to zbawienie dla funkcjonowania mediów
publicznych. Nie u¿ywajmy tu wielkich s³ów typu
„ten abonament”, „tylko bez tego abonamentu”.
W liœcie pana przewodnicz¹cego EBU – czytam
polskimi literami – mowa jest o tym, ¿eby nie
urynkowiæ mediów. A có¿ to jest innego, jeœli 80%
œrodków pochodzi na przyk³ad z reklam w publi-
cznej telewizji? To nie jest gra rynkowa? To te¿ jest
gra rynkowa. Prawda jest taka, ¿e media publicz-
ne w terenie rzeczywiœcie maj¹ bardzo trudn¹ sy-
tuacjê, ale nie tylko dlatego, ¿e akurat teraz jest
mniej wp³ywów z abonamentu. Media publiczne
w terenie przede wszystkim otrzymywa³y bardzo
ma³¹ cz¹stkê tortu abonamentowego. Ma³o otrzy-
mywa³o i Polskie Radio, z tych samych wzglêdów –
bo zawsze by³o brzydsz¹ siostr¹ telewizji.
I dopiero kiedy ktoœ ju¿ chcia³ mieæ jakieœ mo¿li-
woœci wystêpowania czy wp³ywów, a nie mia³ ich
w telewizji, to siê zwraca³ ku radiu. Ale prawda
jest taka, ¿e zawsze obiektem westchnieñ i dysku-
sji by³a przede wszystkim telewizja. I to najlepiej
centralna. Radio by³o zawsze traktowane po ma-
coszemu, w tej chwili szczególnie po macoszemu
traktowane s¹ radia regionalne. I ich trudna kon-
dycja finansowa w znacznej mierze wynika z tego,
¿e po prostu otrzymywa³y bardzo ma³¹ czêœæ dota-
cji wp³ywaj¹cych z niewielkiego procentu abona-
mentu, który w ogóle sp³ywa.

Abonament nie jest panaceum na istnienie me-
diów publicznych. Tak samo jak s³owo „misja” po-
jawia siê przede wszystkim wtedy, kiedy coœ
trzeba uzasadniæ… Ja prze¿y³am wielu prezesów,
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jak mówiê, i wiele epok politycznych, pracuj¹c ja-
ko dziennikarka Polskiego Radia. S³owo „misja”
pojawia siê wtedy, kiedy kolejny szef radia czy te-
lewizji ma siê rozliczyæ – a to przed Krajow¹ Rad¹,
a to przed jakimœ innym gremium – i musi przed-
stawiæ jakieœ s³upki, wskazuj¹ce, ile wype³nia tej
misji. A tak naprawdê wszyscy mówi¹: róbcie ta-
kie programy, ¿eby by³o du¿o reklam. Programy
misyjne s¹ nudne, mo¿e by je daæ o drugiej w no-
cy, a mo¿e o trzeciej. I taka jest prawda.

Teraz mówimy: misja, wytaczamy najciê¿sze ar-
maty. Ale prawda jest taka, ¿e ja o tych najciê¿-
szych armatach te¿ od moich szefów – a mia³am
ich, mogê powiedzieæ, dziesi¹tki, nie wiem, czy
bym do setki nie dobi³a, gdybym tak siê zastanowi-
³a i policzy³a ich od pocz¹tku mojej pracy w publi-
cznych mediach– wielokrotnie s³ysza³am: misja,
dobrze, ale w zasadzie nie ma na to pieniêdzy.

Nie bêdê pañstwu mówi³a, ile dostawa³am za
misyjne programy jako znana dziennikarka Pol-
skiego Radia Katowice. Na to nigdy nie by³o pie-
niêdzy. Taka jest prawda. A kiedy wystêpowa³am
w³aœnie w Polskim Radiu o programy dotycz¹ce
promocji zdrowia – notabene tu ktoœ z urzêdników
ministerialnych mówi³, ¿e siê nie mo¿e dostaæ do
jednego czy drugiego z szefów telewizji i czeka
w kolejce, ¿eby pomówiæ o promocji zdrowia czy to
na antenie telewizji, czy antenie radia – to s³ysza-
³am: ale musisz poszukaæ sponsorów, jakiegoœ
wsparcia finansowego. Mam na to dowody. Na
przyk³ad program, który dotyczy³ promocji
zdrowia… On by³ bardzo nowoczeœnie robiony
i ukazywa³ siê na antenie centralnej i równolegle
regionalnej. Ja musia³am znaleŸæ pieni¹dze, cho-
cia¿ mi nie wolno by³o, ale by³a taka sytuacja, ¿e
bym nie mog³a wykonaæ tego programu, który
promuje zdrowie. Nie chcê tutaj podawaæ roku,
ale nie by³o to tak dawno. Ja nie wiem, czy to by³o
dwa lata temu, nie chcê tutaj wskazywaæ, ¿e to by-
³o za tego premiera czy innego. Ale prawda jest ta-
ka, ¿e kiedy Polskie Towarzystwo Kardiologiczne
zwróci³o siê z proœb¹ o promocjê i zapobieganie
chorobom serca do Telewizji Polskiej, to musia³o
zap³aciæ za to pieni¹dze. Szanowni Pañstwo, czy
to nie jest gra rynkowa?

Przestañmy siê oszukiwaæ! Tutaj wytaczamy
najciê¿sze armaty, mówimy o abonamencie, o mi-
sji itd. Mówimy to, kiedy jesteœmy w izbie wy¿szej
parlamentu, jesteœmy powa¿nymi senatorami,
wypowiadamy siê w imieniu naszych wyborców,
dbamy o interes kraju. Ja wiem o tym, s³yszê to,
jestem czu³a na te dŸwiêki, bo akurat mam ucho
wyczulone, jestem radiowcem. Rzeczywiœcie, do-
strzegam u wielu kole¿anek i kolegów senatorów
autentyczn¹ pasjê, zaanga¿owanie, kiedy o tym
mówi¹. Widzê te¿ elementy gry politycznej, bo one
s¹, nie ma siê co czarowaæ. Ale pañstwo nie wie-
dz¹ dok³adnie, jak to wygl¹da od œrodka.

A od œrodka to wygl¹da tak, ¿e rano jest wzy-
wany jeden czy drugi szef do swojego prezesa
i s³yszy: dlaczego dajecie nudne programy i nie
ma reklam? I to jest ta misja. Teraz siê mówi:
trzeba coœ nowoczesnego, pos³uchajcie konku-
rencji. Mam takie przyk³ady, nie chcê tu nazwisk
wymieniaæ. „S³uchajcie na przyk³ad – przy ca³ym
szacunku, bo ja bardzo szanujê pracê mediów
prywatnych – radia RFM, patrzcie, jak oni to ro-
bi¹, s³uchajcie Zetki”. Bo musimy mieæ reklamy.
A jak za chwilê ktoœ zapyta prezesa, ile z misji
zrealizowa³ – powie mu: bo ty tutaj, Prezesie…,
i pogrozi palcem – to prezes zawo³a tego samego
podw³adnego i powie: dlaczego nie realizujecie
misji? To jest kompletna schizofrenia. Rozma-
wiajcie pañstwo z szefami publicznych mediów,
którzy s¹ wybitnymi fachowcami, uznanymi
w kraju, w tej chwili nawet przeszli z mediów
publicznych do prywatnych. Oni powiedz¹ to sa-
mo – byli poddawani po prostu kompletnej schi-
zofrenii, nie wiedzieli, czy pracuj¹ na rzecz pozy-
skiwania reklam, czy maj¹ wype³niaæ misjê.
Wszyscy mieli do nich pretensje. To nie jest wszy-
stko takie czarno-bia³e.

Szanowni Pañstwo, przede wszystkim pomyœ-
lmy te¿ o Polskim Radiu, nie traktujmy go jak
brzydszej siostry. Pomyœlmy o stacjach regional-
nych. Rzeczywiœcie, tak jak powiedzia³ te¿ mój
przedmówca, jest to mo¿e pewien wstrz¹s, który
tutaj dzisiaj prze¿ywamy. Ale nie gloryfikujmy te-
go, co w du¿ej mierze – ja nie mówiê, ¿e ca³kowicie,
bo to te¿ nie jest prawda i nie chcia³abym, ¿eby
moje s³owa by³y w ten sposób odczytane – ale siê
nie sprawdzi³o ani co do sposobu pozyskiwania
funduszy, czyli tak zwanej, nie lubiê u¿ywaæ tego
brzydkiego okreœlenia, œci¹galnoœci abonamen-
tu, ani do szanowania tej misji, ani do tego, ¿e pro-
gramy ze szlachetnym za³o¿eniem upowszechnia-
nia kultury, sztuki, edukacji mog¹ siê przebiæ. To,
¿e istniej¹ te programy, w du¿ej mierze jest zas³u-
g¹ twórców, proszê pañstwa, twórców, a nie tego,
¿e to jest takie czy inne medium, ¿e jest abona-
ment czy go nie ma. Wiele moich kole¿anek, wielu
moich kolegów pracowa³o z autentycznej pasji,
oni za bardzo ma³e pieni¹dze podejmowali siê ró¿-
nych przedsiêwziêæ. Zgadza siê, Pani Senator? Ci
ludzie pracowali za nêdzne pieni¹dze, a ich szefo-
wie bardzo czêsto mówili: ona i tak bêdzie praco-
waæ, bo ona to kocha, on i tak bêdzie pracowa³, bo
on to kocha. I dostawali za bardzo znany, bardzo
szeroko omawiany, z du¿ym odg³osem, z du¿ym
echem w regionie program bardzo ma³e pieni¹dze.
Dostawali 100 z³ i nadal tyle dostaj¹ za godzinny
program, który wymaga wiele pracy. A kiedy pro-
si³o siê o wykonanie pewnej dokumentacji, nawet
dla celów archiwalnych, to mówiono: nie ma na to
pieniêdzy, nie ma na to pieniêdzy, na to te¿, to jest
nudne, tego nikt nie s³ucha, nie ma na to pieniê-
dzy. I nie jest to tylko wyrywkowa informacja, po-
chodz¹ca z moich doœwiadczeñ.
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(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Przepraszam,
Pani Marsza³ek, musi pani konkludowaæ.)

Konkluzja jest taka… Jest to temat, na który
mog³abym d³ugo, d³ugo mówiæ. Jak pañstwo wi-
dz¹, moje emocje te¿ nie s¹ tutaj niewa¿ne. Chcê
powiedzieæ, ¿e rozumiem, i¿ mo¿e jest to pewien
wstrz¹s, ale proszê nie myœleæ, nie mówiæ i nie
wmawiaæ sobie ani nikomu innemu, ¿e zmiana
systemu finansowania mediów publicznych jest
koñcem mediów publicznych. Nikt: ani klub, ani
rz¹d, ani pan premier, nigdy w ¿yciu nie powie-
dzia³, ¿e ma nie byæ mediów publicznych. Nie sta-
wiajmy znaku równoœci miêdzy dzisiejsz¹ noweli-
zacj¹ ustawy a tym, ¿e nie bêdzie mediów publicz-
nych! Ktoœ podejmuje ciê¿ar zreformowania tego,
czego nie uda³o siê stworzyæ w stopniu nawet za-
dowalaj¹cym. Ja tak uwa¿am. Dziêkujê. (Oklaski)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê bardzo, Pani Marsza³ek.
Informujê, ¿e lista mówców zosta³a wyczerpana.
Informujê te¿, ¿e w dyskusji wnioski o charak-

terze legislacyjnym na piœmie z³o¿yli: pan senator
Krzysztof Piesiewicz, pan senator Jan Rulewski,
pani senator Janina Fetliñska i pan senator Woj-
ciech Skurkiewicz.

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

Informujê, ¿e g³osowanie w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o op³atach abonamentowych
zostanie przeprowadzone pod koniec posiedzenia
Senatu.

Na tym dzisiaj…
(G³os z sali: Jeszcze komunikaty.)

Aha, to proszê o komunikaty, a potem og³oszê
przerwê.

(Rozmowy na sali)
Oczywiœcie. W trakcie dyskusji zosta³y zg³oszo-

ne wnioski o charakterze legislacyjnym. Zgodnie
z art. 52 ust. 2 Regulaminu Senatu proszê Komi-
sjê Kultury i Œrodków Przekazu o ustosunkowa-
nie siê do przedstawionych w toku debaty nad
tym punktem wniosków i przygotowanie sprawo-
zdania w tej sprawie.

Powtarzam jeszcze, ¿e g³osowanie odbêdzie siê
pod koniec posiedzenia Senatu.

Proszê bardzo o komunikaty.

Senator Sekretarz
Przemys³aw B³aszczyk:

Pierwszy komunikat. Posiedzenie Komisji Kul-
tury i Œrodków Przekazu w sprawie dzisiejszych
poprawek odbêdzie siê o godzinie 20.00 w sali
nr 182.

Drugi komunikat. Posiedzenie Komisji Gospo-
darki Narodowej w sprawie przyjêcia inicjatyw
ustawodawczych przygotowanych przez Podko-
misjê „Przyjazne Pañstwo” odbêdzie siê bezpo-
œrednio po og³oszeniu przerwy w obradach w sali
nr 217.

I trzeci komunikat. Posiedzenie Komisji Rolni-
ctwa i Ochrony Œrodowiska odbêdzie siê 5 czer-
wca o godzinie 8.30 w sali nr 217. Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê.
Og³aszam przerwê do jutra do godziny 9.00.

(Przerwa w posiedzeniu o godzinie 18 minut 34)
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(Wznowienie posiedzenia o godzinie 9 minut 03)

(Posiedzeniu przewodnicz¹ marsza³ek Bogdan
Borusewicz oraz wicemarsza³kowie Krystyna Bo-
chenek i Marek Zió³kowski)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Wznawiam posiedzenie.
Proszê senatorów sekretarzy o zajêcie miejsc

przy stole prezydialnym.
Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu jedena-

stego porz¹dku… przepraszam, przystêpujemy
do rozpatrzenia punktu drugiego porz¹dku ob-
rad…

(Senator Piotr Kaleta: Panie Marsza³ku, czy
móg³bym w kwestii formalnej…)

Proszê bardzo.

Senator Piotr Kaleta:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Wczoraj dotar-

³a do nas smutna wiadomoœæ o œmierci pani Aga-
ty Mróz, polskiej siatkarki. Prosi³bym pana mar-
sza³ka, ¿ebyœmy mo¿e rozpoczêli nasze obrady
od uczczenia Jej pamiêci chwil¹ ciszy. Dziêkujê
bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Panie Senatorze, tak¿e do mnie dotar³a wczoraj

informacja o œmierci pani Agaty Mróz, a tak¿e
o wypadku w kopalni, w którym zginê³o kilku…

(G³osy z sali: Czterech.)
…czterech górników.
W zwi¹zku z tym proszê o powstanie i uczczenie

Ich pamiêci minut¹ ciszy.
(Wszyscy wstaj¹) (Chwila ciszy)
Dziêkujê bardzo…
(Senator Czes³aw Ryszka: Wieczny odpoczy-

nek racz im daæ, Panie.)
(Zgromadzeni odpowiadaj¹: A œwiat³oœæ wie-

kuista niechaj im œwieci.)
(Senator Czes³aw Ryszka: Niech odpoczywaj¹

w pokoju wiecznym.)
(Zgromadzeni odpowiadaj¹: Amen.)
Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu dru-

giego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu

w sprawie ustawy o zwrocie nadp³aty w podatku
akcyzowym zap³aconym z tytu³u nabycia we-
wn¹trzwspólnotowego albo importu samochodu
osobowego.

Przypominam, ¿e rozpatrywana ustawa zosta³a
uchwalona przez Sejm na piêtnastym posiedze-
niu w dniu 9 maja 2008 r. Do Senatu zosta³a prze-
kazana w dniu 12 maja 2008 r. Marsza³ek Senatu
w dniu 12 maja 2008 r., zgodnie z art. 68 ust. 1
Regulaminu Senatu, skierowa³ j¹ do Komisji Go-
spodarki Narodowej. Komisja po rozpatrzeniu
ustawy przygotowa³a swoje sprawozdanie w tej
sprawie.

Przypominam ponadto, ¿e tekst ustawy zawar-
ty jest w druku nr 135, a sprawozdanie komisji
w druku nr 135A.

Proszê sprawozdawcê Komisji Gospodarki Na-
rodowej senatora Henryka WoŸniaka o zabranie
g³osu i przedstawienie sprawozdania komisji
w sprawie rozpatrywanej ustawy.

Senator Henryk WoŸniak:
Dziêkujê bardzo.
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Panie Mini-

strze!
W dniu 28 maja na posiedzeniu Komisji Go-

spodarki Narodowej rozpatrywano miêdzy inny-
mi ustawê o zwrocie nadp³aty w podatku akcy-
zowym zap³aconym z tytu³u nabycia wewn¹trz-
wspólnotowego albo importu samochodu oso-
bowego.

Cel i przedmiot ustawy przedstawi³ podsekre-
tarz stanu w ministerstwie finansów, pan Jacek
Dominik. Zaznaczy³, ¿e koniecznoœæ uchwalenia
ustawy wynika z orzeczenia Europejskiego Try-
buna³u Sprawiedliwoœci. Ustawa okreœla zasady
ustalania nadp³aty w podatku akcyzowym zap³a-
conym z tytu³u nabycia wewn¹trzwspólnotowe-
go albo importu samochodu osobowego, doko-
nanego w okresie od 1 maja 2004 r. do 30 listopa-
da 2006 r., na podstawie ustawy o podatku akcy-
zowym.

Obecny na posiedzeniu przedstawiciel Biura
Legislacyjnego nie zg³asza³ uwag o charakterze le-
gislacyjnym.



W dyskusji zadano miêdzy innymi pytania
o skutki bud¿etowe procedowanej ustawy. Po
d y s k u s j i , w g ³ o s o w a n i u 1 4 s e n a t o r ó w
opowiedzia³o siê za przyjêciem projektu, nie by³o
g³osów przeciwnych, 3 senatorów wstrzyma³o siê
od g³osu.

Panie i Panowie Senatorowie! Mo¿na by³oby na
tym skoñczyæ sprawozdanie z prac komisji, ale
powiem kilka s³ów o samym przed³o¿eniu. Jest to
przed³o¿enie rz¹dowe, przed³o¿enie kolejne, gdy¿
w poprzedniej kadencji parlamentu rz¹d przed³o-
¿y³ projekt ustawy w sprawie zwrotu nadp³aty po-
datku akcyzowego, jednak wobec skrócenia ka-
dencji tamten projekt nie by³ ju¿ procedowany.
W tej chwili pracujemy nad nowym przed³o¿e-
niem rz¹dowym.

Koniecznoœæ ustalenia jednolitych zasad doty-
cz¹cych nadp³aty w podatku akcyzowym zap³aco-
nym na podstawie ustawy z dnia 23 stycznia
2004 r. o podatku akcyzowym, z tytu³u nabycia
wewn¹trzwspólnotowego albo te¿ importu samo-
chodu osobowego, bo to s¹ dwie sytuacje, wynika
z og³oszonego w dniu 18 stycznia 2007 r. orzecze-
nia Europejskiego Trybuna³u Sprawiedliwoœci.
Trybuna³ uzna³, ¿e przepisy o podatku akcyzowym
w dotychczasowym brzmieniu powodowa³y, i¿ sa-
mochody osobowe sprowadzane wewn¹trzwspól-
notowo po 1 maja 2004 r. mog³y byæ opodatkowa-
ne wy¿szym podatkiem akcyzowym ni¿ samocho-
dy sprzedawane i ju¿ zarejestrowane w Polsce. Sy-
tuacja taka jest niezgodna z art. 90 Traktatu
o ustanowieniu Wspólnot Europejskich. W zwi¹z-
ku z tym rz¹d przedk³ada projekt, który tê niezgod-
noœæ usuwa.

Wspominaj¹c o pracach w Komisji Gospodarki
Narodowej, powiedzia³em, ¿e pytano o skutki bu-
d¿etowe tego przed³o¿enia. Rzeczywiœcie, one wy-
st¹pi¹. Szacuje siê, ¿e podatników, do których bê-
dzie siê stosowaæ ta ustawa, jest od dwóch do
dwóch i pó³ miliona, oczywiœcie nie sposób okreœ-
liæ bardziej precyzyjnie tej liczby. Dotychczas, na
zasadach wynikaj¹cych z przepisów ordynacji po-
datkowej, do organów celnych roszczenia z tytu³u
nadp³aty podatku zg³osi³o oko³o piêtnastu tysiêcy
podatników; w oko³o siedmiu tysi¹cach przypad-
ków zapad³y rozstrzygniêcia pozytywne. Skutki,
przy za³o¿eniu, ¿e taka bêdzie skala wniosków
o wszczêcie postêpowania w sprawie zwrotu nad-
p³aty, szacuje siê na sumê oko³o 500 milionów z³.
Kwota ta nie uwzglêdnia odsetek od podatku. Pro-
cedowana ustawa zak³ada oprocentowanie nad-
p³aty. Trzeba liczyæ siê z tym, ¿e kwota ta mo¿e byæ
wiêksza o przynajmniej 100 milionów z³, czyli po-
wiêkszona o odsetki.

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Komisja Go-
spodarki Narodowej, jak wspomnia³em, pozyty-
wnie zaopiniowa³a projekt, zaproponowa³a przy-
jêcie ustawy bez poprawek. Dziêkujê uprzejmie.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê.
Zgodnie z art. 44 ust. 5 Regulaminu Senatu

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

Czy ktoœ z pañstwa senatorów pragnie zadaæ
takie pytanie?

Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Ryszard Knosala:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Chcia³bym za-
pytaæ w³aœnie o te skutki bud¿etowe. Pan sprawo-
zdawca powiedzia³, ¿e jest to kwota 500 milio-
nów z³ i ¿e mo¿e byæ powiêkszona o oprocentowa-
nie. Ale ja przypuszczam, ¿e ona mo¿e byæ równie¿
mniejsza, dlatego ¿e powszechnie wiadomo, i¿ by-
³a tendencja do zani¿ania wartoœci, a ktoœ, kto za-
ni¿y³ wartoœæ, nie bardzo bêdzie chcia³ w tej chwili
wystêpowaæ do organów podatkowych o zwrot tej
ró¿nicy. Czy by³a rozwa¿ana te¿ taka opcja?
I ewentualnie o ile mniejsza mog³aby byæ ta kwo-
ta? Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Senatorze. Pytania zadawa³
pan senator Knosala.

Proszê bardzo.

Senator Henryk WoŸniak:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Senatorze, to bardziej – przepraszam za

tê ocenê – uwaga ni¿ pytanie. Ale bardzo trafna
uwaga, dziêkujê za to, ¿e pad³a. Oczywiœcie czêsto
by³o tak, ¿e w dokumentach przywozowych dekla-
rowano cenê zakupu pojazdu, na przyk³ad
100 euro, zupe³nie nieadekwatn¹ do rzeczywistej
rynkowej wartoœci pojazdu. Ustawa przewiduje
przyjêcie wartoœci rynkowej jako podstawy opo-
datkowania. Organy skarbowe œwietnie sobie ra-
dz¹ z ustalaniem wartoœci rynkowej pojazdów.
Rzeczywiœcie, takich sytuacji mo¿e byæ bardzo
wiele. Bardzo wstydliwa to sprawa, ale rzeczywi-
œcie zani¿ano wartoœæ pojazdów. Dziœ ci podatni-
cy pewnie nie bêd¹ przejawiaæ sk³onnoœci do wy-
stêpowania o zwrot akcyzy. Ja oczywiœcie nie po-
trafiê bardziej dok³adnie powiedzieæ o wielkoœci
zarówno podatku, jak i odsetek, których mo¿na
siê spodziewaæ jako skutków bud¿etowych. Te
szacunki s¹ szacunkami Ministerstwa Finansów.
Jeœli bêdzie taka potrzeba, jeœli padnie takie pyta-
nie, to myœlê, ¿e obecny tu pan minister Kapica
bêdzie gotów odpowiedzieæ. Dziêkujê uprzejmie.
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Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê bardzo.
Pan senator Górecki, proszê bardzo.

Senator Ryszard Górecki:

Panie Senatorze, ja mam pytanie wi¹¿¹ce siê
z pytaniem pana senatora Knosali. By³em œwiad-
kiem takiej sytuacji, doœwiadcza³em tego i widzia-
³em to, ¿e okreœlano na 100–200 euro wartoœæ sa-
mochodu, który warty by³ 8–10 tysiêcy euro. Jak
do tego bêdzie siê podchodzi³o w œwietle tych no-
wych regulacji? Czy ta ustawa daje szansê i obo-
wi¹zek korygowania nieprawid³owoœci, które da-
lej maj¹ miejsce, bo sprowadza siê bardzo du¿o
samochodów?

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Henryk WoŸniak:

Panie Marsza³ku! Panie Senatorze! Wszczêcie
postêpowania nastêpuje na wniosek, tak przewi-
duj¹ przepisy ustawy. A wiêc tu nie ma mechaniz-
mu dzia³ania z urzêdu. Jeœli nie bêdzie wniosku
o wszczêcie postêpowania w sprawie zwrotu nad-
p³aty podatku akcyzowego, to organy skarbowe
z w³asnej inicjatywy tego czyniæ nie bêd¹. Ale
oczywiœcie to trafna uwaga. Organy skarbowe
dziœ przyjmuj¹ za podstawê wartoœæ rynkow¹ wy-
nikaj¹c¹ z posiadanych katalogów, które pozwa-
laj¹ ustaliæ z du¿¹ dok³adnoœci¹ wartoœæ rynko-
w¹, choæby na podstawie notowañ gie³dowych,
a wiêc wedle rocznika, wedle iloœci przejechanych
kilometrów itd., nawet koloru pojazdu, bo to tak¿e
ma wp³yw na wartoœæ rynkow¹. Myœlê, ¿e warto
mieæ na wzglêdzie tak¿e i to, ¿e wobec zasady
dwuinstancyjnoœci postêpowania ka¿dy konflikt
miêdzy podatnikiem a organem jest rozstrzygany
czy mo¿e byæ rozstrzygany w drugiej instancji,
oraz wspomnieæ o s¹dowej kontroli postêpowania
administracyjnego w tych sprawach, a wiêc za-
wsze s³u¿y tak¿e skarga do Naczelnego S¹du Ad-
ministracyjnego. Tak wiêc ten proces jest dobrze,
jak s¹dzê, zobiektywizowany i daje pewnoœæ, ¿e
zarówno interes Skarbu Pañstwa, jak i interes po-
datnika bêd¹ poszanowane. Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Senatorze, nie ma ju¿ wiêcej
pytañ.

Przypominam, ¿e rozpatrywana ustawa by³a
rz¹dowym projektem ustawy. Do reprezentowa-

nia stanowiska rz¹du w toku prac parlamentar-
nych zosta³ upowa¿niony minister finansów.

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

Czy pan minister chce zabraæ g³os?
Proszê bardzo, pan minister Jacek Kapica.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Finansów
Jacek Kapica:

Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie! Panie i Pa-
nowie Senatorowie!

Ja pozwolê sobie tylko poprosiæ o przyjêcie
ustawy zgodnie z przed³o¿eniem rz¹dowym ze
wzglêdu na fakt, ¿e ju¿ d³ugi jest okres oczekiwa-
nia przez podatników na jasne okreœlenie zasad,
wed³ug których bêdzie dokonywany zwrot tego
podatku.

Odnosz¹c siê do pytañ panów senatorów, ¿e-
by rozwiaæ w¹tpliwoœci i uszczegó³owiæ odpo-
wiedŸ pana senatora sprawozdawcy, powiem
tylko, ¿e do tej chwili dokonano zwrotów na
30 milionów z³ i dotyczy³o to szeœciu tysiêcy
wniosków. Pozostaje jeszcze osiemnaœcie tysiê-
cy wniosków, czyli ewentualny zwrot, je¿eli wy-
ci¹gamy jak¹œ œredni¹, to jest 100 milionów z³,
tak wiêc 500 milionów z³ to jest kwota wystar-
czaj¹ca, tak uznajemy.

Co do weryfikacji wartoœci, to ta ustawa okreœ-
la, ¿e wnioski, które bêd¹ sk³adane przez podatni-
ków, bêd¹ podlega³y tylko ocenie co do zasadno-
œci zwrotu – je¿eli wartoœæ pojazdu bêdzie ni¿sza
w stosunku do porównywalnych cen, to ten zwrot
nie bêdzie dokonywany. Nie bêdzie dokonywana
weryfikacja wstecz tego wniosku i wartoœci samo-
chodu, ale zmiana ustawy o podatku akcyzowym
okreœla, ¿e w przysz³oœci ka¿dy przywieziony po-
jazd zg³oszony do deklaracji podatku akcyzowego
takiej weryfikacji wartoœci bêdzie podlega³, bo
chodzi o to, aby wyci¹gn¹æ wnioski z faktu, ¿e je-
dnak by³y w tym obszarze pewne nadu¿ycia.

Proszê o przyjêcie ustawy zgodnie z przed³o¿e-
niem rz¹dowym. Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Ministrze.
Niechpan jeszcze zostanie,bomog¹byæpytania.
Zgodnie z art. 44 ust. 6 Regulaminu Senatu se-

natorowie mog¹ zg³aszaæ z miejsca trwaj¹ce nie
d³u¿ej ni¿ minutê zapytania do obecnego na po-
siedzeniu przedstawiciela rz¹du, zwi¹zane z oma-
wianym punktem porz¹dku obrad.

Czy ktoœ…
(G³os z sali: Senator Knosala.)
Aha, pan senator Knosala.
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Senator Ryszard Knosala:

Panie Ministrze, po przyjêciu ustawy prawdo-
podobnie liczba tych zg³oszonych wniosków rap-
townie wzroœnie. Czy istnieje ryzyko, ¿e w orga-
nach podatkowych dojdzie do zatorów? Czy ewen-
tualnie s¹ podejmowane jakieœ kroki zapobiegaw-
cze? To ma te¿ zwi¹zek z tym, o czym ju¿ mówiliœ-
my, mianowicie z oprocentowaniem. S¹ tam bo-
wiem dwie mo¿liwoœci liczenia tego oprocentowa-
nia. Jedna z tych mo¿liwoœci jest taka, ¿e jest ono
liczone do dnia zwrotu nadp³aty. Wobec tego, gdy-
by te zatory powsta³y, to oprocentowanie bêdzie
ros³o. Dziêkujê bardzo.

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

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Finansów
Jacek Kapica:
Wysoki Senacie! Panie Senatorze! Oczywiœcie

liczymy siê z mo¿liwoœci¹ zwiêkszonego nap³ywu
tych wniosków, aczkolwiek tego nie notujemy od
czasu, od kiedy ustawa jest na etapie procedowa-
nia przez parlament. Przygotowujemy siê do tego,
aby przesun¹æ stosowne si³y do komórek rozpa-
truj¹cych te wnioski, bo te¿ mamy œwiadomoœæ,
¿e po pierwsze, jest kodeks postêpowania admini-
stracyjnego, który mówi, ¿e to powinno byæ
w ci¹gu miesi¹ca, najwy¿ej dwóch; a po drugie,
faktycznie, im d³u¿ej te wnioski bêd¹ rozpatrywa-
ne, tym konsekwencje – równie¿ finansowe – mo-
g¹ byæ wiêksze. Tak ¿e w ramach organizacji pra-
cy administracji bêdziemy starali siê na bie¿¹co
odpowiednio reagowaæ, aby nie doprowadziæ do
sytuacji, w której z tego tytu³u bêd¹ niepotrzebnie
ponoszone dalsze koszty .

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

Senator Piotr Wach:
Panie Ministrze, w art. 3 ustawy s¹ wzory, miê-

dzy innymi wzór pozwalaj¹cy okreœliæ kwotê
zwrotu nadp³aty. Tam liter¹ „n” zosta³ oznaczony
podatek akcyzowy zawarty w cenie samochodu,
powtórzono go dwukrotnie: dla samochodów
o ró¿nej pojemnoœci skokowej silnika. Ten wzór
wskazuje nastêpuj¹cy sposób obliczania: w na-
wiasie œrednia wartoœæ rynkowa samochodu, da-
lej dwukropek, inaczej znak dzielenia, 1,22,
znów dwukropek czy znak dzielenia, zamkniêty
nawias, litera „x”, a potem 0,136… litera „x” to

zapewne mno¿enie. Co oznacza to, co jest we-
wn¹trz nawiasu? Czy ten wzór jest jasno napisa-
ny? Czy nie wymaga poprawek? Wed³ug mnie zo-
sta³ on napisany niechlujnie i nie bardzo wiado-
mo, o co w nim chodzi.

Podobna sytuacja by³a w poprzedniej kadencji,
jeœli chodzi o prawo energetyczne. Poprawialiœmy
najró¿niejsze zapisy, które budzi³y w¹tpliwoœci.
Je¿eli ten zapis nie budzi w¹tpliwoœci, to nie ma
problemu. Ale ja na przyk³ad nie wiem, co oznacza
to, co jest zapisane w nawiasie.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Proszê uprzejmie.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Finansów
Jacek Kapica:
Dziêkujê bardzo.
Panie Senatorze, do tej pory ta kwestia nie by³a

podnoszona, co oczywiœcie nie znaczy, ¿e w tej
chwili nie nale¿y siê nad tym zastanowiæ. Ale jest
wyjaœnienie, ¿e litera „n” oznacza podatek akcyzo-
wy zawarty w cenie samochodu osobowego zare-
jestrowanego na terytorium kraju ustalany – i tu
jest myœlnik – dla samochodów o pojemnoœci…
zgodnie ze wzorem, jest to wzór matematyczny,
w którym dwukropek oznacza znak dzielenia, lite-
ra „x” oznacza znak mno¿enia, a nawias… no, tak
jak w matematyce. Nie wydaje mi siê, aby z tego
powodu by³y jakiekolwiek w¹tpliwoœci.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Pan senator Wach, proszê uprzejmie.

Senator Piotr Wach:
Rozumiem, ¿e odpowiedŸ pana ministra jest ta-

ka, ¿e wzór jest jasny. Wiêc w nawiasie znajduj¹
siê dwa znaki dzielenia: œrednia wartoœæ samo-
chodu dzielona przez 1,22, a potem to jest jeszcze
dzielone przez jeden coœ tam… Tak to nale¿y rozu-
mieæ?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów
Jacek Kapica: Tak.)

W takim razie jest to bardzo dziwnie zapisane.
Ale dziêkujê za odpowiedŸ.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê bardzo.
Panie Senatorze, chcê powiedzieæ, ¿e ma pan

mo¿liwoœæ poprawienia tego. (Weso³oœæ na sali)
Dziêkujê, Panie Ministrze.
Otwieram dyskusjê.

13. posiedzenie Senatu w dniu 5 czerwca 2008 r.
82 Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zwrocie nadp³aty w podatku akcyzowym…



Przypominam o wymogach regulaminowych
dotycz¹cych czasu przemawiania senatorów
w dyskusji, o koniecznoœci zapisywania siê do g³o-
su 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.

O zabranie g³osu poproszê pana senatora Sta-
nis³awa Bisztygê.

Senator Stanis³aw Bisztyga:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Uchwalenie ustawy o zwrocie nadp³aty w podat-

ku akcyzowym zap³aconym z tytu³u nabycia we-
wn¹trzwspólnotowego albo importu samochodu
osobowego jest dla nas koniecznoœci¹ zwi¹zan¹
z wyrokiem Europejskiego Trybuna³u Sprawiedli-
woœci, który w styczniu 2007 r. uzna³ polskie prze-
pisy za niezgodne z prawem europejskim.

Celem ustawy, jak wiemy, jest wprowadzenie
jednolitych zasad zwrotu podatnikom czêœci po-
datku akcyzowego zap³aconego od samochodów
osobowych starszych ni¿ dwuletnie, nabytych
miêdzy 1 maja 2004 r. a 30 listopada 2006 r.
Dziêki nowej ustawie mamy wreszcie wprowa-
dzony precyzyjny algorytm okreœlaj¹cy zasady
zwrotu nadp³aconego podatku akcyzowego i spo-
sób obliczania podatku podlegaj¹cego zwrotowi.
Ustawa wprowadza tak¿e zmiany do ustawy
o podatku akcyzowym – polegaj¹ one na mo¿li-
woœci okreœlania podstawy opodatkowania przez
organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej
w wysokoœci wartoœci rynkowej samochodu oso-
bowego zarejestrowanego na terytorium kraju –
oraz, co za tym idzie, do ordynacji podatkowej.
Precyzujemy tak¿e sposób obliczania zwraca-
nych kwot, co pozwoli na skrócenie prowadzo-
nych postêpowañ.

Projekt ustawy zmienia tak¿e termin, od które-
go liczone jest oprocentowanie nadp³aty. Bêdzie
wiêc ono liczone – co jest bardzo istotne – od mo-
mentu uiszczenia nadp³aconej kwoty podatku
akcyzowego, niezale¿nie od terminu z³o¿enia
wniosku o stwierdzenie nadp³aty. Takie rozwi¹za-
nie jest korzystniejsze dla podatnika ni¿ to, które
obowi¹zuje obecnie.

Ustawa zak³ada tak¿e, ¿e zwrot akcyzy nastê-
puje wy³¹cznie na wniosek podatnika z³o¿ony
w urzêdzie celnym. Zwrot dotyczy te¿ nadp³acone-
go podatku VAT oraz odsetek, ale tylko do trzy-
dziestego dnia od wejœcia ustawy w ¿ycie.

Ustawa ma na celu doprowadzenie do stanu,
w którym podatek bêdzie zwracany g³ównie podat-
nikom, którzy zadeklarowali wartoœæ samochodu
zbli¿on¹ do wartoœci rynkowej. Precyzuje tak¿e ja-
sno sposób oszacowania wielkoœci zwrotu.

Bardzo wa¿ne jest równie¿ zagwarantowanie te-
go, ¿e podatnik nie bêdzie dop³aca³, gdy oka¿e siê,
¿e ró¿nica przeznaczona do zwrotu jest ujemna.

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Niniejsza usta-
wa, co jest niezwykle istotne, eliminuje problem
celowego zani¿ania podstawy opodatkowania,
wprowadza wiêc do polskiego ustawodawstwa ko-
rzystne zmiany, s³u¿y te¿ implementacji prawa
wspólnotowego. Dlatego mam nadziejê, ¿e zyska
ona w Wysokiej Izbie samych zwolenników. Dziê-
kujê za uwagê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Informujê, ¿e lista mówców zosta³a wyczerpana.
Zgodnie z art. 52 ust. 2 Regulaminu Senatu za-

mykam dyskusjê.
Informujê, ¿e g³osowanie w sprawie ustawy

o zwrocie nadp³aty w podatku akcyzowym zap³a-
conym z tytu³u nabycia wewn¹trzwspólnotowego
albo importu samochodu osobowego zostanie
przeprowadzone pod koniec posiedzenia Senatu.

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu trze-
ciego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu w spra-
wie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny.

Przypominam, ¿e rozpatrywana ustawa zosta³a
uchwalona na piêtnastym posiedzeniu Sejmu
w dniu 9 maja 2008 r. Do Senatu zosta³a przekaza-
na w dniu 12 maja 2008 r. Marsza³ek Senatu
w dniu 12 maja 2008 r., zgodnie z art. 68 ust. 1 Re-
gulaminu Senatu, skierowa³ j¹ do Komisji Ustawo-
dawczej oraz Komisji Praw Cz³owieka i Prawo-
rz¹dnoœci. Komisje po rozpatrzeniu ustawy przy-
gotowa³y swoje sprawozdania w tej sprawie.

Przypominam ponadto, ¿e tekst ustawy zawar-
ty jest w druku nr 139, a sprawozdania komisji
w drukach nr 139A i 139B.

Proszê sprawozdawcê Komisji Ustawodawczej
senatora Bohdana Paszkowskiego o zabranie g³o-
su i przedstawienie sprawozdania komisji w spra-
wie rozpatrywanej ustawy.

Senator Bohdan Paszkowski:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
W imieniu Komisji Ustawodawczej chcia³bym

zarekomendowaæ przyjêcie projektu, a w zasadzie
ju¿ ustawy – Kodeks karny, uchwalonej przez Sejm
9 maja 2008 r., uchwalonej jednog³oœnie. Robiê to
z tym wiêkszym przekonaniem, ¿e jest to inicjaty-
wa senacka. Projekt zosta³ uchwalony na tej sali
kilka miesiêcy temu. Przypomnê, ¿e jest to równie¿
wykonanie wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego
z paŸdziernika 2006 r., a sprawa dotyczy³a ochro-
ny przed zniewa¿eniem funkcjonariusza publicz-
nego lub osoby do pomocy mu przybranej.

Trybuna³ Konstytucyjny we wspomnianym
przeze mnie wyroku, w sentencji tego wyroku
okreœli³, ¿e art. 226 §1 ustawy – Kodeks karny
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w zakresie, w jakim penalizuje zniewa¿enie fun-
kcjonariusza publicznego lub osoby do pomocy
mu przybranej dokonane publicznie lub niepubli-
cznie, lecz nie podczas pe³nienia czynnoœci s³u¿-
bowych, jest niezgodny z art. 54 ust. 1, w zwi¹zku
z art. 31 ust. 3, Konstytucji Rzeczypospolitej Pol-
skiej. Innymi s³owy, trybuna³ stwierdzi³, ¿e okreœ-
lony w kodeksie karnym z 1997 r. zakres jest za
szeroki, i da³ pierwszeñstwo zasadom konstytu-
cyjnym, które wi¹¿¹ siê z wolnoœci¹ wypowiedzi,
czy to publicznej, czy te¿ niepublicznej, uznaj¹c,
¿e w pewnych sferach jest ograniczenie tej wolno-
œci, jednak w zapisie, który zosta³ zawarty
w art. 226, idzie ono za daleko i narusza swobodê
wypowiedzi.

Projekt ustawy – Kodeks karny, który uchwali³
Senat, a przyj¹³ Sejm, zmierza do tego, ¿eby w za-
sadzie w redakcji tego przepisu, oczywiœcie jeœli
chodzi o ochronê funkcjonariusza publicznego,
powróciæ do brzmienia, które obowi¹zywa³o w ko-
deksie karnym z 1969 r.

W zwi¹zku z tym, poniewa¿ sprawa by³a ju¿
omawiana w Senacie, wnoszê w imieniu komisji,
by tê ustawê przyj¹æ bez poprawek. Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Teraz proszê sprawozdawcê Komisji Praw Cz³o-

wieka i Praworz¹dnoœci, pana senatora Zbi-
gniewa Cichonia, o zabranie g³osu i przedstawie-
nie sprawozdania komisji w sprawie rozpatrywa-
nej ustawy.

Senator Zbigniew Cichoñ:
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Po tym, co kolega powiedzia³, niewiele mi zosta-

³o do dodania. W imieniu Komisji Praw Cz³owieka
i Praworz¹dnoœci rekomendujê przyjêcie bez po-
prawek proponowanej zmiany, uchwalonej przez
Sejm z inicjatywy Senatu, który zmierzaj¹c do wy-
konania wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego,
podj¹³ tak¹ inicjatywê. Uchwaliliœmy ju¿ swego
czasu w tym brzmieniu zmianê art. 226 przez
wprowadzenie koniunkcji, czyli chodzi³o o to, ¿e
zniewa¿enie, aby by³o karalne, musi byæ dokona-
ne, primo, w czasie pe³nienia funkcji, secundo,
w zwi¹zku z pe³nieniem funkcji s³u¿bowych przez
tego funkcjonariusza. Innego wyjœcia nie mieliœ-
my, chc¹c pozostaæ w zgodzie z orzeczeniem Try-
buna³u Konstytucyjnego.

Dodam jeszcze dla uspokojenia tych z pañ-
stwa, którzy uwa¿aj¹, ¿e jest to mo¿e zbyt ma³a
ochrona funkcjonariusza publicznego, ¿e w przy-
padkach, gdy bêdzie to zniewa¿enie funkcjona-
riusza bez zwi¹zku z pe³nieniem przez niego obo-
wi¹zków s³u¿bowych albo poza pe³nieniem tych

obowi¹zków s³u¿bowych… Dla przyk³adu: ktoœ
zniewa¿y sêdziego za to, ¿e mu siê nie spodoba
wyrok, spotkawszy go po wyjœciu z budynku
s¹dowego na przystanku tramwajowym, zniewa-
¿y go. Niestety, od tego momentu nie bêdzie to
podlega³o penalizacji, bo nie bêdzie to w czasie
pe³nienia funkcji przez sêdziego, a bêdzie jedynie
w zwi¹zku z jej pe³nieniem. A tak jak powiedzieliœ-
my wczeœniej, ¿eby by³a odpowiedzialnoœæ karna,
musi byæ tu koniunkcja, czyli czyn musia³by
nast¹piæ i w czasie pe³nienia obowi¹zków,
i w zwi¹zku z pe³nieniem tych obowi¹zków. Chcê
dodaæ, ¿e zniewa¿enie z mojego przyk³adu nie po-
zostaje bezkarne, dlatego ¿e bêdzie spe³nia³o
przes³anki innego przestêpstwa, dotycz¹cego
zniewa¿enia ka¿dej innej osoby poza funkcjona-
riuszem. W tym przypadku w dalszym ci¹gu jest
mo¿liwoœæ, ¿eby to by³o œcigane z oskar¿enia pry-
watnego. A je¿eliby taki sêdzia nie chcia³ anga¿o-
waæ siê osobiœcie, to istnieje równie¿ mo¿liwoœæ,
¿eby powiadomi³ prokuratora, który na podstawie
art. 60 §1 kodeksu postêpowania karnego, uzna-
j¹c, ¿e wymaga tego interes spo³eczny, mo¿e
wszcz¹æ postêpowanie o œciganie – aczkolwiek ten
czyn jest œcigany w trybie prywatnoskargowym –
z urzêdu, czyli tym razem w trybie publicznoskar-
gowym. S¹dzê, ¿e generalnie taka powinna byæ
praktyka. Nie powinno bowiem doprowadzaæ siê
do sytuacji os³abiania ochrony i powagi urzêdu
sprawowanego przez funkcjonariuszy publicz-
nych, zw³aszcza tak powa¿nych jak na przyk³ad
sêdziowie. Tak ¿e chcê zwróciæ uwagê na to, ¿e ci
sprawcy nie pozostan¹ bezkarni, je¿eli tylko pro-
kuratura bêdzie dzia³a³a w sposób w³aœciwy.

Dlatego rekomendujê przyjêcie ustawy bez
poprawek.

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.
Tylko proszê je adresowaæ, bo mamy dwóch spra-
wozdawców.

(Senator Piotr Andrzejewski: Do obu.)
Pytania do obu. Pan senator Andrzejewski,

proszê bardzo.

Senator Piotr Andrzejewski:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Proszê powiedzieæ, czy panowie œwiadomie ob-

ni¿acie ochronê senatorów i pos³ów. To znaczy, ¿e
je¿eli pan marsza³ek czy ktoœ z nas nie jest tutaj
w Senacie albo nie jest na spotkaniu, gdzie pe³ni
obowi¹zki, i ktoœ przyjdzie do niego i publicznie,
w tramwaju czy gdzieœ indziej, powie: ty pêtaku,
jak g³osowa³eœ, jesteœ œwinia, a nie parlamenta-
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rzysta, to nam jako funkcjonariuszom ju¿ nie s³u-
¿y ochrona, mo¿emy tylko wyst¹piæ o prywatne
oskar¿enie? No bo tak z tego wynika. Czy wiêc nie
wylewamy dziecka z k¹piel¹? Obni¿amy bowiem
rangê ochrony funkcji. Cel tej ochrony zosta³ zbyt
zawê¿ony. Czy nie uwa¿acie panowie, ¿e dzia³acie
przeciwko interesom chocia¿by parlamentarzy-
stów, formu³uj¹c w³aœnie tak ten przepis? Bardzo
proszê o odpowiedŸ.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Proszê bardzo.

Senator Bohdan Paszkowski:
Oczywiœcie w tym zakresie taka œwiadomoœæ po

stronie i komisji, i sprawozdawców istnieje. Ale
myœlê…

(Senator Piotr Andrzejewski: To ju¿ mi wystar-
czy.)

Ale myœlê, Panie Senatorze, ¿e my w zasadzie
wracamy do tej ju¿ utrwalonej tradycji ochrony
funkcjonariusza publicznego. Bo zarówno w ko-
deksie karnym z 1932 r., który obowi¹zywa³, jak
równie¿, o czym wspomnia³em… W zasadzie re-
dakcja tego przepisu wraca do redakcji z roku
1969. W polskiej tradycji nie by³o nigdy takiej
ochrony funkcjonariusza publicznego, która by
oznacza³a penalizowanie zachowañ zwi¹zanych
ze sprawowan¹ funkcj¹ publiczn¹. Mówiê tutaj
o ochronie publicznej w tym sensie, ¿e takie czyny
by³yby penalizowane z oskar¿enia publicznego.

Tak ¿e jest oczywiœcie œwiadomoœæ tego, ale –
tak jak powiedzia³ wczeœniej pan senator Cichoñ
jako sprawozdawca drugiej komisji – nie jest tak,
¿e ta ochrona nie jest na gruncie prawa karnego
okreœlona. Zmienia siê tylko tryb. Mamy tutaj
tryb prywatnoskargowy. Oczywiœcie, mog¹ wy-
stêpowaæ ró¿nego rodzaju zbiegi przestêpstw.
Przecie¿ s³owne wypowiedzi mog¹ w pewnych
momentach przerodziæ siê w groŸby, a tutaj bêd¹
nastêpne zbiegi przestêpstw. Tak ¿e o tym te¿
trzeba pamiêtaæ.

Ponadto moim zdaniem rol¹ pañstwa jest rów-
nie¿ dzia³anie poprzez prokuraturê na rzecz
ochrony funkcjonariuszy publicznych. Ale to mu-
si nastêpowaæ i powinno nastêpowaæ, w sytuacji,
gdy zniewa¿enie ma zwi¹zek ze sprawowan¹ fun-
kcj¹, na, jak s¹dzê, wniosek samych funkcjona-
riuszy. Przy obecnej redakcji tego przepisu s¹ bo-
wiem w zasadzie penalizowane sytuacje, które
wynikaj¹ z prywatnych relacji, prywatnych wypo-
wiedzi, gdy nawet – powiedzia³bym – intencj¹
osób, które byæ mo¿e obra¿aj¹, znies³awiaj¹ czy
te¿ zniewa¿aj¹ osoby publiczne, nie jest to, ¿eby to
mia³o póŸniej jakiœ wiêkszy wydŸwiêk publiczny.
Myœlê, ¿e ta ochrona bêdzie wystarczaj¹ca, zw³a-

szcza jeœli weŸmie siê pod uwagê to, ¿e jednak
w wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego uznano, ¿e
pierwszeñstwo powinna mieæ konstytucyjna za-
sada swobody wypowiedzi. Trybuna³ uzna³ te¿, ¿e
je¿eli chodzi o hierarchiê dóbr ochranianych tym
przepisem – z jednej strony prawid³owe funkcjo-
nowanie instytucji publicznych, a z drugiej strony
czeœæ funkcjonariusza publicznego – to pier-
wszeñstwo powinna mieæ jednak ta pierwsza war-
toœæ, a mianowicie prawid³owe, bezpieczne fun-
kcjonowanie instytucji publicznych. St¹d zaak-
centowanie, ¿e chodzi o zniewa¿enie podczas wy-
konywania funkcji publicznych. Kwestia tak zwa-
nego zwi¹zku zosta³a przez Trybuna³ Konstytu-
cyjny doœæ istotnie skrytykowana, st¹d póŸniej ta-
ka sentencja wyroku. Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Czy drugi pan senator sprawozdawca chcia³by

siê ustosunkowaæ do pytania?
Proszê bardzo.
(Senator Piotr Andrzejewski: Senator Cichoñ

chcia³by zabraæ g³os.)

Senator Zbigniew Cichoñ:
W odpowiedzi na pytanie pana senatora po-

wiem, ¿e my dyskutowaliœmy nad t¹ spraw¹. Pro-
szê pañstwa, innego wyjœcia nie by³o. Chc¹c do-
stosowaæ stan prawny do orzeczenia Trybuna³u
Konstytucyjnego, a sam pan senator niejedno-
krotnie podkreœla³, ¿e Trybuna³ Konstytucyjny
jest tym ustawodawc¹, który w sposób…

(SenatorRyszardBender:Nie jestustawodawc¹.)
(Senator Piotr Zientarski: …jest ustawodawc¹.)
(Senator Lucjan Cichosz: …przepraszam, usta-

wodawc¹, ale w cudzys³owie…)
(Senator Ryszard Bender: Nie jest ustawodaw-

c¹ w cudzys³owie.)
Jest tak zwanym ustawodawc¹ negatywnym,

czyli eliminuj¹cym pewne treœci z istniej¹cego po-
rz¹dku prawnego. Nie by³o innego wyjœcia. My
mamy œwiadomoœæ tego, ¿e rzeczywiœcie zmniej-
sza to zakres ochrony przys³uguj¹cej funkcjona-
riuszowi publicznemu, ale nie jest on bynajmniej
tej ochrony pozbawiony. Tak jak kolega powie-
dzia³, i w trybie prywatnoskargowym jest mo¿li-
woœæ œcigania i – to, o czym ju¿ wczeœniej powie-
dzia³em – równie¿ prokurator na podstawie
art. 60 kodeksu postêpowania karnego powinien
uznaæ, ¿e interes spo³eczny, bo z regu³y przecie¿
jest to interes spo³eczny, wymaga œcigania i tak¿e
te czyny powinien obj¹æ œciganiem. To tyle.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Pan senator Bender.
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Senator Ryszard Bender:

Panie Marsza³ku!
(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Proszê nacis-

n¹æ przycisk.)
Pytanie pana senatora Andrzejewskiego jest

w pe³ni uzasadnione i wa¿ne. Dzisiaj u nas spro-
wadzi³o siê to w³aœciwie do sytuacji, ¿e jest ochro-
na funkcjonariusza publicznego, urzêdników,
osób pe³ni¹cych jakieœ funkcje rz¹dowe. Zapomi-
na siê jednak, ¿e funkcjonariuszem publicznym
jest równie¿ senator czy pose³. Schodzimy na
margines. Dajemy siê nawet majoryzowaæ posta-
nowieniom Trybuna³u Konstytucyjnego. S³ysze-
liœmy przed chwil¹ wypowiedŸ pana senatora
przedmówcy – chcê uwa¿aæ to za przejêzyczenie –
o ustawodawstwie Trybuna³u Konstytucyjnego.
Nie ma takiego ustawodawstwa i by³oby Ÿle, gdyby
takie zjawisko mia³o miejsce.

Jeœli zaœ chodzi o historyczn¹ sprawê, to rzecz
polega³a na tym, ¿e przed wojn¹, w czasie gdy mial
miejsce mord dokonany przez krêgi ukraiñskie na
ministrze Pierackim, zdarza³o siê, ¿e spo³ecznoœæ
lokalna mia³a do pos³ów ukraiñskich, bo ich roz-
poznawa³a, negatywne nastawienie. W zwi¹zku
z tym pos³owie mogli na ulicy korzystaæ z ochrony,
prosiæ, ¿¹daæ od policjantów asysty, ochrony. Tak
¿e gdyby pojawi³o siê u nas analogiczne zjawisko,
oby to nie nast¹pi³o, ¿e ktoœ nie podoba siê z racji
pogl¹dów politycznych, nie podoba siê, bo jest
z PiS, czy nie podoba siê, bo jest z PO, i jakiœ ma-
niak próbowa³by dziwnie reagowaæ, chocia¿by
ubli¿aj¹c s³ownie, tak jak mówi³ senator Andrze-
jewski, to trzeba by jednak to zastosowaæ, daæ
mo¿liwoœæ ochrony senatora czy pos³a jako fun-
kcjonariusza publicznego. Skoñczy³em.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Panie Senatorze, przepraszam, ale jakie jest

pytanie? Z tego, co rozumiem, ochronie prawnej
podlega tak¿e marsza³ek. Tak?

(Senator Ryszard Bender: I wicemarsza³kowie.)
Marsza³ek i wicemarsza³kowie tak¿e podlegaj¹

ochronie.
(Senator Ryszard Bender: Jesteœcie senatora-

mi.)
Proszê bardzo, czy ktoœ ze sprawozdawców

chce siê do tego ustosunkowaæ?
Panie Senatorze, proszê bardzo.

Senator Zbigniew Cichoñ:
Chcia³bym tylko jedno sprostowaæ. Mianowicie

œwiadomie u¿y³em sformu³owania, ¿e Trybuna³
Konstytucyjny jest ustawodawc¹ negatywnym.
Jest to pojêcie w nauce prawa ukszta³towane ju¿
dawno na tle orzecznictwa Trybuna³u Konstytu-
cyjnego i nie jest to bynajmniej ¿adne przejêzycze-
nie z mojej strony. Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê bardzo.
Pan senator Wach zadaje pytanie.

Senator Piotr Wach:
Mam pytanie, które kierujê do pana senatora

Cichonia. Pan senator, sprawozdaj¹c, by³ uprzej-
my wdaæ siê w analizê tekstu, dlatego do pana kie-
rujê pytanie dotycz¹ce ró¿nic w tekœcie w art. 226
przed zmian¹ i po zmianie. Mianowicie s¹ tam trzy
ró¿nice, jak wynika to z materia³u porównawcze-
go. Po pierwsze, s³owo „albo” jest zamienione na
„lub”, by³o „publicznego albo osoby”, a jest „publi-
cznego lub osoby”. Po drugie, dodany zosta³ prze-
cinek po s³owach „osobê do pomocy mu przybra-
n¹”, w poprzednim tekœcie by³o to bez przecinka,
teraz jest z przecinkiem. Po trzecie, „podczas lub
w zwi¹zku” zosta³o zamienione na „podczas
i w zwi¹zku”.

Z tego, co rozumiem, pan senator, mówi¹c o ko-
niunkcji, mówi³ o tej zamianie „lub” na „i”. Jakie
znaczenie wobec tego maj¹ pozosta³e dwie zmia-
ny, mianowicie zamiana s³owa „albo” na s³owo
„lub” i dodanie przecinka, a wiêc wyodrêbnienie
zdania podrzêdnego? Czy by³o to rozwa¿ane na
posiedzeniu komisji? Pan niejako analizowa³
tekst i byæ mo¿e to równie¿ by³o przedmiotem pra-
cy komisji. Pytam, bo zmiany te s¹ w odniesieniu
do tekstu w sumie niewielkie. Proszê uprzejmie to
wyjaœniæ.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Zbigniew Cichoñ:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Ja wyraŸnie

mówi³em, ¿e wprowadzono koniunkcjê tam, gdzie
chodzi o wymóg, aby by³o to dzia³anie wzglêdem
funkcjonariusza podczas pe³nienia jego funkcji
i w zwi¹zku z pe³nieniem przez niego funkcji. To
jest ta kwestia, której dotyczy najbardziej istotna,
zasadnicza zmiana.

Rzeczywiœcie nie wspomnia³em o drugiej zmia-
nie, czyli zast¹pieniu s³owa „albo” s³owem „lub”.
Zosta³o to wprowadzone œwiadomie, dlatego ¿e s³o-
wo „albo” mo¿e rodziæ skojarzenie z alternatyw¹
roz³¹czn¹. W logice s¹ dwa rodzaje alternatyw – tak
w skrócie powiem – mianowicie jest alternatywa
roz³¹czna i jest drugi rodzaj alternatywy takiej sen-
su stricto. Je¿eli u¿ywamy s³owa „albo”, to jest to
alternatywa roz³¹czna, która polega na tym, ¿e za-
chodzi zjawisko „a” lub zachodzi zjawisko „b”. Dru-
gi rodzaj alternatywy w rozumieniu sensu largo czy
w sensie mo¿e bardziej w³aœciwym jest to tak zwa-
na alternatywa zwyk³a. Spe³nia siê ona wtedy, gdy
zachodzi zjawisko „a” albo „b”, a tak¿e wtedy, gdy
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zachodzi zarówno zjawisko „a”, jak i zjawisko „b”.
A¿eby nie by³o przypuszczeñ co do tego, ¿e chodzi
nam o karanie takich osób w sytuacji, gdy mamy
do czynienia z alternatyw¹ roz³¹czn¹, czyli gdy
dzia³a³ albo sam funkcjonariusz, albo osoba mu
przybrana, ale równie¿ o penalizacjê sytuacji,
w której dzia³ali oni razem, czyli dzia³a³ funkcjona-
riusz wraz z osob¹ mu przybran¹, i zostali zaatako-
wani, zniewa¿eni, pojawi³a siê ta zmiana. Chodzi
nam o to, aby równie¿ ta sytuacja by³a objêta dys-
pozycj¹ tego przepisu.

Tak ¿e jest to œwiadoma zmiana, wynikaj¹ca
z potrzeby doprecyzowania, aby by³o to ju¿ hiper-
logicznie ustalone. Dla prawników… Nie, prawni-
cy to nie przyk³adaj¹ do tego zbytniej wagi, wiêc
tym bardziej doceniam, ¿e pan senator, który nie
jest prawnikiem, o ile dobrze siê orientujê, to do-
strzeg³. Tak ¿e tym wiêksze uznanie z mojej stro-
ny, ¿e pan senator o to zapyta³. Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Jeszcze s¹ pytania, wiêc prosi³bym o pozosta-

nie.
(Senator Piotr Wach: Ja jeszcze…)
Panie Senatorze, za chwilê.
Pan senator Wojciechowski i potem po raz ko-

lejny pan senator Wach.

Senator Grzegorz Wojciechowski:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Chcia³bym siê

odnieœæ do jednej sprawy. Mam pytanie bardzo
podobne do pytania mojego przedmówcy, pana
senatora Wacha. Chodzi mi o sytuacjê, z któr¹ siê
bardzo czêsto spotykam, a w sprawie której jest
wiele interwencji. Polega na tym, ¿e ktoœ pisze
skargê na jakiegoœ urzêdnika, ta skarga trafia do
organu nadrzêdnego, ten przesy³a j¹ do za³atwie-
nia z powrotem temu urzêdnikowi, urzêdnik kie-
ruje tê skargê do prokuratury, prokuratura sta-
wia zarzuty. Mogê podaæ wiele takich przyk³adów
z w³asnej pracy w biurze.

Czy ta zmiana zabezpieczy przed takimi sytua-
cjami? To s¹ sprawy, w których czasami jest ktoœ
oskar¿ony, by³ nawet jeden taki przypadek, ¿e
osoba trafi³a na trzy miesi¹ce do zak³adu psy-
chiatrycznego na obserwacjê. Wiele jest takich
problemów. Jednoczeœnie ochrona urzêdnika,
urzêdnika czy innego cz³owieka, nie jest do koñ-
ca pe³na. Ja uwa¿am, ¿e ta zmiana nie uchroni
przed takimi praktykami. G³ównie dotyczy to,
niestety, sêdziów, bo z jednej strony skargi na sê-
dziów rozpatrywane sa przez prokuraturê na nie-
korzyœæ osób, które je sk³adaj¹, zaœ z drugiej
strony funkcjonariusze mog¹ byæ atakowani po
godzinach pracy w sposób, nazwijmy to, bezkar-
ny. Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê.
Poproszê pana senatora Paszkowskiego.

Senator Bohdan Paszkowski:
Panie Marsza³ku! Szanowna Izbo! Ja powiem

tak. Wyrok Trybuna³u Konstytucyjnego z 11 paŸ-
dziernika 2006 r. by³ spowodowany wyst¹pie-
niem s¹du rejonowego, który rozpatrywa³ w³aœnie
tak¹ sprawê. Przyczynkiem do wyst¹pienia s¹du
rejonowego by³o to, ¿e osoba zosta³a oskar¿ona
z oskar¿enia publicznego w³aœnie z tego powodu,
¿e w swoim liœcie znies³awi³a, nawet wiêcej, znie-
wa¿y³a funkcjonariusza. To sta³o siê podstaw¹, ¿e
ta sprawa na skutek wyst¹pienia s¹du rejonowe-
go znalaz³a siê w Trybunale Konstytucyjnym. Za-
tem ona jak najbardziej koresponduje z pyta-
niem. Bior¹c pod uwagê uzasadnienie s¹du, Try-
buna³u Konstytucyjnego, nale¿y stwierdziæ, ¿e ta-
kie sytuacje, gdy ktoœ – w liœcie adresowanym do
innej osoby albo do osoby zniewa¿anej – u¿yje
stwierdzeñ, które mog¹ daæ podstawê do uznania
naruszenia godnoœci funkcjonariusza publiczne-
go, nie bêd¹ penalizowane, ale podkreœlam, z os-
kar¿enia publicznego. Zatem nie bêdzie podstawy
do tego, by prokurator wszczyna³ postêpowanie
z urzêdu. Oczywiœcie, mo¿e siê zdarzyæ sytuacja,
w której funkcjonariusz publiczny skorzysta albo
z oskar¿enia prywatnego, uznaj¹c, ¿e zosta³ oce-
niony czy oskar¿ony w sposób zniewa¿aj¹cy, albo
ewentualnie wyst¹pi do prokuratury, by ta objê³a
go ochron¹ oczywiœcie w ramach oskar¿enia pry-
watnego, które on zainicjuje, a prokurator do-
³¹czy siê do tego postêpowania. Jednak, tak jak
mówiê, bêdzie to ju¿ inna sytuacja.

Trzeba pamiêtaæ o tym, ¿e w kodeksie karnym
funkcjonuje przepis dotycz¹cy zniewa¿enia osoby
publicznej, a tak¿e w zasadzie osoby prywatnej.
Je¿eli to przyjmiemy, to pewna kategoria spraw
bêdzie dotyczy³a równie¿ funkcjonariusza publi-
cznego. Trzeba jednak pamiêtaæ, ¿e te regulacje
ró¿ni¹ siê trzema elementami. W zniewa¿eniu
prywatnym, nazwijmy to tak, bardziej wymagany
jest jednak charakter publiczny, bo tam mówi siê,
¿e to zniewa¿enie powinno mieæ charakter publi-
czny, a je¿eli nie publiczny, to przynajmniej inten-
cj¹ by³o to, ¿eby dotar³o do osoby zniewa¿anej; po-
nadto jest tu inna sankcja. Przy tym, o czym ju¿
wczeœniej wspomina³em, jest to z oskar¿enia pry-
watnego, a nie z oskar¿enia publicznego, czyli
procesu nie wszczyna prokurator, lecz sama oso-
ba zainteresowana.

Z tego, co s³yszê, w dyskusji powtarza siê jedna
kwestia, mianowicie taka, ¿e je¿eli zmienimy za-
kres ochrony funkcjonariusza publicznego, zmie-
niaj¹c w zasadzie ju¿ tylko redakcjê… Przecie¿ na
skutek wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego prze-
pis art. 226 §1 nie jest stosowany inaczej, ni¿
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orzek³ Trybuna³ Konstytucyjny. To wynika
z art. 190 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
My tylko dostosowujemy redakcjê tego przepisu
do ju¿ ustalonej przez Trybuna³ Konstytucyjny
normy prawnej – ¿eby by³a jasnoœæ – bo taka po-
winna byæ i jest praktyka s¹dów i prokuratur
w odniesieniu do ochrony funkcjonariusza publi-
cznego.

Do czego zmierzam? Tak jak powiedzia³em, jest
tu powielana taka opinia, ¿e je¿eli zmienimy re-
dakcjê art. 226, to funkcjonariusz publiczny bê-
dzie mia³ bardzo ograniczon¹ ochronê i nie bêdzie
chroniony przed ró¿nego rodzaju zamachami.
Proszê pañstwa, proszê pamiêtaæ o tym, ¿e w ko-
deksie karnym jest ca³y rozdzia³, rozdzia³ 29,
w którym s¹ okreœlone przestêpstwa przeciwko
dzia³alnoœci instytucji pañstwowych oraz samo-
rz¹du terytorialnego, w innych dzia³ach zawarte
s¹ jeszcze inne przepisy i tam mówi siê o narusze-
niu nietykalnoœci cielesnej funkcjonariusza pub-
licznego lub osoby przybranej mu do pomocy,
o groŸbach bezprawnych, przemocy itd. Sytuacje,
o których pañstwo mówicie…

(Senator Ryszard Bender: Wyzwiska, naigry-
wanie siê.)

…sytuacje zaistnienia zamachu, maj¹ce cha-
rakter zniewa¿enia mog¹ niejako zbiegaæ siê
z tym, czego dotycz¹ regulacje kodeksu karnego.

Tak ¿e nieuprawnione wydaje mi siê stwierdze-
nie, ¿e je¿eli zmienimy… Ja podkreœlam, zmienia-
my tylko redakcjê przepisu, bo norma prawna zo-
sta³a ju¿ ustalona przez Trybuna³ Konstytucyjny.
O tym trzeba pamiêtaæ. Tak ¿e jest to dostosowa-
nie ochrony funkcjonariusza publicznego – we-
d³ug oceny Trybuna³u Konstytucyjnego – do in-
nych wartoœci, które okreœla konstytucja,
w szczególnoœci o takim charakterze, jak swoboda
wypowiedzi i tym podobne sprawy. Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Poproszê pana senatora Wacha o zadanie pyta-

nia.

Senator Piotr Wach:
Moje pytanie ponownie kierujê do pana senato-

ra Cichonia. Ja pyta³em jeszcze o przecinek, który
siê tam pojawi³, zaraz do tego wrócê, ale najpierw
sprawa tego „albo” i „lub”. To jest tylko drobna
uwaga. W³aœciwie ta ró¿nica jest bardzo dobrze
znana i dobrze zdefiniowana w cyfrowych uk³a-
dach logicznych. „Lub” to jest „or”, a „exclusive or”
to jest „wy³¹czaj¹ce lub”, czyli „albo”, z tym wy-
³¹czeniem koniunkcji. To jest bardzo dobrze zna-
ne, na tej zasadzie dzia³aj¹ obecnie wszystkie uk³a-
dy cyfrowe, wiêc my stosunkowo dobrze to znamy.

(Senator Ryszard Bender: Trzeba by by³o zapy-
taæ anglistê, lingwistê.)

Jeœli chodzi o przecinek po s³owach „osobê do
pomocy mu przybran¹”, bo tego dotyczy³a druga
czêœæ pytania, to wydaje mi siê, ¿e ta zmiana jest
s³uszna i korzystna, dlatego ¿e w poprzednim
brzmieniu by³o tak: „do pomocy mu przybran¹
podczas lub w zwi¹zku z pe³nieniem”, a wiêc mo¿-
na by³o wnioskowaæ, ¿e osoba do pomocy zosta³a
przybrana podczas pe³nienia obowi¹zków, tym-
czasem ona mog³a zostaæ przybrana kiedykol-
wiek. Prawda? W zwi¹zku z tym ten przecinek ma
znaczenie. Prosi³bym o ewentualne potwierdzenie
takiej interpretacji lub zaprzeczenie.

(Senator Piotr Andrzejewski: Tak jest, bardzo
s³usznie.)

(Senator Ryszard Bender: A œrednik nie mo¿e
byæ?)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Zbigniew Cichoñ:
Oczywiœcie, Panie Senatorze, ma pan stupro-

centow¹ racjê. W³aœnie w tym celu, w celu dopre-
cyzowania i unikniêcia w¹tpliwoœci, o których
pan mówi³, zosta³ tu wprowadzony przecinek.
Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Czy pan senator Bender chce zadaæ pytanie?
(Senator Ryszard Bender: Ja? Panie Mar-

sza³ku, pan mnie pyta³?)
Tak, bo pan…
(Senator Ryszard Bender: Z ochot¹, jeœli pan

marsza³ek…)
(Weso³oœæ na sali)

Senator Ryszard Bender:

…bo rzadko z niej korzystam.
Naturalnie opowiadam siê za œrednikiem.
(Weso³oœæ na sali)
(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Ale to nie jest

pytanie, Panie Senatorze.)
Uwa¿am… Chcê zapytaæ, czy nie lepszy by³by

œrednik.
(Senator Czes³aw Ryszka: Ochota by by³a, ale

si³y nie ma.)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Czy pan senator chce odpowiedzieæ na to pyta-

nie? (Weso³oœæ na sali)
(Rozmowy na sali)
Momencik.
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Senator Zbigniew Cichoñ:

Panie Senatorze, oczywiœcie ja wiem, ¿e pan to
tak trochê traktuje w kategoriach humoru, ale od-
powiadam, ¿e rzeczywiœcie, œrednik by tutaj by³…

(G³os z sali: Dobry.)
W³aœnie niedobry, bo stwarza³by mo¿liwoœæ

rozbie¿noœci interpretacyjnych. Znowu by siê
mo¿na by³o zastanawiaæ, czy to ma byæ alternaty-
wnie, czy mo¿e koniunkcyjne. Mo¿e ju¿ zakoñ-
czmy tê dyskusjê. Ja wiem, ¿e pewna doza humo-
ru i luz s¹ potrzebne w czasie obrad… (Weso³oœæ
na sali)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Przepraszam – nie w czasie obrad… Akurat to

jest powa¿na dyskusja. Humor jest potrzebny, ale
poza t¹ dyskusj¹.

Proszê bardzo, pan senator Piotrowicz.

Senator Stanis³aw Piotrowicz:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Mam pytanie do sprawozdawcy, w kontekœcie

wczeœniejszych wypowiedzi. Czy nie widzi pan
rozdŸwiêku miêdzy ró¿nym traktowaniem fun-
kcjonariusza publicznego? Raz traktuje siê go ja-
ko osobê publiczn¹, z wynikaj¹cymi z tego faktu
ograniczeniami, zreszt¹ zupe³nie zrozumia³ymi,
a innym razem, kiedy jest zaatakowane dobro
funkcjonariusza, traktuje siê go jako osobê pry-
watn¹ i powiada, ¿eby swojej czci i godnoœci broni³
jako osoba prywatna. Czy nie dostrzega pan
w tym istotnego rozdŸwiêku?

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Do kogo skierowane jest to pytanie?
(Senator Stanis³aw Piotrowicz: Do sprawo-

zdawcy, senatora Paszkowskiego.)
Do pana senatora Paszkowskiego.
Panie Senatorze, proszê uprzejmie.

Senator Bohdan Paszkowski:

Ja nie widzê tutaj rozbie¿noœci, to jest po pro-
stu wybór pewnych wartoœci. Mo¿na oczywiœcie
mieæ ró¿ne opinie, ale zosta³o przyjête w naszym
³adzie konstytucyjnym, ¿e tej oceny dokonuje
Trybuna³ Konstytucyjny wed³ug ustalonych
przez siebie wzorców konstytucyjnych. I pier-
wszeñstwo zosta³o przyznane jednak ochronie
funkcjonariusza, ale w zwi¹zku i podczas pe³nie-
nia funkcji publicznych. To jest œciœle dookreœlo-
ne. Oczywiœcie, jest tu kwestia roli pañstwa
w ochronie funkcjonariusza poza pe³nieniem fun-
kcji publicznych, równie¿ wtedy, kiedy jest znie-
wa¿any. Przyznam, ¿e mo¿na okreœliæ pewne sy-

tuacje, kiedy ingerencja prokuratury, czyli pomoc
pañstwa, bêdzie nieodzowna.

Ale trzeba pamiêtaæ o tym – i to zaakcentowa³
Trybuna³ Konstytucyjny – ¿e ta wiêŸ, powiedzmy,
czasowo-przestrzenna z pe³nieniem funkcji publi-
cznej powinna byæ jak najszerzej zachowana.
Oczywiœcie, mo¿na tutaj mno¿yæ ró¿ne przyk³ady
z ¿ycia, które by wskazywa³y, ¿e ochrona funkcjo-
nariusza publicznego, ale tylko w zwi¹zku z pe³nie-
niem funkcji publicznej, jest zasadna. Mo¿na by
by³o jednak przytoczyæ te¿ wiele przyk³adów, które
by pokazywa³y humorystyczne sytuacje, kiedy
ochrona z oskar¿enia publicznego obejmowa³aby li
tylko te sytuacje, które s¹ zwi¹zane z funkcj¹
pe³nion¹ przez osobê publiczn¹.

I dlatego myœlê, ¿e jest to kwestia odpowiedniej
polityki, stosowania jej równie¿ przez prokuratu-
ry, by te sprawy, które wi¹¿¹ siê ze zniewa¿aniem
funkcjonariusza publicznego li tylko w zwi¹zku
z pe³nion¹ funkcj¹ publiczn¹, otoczyæ szczególn¹
opiek¹. S¹dzê, ¿e praktyka prokuratury bêdzie
w tym zakresie w³aœciwa.

Chcia³bym zwróciæ uwagê na jeszcze jedn¹ okoli-
cznoœæ. Trybuna³ ocenia³ równie¿ coœ jeszcze – za-
¿¹da³ od ministra sprawiedliwoœci informacji, jak
przepisy art. 226 §1 by³y wykonywane przez proku-
ratury. I tutaj oceni³, ¿e praktyka stosowana przez
prokuratury i s¹dy by³a rozbie¿na. W jednych spra-
wach by³a ingerencja prokuratury, w podobnych
odmawiano wszczynania postêpowañ. A wiêc myœ-
lê, ¿e i ta okolicznoœæ by³a brana pod uwagê, ¿e
ochrona li tylko w zwi¹zku z pe³nieniem funkcji
publicznej jest doœæ ró¿nie realizowana w praktyce
prokuratury. Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
PanieSenatorze Idczak,proszêozadaniepytania.

Senator Witold Idczak:
Panie Marsza³ku! Szanowni Pañstwo! Ja mam

pytanie bardziej mo¿e natury matematycznej.
Czy panowie senatorowie sprawozdawcy orientu-
j¹ siê, ilu przypadków to dotyczy? Bo mo¿e jest
tak, ¿e nasze obawy i pytania bior¹ siê g³ównie ze
s³abej skutecznoœci w stosowaniu prawa, które
ju¿ jest. A wiêc ilu przypadków, oczywiœcie circa,
tego typu ochrona dotyczy? Mo¿e siê okazaæ, ¿e
my w³aœciwie opowiadamy o jakiejœ fikcji praw-
nej, która nie znajduje zastosowania, i to s¹ roz-
wa¿ania œciœle teoretyczne. Bardzo bym prosi³
o odpowiedŸ.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Jak rozumiem, pan senator Piotrowicz. Proszê

uprzejmie.
(Rozmowy na sali)
Przepraszam, pan senator Paszkowski, proszê

bardzo.
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Senator Bohdan Paszkowski:

W samym uzasadnieniu wyroku Trybuna³u
Konstytucyjnego by³y zawarte dane, bo jak wczeœ-
niej wspomina³em, o to siê zwraca³ Trybuna³ Kon-
stytucyjny, kiedy analizowa³ orzecznictwo w tym
zakresie – czy to prokuratur, czy s¹dów. Oczywi-
œcie to dotyczy okresu przed wydaniem orzecze-
nia przez Trybuna³ Konstytucyjny. Ju¿ je tutaj
przytaczam. W okresie od 2004 do 15 wrzeœnia
2006 r. zarejestrowano ³¹cznie w skali kraju piêt-
naœcie tysiêcy sto dziewiêædziesi¹t szeœæ spraw
o przestêpstwo z art. 226 kodeksu karnego. Z tego
w trzynastu tysi¹cach trzystu piêædziesiêciu je-
den sprawach skierowano do s¹du akt oskar¿enia
lub wniosek o warunkowe umorzenie przez s¹d
postêpowania karnego, a w tysi¹cu dwustu piêæ-
dziesiêciu dziewiêciu sprawach zakoñczono te
postêpowania umorzeniem przez prokuratorów
prowadz¹cych postêpowania przygotowawcze.

I dalej. S¹dy powszechne rozpozna³y w poda-
nym okresie jedenaœcie tysiêcy siedemset dwana-
œcie spraw, w tym w jedenastu tysi¹cach siedem-
nastu sprawach zapad³y wyroki skazuj¹ce,
w dwudziestu jeden sprawach s¹d uniewinni³ os-
kar¿onego, w piêciuset dziewiêædziesiêciu dwóch
sprawach s¹d podj¹³ decyzjê o warunkowanym
umorzeniu postêpowania karnego, a w osiem-
dziesiêciu dwóch sprawach umorzy³ postêpowa-
nie karne. A wiêc to jest skala ca³kiem powa¿na.

Oczywiœcie trudno tutaj oceniæ, jak poprzez
wyrok Trybuna³u Konstytucyjnego i nasze dopre-
cyzowanie redakcji przepisu ta skala mo¿e siê
zmniejszyæ. Tutaj brakuje danych, czy to chodzi
o rzeczy, które w dalszym ci¹gu bêd¹ utrzymane,
czy chodzi o te sprawy, które mia³y li tylko zwi¹zek
z pe³nieniem funkcji publicznej, bo to ju¿ nie jest
w tym zakresie okreœlone. Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Przypominam, ¿e rozpatrywana ustawa zosta³a

wniesiona jako senacki projekt ustawy.
Zgodnie z art. 50 Regulaminu Senatu, g³os mo-

¿e teraz zabraæ obecny na posiedzeniu przedsta-
wiciel rz¹du.

Czy pan minister chce zabraæ g³os? Proszê up-
rzejmie.

Pan minister Wrona.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwoœci
Zbigniew Wrona:

Panie Marsza³ku, dziêkujê bardzo.
Wysoka Izbo! Wysoki Senacie!
Dyskusja zatoczy³a ko³o. Pamiêtam sprzed

dwóch miesiêcy dyskusjê, kiedy Senat propono-

wa³ w³aœnie tê zmianê, która zosta³a przez Sejm
uchwalona. Zreszt¹ dosz³o wtedy do zmiany sta-
nowiska ministra sprawiedliwoœci, poniewa¿
akurat minister sprawiedliwoœci w swojej pisem-
nej opinii, przed³o¿onej komisji, proponowa³ tro-
chê szerszy zakres penalizacji. Wydawa³o mi siê
wtedy, ¿e bêdzie s³uszne w ogóle zrezygnowanie
z tego ³¹cznika „w zwi¹zku z czynnoœciami” i opar-
cie penalizacji wy³¹cznie na czasie, czyli „podczas
czynnoœci s³u¿bowych”.

Ale da³em siê przekonaæ senatorom, zw³aszcza
panu senatorowi Piesiewiczowi, który podawa³
przyk³ady ze swojej praktyki adwokackiej, i zmie-
ni³em stanowisko, minister sprawiedliwoœci
zmieni³ stanowisko, zgodzi³ siê na to, ¿eby ta pe-
nalizacja by³a jeszcze wê¿sza, bo rzeczywiœcie ma-
my do wyboru trzy mo¿liwoœci, znaczy dwie – trze-
c i a z o s t a ³ a o d r z u c o n a p r z e z T r y b u n a ³
Konstytucyjny. Ta trzecia dotyczy³a sytuacji,
w której karanie za tego typu zniewa¿enie by³oby
oparte wy³¹cznie na tym, ¿e to jest zniewa¿enie
w zwi¹zku z czynnoœciami s³u¿bowymi. I to trybu-
na³ odrzuci³, uzna³, ¿e jest to nadmierna ingeren-
cja w³adzy publicznej w wolnoœæ wypowiedzi.
A wiêc, je¿eli chcemy wykonaæ to orzeczenie, nie
mo¿emy dalej debatowaæ, czy na przyk³ad nale¿y
obj¹æ tym przepisem sytuacje, gdy na przystanku
sêdzia po rozprawie jest zniewa¿any przez stronê
postêpowania, bo trybuna³ powiedzia³, ¿e nie, ¿e
to jest nadmierna ingerencja w³adzy w wolnoœæ
wypowiedzi. Zatem zostaj¹ nam dwie mo¿liwoœci.

Pierwsza z nich, pocz¹tkowo proponowana
przez ministra sprawiedliwoœci, by³a taka, ¿eby
karaæ za wszelkie zniewagi podczas czynnoœci
s³u¿bowych. Ale tutaj mia³em podawane przez
panów senatórów ró¿ne przyk³ady z praktyki,
zw³aszcza z praktyki adwokackiej pana senatora
Piesiewicza, ¿e wtedy, powiedzmy, karalibyœmy
¿onê policjanta, która przysz³aby na komisariat
w czasie, kiedy jej m¹¿ pe³ni dy¿ur, i zwymyœla³a-
by go z powodu na przyk³ad niep³acenia alimen-
tów. No i to by³aby zniewaga objêta tym przepi-
sem.

I ta mo¿liwoœæ, która zosta³a ostatecznie przy-
jêta. Wi¹¿e siê to z jeszcze wiêkszym zawê¿eniem
penalizacji, czyli musi byæ i podczas, i jeszcze
w zwi¹zku z czynnoœciami. A wiêc taka ¿ona, któ-
ra bêdzie zniewa¿aæ funkcjonariusza z powodu ja-
kichœ czysto osobistych czy maj¹tkowych konflik-
tów rodzinnych, nie bêdzie karana na podstawie
tego przepisu.

Wydaje siê, ¿e to rzeczywiœcie dostatecznie
chroni dzia³alnoœæ organów w³adzy publicznej.
Mamy tu do czynienia z dwoma dobrami – godno-
œci¹ cz³owieka, który jest zniewa¿any, ale równie¿
z dzia³alnoœci¹ organu w³adzy publicznej. Ten
przepis w wersji uchwalonej przez Sejm i zapropo-
nowanej zreszt¹ przez Senat wydaje siê spe³niaæ
warunek, ¿eby chroniæ dzia³alnoœæ organów w³a-
dzy publicznej.
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A je¿eli bêd¹ zniewagi, które nie mieszcz¹ siê
w zakresie tego przepisu, to, jak ju¿ by³o tutaj mó-
wione, bêdziemy mieli do czynienia na przyk³ad
z przestêpstwem prywatnoskargowym zniewa¿e-
nia. Istnieje wtedy mo¿liwoœæ objêcia œciganiem
przez prokuratora. Sêdzia zaraz po rozprawie
zniewa¿ony na przystanku przez stronê – uwa-
¿am, ¿e to jest modelowy przyk³ad, w którym inte-
res publiczny wymaga w³aœnie objêcia œciganiem.
A wiêc nie jesteœmy bezradni, bo system prawny
zawiera stosowne regulacje. Oczywiœcie, nie ma
sensu przypominaæ, ¿e s¹ równie¿ przepisy prawa
cywilnego, o ochronie dóbr osobistych, nawet za-
doœæuczynienie itd. Istnieje ca³y arsena³ œrodków,
ale postêpowanie z urzêdu tylko wtedy by³oby
wszczynane, gdy zachodzi³aby koniunkcja „pod-
czas i w zwi¹zku z czynnoœciami s³u¿bowymi”.
O wszystkich tych zmianach logicznych… Zreszt¹
bardzo ciekawa by³a ta debata, mog³em sobie
przypomnieæ trochê logiki prawniczej, „lub” czy
„albo” – to wszystko zosta³o wyjaœnione. Alterna-
tywa roz³¹czna by³a niew³aœciwa, bo rzeczywiœcie
mo¿na by³o domniemywaæ, ¿e tylko wtedy siê ka-
rze, je¿eli jedna z tych osób zosta³a zniewa¿ona,
a je¿eli obie naraz, czyli zarówno funkcjonariusz,
jak i osoba przybrana, to ju¿ nie. A ten przecinek,
jak najbardziej jest tutaj uzasadniony. To wszyst-
ko ju¿ by³o wyjaœnione.

Wysoki Senacie, minister sprawiedliwoœci
wnioskuje o przyjêcie tej ustawy bez poprawek.
Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Ministrze.
Proszê pozostaæ jeszcze na mównicy, bo zgod-

nie z art. 44 ust. 6 Regulaminu Senatu senatoro-
wie mog¹ zg³aszaæ trwaj¹ce nie d³u¿ej ni¿ minutê
zapytania do obecnego na posiedzeniu przedsta-
wiciela rz¹du.

I pan senator Bender siê zg³osi³. Proszê.

Senator Ryszard Bender:
Chcia³bym pana ministra zapytaæ – bo zdaje

siê, ¿e nie pad³a odpowiedŸ ze strony pana senato-
ra sprawozdawcy na pytanie pana senatora Id-
czaka – czy rzeczywiœcie nie mówimy o jakichœ ge-
neraliach, które obecnie nie wystêpuj¹. Dziêki
Bogu, ¿e nie ma takich sytuacji, jakie bywa³y
przed wojn¹. Wiem – by³em wtedy dzieciakiem,
pierwszoklasist¹, mam wykszta³cenie przedwo-
jenne, a konkretnie jedn¹ klasê skoñczon¹ przed
wojn¹ – jaka afera by³a w moim mieœcie rodzin-
nym, gdy pose³ narodowy od nas, z mojego miasta
rodzinnego £om¿y, Staniszkis zosta³ obra¿ony na
Starym Rynku przez jakiegoœ przedstawiciela
z Wyzwolenia, jakiegoœ zwolennika. I wtedy pose³
za¿¹da³, ¿eby posterunek wzi¹³ go w obronê, a na-

stêpnie, ¿eby odprowadzi³ tego delikwenta, który
go napad³. A wiêc by³a wówczas bardziej efekty-
wna ochrona szeroko rozumianego funkcjonariu-
sza publicznego, który dzisiaj w mentalnoœci za-
wê¿a siê w³aœciwie do urzêdników ministerial-
nych. I w zwi¹zku z tym, Panie Ministrze, jest wa¿-
ne, czy takich przypadków jest du¿o, czy ich nie
ma. Jeœli nie ma, to nie ma problemu. Chocia¿ na-
dal pozostaje problem tego rodzaju, ¿e Trybuna³
Konstytucyjny pe³ni negatywn¹ czy pozytywn¹,
ale raczej negatywn¹, funkcjê ustawodawcz¹ i na-
rusza po prostu system prawny w Polsce, jak ju¿
kiedyœ powiedzia³em, sobie przypisuj¹c niemal¿e
boskie uprawnienia co do ustawodawstwa u nas
w Polsce.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Panie Ministrze, proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwoœci
Zbigniew Wrona:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Trudno mi siê ustosunkowywaæ do tych bos-

kich uprawnieñ. Ale chcia³bym powiedzieæ, ¿e my
tu mówimy o przestêpstwie zniewa¿enia. Nie mó-
wimy tutaj o zagro¿eniu dla zdrowia czy ¿ycia, ja-
kichœ napaœciach, które pan senator przytacza³.
To w ogóle jest poza zakresem naszej debaty.

(Senator Ryszard Bender: O ubli¿aniu.)
My tutaj mówimy wy³¹cznie o zniewa¿eniu.

Iw tymzakresie rzeczywiœciedanezosta³yprzedsta-
wione przez pana senatora Cichosza. W okresie
2004–2006 by³o oko³o trzynastu tysiêcy skazañ za
te przestêpstwa. A wiêc jest to doœæ powa¿na liczba.
Przestêpstwo oczywiœcie jest œcigane i to nie jest
chimera, to nie jest fantasmagoria, rzeczywiœcie sy-
stem prawny reaguje na tego typu czyny. Nale¿y
oczekiwaæ, ¿e bêdzie tego mo¿e trochê mniej, bo za-
wê¿amy jednak zakres penalizacji. To prawda.

Ale chcê jeszcze jedno podkreœliæ. Pojêcie „fun-
kcjonariusz publiczny” jest bardzo szerokie i obej-
muje nie tylko urzêdników ministerialnych, ale
oczywiœcie i pos³ów, i senatorów. Niemniej jednak
na razie nie by³o próby ró¿nicowania ochrony
w ramach tej grupy funkcjonariuszy publicznych.
Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Dla porz¹dku powiem, ¿e dane przytacza³ pan

senator Paszkiewicz.
(G³os z sali: Paszkowski.)
Paszkowski, przepraszam. Dobrze. Paszkowski.
Dziêkujê bardzo, Panie Ministrze.
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(Rozmowy na sali)
Aha, przepraszam bardzo. Panie Ministrze, s¹

jeszcze pytania, niech pan pozostanie na mównicy.
Pan senator Wojciechowski, proszê uprzejmie.

Senator Grzegorz Wojciechowski:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Panie Mini-

strze, czy móg³by pan dok³adniej wypowiedzieæ
siê odnoœnie do tej sprawy, któr¹ ja wczeœniej po-
rusza³em. Ktoœ pisze skargê, skarga jest zasadna,
nawet prokurator w uzasadnieniu pisze takie
zdanie, tu dok³adnie je przytoczê: „urzêdnik ma
prawo pope³niæ b³¹d”. Dos³ownie jest u¿yte takie
sformu³owanie. Urzêdnik faktycznie pope³ni³
b³¹d. Odwo³a³ siê do tego b³êdu petent i sprawa
trafi³a do prokuratury. Prokuratura skierowa³a
akt oskar¿enia do s¹du. To, ¿e skarga by³a s³u-
szna, nie mia³o znaczenia, znaczenie mia³o tylko
to, ¿e u¿y³ jednego z obraŸliwych, mo¿e nie obraŸ-
liwych… Po prostu wyrazi³ przypuszczenie, ¿e byæ
mo¿e ten urzêdnik wzi¹³ ³apówkê. O to chodzi³o.
Prokuratura wyjaœni³a to w³aœnie w ten sposób, ¿e
on ma prawo pope³niæ b³¹d. Ale sprawa zosta³a
skierowana do s¹du.

Czy ta skarga by³a w zwi¹zku i w czasie pe³nie-
nia funkcji? Czy gdyby ten petent w tej chwili na-
pisa³ skargê takiej samej treœci, by³aby ona po-
traktowana tak samo czy inaczej? Ja pomijam tu
kwestiê tego prokuratora, która wyraŸnie poka-
zuje, ¿e jest jakiœ tam uk³ad czy coœ takiego. Ale
chcia³bym wiedzieæ, czy jego skarga by³aby trak-
towana tak samo, czy inaczej? Dziêkujê bardzo.

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

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwoœci
Zbigniew Wrona:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Nie spodziewa³em siê, ¿e dyskusje teoretycz-

noprawne zajd¹ tak daleko, ale postaram siê
udzieliæ odpowiedzi na to pytanie

Wszystko zale¿y od tego, czy to przestêpstwo
potraktujemy jako przestêpstwo skutkowe, czy
tak zwane formalne. Je¿eli potraktowalibyœmy je
jako skutkowe, to oczywiœcie decydowa³by mo-
ment odebrania pisma. Ale tak nie jest, to jest
przestêpstwo formalne, czyli chodzi o to, kto znie-
wa¿a. A kodeks karny mówi, ¿e przestêpstwo jest
pope³nione w czasie, kiedy sprawca dzia³a³ lub za-
niecha³ dzia³ania, do którego by³ zobowi¹zany.
A zatem ten czyn jest pope³niony w momencie,
gdy ta osoba sk³ada podpis pod zniewa¿aj¹cym

oœwiadczeniem, i wtedy jest czyn. Ale oczywiœcie
w œwietle tej ustawy, któr¹ uchwali³ Sejm, nie bê-
dzie œcigany z urzêdu za przestêpstwo publicz-
noskargowe, poniewa¿ nie jest ono pope³nione
podczas pe³nienia czynnoœci s³u¿bowych przez
funkcjonariusza. Musi byæ naruszenie niezak³ó-
conego toku dzia³ania organów pañstwowych,
w³adzy publicznej, ¿eby mo¿na by³o o tym prze-
stêpstwie mówiæ. Zatem pozostanie tutaj droga
do ochrony z oskar¿enia prywatnego, aczkolwiek
– i wracam do tego, co mówi³em na temat objêcia
œcigania – je¿eli ten zwi¹zek z pe³nieniem funkcji
publicznej jest naprawdê istotny, a z tego, co pan
senator mówi, to jest, to istniej¹ wszelkie prze-
s³anki do tego, aby w trybie kodeksu postêpowa-
nia karnego obj¹æ œciganie przez prokuraturê ze
wzglêdu na interes publiczny.

Z ogólniejszych kwestii, taka sytuacja, ¿e ktoœ
mo¿e mieæ racjê skar¿¹c siê na dzia³anie organu,
a jednoczeœnie pope³niaæ przestêpstwo zniewa¿e-
nia, rzeczywiœcie siê zdarza, i nie ma tu ¿adnej
sprzecznoœci. Mo¿na mieæ racjê co do meritum,
ale sposób dochodzenia tej racji mo¿e nosiæ zna-
miona przestêpstwa zniewa¿enia. Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Nie widzê ju¿ chêtnych do zadania pytañ.
Dziêkujê, Panie Ministrze.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spra-

wiedliwoœci Zbigniew Wrona: Dziêkujê.)
Otwieram dyskusjê.
Przypominam o wymogach regulaminowych

dotycz¹cych czasu przemawiania senatorów
w dyskusji, o koniecznoœci zapisywania siê do g³o-
su 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.

Poproszê o zabranie g³osu pana senatora Piotra
Zientarskiego.

Senator Piotr Zientarski:

Panie Marsza³ku! Panie Ministrze! Wysoki Se-
nacie!

Jak us³yszeliœmy przed chwil¹, dzisiejsza
ustawa stanowi rezultat pracy, któr¹ wykonaliœ-
my podczas pi¹tego posiedzenia, i to z w³asnej ini-
cjatywy. Na temat meritum ustawy ju¿ mia³em
mo¿liwoœæ wypowiadania siê na pi¹tym posiedze-
niu, oczywiœcie akceptujê rozwi¹zanie, które zo-
sta³o przyjête, wiêc nie widzê potrzeby powtarza-
nia argumentacji.

Dzisiaj chcia³bym poczyniæ tu kilka uwag natu-
ry ogólnej. Podczas poprzedniego, dwunastego
posiedzenia mieliœmy okazjê i zarazem przyjem-
noœæ wys³uchaæ informacji prezesa Trybuna³u
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Konstytucyjnego o istotnych problemach wyni-
kaj¹cych z dzia³alnoœci i orzecznictwa trybuna³u.
Wówczas w swoim wyst¹pieniu podkreœla³em, jak
donios³¹ funkcjê pe³ni Trybuna³ Konstytucyjny
jako stra¿nik konstytucji, a co za tym idzie, stra¿-
nik wartoœci, na których zbudowana jest Rzecz-
pospolita.

Konstytucja nie przewiduje mechanizmów
umo¿liwiaj¹cych nakazanie prawodawcy przez
Trybuna³ Konstytucyjny wprowadzenia do po-
rz¹dku prawnego regulacji zgodnych z konstytu-
cj¹, tylko, jak ju¿ by³a mowa, wskazuje na konie-
cznoœæ eliminacji pewnych przepisów. W rezulta-
cie trybuna³ stwierdza niekonstytucyjnoœæ jakiejœ
grupy przepisów i na tym jego rola siê koñczy,
i w tym w³aœnie momencie zaczyna siê rola prawo-
dawcy, gdy¿ jedynie on jest uprawniony, a jedno-
czeœnie zobowi¹zany, do przywrócenia stanu zgo-
dnego z konstytucj¹. I myœmy jako Senat zrobili
najwiêcej. Bardzo mnie to cieszy jako przewodni-
cz¹cego komisji regulaminowej, ¿e w³aœciwie pier-
wsze posiedzenie Senatu rozpoczê³o siê od zmia-
ny regulaminu: przyjêliœmy zmianê w regulami-
nie, która na³o¿y³a na nas obowi¹zek wykonywa-
nia orzeczeñ Trybuna³u Konstytucyjnego. Cieszy
mnie to równie¿ jako adwokata, który niejedno-
krotnie spotyka³ siê z niekonstytucyjnymi regula-
cjami i z krzywd¹ ludzk¹ wyrz¹dzon¹ przez nie-
konstytucyjne przepisy.

Mo¿e to, co powiem, zabrzmi zbyt patetycznie,
ale uwa¿am, ¿e Senat siódmej kadencji mo¿e byæ
dumny z podjêtej inicjatywy w zakresie realizacji
wyroków Trybuna³u Konstytucyjnego. Jesteœmy
w tej dziedzinie pionierami, którzy nie boj¹ siê
podj¹æ trudu pracy. Ponadto cieszy mnie, i¿ reali-
zacja wyroków nie poci¹ga za sob¹ sporów o cha-
rakterze politycznym.

Przypominam sobie wywiad w „Gazecie Praw-
nej” z przewodnicz¹cym Komisji Ustawodawczej,
panem senatorem Kwiatkowskim, w którym pan
senator wspomnia³, i¿ w gronie cz³onków Komisji
Ustawodawczej w zasadzie ponad 90% g³osowañ
odbywa siê jednomyœlnie. I przecie¿ dzisiaj spra-
wozdawca tak¿e przekonywa³ pañstwa senatorów
do s³usznoœci tego rozwi¹zania w sposób bardzo,
powiedzia³bym, prawniczy i fachowy, by³ to pan
senator Paszkowski. Niew¹tpliwie to cieszy i na-
pawa optymizmem.

Szanowni Pañstwo Senatorowie, przed nami
jeszcze wiele pracy, gdy¿ na realizacjê oczekuje
ponad sto wyroków i postanowieñ sygnalizacyj-
nych Trybuna³u Konstytucyjnego. Jestem jednak
g³êboko przekonany, ¿e dzia³ania te uda nam siê
skutecznie wykonaæ.

Jak tu powiedzia³ pan minister, dyskusja zato-
czy³a ko³o. Myœlê, ¿e jesteœmy – tak siê nazywamy,
i s³usznie – Izb¹ refleksji, ale ta refleksja nie po-
winna byæ zbyt szeroka, a przynajmniej wtórna.

Bo tak naprawdê czas na refleksjê by³ wczeœniej,
przecie¿ to my jesteœmy inicjatorami. My powin-
niœmy wyraziæ satysfakcjê, co niniejszym czyniê,
z tego, ¿e nasza inicjatywa zosta³a zaakceptowana
generalnie i przez pana ministra, który da³ siê
przekonaæ, i przez Sejm. A teraz, kiedy do nas
wraca, powinniœmy w³aœciwie tylko przyklasn¹æ,
a my w pewnym momencie zachowywaliœmy siê
tak, jakbyœmy odkrywali Amerykê, i to mnie dzi-
wi. Bo przecie¿ dzisiaj, mo¿na powiedzieæ, za-
twierdzamy plon naszej pracy. Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Proszê o zabranie g³osu pana senatora Piotra

£ukasza Andrzejewskiego.

Senator Piotr Andrzejewski:

Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
W pe³ni respektuj¹c orzeczenie Trybuna³u

Konstytucyjnego i dyrektywê wynikaj¹c¹ z prze-
pisu w Regulaminie Senatu w art. 85c, który mó-
wi, ¿e zaproponowanie poprawek do naszego pro-
jektu mo¿e obejmowaæ wy³¹cznie zmiany zmie-
rzaj¹ce do wykonania orzeczenia Trybuna³u Kon-
stytucyjnego, chcia³bym jednoczeœnie ustosun-
kowaæ siê do kontrowersji, która tu powsta³a miê-
dzy Komisj¹ Ustawodawcz¹ a Komisj¹ Praw Cz³o-
wieka i Praworz¹dnoœci.

Otó¿ Komisja Praw Cz³owieka i Praworz¹dnoœci
ustami swego przedstawiciela w sposób autoryta-
tywny wyrazi³a pogl¹d, ¿e Trybuna³ Konstytu-
cyjny okreœla treœæ normy prawnej. Komisja Usta-
wodawcza natomiast ustami swojego znakomite-
go przedstawiciela wyrazi³a pogl¹d, ¿e Trybuna³
jest tylko ustawodawc¹ negatywnym.

Wypada mi przychyliæ siê do stanowiska Komi-
sji Ustawodawczej, a krytycznie ustosunkowaæ
siê do stanowiska Komisji Praw Cz³owieka i Pra-
worz¹dnoœci. Dzisiaj mo¿emy to jeszcze zweryfi-
kowaæ s³uchaj¹c rzecznika praw obywatelskich,
a na wypadek gdybym to ja z kolei by³ w b³êdzie,
postaram siê mu zadaæ to pytanie. Otó¿ Trybuna³
Konstytucyjny analizowa³ zakres ochrony na
podstawie konkretnego stanu faktycznego i uz-
na³, i¿ ochrona i cel tej ochrony w art. 226 jest
okreœlony za szeroko w zakresie, w którym dublu-
je cel ochrony i zakres ochrony z art. 216. Art. 216
dotycz¹cy oskar¿enia prywatnego mówi w ogóle
o zniewa¿eniu jakiejœ osoby przez inn¹ osobê.

Wobec tego co jest celem ochrony w art. 226,
który w³aœnie nowelizujemy? Celem ochrony nie
jest osoba, celem jest ochrona funkcji publicznej
sprawowanej przez tê osobê. Jak ktoœ zniewa¿a
inn¹ osobê, nawet je¿eli jest ona funkcjonariu-
szem, to stosowna droga ochrony przewidziana
jest przez art. 216 i to wynika z orzeczenia Trybu-
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na³u Konstytucyjnego. Nie mieszajmy tych
spraw. Oczywiœcie jest to ochrona jakiejœ osoby,
jakiegoœ podmiotu, który tê funkcjê wykonuje,
przecie¿ samej funkcji nie chronimy. Prawo karne
nie ogranicza siê do strony przedmiotowej, tylko
do strony podmiotowej.

I rzeczywiœcie Trybuna³ Konstytucyjny jako
ustawodawca negatywny wskazuje na uchylenie
tego przepisu w poprzednim brzmieniu w zakresie
proporcjonalnoœci celu, to znaczy ochrony urzê-
du, a nie osoby. Poprzedni przepis mówi³: kto
zniewa¿a funkcjonariusza publicznego albo oso-
bê przybran¹ mu do pomocy podczas lub w zwi¹z-
ku z pe³nieniem obowi¹zków. No, ale tu jest za-
nadto chroniona osoba, a za ma³o chroniona fun-
kcja. Z kolei nasz przepis, który sformu³owa³ Se-
nat i przyj¹³ Sejm, zbytnio ogranicza ochronê tej
funkcji.

Ten przypadek, nie tylko na przystanku tram-
wajowym, ale w ka¿dej innej sytuacji… Pan mar-
sza³ek jad¹c w tramwaju mo¿e ze wzglêdu na g³o-
sowanie zostaæ opluty, a to nie jest naruszenie
nietykalnoœci, i publicznie wyzwany ze wzglêdu
na swoje pogl¹dy polityczne i sposób g³osowania
czy sposób prowadzenia obrad w Senacie. I wtedy
musi wystêpowaæ z oskar¿enia prywatnego jako
osoba zniewa¿ona przez inn¹ osobê, a sprawowa-
na przez niego funkcja marsza³ka nie jest chro-
niona.

Druga kwestia – miejsce i charakter. Oczywi-
œcie funkcjê publiczn¹ nale¿y chroniæ wtedy, kie-
dy ona jest atakowana publicznie. Bo je¿eli pry-
watnie, w k¹ciku, w toalecie ktoœ mi coœ powie, to
nawet jak ja jestem funkcjonariuszem i nawet jak
jestem atakowany ze wzglêdu na pe³nienie tej fun-
kcji publicznej, to jednak to ma charakter prywat-
ny. Ale jak to zrobi publicznie, na placu, w Sena-
cie, w prasie, to ju¿ nie. Tak samo, je¿eli chodzi
o list, by³o takie pytanie. Je¿eli ten list przeœle tyl-
ko do mnie i jest to prywatna wymiana korespon-
dencji miêdzy nami, nie ma powodu do ochrony.
Je¿eli natomiast opublikuje ten list w prasie,
wówczas ma on charakter publiczny, publicznej
zniewagi w zwi¹zku z pe³nieniem funkcji publicz-
nej, a to ju¿ jest naruszenie jednoczeœnie autory-
tetu w³adzy, któr¹ ta osoba sprawuje, i autorytetu
imperium. Jeszcze raz powtarzam, nie osoby,
a imperium.

I w tym zakresie, wydaje mi siê, doznajemy zbyt
wielkiego ograniczenia chocia¿by tych praw, któ-
re s¹ realizowane przez nas jako funkcjonariuszy
publicznych, to znaczy praw pos³ów i senatorów.
To, ¿e ka¿dy z nas mo¿e byæ opluty i zniewa¿ony –
nie w Senacie i nie zaraz po spotkaniu – wyraŸnie
w zwi¹zku z pe³nion¹ funkcj¹ i nie doznaje ochro-
ny tylko dlatego, ¿e nie jest to „podczas”, tylko
„w zwi¹zku”, jest po prostu pozbawieniem bardzo
istotnego elementu ochrony prawnej samej fun-

kcji, samego sprawowania mandatu senatora,
i ograniczeniem zakresu immunitetu du¿o wiêk-
szym ni¿ nasz prywatny interes, bo jest to wtedy
interes publiczny.

Dlatego pozwalam sobie zaproponowaæ po-
prawkê, która by w pe³ni realizowa³a orzeczenie
Trybuna³u Konstytucyjnego, a jednoczeœnie usu-
wa³aby te mankamenty, o których wspomnia³em,
i nie w dublowa³aby art. 216, mówi¹cego o znie-
wa¿eniu innej osoby. A wiêc przede wszystkim
jest tu warunek publicznego dokonania tego znie-
wa¿enia ze wzglêdu na pe³nione przez zniewa¿a-
nego obowi¹zki s³u¿bowe, a nie: w zwi¹zku.
„W zwi¹zku” jest zbyt szerokim pojêciem penali-
zacyjnym. Jeœli chodzi o dolus directus coloratus,
zamiar tego, kto zniewa¿a, to, po pierwsze, musi
byæ publicznie obiektywna przes³anka znamienia
czynu przestêpnego, a po drugie, musi to byæ ze
wzglêdu na pe³nione obowi¹zki. Je¿eli mamy w¹t-
pliwoœci, z jakiego powodu nas ktoœ zniewa¿a, no
na przyk³ad ¿ona policjanta, czy byæ mo¿e ktoœ
nas zniewa¿a, dlatego ¿e nie lubi naszej rasy, po-
chodzenia czy pogl¹dów politycznych, to nie jest
to jeszcze „ze wzglêdu na pe³nienie obowi¹zków”.
Oskar¿enie publiczne musi udowodniæ sprawcy
dolus directus coloratus i wtedy ta funkcja jest
w pe³ni chroniona.

Ja proponujê nastêpuj¹ce rozwi¹zanie: raz, do-
danie publicznoœci, dwa, zawê¿enie kryterium
zwi¹zku na dolus directus coloratus. Prokuratura
musi tutaj mieæ przes³ankê, ¿eby wskazaæ zamiar
sprawcy, i to wyraŸny. Musi byæ oczywiste, ¿e jes-
tem zniewa¿any publicznie ze wzglêdu na pe³nione
przeze mnie obowi¹zki s³u¿bowe. A wiêc norma
mia³aby nastêpuj¹ce dyspozycje – nie mówiê
o sankcji tylko o dyspozycji normy karnej: kto pub-
licznie zniewa¿a funkcjonariusza publicznego lub
osobê do pomocy mu przybran¹ ze wzglêdu na
pe³nione przez niego obowi¹zki s³u¿bowe. K³adzie-
my jeszcze mocniejszy akcent na ochronê funkcji
i imperium w³adzy, a nie na ochronê osoby. I taki
wniosek pozwalam sobie z³o¿yæ. Dziêkujê.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Wniosek o charakterze legislacyjnym.
Dziêkujê bardzo.
Poniewa¿ nikt wiêcej z pañ i panów senatorów

nie zapisa³ siê do g³osu, zgodnie z art. 52 ust. 2 Re-
gulaminu Senatu, zamykam dyskusjê.

W trakcie dyskusji zosta³ zg³oszony wniosek
o charakterze legislacyjnym. Zgodnie z art. 52
ust. 2 Regulaminu Senatu proszê Komisjê Praw
Cz³owieka i Praworz¹dnoœci oraz Komisjê Usta-
wodawcz¹ o ustosunkowanie siê do przedstawio-
nych w toku debaty nad tym punktem wniosków
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i przygotowanie wspólnego sprawozdania w tej
sprawie.

Powinnam jeszcze zapytaæ, czy przedstawiciele
rz¹du chc¹ ustosunkowaæ siê do przedstawio-
nych wniosków.

Zapraszam pana ministra Zbigniewa Wronê.
Proszê uprzejmie.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwoœci
Zbigniew Wrona:
Dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Nie wiedzia³em, ¿e ta dyskusja teoretyczna

siêgnie nawet dolus directus coloratus, bo to ju¿
naprawdê jest pojêcie z trzeciej pó³ki…

(Senator Piotr Andrzejewski: Directus.)
…directus coloratus, tak, zamiar bezpoœredni

ukierunkowany.
Tak wiêc pan senator zaproponowa³ dwie

zmiany. Publicznoœæ. No, tutaj zdecydowanie je-
stem przeciwny tej zmianie, poniewa¿ to dopro-
wadzi do radykalnego ograniczenia penalizacji.
Przecie¿ z tego przepisu nie moglibyœmy skorzy-
staæ, gdyby przes³uchiwany przez policjanta lub
prokuratora w cztery oczy w pokoju prokurator-
skim czy policyjnym zwyzywa³ go i zak³óci³ tok
czynnoœci. Nie chcemy takiej sytuacji. Nigdy
zreszt¹… Ten przepis ma swoj¹ historiê, on obo-
wi¹zywa³ w takim kszta³cie, jaki Wysoki Senat
zaproponowa³, a Sejm siê zgodzi³ ze zdaniem Se-
natu, co ju¿ powiedziano, w kodeksie z 1932 r.
Ale to dodanie znamienia publicznoœci stanowi-
³oby radykaln¹ zmianê, ograniczy³oby penaliza-
cjê, a przecie¿ chodzi w³aœnie o to, aby chroniæ
wykonywanie czynnoœci s³u¿bowych. To jest
g³ówny motyw ustawodawczy i g³ówne dobro,
oczywiœcie prócz ochrony godnoœci cz³owieka.
Jednak najwy¿szym dobrem – i to wynika z orze-
czenia Trybuna³u Konstytucyjnego – jest fun-
kcjonowanie pañstwa, czyli funkcjonowanie
wszystkich funkcjonariuszy publicznych. I dla-
tego te¿ dodawanie publicznoœci by³oby zu-
pe³nie niezgodne z tak¹ ide¹.

Je¿eli chodzi natomiast o to drugie znamiê:
„ze wzglêdu na pe³nione czynnoœci s³u¿bowe”,
to szczerze powiem, ono niewiele ró¿ni siê to od
tego „w zwi¹zku z czynnoœciami s³u¿bowymi”.
Ono doprowadzi³oby do ogromnych trudnoœci
dowodowych, poniewa¿ trzeba by³oby badaæ
zamiar, a prawnicy wiedz¹, i pan senator jako
adwokat zapewne tak¿e doskonale zdaje sobie
z tego sprawê, jak wielkie s¹ trudnoœci w udo-
wadnianiu tak zwanej strony podmiotowej,
czyli nastawienia sprawcy do tego czynu, moty-
wów, jakie nim kierowa³y itd. I w to wszystko
musielibyœmy teraz wejœæ a¿ po szyjê, i wzi¹æ na
siebie to zadanie w ka¿dej indywidualnej spra-

wie, i udowadniaæ, jaki by³ ten zamiar, czy
sprawca rzeczywiœcie zniewa¿y³, czy on zniewa-
¿y³ ze wzglêdu na czynnoœci s³u¿bowe. To jest
zadanie bardzo trudne i w rezultacie prowa-
dz¹ce do os³abienia ochrony funkcjonariuszy
publicznych. Dlatego od razu mogê siê jedno-
znacznie ustosunkowaæ do propozycji pana se-
natora i powiedzieæ, ¿e minister sprawiedliwo-
œci jest zdecydowanie przeciwny tym zmianom.
Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Dziêkujê, Panie Ministrze.
Informujê panie senator i panów senatorów, ¿e

g³osowanie w sprawie ustawy o zmianie ustawy –
Kodeks karny zostanie przeprowadzone pod ko-
niec posiedzenia Senatu.

Szanowni Pañstwo, przystêpujemy do rozpa-
trzenia punktu czwartego porz¹dku obrad: sta-
nowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie
ustawy o ujawnieniu w ksiêgach wieczystych pra-
wa w³asnoœci nieruchomoœci Skarbu Pañstwa
oraz jednostek samorz¹du terytorialnego.

Przypominam, ¿e rozpatrywana ustawa zosta³a
uchwalona przez Sejm na szesnastym posiedze-
niu 30 maja 2008 r. Do Senatu zosta³a przekaza-
na 2 czerwca 2008 r. Marsza³ek Senatu tego sa-
mego dnia, zgodnie z art. 68 ust.1 Regulaminu
Senatu, skierowa³ j¹ do dwóch komisji, Komisji
Gospodarki Narodowej oraz Komisji Samorz¹du
Terytorialnego i Administracji Pañstwowej. Komi-
sje po rozpatrzeniu ustawy przygotowa³y wspólne
sprawozdanie w tej sprawie.

Przypominam ponadto, ¿e tekst ustawy zawar-
ty jest w druku nr 151, a sprawozdanie komisji
w druku nr 151A.

Proszê teraz uprzejmie sprawozdawcê Komisji
Gospodarki Narodowej oraz Komisji Samorz¹du
Terytorialnego i Administracji Pañstwowej, pana
senatora Janusza Sepio³a, o zabranie g³osu
i przedstawienie sprawozdania komisji w sprawie
rozpatrywanej ustawy.

Senator Janusz Sepio³:

Pani Marsza³ek! Szanowni Pañstwo!
Ustawa z wrzeœnia ubieg³ego roku zosta³a

uchwalona w pewnych okolicznoœciach, które
warto tutaj przypomnieæ. Wi¹za³y siê bowiem ze
spektakularnymi przypadkami przejmowania
mienia, co do którego by³o przekonanie, ¿e jest
mieniem Skarbu Pañstwa, ale stan ksi¹g wieczy-
stych tego mienia by³ nieuporz¹dkowany. Celem
tej ustawy by³o doprowadzenie do uporz¹dkowa-
nia stanu prawnego nieruchomoœci Skarbu Pañ-
stwa oraz nieruchomoœci jednostek samorz¹du
terytorialnego i wyeliminowanie w ten sposób za-
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niedbañ i braku w³aœciwej troski o ten maj¹tek.
Chodzi³o g³ównie o zwiêkszenie ochrony praw rze-
czowych na obszarach w³¹czonych w granice pañ-
stwa polskiego po II wojnie œwiatowej.

Ustawa mia³a doœæ rygorystyczny charakter, to
znaczy okreœla³a ostro terminy dla starostów, któ-
rzy w okresie szeœciu miesiêcy mieli podj¹æ odpo-
wiednie czynnoœci i sporz¹dzaæ odpowiednie wy-
kazy. W tej sprawie w ci¹gu dwunastu miesiêcy
zarówno starostowie, jak i… w³aœciwie to szefowie
jednostek samorz¹du terytorialnego mieli sk³a-
daæ wnioski do s¹dów o ujawnienie stanu w ksiê-
gach wieczystych. Przez dwanaœcie miesiêcy mia-
³y te¿ trwaæ przewidziane dzia³ania wspomaga-
j¹ce dla mieszkañców, edukacyjne, informacyjne.
Co wiêcej, za³o¿ono czêst¹ sprawozdawczoœæ; sta-
rostowie mieli co miesi¹c sk³adaæ sprawozdania
wojewodom, a wojewodowie co kwarta³ ministro-
wi. Ponadto, w razie stwierdzenia, ¿e osoba zobo-
wi¹zana do odpowiednich dzia³añ nie sk³ada
wniosków w odpowiednim terminie, wojewoda
móg³ orzekaæ kary finansowe w wysokoœci od mie-
siêcznego do trzymiesiêcznego wynagrodzenia tej
osoby za pracê.

Wydaje siê, ¿e ustawodawca nie doceni³ tutaj
skali przedsiêwziêcia i wielkoœci pracy, a tak¿e
kosztów, które s¹ z nimi zwi¹zane. W zwi¹zku
z tym powsta³a inicjatywa poselska, aby terminy
zawarte w tej ustawie wyd³u¿yæ. De facto wyd³u-
¿ono je w ka¿dym przypadku o rok, a wiêc z sze-
œciu do osiemnastu miesiêcy, z dwunastu do
dwudziestu czterech miesiêcy, a w trzecim przy-
padku, w przypadku tych dzia³añ informacyj-
nych, z dwudziestu czterech do trzydziestu sze-
œciu miesiêcy. Czy s¹ to bezpieczne terminy? W tej
sprawie na posiedzeniu komisji odby³a siê dysku-
sja. Zg³aszano w¹tpliwoœci dotycz¹ce przypadku
wielkich miast, dlatego ¿e na przyk³ad w Krakowie
ten wykaz obejmuje w tej chwili ju¿ oko³o dwa-
dzieœcia tysiêcy pozycji; to s¹ wielkoœci tego rzê-
du. Ale po dyskusji zgodzono siê, ¿e akurat w tych
miastach s¹ dobre s³u¿by, to jest zaawansowany
proces i ten czas prawdopodobnie powinien wy-
starczyæ. W zwi¹zku z tym nie z³o¿ono ¿adnej po-
prawki w tym zakresie.

Biuro Legislacyjne zwraca³o uwagê na jeszcze
jeden aspekt. Mianowicie 18 maja min¹³ pier-
wszy szeœciomiesiêczny termin, po którym woje-
wodowie mogliby ju¿ nak³adaæ kary. Czyli mamy
sytuacjê, ¿e od kilkunastu dni kary teoretycznie
mog¹ ju¿ byæ nak³adane. Oczywiœcie po noweli-
zacji takie decyzje s¹ niewa¿ne. Za³o¿ono jednak,
¿e poniewa¿ wojewodowie mieli œwiadomoœæ, i¿
ustawa jest nowelizowana, a minê³o dos³ownie
parê dni, mo¿na œmia³o za³o¿yæ, ¿e nigdzie jesz-
cze takiej kary nie na³o¿ono. W zwi¹zku z tym
tak¿e w tej sprawie nie zg³oszono ¿adnych wnios-
ków legislacyjnych.

A wiêc, reasumuj¹c, po³¹czone komisje opiniu-
j¹ pozytywnie zmiany wprowadzane t¹ inicjatyw¹
poselsk¹ i rekomenduj¹ przyjêcie tej ustawy bez
poprawek. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Proszê uprzejmie poczekaæ jeszcze przez mo-

ment, poniewa¿ zgodnie z art. 44 ust. 5 Regula-
minu Senatu przed przyst¹pieniem do dyskusji
pañstwo mog¹ zg³aszaæ z miejsca trwaj¹ce nie
d³u¿ej ni¿ minutê zapytania do senatora sprawo-
zdawcy.

Jak zwykle niezawodny pan senator Andrze-
jewski.

Proszê.

Senator Piotr Andrzejewski:
Zabieram g³os, dlatego ¿e ta inicjatywa ³¹czy siê

z inicjatyw¹ Senatu z poprzedniej kadencji, która
zmierza³a du¿o dalej, je¿eli chodzi o zabezpiecze-
nie wykonywania prawa.

Jakie mam pytania do pana? Otó¿, czy upewni-
liœmy siê i czy istnieje gwarancja, ¿e wystarczy
akurat osiemnaœcie miesiêcy, skoro nie wystar-
czy³o szeœæ? Jaka jest skala niewykonania obo-
wi¹zków wynikaj¹cych z poprzednich ustaw?
W opiniach jest wymienionych co najmniej piêæ
ustaw nakazuj¹cych to samo na przestrzeni ca³e-
go okresu po II wojnie œwiatowej, ustaw z okresu
PRL, które do dzisiaj nie s¹ wykonywane. I za-
miast wykonywania tych ustaw zaproponowano
nam now¹ ustawê o wykonaniu dotychczasowych
ustaw i obowi¹zków. Czy jest to w³aœciwa legisla-
cja? Jaka jest przyczyna niewykonania czterech
innych dyspozycji porz¹dkowania ksi¹g wieczy-
stych w tym zakresie? Jaka jest penalizacja orga-
nów wykonawczych pañstwa, przynajmniej za
okres, w którym Polska jest ju¿ niezale¿nym by-
tem pañstwowym, po 1989 r.? Jaki jest zakres
bezw³adu organów wykonawczych? I czy wystar-
czy szeœæ miesiêcy, osiemnaœcie miesiêcy, ¿eby te
kilkadziesi¹t lat niewykonywania prawa zosta³o
nadrobione w tak krótkim czasie? Bardzo proszê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dziêkujê bardzo.
Proszê o odpowiedŸ.

Senator Janusz Sepio³:
Pytanie pana senatora jest niezwykle szerokie,

co wiêcej, dotyczy równie¿ ustaw, które dzisiaj nie
s¹ tutaj procedowane. Myœlê, ¿e pe³n¹ informacjê
w tej sprawie mo¿e mieæ tylko minister spraw we-
wnêtrznych i administracji pañstwowej, który
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jest odbiorc¹ sprawozdañ wykonywanych przez
starostów i wojewodów, wiêc skierowanie tego py-
tania do niego by³oby chyba bardziej w³aœciwe. Ja
takiej wiedzy nie posiadam.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Czy s¹ jeszcze…
(Senator Piotr Andrzejewski: Wobec tego…

Mo¿na jeszcze?)
Bardzo proszê.

Senator Piotr Andrzejewski:
Pytanie uzupe³niaj¹ce. Dlaczego wobec tego

dajemy szeœæ, osiemnaœcie, a mo¿e dwadzieœcia
czy dwadzieœcia cztery miesi¹ce, a nie termin
okreœlony przez rz¹d, przez Radê Ministrów? To
chyba w ogóle nie jest materia legislacyjna – bêdê
jeszcze zabiera³ g³os – to jest bezw³ad w³adzy wy-
konawczej i wiara w magiczn¹ moc sprawcz¹
przepisu prawa. Poza przepisami penalizacyjny-
mi, oczywiœcie. Ale one te¿ s¹ skierowane w pu-
stkê, bo nie bêd¹ wykonywane.

(Wicemarsza³ek Krystyna Bochenek: Pytanie,
Panie Senatorze, pytanie.)

Dlaczego wobec tego ustanawia siê nierealne
terminy i przed³u¿a siê je? Czy za rok znowu bê-
dziemy je przed³u¿aæ? Z mojego rozeznania wyni-
ka, ¿e jest to niewykonalne i w tym terminie
osiemnastu miesiêcy.

(Wicemarsza³ek Krystyna Bochenek: Rozu-
miem, ¿e pytanie dotyczy tego, czy za rok znowu
bêdziemy przed³u¿aæ.)

Nie, pytanie jest takie: dlaczego ustala siê tu
normê dotycz¹c¹ terminu, zamiast pozostawiæ
okreœlenie tego terminu Radzie Ministrów?

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Dobrze, dziêkujê.
Pan senator Sepio³.

Senator Janusz Sepio³:

Ja nie jestem pewny, czy te terminy s¹ rzeczy-
wiœcie wykonalne. Dziêki krótkim rozpoznaniom,
które robi³em, pytaj¹c w kilku starostwach i w wo-
jewództwie, jestem przekonany o tym, ¿e dla wiêk-
szoœci powiatów ten termin jest wystarczaj¹cy.
W niektórych wielkich miastach pewnie mog¹ byæ
k³opoty zwi¹zane ze stanem spraw s¹dowych, ale
to s¹ szczególne okolicznoœci i nie musi siê to
wi¹zaæ z nak³adaniem kary przez wojewodów. My
tutaj utrzymujemy siê w konwencji ustawy, któr¹

przyj¹³ ju¿ poprzedni parlament i której zapisy ten
parlament próbuje doprowadziæ do wiêkszej wy-
konalnoœci. Pytanie brzmi: czy organy admini-
stracyjne nie powinny podejmowaæ dzia³añ od-
rêbnych?

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Dziêkujê bardzo.
Czy ktoœ jeszcze chcia³by zadaæ pytanie?
Proszê, pan senator.

Senator Piotr Andrzejewski:
Czy pan senator i komisja przez niego repre-

zentowana nie widz¹ kolizji w konstytucyjnych
zasadach podzia³u w³adz? Oto zadania w³adzy
wykonawczej, czyli rz¹du, wojewodów, starostów,
przejmuje w³adza ustawodawcza. Czy pan nie wi-
dzi takiej kolizji?

Senator Janusz Sepio³:

Nie, ja nie widzê takiej kolizji, poniewa¿ tych za-
dañ nikt nie przejmuje. Te instytucje, te organy
bêd¹ dalej swoje czynnoœci wykonywaæ.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Dziêkujê bardzo.
Przypominam, ¿e rozpatrywana ustawa zosta³a

wniesiona jako poselski projekt ustawy, o czym
ju¿ mówiliœmy.

Zgodnie z art. 50 Regulaminu Senatu g³os mo-
g¹ teraz zabraæ obecni na posiedzeniu przedsta-
wiciele rz¹du. S¹ wœród nich podsekretarz stanu,
pan Zbigniew Sosnowski z Ministerstwa Spraw
Wewnêtrznych i Administracji, a Ministerstwo
Sprawiedliwoœci reprezentuje pan minister Zbi-
gniew Wrona.

Czy panowie chcieliby zabraæ g³os? Zapra-
szam.

Pan minister Zbigniew Sosnowski.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Spraw Wewnêtrznych
i Administracji
Zbigniew Sosnowski:
Szanowna Pani Marsza³ek! Panie i Panowie Se-

natorowie!
Przedmiotowy zakres nowelizacji dotyczy tyl-

ko wyd³u¿enia terminów zawartych w ustawie
z dnia 7 wrzeœnia 2007 r. Resort spraw wewnê-
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trznych i administracji popiera rozwi¹zania za-
warte w druku senackim nr 151. My zdajemy so-
bie sprawê z tego, ¿e zadania z zakresu tej ustawy
s¹ bardzo trudne do wykonania. To trudne zada-
nia, ale jesteœmy przekonani, ¿e okres, który za-
proponowa³ Wysoki Sejm, jest okresem wystar-
czaj¹cym do tego, by zrealizowaæ zadania, które
staj¹ przed samorz¹dowcami. Oczywiœcie decyz-
je co do dalszych prac nale¿¹ ju¿ tylko do pañ-
stwa. My postaramy siê wykonaæ wszystko, co
zostanie zawarte w projekcie ustawy.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Dziêkujê bardzo. Ale proszê jeszcze pozostaæ
przez moment na mównicy, Panie Ministrze.

Zgodnie z art. 44 ust. 6 Regulaminu Senatu se-
natorowie mog¹ zg³aszaæ trwaj¹ce nie d³u¿ej ni¿
minutê pytania do przedstawiciela rz¹du.

Bardzo proszê, pan senator.

Senator Piotr Andrzejewski:

Panie Ministrze, proszê o wyjaœnienie, dlacze-
go akceptuje siê prawo, które dubluje – to ju¿
pi¹ta ustawa dotycz¹ca tego samego tematu, co
najmniej cztery poprzednie nie s¹ wykonywane –
przepisy odnoœnie do ujawnienia w ksiêgach wie-
czystych aktualnych praw Skarbu Pañstwa. Od
II wojny œwiatowej, jak wynika z opinii doty-
cz¹cych podobnej inicjatywy legislacyjnej Sena-
tu z poprzedniej kadencji, mieliœmy cztery akty
prawne, które nie s¹ wykonywane. Nie ma tu
ci¹g³oœci z systemem prawnym z okresu PRL,
z przepisami nakazuj¹cymi egzekucjê prawa
przez ujawnianie w ksiêgach wieczystych, i trze-
ba tej ustawy. I gdzie jest w tej ustawie okreœlony
stosunek do… Bo ona pi¹ty raz reguluje coœ, co
zosta³o ju¿ uregulowane w polskim systemie pra-
wnym.

(Wicemarsza³ek Krystyna Bochenek: Dziêkujê
bardzo…)

Dlaczego tamte ustawy nie s¹ wykonywane?
(Wicemarsza³ek Krystyna Bochenek: Pan Mini-

ster…)
I dlaczego nie jest to monitorowane? Kierujê to

pytanie do tego rz¹du, bo dzisiaj w³adzê sprawuje
ten rz¹d, ale mo¿na je zadaæ i poprzedniemu,
i wszystkim rz¹dom, w³adzy wykonawczej.

(Wicemarsza³ek Krystyna Bochenek: Dobrze,
Panie Senatorze…)

I ten rz¹d ma wolê uporz¹dkowania. Ale pyta-
nie moje brzmi: dlaczego w przesz³oœci dokonano
bojkotu wykonywania obowi¹zuj¹cego prawa
w tym zakresie?

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Dziêkujê bardzo.
Pan minister.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Spraw Wewnêtrznych
i Administracji
Zbigniew Sosnowski:
Pani Marsza³ek! Panie i Panowie Senatorowie!

Trudno mi siê odnieœæ do przesz³oœci. Mogê tylko
powiedzieæ, ¿e obecna ustawa ma charakter po-
rz¹dkuj¹cy. Rz¹d zasta³ pewien stan ustawowy,
a my jesteœmy od wykonywania zapisów zawar-
tych w ustawie.

Senator Piotr Andrzejewski:
Je¿eli mo¿na… Proszê jednoczeœnie o poinfor-

mowanie mnie, w trybie art. 19 i 20 ustawy o pra-
wach pos³ów i senatorów – specjalnie mówiê to
publicznie, ¿eby odby³o siê to za poœrednictwem
prezydium i marsza³ka – o wykonaniu tych sa-
mych przepisów w czterech innych ustawach
z obowi¹zuj¹cego przedtem stanu prawnego.

(Wicemarsza³ek Krystyna Bochenek: Dziêkujê
bardzo.)

Jak ministerstwo pogodzi tê ustawê z obowi¹z-
kiem…

(Wicemarsza³ek Krystyna Bochenek: To mo¿e
ju¿ w debacie, Panie Senatorze? Nie wiem, czy to
stosowne…)

Chcê tylko sformu³owaæ pytanie.
…z obowi¹zkiem wykonania dotychczasowej

dyrektywy ustawowej z tamtych przepisów praw-
nych, dotycz¹cych uregulowania tych kwestii
w ksiêgach wieczystych. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Dziêkujê bardzo.
Czy chcia³by siê pan ustosunkowaæ, Panie Mi-

nistrze?

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Spraw Wewnêtrznych
i Administracji
Zbigniew Sosnowski:

Ja tylko krótko dodam, Pani Marsza³ek, Panie
i Panowie Senatorowie, ¿e rz¹d obecnie ca³y czas
monitoruje przestrzeganie ustawy. Jesteœmy
w sta³ym kontakcie z wojewodami, którzy tak¿e
monitoruj¹ zadanie. Ono nie zosta³o wykonane
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nie przez to, ¿e ktoœ czegoœ zaniedba³, po prostu te
terminy, które by³y okreœlone w ustawie, by³y…

(Senator Piotr Andrzejewski: Piêædziesi¹t tysiê-
cy ksi¹g…)

…zbyt krótkie, ¿eby mo¿na by³o zrealizowaæ za-
pisy.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dziêkujê bardzo.
Pan senator WoŸniak, proszê.

Senator Henryk WoŸniak:
Dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Chcia³bym zapytaæ pana ministra, czy wed³ug

jego oceny efekty realizacji procedowanej ustawy
wp³yn¹ na poprawê ochrony w³asnoœci ludzi za-
mieszkuj¹cych tak zwane Ziemie Odzyskane,
zw³aszcza na Mazurach. Mam na myœli sytuacje,
jakie opisuje siê czêsto w prasie, dotycz¹ce rosz-
czeñ osób, które przed laty wyjecha³y z Polski,
a dziœ wracaj¹ i twierdz¹, ¿e ich prawa nie wygas-
³y, mimo ¿e nieruchomoœci, co do których kieruj¹
roszczenie, s¹ ju¿ zasiedlone przez inne osoby.
Czy ten stan prawny i skutki wdro¿enia tej ustawy
zdecydowanie zmieni¹ tê sytuacjê i zwiêksz¹
ochronê praw mieszkañców Ziem Zachodnich
i Pó³nocnych? Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Proszê, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Spraw Wewnêtrznych
i Administracji
Zbigniew Sosnowski:

Pani Marsza³ek! Panie i Panowie Senatorowie!
Odpowiadam: zdecydowanie tak. Ustawa nie tylko
uporz¹dkuje stan prawny Skarbu Pañstwa, ale
i zabezpieczy interes obywateli pañstwa polskiego.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Czy ktoœ jeszcze z pañstwa senatorów, z pa-

nów, bo sami panowie senatorowie s¹ na sali,
chcia³by zabraæ g³os? Nie. Dziêkujê bardzo.

Dziêkujê, Panie Ministrze.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw

Wewnêtrznych i Administracji Zbigniew Sosnow-
ski: Dziêkujê bardzo.)

Otwieram dyskusjê.

Przypominam o wymogach regulaminowych,
które dotycz¹ czasu przemawiania senatorów
w dyskusji, o koniecznoœci zapisywania siê przed
zabraniem g³osu u senatora prowadz¹cego listê
mówców, a przede wszystkim o obowi¹zku podpi-
sania sk³adanych do marsza³ka Senatu wnios-
ków o charakterze legislacyjnym. Wnioski mo¿na
sk³adaæ do czasu zamkniêcia dyskusji.

W tej chwili zapisa³y siê do g³osu trzy osoby.
Jako pierwszego zaproszê pana senatora Ja-

nusza Sepio³a, potem pana senatora Ryszarda
Bendera, a nastêpnie pana senatora Piotra £uka-
sza Andrzejewskiego.

Pan senator Janusz Sepio³, proszê uprzejmie.

Senator Janusz Sepio³:
Pani Marsza³ek! Szanowni Pañstwo!
Przede wszystkim trzeba zwróciæ uwagê, ¿e to

jest ustawa o charakterze nadzwyczajnym, bo
gdyby wszystkie organy pañstwa pracowa³y w³a-
œciwie, nie by³oby potrzeby stawiania im w tej
chwili takich wyzwañ. Nie ma jednak takiej mo¿li-
woœci, ¿eby rz¹d wyznacza³ terminy organom sa-
morz¹du. Konieczna jest tutaj regulacja ustawo-
wa, dlatego ¿e ¿aden minister nie mo¿e wymagaæ
terminów w dzia³aniach marsza³ków czy szefów
gmin. To dlatego konieczna tu by³a regulacja par-
lamentarna, która rzeczywiœcie ma charakter
nadzwyczajny. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Bardzo dziêkujê za to wyst¹pienie.
Proszê uprzejmie pana senatora Ryszarda Ben-

dera.

Senator Ryszard Bender:
Pani Marsza³ek! Panie i Panowie Senatorowie!
Rzeczywiœcie, jak s³usznie stwierdzi³, stawiaj¹c

pytania, pan senator Andrzejewski, by³ bojkot wy-
konywania dotychczasowego stanu prawnego,
który pozwala³, ba, powiem wiêcej, wymaga³, a¿e-
by ksiêgi wieczyste by³y uporz¹dkowane, ¿eby
maj¹tek poniemiecki, jeœli nie by³o spadkobier-
ców w³aœciwych, by³ wpisany do ksi¹g wieczy-
stych. Tego nie wykonano, a tego wymaga³y i na-
sze przepisy, i rzeczywistoœæ. Przecie¿ te tereny,
terytoria, ten stan posiadania, przejêliœmy nie na
zasadzie jakiejœ zdobyczy wojennej, tylko na zasa-
dzie miêdzynarodowych uk³adów pañstw soju-
szniczych, które to uk³ady wynika³y z ró¿nych
traktatów, miêdzy innymi z traktatu poczdam-
skiego. I dzisiaj nastêpuje próba podwa¿ania na-
szej w³asnoœci, któr¹ ówczesny, powojenny po-
rz¹dek miêdzynarodowy nam przekaza³. Oczywi-
œcie jest chyba retorycznym stwierdzenie: ich siê
czepiajcie, Anglii, Francji, Stanów Zjednoczo-
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nych, Rosji jako spadkobierczyni Zwi¹zku So-
wieckiego, a nie nas, to jest nasze. Wiemy, ¿e
z punktu widzenia jurydycznego musi to byæ wpi-
sane w ksiêgach. Nie wpisano. Ja bym nazwa³ tê
kwestiê jeszcze mocniej, to by³ nie tylko bojkot,
ale jakieœ zupe³ne zaœlepienie, jakaœ inercja, nie
chcia³bym mówiæ, ¿e podsycana przez pewne miê-
dzynarodowe gremia, które liczy³y, ¿e czas zrobi
swoje i gdy wejdziemy teraz do struktur Unii Eu-
ropejskiej, nagle to wszystko bêdzie zupe³nie od-
wrócone i bêdziemy mieli problemy.

I mamy problemy, chocia¿by sprawa Jedwab-
nego – chcê rozró¿niæ: Jedwabne tutaj, po stronie
polskiej, i Jedwabno po stronie dawnych Prus
Wschodnich. Ta nazwa polska, i tu byli Mazurzy,
i tu Mazurzy, by³a i jest do dzisiaj utrzymana, ni-
gdy nie znik³a. Takie wypadki, jak w miejscowo-
œci Jedwabno, ju¿ siê mno¿¹ i bêd¹ siê mno¿y³y.
I wstyd dla s¹dów polskich, dla naszych sêdziów,
¿e nie rozumiej¹ tego faktu, ¿e mamy to wszystko
legalnie, tyle ¿e nie zd¹¿yliœmy dokonaæ czynno-
œci formalnych i wpisu do ksi¹g wieczystych.
Wstyd, ¿e feruj¹ wyroki, które s¹ niekorzystne,
które jeszcze bardziej w nas uderzaj¹, które na-
dal pauperyzuj¹ Polskê – mimo ¿e tyle zniszczeñ
w czasie ostatniej wojny dokonano – i daj¹ nie-
mieckim krêgom rewizjonistycznym mo¿liwoœci
domagania siê najrozmaitszych odszkodowañ.
A przecie¿ za samo zburzenie Warszawy ile¿
mo¿na by³oby wymagaæ œrodków pieniê¿nych od
agresora niemieckiego! A wiêc tutaj to trzeba jak
najszybciej rozwi¹zaæ. I mam podobne obawy jak
znakomity nasz prawnik, z którym tu jestem od
drugiej kadencji Senatu i widzê jego zaanga¿o-
wanie, pan senator Andrzejewski. Myœlê, ¿e
w swoim wyst¹pieniu te¿ powie, ¿e trzeba siê
spieszyæ, galopowaæ, bo nie zd¹¿ymy, nie zd¹¿y-
my nawet w ci¹gu trzydziestu szeœciu miesiêcy,
gdy ju¿ jest niepokój. Jeœli przedtem nie zd¹¿ono,
teraz, gdy s¹ naciski, ci, którzy s¹ zobowi¹zani,
mog¹ siê pogubiæ i to bêdzie nierealne. Ja myœlê,
¿e mo¿na by³oby stwierdziæ – nie znam siê na ta-
kich prawniczych konstatacjach – ¿e dokonuje
siê tego natychmiast, w trybie natychmiasto-
wym, a nie odk³adaæ na trzydzieœci szeœæ miesiê-
cy, skoro wiemy, ¿e to mog¹ byæ siedemdziesi¹t
dwa miesi¹ce czy jeszcze d³u¿ej. A zachodzi nie-
bezpieczeñstwo, ¿e bêd¹ nie tylko takie wyroki,
jakie dotyczy³y miejscowoœci Jedwabno, ale jesz-
cze inne.

Proszê pañstwa, chyba wiêkszoœæ, a przynaj-
mniej czêœæ z nas wie, ¿e obecny prezydent Repub-
liki Federalnej Niemiec, Horst Köhler, jest urodzo-
ny w miejscowoœci Skierbieszów. A dlaczego? W³a-
œnie dlatego, ¿e brutalnie wyrzucono, wysiedlono,
wypêdzono Polaków z tamtych terenów i gdy rodzi-
na Wêc³awików bodaj¿e, gdzieœ tu mia³em to zapi-
sane, stamt¹d wyje¿d¿a³a, rodzina Köhlerów z bê-

d¹cym wtedy w drodze, przed narodzeniem, obec-
nym prezydentem tam wje¿d¿a³a. Objêli inwen-
tarz, miêdzy innymi, jak wiem, dwadzieœcia uli.
I w jakimœ stopniu on dziêki tej polskiej ziemi egzy-
stowa³, rozwija³ siê i dzisiaj zajmuje tak znakomite
stanowisko. Tak na marginesie, warto by³oby mo-
¿e, aby odwiedzi³ tê miejscowoœæ, która pozwoli³a
rodzinie go wykarmiæ, a tamtym w³aœcicielom
sprawi³a taki los, ¿e zostali wypêdzeni i poginêli
w obozach koncentracyjnych, z wyj¹tkiem, zdaje
siê, jednej osoby, która ¿yje na Œl¹sku.

(Rozmowy na sali)
Dlaczego o tym mówiê? Dlatego, ¿e niebawem

prawnicy niemieccy, którzy s¹ bardzo twórcz¹
grup¹ spo³eczn¹, mog¹ powiedzieæ: przepra-
szamy bardzo, na podstawie ówczesnego prawo-
dawstwa ten maj¹tek w Skierbieszowie jest nadal
w³asnoœci¹ rodziny Köhlerów. Ja to wyolbrzy-
miam, mo¿e tak nie bêdzie, a raczej z pewnoœci¹
tak nie bêdzie w odniesieniu do Skierbieszowa.
Ale w odniesieniu do innych miejscowoœci, gdzie
to siê dokona³o? Przecie¿ wypêdzono ludzi z dwu-
stu dziewiêædziesiêciu trzech wsi. Mog¹ znaleŸæ
siê takie orygina³y prawnicze, nie wiem, jak ich
inaczej okreœliæ, które bêd¹ w tych dwustu dzie-
wiêædziesiêciu trzech wsiach dochodziæ swojej
rzekomej w³asnoœci, bo na podstawie ówczesnego
prawodawstwa niemieckiego, oczywiœcie narzu-
conego nam, tam z niej korzystali. Mog¹ byæ jesz-
cze inne dziwne sytuacje, wo³aj¹ce wrêcz o po-
mstê do nieba.

Nie wolno nam teraz odk³adaæ tej kwestii ad
calendas Graecas, trzeba przyst¹piæ do natych-
miastowego wykonywania tych spraw. Nie mó-
wiê ju¿ o innych kwestiach, jakie mog¹ siê poja-
wiæ. Przecie¿ wiemy, ¿e deportowano cztery i pó³
tysi¹ca dzieci, z których tylko czêœæ odzyska³a tê
œwiadomoœæ, ¿e by³y dzieæmi polskimi. Niektóre
z rodzin przyjmuj¹cych te dzieci mog¹ póŸniej
te¿ jakieœ… Ja tutaj tylko tworzê pewne, powie-
dzmy, byty myœlowe, ale trzeba byæ nastawio-
nym na wszelkie przeciwnoœci, bo po naszym
wciœniêciu do Unii Europejskiej tamci prawnicy
wcale nie s¹ mniej dociekliwi od naszych, bêd¹
starali siê jak najwiêcej uszczkn¹æ i po prostu
nam wzi¹æ. Dlatego jeszcze raz powtarzam: wy-
daje mi siê, ¿e gdyby ktoœ z prawników da³ tutaj
takie uzupe³nienie, ¿e to trzeba natychmiast
wykonaæ i nie wprowadzaæ tego terminu trzy-
dziestu szeœciu miesiêcy, to by³oby dobrze. Mie-
libyœmy pewne ko³o ratunkowe w sytuacji, która
jest groŸna, dlatego ¿e w pewnym momencie my
tu w Polsce zostaniemy bez ziemi. Ziemia na
Wschodzie zosta³a zostawiona, a tutaj bêdzie
nam odebrana.

(Wicemarsza³ek Krystyna Bochenek: Dziêkujê
bardzo.)

Ju¿ koñczê, Pani Marsza³ek.
Bêdziemy obywatelami Polski, ale bez ziemi.

Skoñczy³em.
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Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Dziêkujê bardzo.
Zapraszam pana senatora Piotra Andrzejew-

skiego, a potem pana senatora Jana Wyrowiñ-
skiego.

Senator Piotr Andrzejewski:
Pani Marsza³ek! Wysoki Senacie!
Wydaje siê, ¿e stoimy wobec powa¿nego zaga-

dnienia, które jest zagadnieniem konstytucyj-
nym, wobec zagadnienia podzia³u w³adz. Otó¿ ini-
cjatywa podjêta w Senacie poprzedniej kadencji,
która dotyczy³a potwierdzenia w³asnoœci mienia
Skarbu Pañstwa i wywodzonego od mienia Skar-
bu Pañstwa, i innych praw rzeczowych na Zie-
miach Odzyskanych, powsta³a dlatego, ¿e stwier-
dzono istotne zaniedbania w ujawnianiu rzeczy-
wistego stanu w³asnoœci, nie tylko Skarbu Pañ-
stwa, ale póŸniej, po ustawie komunalizacyjnej,
równie¿ samorz¹du, zaniedbania w wykonaniu
dotychczasowych dyspozycji prawnych, i to jesz-
cze starych, to znaczy zarówno dekretu z 8 marca
1946 r. o opuszczonych maj¹tkach poniemiec-
kich, jak i ustaw o reformie rolnej, ustaw nacjona-
lizacyjnych i o poddaniu tych terenów okreœlo-
nym procedurom i podporz¹dkowaniu prawu pol-
skiemu. Szereg przepisów nakazywa³o, podkreœ-
lam, nakazywa³o, a nie czyni³o dowolnym, uja-
wnienie w ksiêgach wieczystych, zw³aszcza wobec
rêkojmi tych ksi¹g, przede wszystkim na ze-
wn¹trz, co jest dzisiaj przedmiotem obrotu zagra-
nicznego, wobec tych, którzy w dobrej wierze, na
takiej podstawie, ¿e pañstwo polskie potwierdza
coœ moc¹ swojej rêkojmi, a nie ma domniemania,
¿e pañstwo polskie zaniedba³o przez dziesiêciole-
cia potwierdzanie tytu³u w³asnoœci tego, co jest
przedmiotem obrotu… Na podstawie tych nieak-
tualnych zapisów s¹ w Polsce formu³owane rosz-
czenia, a przynajmniej czêœæ roszczeñ.

A wiêc Senat wyst¹pi³ o uznanie tych skutków
i jednoczeœnie uregulowanie obowi¹zków pañ-
stwa w zakresie realizacji dotychczasowego pra-
wa. Odpowiedzi¹ na to, ju¿ po zadecydowaniu
o rozwi¹zaniu Sejmu poprzedniej kadencji,
w ostatniej chwili, by³o wyrzucenie tej ustawy
o ujawnieniu w ksiêgach wieczystych prawa w³as-
noœci nieruchomoœci Skarbu Pañstwa oraz jedno-
stek samorz¹du terytorialnego. Z punktu widze-
nia celowoœci konstytucyjnej podzia³u w³adz by³
to wyraz bezradnoœci i, przyznam szczerze, nie-
kompetencji rz¹du i niekompetencji legislacyjnej.
Tak to oceniam, dosyæ ostro. Równie dobrze mog-
libyœmy dzisiaj wydaæ ustawy, ¿e w terminie
osiemnastu miesiêcy nakazujemy to samo-
rz¹dom albo administracji pañstwowej – Panie
Senatorze, wojewodowie i starostowie to nie s¹ or-
gany samorz¹dowe, to s¹ organy pañstwowe, któ-

rym mo¿emy coœ nakazaæ, i tu mo¿na dzia³aæ
w drodze dyspozycji w³adzy wykonawczej, tym
bardziej, ¿e mamy ca³y szereg przepisów, które
nie s¹ wykonywane – i po prostu mobilizujemy do
wykonywania obowi¹zuj¹cego stanu prawnego.
Samorz¹dy te¿ s¹ obowi¹zane do wykonywania
tego, co od 1946 r. nakazuj¹ czêsto nieuchylone,
a przynajmniej niezrealizowane przepisy prawne.
Jest ca³y tok w opinii do naszej inicjatywy przyjê-
tej poprzednio przez Senat, a zanegowanej ju¿
przez trzy komisje, nie wiem dlaczego, chyba dla-
tego, jak mi siê wydaje, ¿e rz¹d sobie tego ¿yczy³
na podstawie dobrego samopoczucia, bo jest ta
ustawa. A wiêc równie dobrze mo¿na by by³o dzi-
siaj dla poprawienia samopoczucia zrobiæ ustawê
nakazuj¹c¹ samorz¹dom wybudowanie dróg
w ci¹gu szeœciu miesiêcy, ustawê o tym, ¿e siê bê-
dzie kara³o tych, którzy dróg nie wybuduj¹. To jest
mniej wiêcej taka sama historia, jak w tej ustawie.

Trzeba siê jednak jeszcze liczyæ z zewnêtrzny-
mi, realnymi mo¿liwoœciami, tylko jak dot¹d
z dyspozycji ustawowych nie wynika³o, ¿e ka¿dy
samorz¹d ma wybudowaæ tak¹ a tak¹ liczbê dróg,
natomiast to uporz¹dkowanie ksi¹g wieczystych
wynika³o z konkretnych ustaw, w zwi¹zku z tym
sama ta ustawa budzi ju¿ daleko id¹ce w¹tpliwo-
œci. Tam, gdzie wprowadzamy przepisy karz¹ce
urzêdników i cz³onków administracji pañstwowej
za nierealizowanie ustawy, to tak, ale nie za to
trzeba karaæ, ¿e tej nie realizuj¹, tylko za to, ¿e do
dziœ nie realizuj¹ porz¹dku prawnego, od tylu lat.
A kto jest za to odpowiedzialny? No, ka¿dorazowo
rz¹d. W wiêkszoœci urzêdnicy nie s¹ odpowie-
dzialni, ju¿ odeszli, niektórzy nie ¿yj¹, bo to s¹
dziesiêciolecia zaniedbañ wykonywania przepi-
sów prawa. Nie mo¿e jednak towarzyszyæ naszej
legislacji z³udne i magiczne przekonanie, ¿e sama
litera prawa wywo³a skutki w œwiecie zewnêtrz-
nym, a zw³aszcza ¿e mo¿na ustaw¹ uregulowaæ
coœ, co by³o zaniedbaniem w³adzy wykonawczej,
¿e mo¿na przej¹æ do dzia³añ legislacyjnych naka-
zy zwi¹zane z prawid³owym realizowaniem w³adzy
wykonawczej. Mówimy tutaj jednak o podziale
w³adz i o zasadzie konstytucyjnej. To jest z³udne
przekonanie o samoczynnej sprawczej mocy litery
stanowionego prawa. Bardzo niebezpieczny pre-
cedens.

Oczywiœcie, ¿e ta ustawa jest potrzebna, tylko
¿e mam zastrze¿enia co do nastêpnych terminów.
Z mojego rozeznania, kiedy w poprzedniej kaden-
cji szukaliœmy zakresu tej regulacji, z rozmów
z notariuszami, lokalnie – a ja to osobiœcie robi³em
– wynika, ¿e to nie s¹ drobne sprawy. To s¹ w tej
chwili dziesi¹tki tysiêcy ksi¹g, co do których nota-
riusze zwracaj¹ uwagê, ¿e przy okazji przenosze-
nia ich do formy elektronicznej zmuszeni s¹ uja-
wniaæ nieaktualne wpisy, które stanowi¹ doku-
menty, na jakie powo³uj¹ siê byli w³aœciciele,
zw³aszcza z terenów Ziem Odzyskanych. Ma³o te-
go, u siebie, w Niemczech, na podstawie tych do-
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kumentów czyni¹ takie zapisy przedmiotem obro-
tu mówi¹c, ¿e pañstwo polskie, zgodnie z polskimi
zasadami wiarygodnoœci ksi¹g wieczystych, rêczy
za moc wi¹¿¹c¹ tych zapisów, poniewa¿ tego nie
wykreœli³o. I taka jest praktyka.

Je¿eli my dzisiaj nie uchylimy rêkojmi tych za-
pisów, a taka jest ostatnio wola trzech komisji: nie
uchyliæ rêkojmi i nie powtórzyæ tej niezrealizowa-
nej inicjatywy w Sejmie zesz³ej kadencji – nie
zd¹¿yliœmy, ale wp³ynê³a inicjatywa Senatu – je¿e-
li mówi siê, ¿e dzisiaj nie bêdziemy obligowaæ
s¹dów do tego, ¿eby zwraca³y uwagê organom re-
prezentuj¹cym w³adze samorz¹dowe, w³asnoœæ
mienia samorz¹dowego czy w³asnoœæ mienia pañ-
stwowego, je¿eli mówimy, ¿e nie chcemy, ¿eby
s¹dy w ogóle siê tym zajmowa³y, a one nie musz¹
tego robiæ, je¿eli ich do tego nie zobowi¹¿emy,
a takie s¹ dzisiaj przepisy procedury, to tym sa-
mym, nie powtarzaj¹c tej inicjatywy, przeciwdzia-
³amy jednoczeœnie temu, co wynika³o ju¿ z istnie-
j¹cych obowi¹zków, z obowi¹zuj¹cego dotychczas
stanu prawnego. A zajmujemy siê z³udnym sta-
wianiem terminów porz¹dkowania tych ksi¹g,
mimo ¿e te obowi¹zki s¹ ju¿ od dawna uwidocz-
nione w innych przepisach. Nie jest to chyba dob-
ra droga, droga wskazuj¹ca na bezsilnoœæ.

Byæ mo¿e, jeœli przyjêlibyœmy brak ci¹g³oœci
z systemem prawnym w okresie peerelu, to by³oby
to jeszcze zasadne. Jakoœ jednak nie s³yszeliœmy,
¿e nie ma ci¹g³oœci systemu prawnego z okresem
PRL, w zwi¹zku z czym tamte przepisy i obligacje
z nich wynikaj¹ce dalej nas wi¹¿¹. Ile razy jeszcze
bêdziemy uchwalaæ takie ustawy, które zobo-
wi¹zuj¹ w³adzê wykonawcz¹ do realizacji ich pod-
stawowych obowi¹zków? Pytanie jest retoryczne.
Dziêkujê.

(Senator Ryszard Bender: Ona œmieje siê z tego.)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Dziêkujê bardzo.
Jako ostatni zapisa³ siê do g³osu pan senator

Jan Wyrowiñski, dopisuj¹ siê jeszcze: pan sena-
tor Henryk WoŸniak, pan senator Sepio³, pan se-
nator Kieres.

Senator Jan Wyrowiñski:

Pani Marsza³ek! Wysoki Senacie!
Nie ukrywam, ¿e do zabrania g³osu zmobilizo-

wa³ mnie pan senator Bender, a w szczególnoœci
te byty myœlowe, o których tutaj pad³y s³owa z jego
ust i które to byty zaczê³y kr¹¿yæ nad Wysok¹ Iz-
b¹. Pan senator by³ uprzejmy powiedzieæ, ¿e my tu
w Polsce nie mo¿emy byæ pewni, ¿e tak powiem,

stosunków w³asnoœciowych, w szczególnoœci na
ziemiach, które do 1945 r. by³y czêœci¹ III Rzeszy
i Wolnego Miasta Gdañska. Otó¿ pan senator jest
w b³êdzie.

(Senator Ryszard Bender: To s¹dy czyni¹?)
Pan senator jest w b³êdzie. Ja do tego jeszcze

wrócê, Panie Senatorze.
(Wicemarsza³ek Krystyna Bochenek: Proszê nie

dyskutowaæ, nie przeszkadzaæ panu senatorowi.)
Przejêcie w³asnoœci niemieckiej w Polsce po

II wojnie œwiatowej zosta³o dokonane na podsta-
wie norm generalnych o charakterze systemo-
wym, norm wyw³aszczeniowych i norm szczegól-
nych pañstwa polskiego w sposób kompleksowy
i ca³kowity. Tutaj nie ma ¿adnych legislacyjnych
w¹tpliwoœci co do statusu w³asnoœci tych nieru-
chomoœci, które by³y w³asnoœci¹ albo III Rzeszy
jako osoby prawnej, albo Wolnego Miasta Gdañ-
ska, albo osób fizycznych. To siê odby³o ex lege
z mocy przywo³ywanych tutaj równie¿ przez pana
senatora Andrzejewskiego dekretów o reformie
rolnej, o przejêciu lasów, o nacjonalizacji oraz
dekretu zmieniaj¹cego status w³asnoœci tego
mienia, które w rezultacie tych dekretów nie
mia³o w³aœciciela poniemieckiego.

Je¿eli panowie dzisiaj podnosicie takie w¹tpli-
woœci, je¿eli pan, Panie Senatorze, jest autorem
projektu ustawy jak gdyby stwarzaj¹cego przepis,
z którego mog³oby wynikaæ, ¿e my mamy jakieœ
w¹tpliwoœci w tej sprawie…

(Senator Piotr Andrzejewski: My nie mamy.)
…to dzia³acie kontra interesowi narodowemu.

Ten przepis, ten zapis…
(Senator Ryszard Bender: Niemcy maj¹ w¹tpli-

woœci.)
Nie, spokojnie, spokojnie. To my, proponuj¹c

takie rozwi¹zanie jak w tej ustawie, któr¹ pan tu-
taj przywo³ywa³, waszego pomys³u…

(Senator Piotr Andrzejewski: Podpisana jest
przez Rados³awa Sikorskiego i wielu przewodni-
cz¹cych komisji…)

Mo¿e nie wiedzia³, co podpisuje.
(Senator Piotr Andrzejewski: W¹tpiê.)
(Senator Czes³aw Ryszka: Do niego dotrze to,

co pan powiedzia³.)
Tego rodzaju w¹tpliwoœæ, zasygnalizowana

w pañstwa, ¿e tak powiem, propozycji legislacyj-
nej, jest, u¿ywaj¹c s³ów W³adys³awa Gomu³ki,
wod¹ na m³yn tym wszystkim, którzy rzeczywiœcie
– i tacy s¹, nikt tego nie kwestionuje, oni s¹ sku-
pieni w szczególnoœci wokó³ instytucji, która siê
nazywa Powiernictwem Pruskim, z panem Rudim
Pawelk¹, a tak¿e wokó³ Eriki Steinbach, chocia¿,
jak wiemy, ona siê od tego czêœciowo odcina –
kwestionuj¹ istniej¹cy stan rzeczy.

Ale, jak pan doskonale wie, w dwóch trakta-
tach – jednym z 1970 r., drugim po 1989 r. –
Rzeczpospolita Polska i Republika Federalna Nie-
miec do tej sprawy równie¿ w sposób jednoznacz-
ny siê odnios³y. Moim zdaniem kwestionowanie
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tego stanu rzeczy z trybuny Wysokiego Senatu
jest dzia³aniem kontra interesowi narodowemu.

(Senator Piotr Andrzejewski: Mówi pan o sobie.)
Nie, ja mówiê o skutkach panów dzia³alnoœci.
(Senator Ryszard Bender: Niech pan nam nie

imputuje.)
(Wicemarsza³ek Krystyna Bochenek: Szanowni

Panowie Senatorowie, bardzo proszê o nieprzesz-
kadzanie panu senatorowi.)

Teraz kwestia… Pan senator Bender by³ up-
rzejmy powiedzieæ, nawet zasugerowaæ, ¿e ten
ba³agan, który niestety w dalszym ci¹gu panu-
je w polskich ksiêgach wieczystych, móg³ byæ
efektem jakiegoœ bojkotu czy dzia³ania si³ miê-
dzynarodowych. Otó¿, Panie Senatorze, moim
zdaniem przyczyny s¹ prostsze. Przyczyna pod-
stawowa jest taka, ¿e w PRL prawo w³asnoœci
by³o prawem u³omnym, ¿adnym b¹dŸ kwestio-
nowanym i stan ksi¹g wieczystych by³, ¿e tak
powiem, funkcj¹ stosunku do prawa w³asno-
œci. Ten ba³agan, który tam panuje, jest g³ó-
wnie skutkiem PRL, niefrasobliwoœci, nie-
chlujnoœci i braku szacunku do prawa w³asno-
œci. I to jest, ¿e tak powiem, g³ównie nasza wi-
na, a nie jakichkolwiek spisków, bojkotów itd.,
itd.

(Senator Ryszard Bender: Minê³o tyle lat.)
Niestety do pasywów III Rzeczypospolitej trze-

ba zaliczyæ to, ¿e nie zabraliœmy siê za to od same-
go pocz¹tku i dopiero pewne sytuacje wynikaj¹ce
ze spraw s¹dowych…

(Rozmowy na sali)
Nie bêdê przeszkadza³ senatorowi…
(Wicemarsza³ek Krystyna Bochenek: Bardzo

prosimy nie rozmawiaæ na sali obrad.)
…doprowadzi³y do potrzeby rzetelnego upo-

rz¹dkowania. I to jest ta próba, jak s¹dzê, w³aœci-
wa. Oczywiœcie mo¿na dyskutowaæ na temat sku-
tecznoœci oraz ewentualnych mo¿liwych roz-
wi¹zañ legislacyjnych, ale generalnie chodzi o to,
aby stan ksi¹g wieczystych odzwierciedla³ rzeczy-
wiste stosunki w³asnoœci, zaniedbane.

Zreszt¹ przy okazji powiem, ¿e w g³oœnej spra-
wie pani Agnes Trawny, która czêœciowo wywo³a³a
potrzebê za³atwienia tych kwestii, s¹d w swym
orzeczeniu wcale siê nie odnosi³ do stanu ksi¹g,
tylko do tego, ¿e pani Agnes Trawny mia³a prawo
do tej w³asnoœci. I, Panie Senatorze, mówi¹c
o tym, czy polskim s¹dom nie jest wstyd, ¿e feruj¹
takie wyroki… Otó¿ ja s¹dzê, ¿e wstyd powinno
byæ tym, którzy takie wyroki, osadzone w porz¹d-
ku prawnym Rzeczypospolitej, kwestionuj¹. Taka
jest okrutna prawda.

(Senator Ryszard Bender: Niech pan nie ubli¿a
s¹dom.)

Ja nie ubli¿am, to pan ubli¿a³ s¹dom.
W sprawie Agnes Trawny nie chodzi³o o zapis

w ksiêdze wieczystej, tylko o to, ¿e ona mia³a prawo

do tej nieruchomoœci, poniewa¿ przejê³a j¹ w 1970 r.
od swojego ojca, który nie mia³ prawa do tej w³asno-
œci. I S¹d Najwy¿szy w swym orzeczeniu stwierdzi³,
¿e ta sankcja pozbawienia w³asnoœci dotyczy³a w¹s-
kiego krêgu osób, wy³¹cznie tych, które by³y w³aœci-
cielami w momencie, kiedy wesz³a w ¿ycie ustawa
z wrzeœnia 1961 r., okreœlaj¹ca dwie okolicznoœci po-
zbawiaj¹cew³asnoœci: trzebaby³o zrzecsiêobywatel-
stwapolskiego iwyjechaæzagranicê.Alepowtarzam:
dotyczy³o to wy³¹cznie tych osób, które w momencie,
kiedy przepisy tej ustawy wchodzi³y w ¿ycie, by³y
w³aœcicielami tych nieruchomoœci.

Dlatego chcia³bym… Zreszt¹ ten w¹tek krytyki
polskich s¹dów, jak pañstwo pamiêtaj¹, przewi-
n¹³ siê równie¿ w znanym wyst¹pieniu prezesa
Kaczyñskiego, który wrêcz powiedzia³, ¿e s¹dy po-
winny bodaj¿e… nie pamiêtam, realizowaæ polsk¹
racjê stanu, coœ takiego. A przecie¿ s¹dy w pañ-
stwie demokratycznym feruj¹ wyroki zgodne
z przepisami prawa.

(Senator Ryszard Bender: I interesem niemiec-
kim.)

Oczywiœcie w³adza ustawodawcza, podejmuj¹c
decyzje o kszta³cie prawa, powinna kierowaæ siê
racj¹ stanu itd., itd., a s¹d ma ferowaæ wyroki zgo-
dne z zasadami prawa.

(Wicemarsza³ek Krystyna Bochenek: Jeszcze
minutê, Panie Senatorze, uprzejmie proszê o zbli-
¿anie siê do koñca.)

Trzeba mieæ tego œwiadomoœæ.
Jeszcze trzecia sprawa. W opinii, która jest

w³asnoœci¹ Senatu, sêdzia S¹du Najwy¿szego,
pan Gerard Bieniek, stwierdza, ¿e w polskim sys-
temie prawnym wpis w³asnoœci do ksiêgi wieczy-
stej nie ma charakteru konstytutywnego. Co to
znaczy? To znaczy, ¿e niezale¿nie od tego, jaki jest
ten wpis, to stan faktyczny œwiadczy o tym, kto
jest w³aœcicielem. W zwi¹zku z tym w pewnym
sensie demonizujemy w tych sprawach równie¿
jak gdyby rangê i konsekwencje tego wpisu. Oczy-
wiœcie one s¹ – i tutaj zgadzam siê z panem sena-
torem Andrzejewskim – ale generalnie ta sprawa
równie¿ z punktu widzenia tych kwestii, które
pañstwo podnosicie, nie ma tak zasadniczego
znaczenia.

Ju¿ mam koñczyæ, tak? Bardzo przepraszam,
ju¿ koñczê, Pani Marsza³ek.

Panie i Panowie Senatorowie, czu³em siê
w obowi¹zku powiedzieæ o tych kilku sprawach.
Móg³bym jeszcze d³u¿ej na ten temat mówiæ, bo
akurat t¹ problematyk¹ siê zajmowa³em i zajmu-
jê. Jest mi bardzo przykro, bo to s¹ w wiêkszoœci
jednostkowe sprawy, dotycz¹ce g³ównie tych
obywateli niemieckich – a niekiedy nawet rów-
nie¿ obywateli polskich, bo tak siê zdarza, ¿e te
osoby maj¹ podwójne obywatelstwo – którzy wy-
jechali z Polski w latach siedemdziesi¹tych, nie
dotycz¹ one w ¿adnej mierze tych obywateli nie-
mieckich, którzy opuœcili swoje nieruchomoœci
w rezultacie dzia³añ zwi¹zanych z II wojn¹ œwia-
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tow¹ i w tej chwili mieszkaj¹ na terenie Republiki
Federalnej Niemiec. Myœlê, ¿e warto o takich
sprawach mówiæ g³oœno i dobitnie. Dziêkujê bar-
dzo. (Oklaski)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Bardzo dziêkujê.
Proszê pana senatora Henryka WoŸniaka.

Senator Henryk WoŸniak:
Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo! Panowie Mini-

strowie!
Nie zamierza³em zabieraæ g³osu w tej debacie,

bo w moim przekonaniu te sprawy s¹ jasne i oczy-
wiste. Powinniœmy siê cieszyæ, ¿e jest ta regulacja,
któr¹ dzisiaj poprawiamy, regulacja z poprzedniej
kadencji parlamentu. Jednak wyst¹pienia sena-
tora Bendera, senatora Andrzejewskiego sk³ania-
j¹ do tego, by parê s³ów powiedzieæ.

Panie Senatorze Andrzejewski, z wielkim sza-
cunkiem chcê przypomnieæ, ¿e przecie¿ dzisiaj
Senat ma poprawiaæ tê ustawê nie w sposób fun-
damentalny, przyjmujemy drobne poprawki, ma-
j¹ce na celu wyd³u¿enie terminów w ustawie, któ-
ra zosta³a uchwalona 7 wrzeœnia 2007 r. Mia³em
wra¿enie, ¿e w swojej wypowiedzi – ja s³ucha³em
tej wypowiedzi ze zdumieniem – kwestionuje pan
sens tej ustawy, a przecie¿ nie wierzê w to, ¿eby
pan chcia³ to czyniæ. To tamten parlament tamtej
niedokoñczonej kadencji przyj¹³ tê regulacjê, re-
gulacjê niezwykle wa¿n¹, regulacjê, która ma do-
prowadziæ do usuniêcia pewnego zaniechania,
o którym mówi³ senator Wyrowiñski, zaniechania
bêd¹cego w moim przekonaniu efektem nonsza-
lancji w³adzy ludowej. W³adza ludowa uzna³a, ¿e
w³asnoœæ pañstwowa nie wymaga specjalnego po-
twierdzenia. W³adza ludowa mia³a w takim sobie
poszanowaniu ksiêgi wieczyste. Wszyscy o tym
doskonale wiemy. Dziœ porz¹dkujemy ten stan
rzeczy i regulacja, nad któr¹ dzisiaj debatujemy,
procedujemy, ma zmieniæ tê sytuacjê. Ma zmieniæ
tê sytuacjê, przede wszystkim buduj¹c poczucie
stabilnoœci, wzmacniaj¹c to poczucie stabilnoœci,
pewnoœci obrotu nieruchomoœciami, pewnoœci
stanu posiadania mieszkañców Ziem Zachodnich
i Pó³nocnych.

Ja urodzi³em siê i mieszkam na Ziemiach Za-
chodnich i Pó³nocnych. Znam nastroje tam panu-
j¹ce i wiem dobrze, ¿e wiêkszoœæ, zdecydowana
wiêkszoœæ mieszkañców ma poczucie trwa³oœci
i pewnoœci stanu posiadania i stanu w³asnoœci.
Wybudowa³em dom na Ziemiach Zachodnich
i Pó³nocnych na gruncie kupionym od gminy i od
w³aœciciela prywatnego. Nie mam ¿adnych w¹tpli-

woœci, ¿e ta ziemia, ten dom to moja w³asnoœæ, Pa-
nie Senatorze Bender, nie mam ¿adnych w¹tpli-
woœci. Mam na to ksiêgi wieczyste.

(Senator Ryszard Bender: Ale Niemcy mog¹
mieæ w¹tpliwoœci.)

To jest ich sprawa, to jest ich problem, niech
oni maj¹ te w¹tpliwoœci, my nie jesteœmy w stanie
z tych w¹tpliwoœci…

(Senator Ryszard Bender: Unia Europejska na-
ka¿e.)

My nie jesteœmy w stanie z tych w¹tpliwoœci ich
wyleczyæ, Panie Senatorze, a zw³aszcza nie wyle-
czymy ich, tocz¹c dyskusjê w takim kszta³cie,
w jakim ona dotychczas w wiêkszoœci przebiega³a,
niestety. My tym, którzy maj¹ te w¹tpliwoœci i pe-
wnie bêd¹ je mieæ, bo postêpuj¹ w z³ej wierze, bê-
dziemy jedynie przysparzaæ argumentów, by te
w¹tpliwoœci chcieli jeszcze mno¿yæ.

Zaniechania wielu lat, wielu rz¹dów maj¹
szansê byæ naprawione. Myœlê, ¿e to nie jest
u³omnoœæ tej regulacji, Panie Senatorze Bender,
¿e proponujemy wyd³u¿enie terminów. To jest po
prostu opór materii. Potrzeba ogromnego wy-
si³ku, ogromnego nak³adu pracy, by to wielkie,
gigantyczne zadanie wykonaæ. Tak, ja myœlê, ¿e
wszyscy galopuj¹. Nie bêd¹ galopowaæ po
uchwaleniu tej ustawy, ju¿ galopuj¹, bo przecie¿
my tylko wyd³u¿amy terminy, a ta ustawa jest re-
alizowana przez organy w³adzy samorz¹dowej
i pañstwowej.

Myœlê, Panie Senatorze Bender, przy ca³ym
szacunku, ¿e my tutaj mamy tworzyæ prawo, do-
bre prawo, a nie tworzyæ pewne byty myœlowe,
zw³aszcza takie. Dziêkujê uprzejmie. (Oklaski)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Dziêkujê bardzo.
Zapraszam pana senatora Janusza Sepio³a.

Potem pan senator Leon Kieres i raz jeszcze, z kró-
tszym wyst¹pieniem, Ryszard Bender.

Senator Janusz Sepio³:

Ja bardzo krótko, bo chcê tylko wyjaœniæ panu
senatorowi Andrzejewskiemu, ¿e starosta to jest
organ samorz¹du terytorialnego. On wykonuje
w znacznym zakresie zadania administracji
rz¹dowej zlecone, ale jest to organ samorz¹du.
Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Dziêkujê za zwiêz³oœæ.
Zapraszam pana senatora Kieresa.
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Senator Leon Kieres:

Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo!
Spodziewa³em siê takiej dyskusji po posiedze-

niu po³¹czonych trzech komisji, na którym przed-
wczoraj, we wtorek dyskutowaliœmy na temat ini-
cjatywy ustawodawczej, jak¹ w imieniu wniosko-
dawców przedstawi³ pan senator Piotr Andrzejew-
ski. Ju¿ tam dochodzi³o miêdzy nami do sporów
i polemik, ale merytorycznych. Ka¿dy przecie¿ ma
prawo prezentowania swoich pogl¹dów, opinii,
wyci¹gania stosownych wniosków z przyjmowa-
nych za³o¿eñ. Nie spodziewa³em siê jednak mimo
wszystko, ¿e ta dyskusja pójdzie w kierunku, któ-
ry w moim przekonaniu nawet nie osi¹ga miary
tych zg³oszonych w obecnie dyskutowanej usta-
wie propozycji. Przypominam pañstwu, o co
w gruncie rzeczy tutaj chodzi: o u³atwienie obywa-
telom Rzeczypospolitej Polskiej uporz¹dkowania
stosunków w³asnoœciowych w przypadku nieru-
chomoœci niezabudowanych, zabudowanych, lo-
kalowych, bo te te¿, zgodnie z odpowiedni¹ usta-
w¹ dotycz¹c¹ lokali mieszkalnych, s¹ nierucho-
moœciami. Czêsto w wyniku w³asnych zaniedbañ,
zaniedbañ w³aœciwych instytucji i urzêdów, tak
w PRL, jak i po 1989 r., znaleŸli siê oni w sytuacji
dla siebie trudnej, dramatycznej. Jednoczeœnie
chodzi tu równie¿ o to, ¿eby nie dochodzi³o do sy-
tuacji, o której mówi³ pan senator Wyrowiñski –
i polemicznie, w zwischenrufach, pan senator
Bender – w zwi¹zku z orzecznictwem s¹dów pol-
skich, które w³aœnie na skutek tej sytuacji maj¹
zwi¹zane rêce.

Co my chcemy zrobiæ w tej ustawie? Dzia³amy
na rzecz interesu pañstwa obcego, cudzoziem-
ców, jeœli chcemy obywatelom polskim w zwi¹zku
ze zbli¿aj¹cym siê w trybie pilnym up³ywem do-
tychczas obowi¹zuj¹cych terminów przed³u¿yæ
prawo do realizacji tych uprawnieñ, które wyni-
kaj¹ z ustawy – nie szeœæ miesiêcy, tylko osiemna-
œcie miesiêcy? Przy czym osiemnaœcie miesiêcy
nie od wejœcia w ¿ycie tej nowelizuj¹cej ustawy,
tylko osiemnaœcie miesiêcy, a wiêc, mimo wszyst-
ko, i tak krócej, od wejœcia w ¿ycie tej ustawy
z 7 wrzeœnia 2007 r. Chodzi o to, ¿eby starosto-
wie… Panie Senatorze Andrzejewski, ceniê pana
troskê, powiedzia³em to panu na posiedzeniu ko-
misji, o to, ¿eby ten stan prawny by³ dobrze upo-
rz¹dkowany. Ale nak³adamy na starostów i woje-
wodów – na starostê jako organ jednostki samo-
rz¹du terytorialnego, na wojewodê jako organ ad-
ministracji rz¹dowej, przedstawiciela rz¹du, pre-
miera w województwie – pewne obowi¹zki, które
maj¹ doprowadziæ do uporz¹dkowania tego stanu
prawnego.

W³asnoœæ, o któr¹ tutaj chodzi, to zreszt¹ nie
tylko w³asnoœæ osób fizycznych, ale tak¿e w³as-
noœæ Skarbu Pañstwa, jednostek samorz¹du te-
rytorialnego, innych jednostek organizacyjnych.
Ta w³asnoœæ póŸniej by³a zbywana, nabywali j¹

obywatele, zreszt¹ w ró¿ny sposób. Przed³u¿amy
z dwunastu do dwudziestu czterech miesiêcy
okres, w którym na starostach ci¹¿y obowi¹zek
z³o¿enia odpowiednich wniosków… Przypomi-
nam pañstwu, ¿e starostowie reprezentuj¹ Skarb
Pañstwa, gdy idzie o gospodarowanie nierucho-
moœciami Skarbu Pañstwa. No i dlatego musimy
ich tutaj upowa¿niæ, by w ci¹gu dwudziestu czte-
rech miesiêcy – i znowu, od wejœcia w ¿ycie tej
ustawy z ubieg³ego roku – wywi¹zali siê z tego
obowi¹zku i z³o¿yli odpowiednie wnioski o uja-
wnienie w ksiêgach wieczystych odpowiednich
praw.

No i wreszcie to, o czym mówi³ pan senator An-
drzejewski, czy my mo¿emy zmuszaæ jednostki
samorz¹du terytorialnego do podejmowania
okreœlonych dzia³añ, nie tylko tych zwi¹zanych ze
sk³adaniem wniosków. Tak jak powiedzia³em, te
dzia³ania i tak wynikaj¹ z innych ustaw, bo staro-
sta reprezentuje… Ale chodzi o te dzia³ania popu-
laryzatorskie, ¿e tak powiem, o informowanie; tu
jest mowa o trzydziestu szeœciu miesi¹cach. To
nie jest naruszenie konstytucyjnego podzia³u
w³adzy. Znam dok³adnie rozdzia³ 7 polskiej kon-
stytucji, bo w pewnym stopniu by³em jego
wspó³autorem. Wiem, co mówi Europejska Karta
Samorz¹du Lokalnego, ratyfikowana przez Polskê
i opublikowana w „Dzienniku Ustaw”. Przepis
mówi¹cy o takich akcjach to nie jest jedyny taki
przepis w naszym prawie. Proszê wzi¹æ chocia¿by
ustawê z 1999 r. – ona ju¿ wprawdzie nie obo-
wi¹zuje, ale w tej chwili w³aœnie ta przychodzi mi
na myœl; s¹ te¿ inne takie przyk³ady – która zobli-
gowa³a jednostki samorz¹du terytorialnego do
stwarzania odpowiednich warunków dla promo-
cji przedsiêbiorczoœci w ró¿ny sposób, nie tylko
poprzez odpowiednie dzia³ania prawne. St¹d te¿
tutaj ten termin trzydziestoszeœciomiesiêczny.
Przy czym ten termin… Terminy dwudziestoczte-
romiesiêczne i osiemnastomiesiêczne w moim
przekonaniu maj¹ charakter nie tylko instrukcyj-
ny. One w³aœnie pozwalaj¹ miêdzy innymi woje-
wodom – mówiê do tych, którzy s¹ sceptycznie na-
stawieni do jednostek samorz¹du terytorialnego –
na analizowanie, czy jednostki samorz¹du teryto-
rialnego w interesie obywateli pañstwa polskiego
wywi¹zuj¹ siê z tych obowi¹zków. Je¿eli nie, to
w ka¿dej sytuacji mog¹ podejmowaæ ró¿nego ro-
dzaju postêpowania nadzorcze, w³¹cznie z bardzo
drastycznymi œrodkami zwi¹zanymi z ubezw³as-
nowolnieniem danego samorz¹du.

Apelujê, byœmy przyjêli ten projekt, bo wyma-
ga tego polska racja stanu. (Oklaski)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Bardzo dziêkujê.
Panie Senatorze, teraz pana zapraszam. Przy-

pomnê: czas to piêæ minut.
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Senator Ryszard Bender:

Wiem, ¿e teraz tylko po³owa. Ale dziêkujê, Pani
Marsza³ek, za przypomnienie, bo móg³bym siê po-
gubiæ.

Wysoki Senacie!
Jestem naprawdê zdegustowany stwierdze-

niem pana senatora Sepio³a, który mówi³ krytycz-
nie o s³owach prezydenta Kaczyñskiego, ¿e s¹dy
powinny braæ pod uwagê polsk¹…

(Senator Jan Wyrowiñski: To ja mówi³em, nie
pan senator Sepio³. Przyznajê siê.)

A, to pan mówi³. Przepraszam, w takim razie
przywracam autorstwo…

(Senator Janusz Sepio³: Ale ja te¿ jestem scep-
tyczny wobec tych s³ów.)

A, te¿…
Ja zaœ z pe³nym uznaniem – i s¹dzê, ¿e wielu

z nas przyjmuje je tak¿e z pe³nym uznaniem, bo
rzeczywiœcie przez to udowodni³, ¿e jest Polakiem
i troszczy siê o sprawy Polski, ¿e jest rzeczywiœcie
obroñc¹ ojczyzny, ¿e broni jej stanu posiadania.
Wiemy przecie¿, ¿e to, co s¹dy robi¹… Ten przy-
k³ad podawany przez… ju¿ zapomnia³em nazwis-
ka…

(Senator Jan Wyrowiñski: Wyrowiñski.)
Tak. Chodzi³o o tê osobê pochodz¹c¹ z krêgów

dawnych polskich Mazurów, wed³ug nazwiska –
z miejscowoœci Jedwabno… Ta decyzja s¹du to
przecie¿ jakiœ jurydyczny ³amaniec, w którym nie
o istotê sprawy chodzi³o!

Po co wiêc uchwalamy tu jeszcze raz tê ustawê?
Mo¿e powiedzmy sobie tak, jak to siê mówi³o
o okresie sanacyjnym: byczo jest, Panie Senatorze
WoŸniak, tkwijmy wiêc dalej w tej inercji, licz¹c,
¿e to siê samo rozwi¹¿e.

Jednostkowe sprawy. Có¿, tych wniosków jest
du¿o. Ja, bêd¹c niedawno na tak zwanych, czy mo-
¿e raczej ju¿ nie „tak zwanych”, ale rzeczywiœcie
odzyskanych po wiekach Ziemiach Odzyskanych,
widzia³em przysy³ane tam takie listy: musicie to
oddaæ i oddacie nam to, bo jesteœmy w Unii Euro-
pejskiej, oddacie, bo to siê nam nale¿y! I te jedno-
stkowe sprawy id¹ w dziesi¹tki tysiêcy! A ¿e jeszcze
w s¹dach ich nie ma? Przyjd¹ i do s¹dów. A sytua-
cja jest taka, ¿e dla Niemców i Komisji Europejskiej
tylko jurydyczne wzglêdy s¹ wa¿ne, a wiêc ksiêgi
wieczyste. Tam jest wprost kult ksiêgi wieczystej,
hipoteki! My tak¿e wiemy, ¿e wa¿ne jest tylko to, co
jest hipoteczne, ale tam jest to przedk³adane
w szczególnoœci. I Komisja Europejska – bo prze-
cie¿ niebawem s¹downictwo i ustawodawstwo eu-
ropejskie bêd¹ mia³y pierwszeñstwo przed naszy-
mi, wbrew konstytucji – wprowadzi to te¿ u nas.

Ponawiam moj¹ hipotezê, chocia¿ to jest tylko
hipoteza, ba, mo¿e to jest tylko zwyk³e gdybanie,
które siê nie zrealizuje. Otó¿ gdyby nastêpcy pre-
zydenta Republiki Federalnej Niemiec Horsta
Köhlera, wywodz¹cego siê ze Skierbeszowa,
chcieli dochodziæ swych praw – bo jego rodzina te

ziemie, po wysiedleniu rodziny Wêc³awików, prze-
jê³a zgodnie z ówczesnym system prawnym – to
czy s¹d znów by nie uzna³, ¿e jest to zgodne z pra-
wem? Ale nie o niego tu chodzi i on tego nie zrobi.
Mog¹ byæ jednak setki, a przynajmniej dziesi¹tki
przesiedleñców z Zamojskiego, których tam wy-
s³ano i którzy teraz z takimi wnioskami wyst¹pi¹.

(Wicemarsza³ek Krystyna Bochenek: Jeszcze
minuta, Panie Senatorze.)

Ju¿, tak.
Musimy wiêc dmuchaæ na zimne. Odpowiedni

adwokaci siê znajd¹ i bêd¹ siê tym zajmowaæ.
Nie chcia³bym, ¿eby dosz³o do tego – a to jednak

nam grozi – ¿e znaczna czêœæ ziem bêd¹cych w tej
chwili w rêkach polskich na skutek takich rosz-
czeñ i rozwi¹zañ prawnych przejdzie w rêce daw-
nych w³aœcicieli, Polacy zaœ stan¹ siê jedynie pa-
robkami w tych z powrotem niemieckich maj¹t-
kach. Oby tak nie by³o! Oby Pan Bóg sprawi³, ¿e to
siê nie ziœci, nie zrealizuje. (Oklaski)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Zapraszam pana senatora Piotra Andrzejew-

skiego.
Te¿mapanpiêæminut,PanieSenatorze.Proszê.

Senator Piotr Andrzejewski:
Pani Marsza³ek! Szanowni Koledzy!
Odnoszê wra¿enie, ¿e cele mamy wspólne, ale

te nieporozumienia, o których tu mówimy, wyni-
kaj¹ z innej oceny stanu prawnego – zarówno
w zakresie prawa wewnêtrznego, jak i prawa miê-
dzynarodowego – oraz sposobu realizacji. Oczywi-
œcie, ¿e ta ustawa jest ustaw¹ potrzebn¹. Noweli-
zacja jest te¿ potrzebna. Tak¿e nastêpna noweli-
zacja, za rok czy za jakiœ czas znowu przed³u¿a-
j¹ca te terminy, bêdzie potrzebna.

Mowa jest tu o tym, ¿eby sprawê zrealizowaæ
jak najpe³niej i jak najlepiej, tak by zaistnia³ wre-
szcie jednolity sposób uregulowania tej kwestii.
Ona w naszym przekonaniu, w przekonaniu nas
wszystkich, choæ zajmuj¹cych ró¿ne stanowiska,
jest jednoznaczna i uregulowana. Ale taka nie jest
w œwietle prawa do wystêpowania z roszczeniami,
w œwietle miêdzynarodowego prawa ka¿dego cz³o-
wieka, jakim jest prawo do w³asnoœci, w œwietle
odmiennej od naszej doktryny prawa miêdzyna-
rodowego funkcjonuj¹cej w Niemczech. Nie wiem
te¿, jak to bêdzie wygl¹da³o w œwietle orzeczni-
ctwa miêdzynarodowego – to jeszcze nie jest prze-
s¹dzone.

Pan senator WoŸniak… Oczywiœcie ja te¿ uwa-
¿am, ¿e pana w³asnoœæ na Ziemiach Odzyskanych
jest pewna, tyle ¿e pan nie powinien tej pewnoœci
wywodziæ z traktatu, o którym mówi³ pan senator
Wyrowiñski, czyli z traktatu z 1970 r., ani te¿
z traktatu „dwa plus dwa”, ani z naszych umów
z Niemcami, lecz z tego, o co nam chodzi³o w Sena-
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cie, co przes¹dziliœmy i co, jak chcemy, ma siê staæ
nie nowym przepisem, ale oficjaln¹ wyk³adni¹ wy-
wodz¹c¹ siê z prawa miêdzynarodowego. Bo to nie
mo¿e byæ wywodzone z traktatu z 1970 r., z trakta-
tu podpisanego z Willym Brandtem, za co Go-
mu³ka zap³aci³ odejœciem, ani traktatu graniczne-
go, zgorzeleckiego z 1950 r. Dlatego w Senacie po-
przedniej kadencji podjêliœmy próbê stworzenia
nie nowego uregulowania, ale autentycznej wyk³a-
dni skutków prawa miêdzynarodowego. Ja przy-
pomnê – i to chcia³bym powiedzieæ tylko w ramach
podsumowania – fragment jej uzasadnienia. Su-
werenna w³adza pañstwa i prawa polskiego prze-
s¹dzi³a po II wojnie œwiatowej o charakterze i za-
kresie praw rzeczowych… No a dlaczego przes¹dzi-
³a? Z mocy suwerennie stanowionego przez polskie
w³adze prawa wewnêtrznego posiadaj¹cego san-
kcjê prawa miêdzynarodowego. Ale tej sankcji
nam siê do dzisiaj odmawia, odwo³uj¹c siê dopiero
do tej umowy z 1970 r., celowo zawê¿aj¹c czaso-
kres i charakter prawa miêdzynarodowego po
II wojnie œwiatowej. St¹d jest koniecznoœæ tej nor-
my. Mówiê to, ¿ebyœmy siê dobrze zrozumieli co do
tego, po co ona jest.

Dlatego twierdzimy – i to twierdzimy zasadnie –
¿e sankcja prawa miêdzynarodowego polega na
tym, i¿ odzyskanie suwerennoœci przez Rzeczpo-
spolit¹ Polsk¹… Bo z jednej strony jest wejœcie na
tereny, ale z drugiej strony jest te¿ kwestia tego,
jak ukszta³towa³a siê wola Niemiec i wola czterech
mocarstw – poza Polsk¹, bo my przecie¿ nie anek-
towaliœmy tych ziem – w zakresie przekazania
tych terenów do dyspozycji pañstwa polskiego.
Zanim wiêc bêdziemy mówiæ, ¿e nast¹pi³a na tym
terenie w³asnoœæ pana senatora czy kogokolwiek
innego, trzeba uwzglêdniæ, ¿e wywodzimy, nieja-
ko w przelocie, wszystkie nasze prawa z tej dyspo-
zycji prawa miêdzynarodowego. A pañstwo nie-
mieckie nie mo¿e mówiæ, ¿e to by³o bez jego zgody,
bowiem bezwarunkowa kapitulacja pañstwa nie-
mieckiego koñcz¹ca II wojnê œwiatow¹ w³aœnie oz-
nacza³a wyra¿enie przez Niemcy zgody – taka jest
w istocie interpretacja bezwarunkowej kapitula-
cji w drodze prawa miêdzynarodowego. By³a to
zgoda na to, by ich uprawnienia – jako podmiotu
prawa miêdzynarodowego – do decydowania zo-
sta³y scedowane na zwyciêskie mocarstwa,
w sk³adzie których, w sensie prawnym, nie by³o
Polski, co dodajê tak na marginesie. I w tym trybie
zosta³o to zrealizowane, nast¹pi³ uzus, by³y jesz-
cze umowy teherañska, ja³tañska i poczdamska.
Jest to wiêc pewien ci¹g kontynuacyjny, z którego
wywodzimy prawne skutki pierwotnego nabycia,
bez obci¹¿eñ. A je¿eli s¹ jakiekolwiek inne rosz-
czenia odszkodowawcze obywateli niemieckich,
którzy byli wczeœniej w³aœcicielami tych ziem, to
one musz¹ byæ skierowane w tej sytuacji do pañ-
stwa niemieckiego.

Tak ¿e teraz chyba wszyscy musimy sobie jas-
no powiedzieæ: problemem jest to, jak najlepiej za-
bezpieczyæ to nasze wspólne stanowisko jako nie-
wzruszalne. St¹d by³a ta inicjatywa Senatu po-
przedniej kadencji, co do której jest tyle nieporo-
zumieñ – wydaje mi siê, ¿e niepotrzebnych – i któ-
ra tym razem, w tym Senacie, jak na razie, nie
znalaz³a uznania. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dziêkujê uprzejmie, Panie Senatorze.
Proszê pana senatora Henryka WoŸniaka. Pa-

nu te¿ przypominam, ¿e ma pan piêæ minut.

Senator Henryk WoŸniak:
Dziêkujê bardzo.
Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo!
Panie Senatorze Andrzejewski – absolutna zgo-

da co do skutków traktatów miêdzynarodowych,
które stanowi¹ o integralnoœci Rzeczypospolitej
i s¹ gwarancj¹ praw w³asnoœci na Ziemiach Odzy-
skanych. Tak, absolutna zgoda.

Panie Senatorze Bender, panu tego mówiæ nie
muszê, ale nie wszyscy s¹ historykami… Otó¿ ja
ten dom wybudowa³em przy ulicy Jana Baczew-
skiego. Czasem, kiedy mówiê, ¿e mieszkam przy
ulicy Baczewskiego...

(Senator Ryszard Bender: Ksiêdza Baczewskie-
go, tak?)

…ludzie, zw³aszcza ze starej Polski, mówi¹: Ba-
czyñskiego? Ja mówiê: nie, Baczewskiego. No i wte-
dy jestem zmuszony powiedzieæ parê s³ów na ten te-
mat. Kiedy by³em prezydentem Gorzowa, nazywa-
liœmy nowo wytyczane tam ulice nazwiskami wybit-
nych dzia³aczy „Rod³a”, Zwi¹zku Polaków w Niem-
czech, w ten sposób ich honoruj¹c: Jana Baczew-
skiego, Kowalskiego, ksiêdza Bindera, ksiêdza
Brauna, ksiêdza Domañskiego. Mówiê to po to, ¿e-
by powiedzieæ, ¿e jesteœmy coœ winni tym, którzy
o polskoœæ walczyli, nie tylko w ³awach czy na salo-
nach, ale w sposób autentyczny – tak w³aœnie jak
Jan Baczewski podczas plebiscytu na Warmii, czyli
tworz¹cdrukarniêpolsk¹, tworz¹cszko³ê,bêd¹c…

(Senator Ryszard Bender: Ksi¹dz Baczewski?)
Nie ksi¹dz, ale Jan Baczewski z Kwidzyna. By³

on wiêziony przez pañstwo Bismarcka, a jedno-
czeœnie bardzo szanowany przez swoj¹ wspólnotê,
i to szanowany do tego stopnia, ¿e by³ wybierany do
parlamentu niemieckiego. Mówiê to, dlatego ¿e je-
steœmy tym ludziom winni szacunek i pamiêæ, ale
tak¿e uderzenie siê w piersi wobec krzywd, jakich
doznali ich potomkowie. Otó¿ proszê sobie wyob-
raziæ, ¿e syn œwiêtej pamiêci Jana Baczewskiego,
bêd¹cy dziœ ju¿ w sêdziwym wieku, jest obywate-
lem niemieckim, mieszka w Berlinie. Ale jest bar-
dzo wielu takich ludzi na babimojszczyŸnie, w oko-
licach D¹brówki Wielkopolskiej, na pograniczu
ziemi lubuskiej i Wielkopolski, którzy walczyli
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o polskoœæ tej ziemi, czekali z utêsknieniem na
przyjœcie Polski na te ziemie, ale czêsto mieszkali
tu¿ po zachodniej stronie granicy, a wiêc w grani-
cach Rzeszy, i kiedy ta Polska po 1945 r. wreszcie
przysz³a, nie zechcia³a siê do nich przyznaæ. Uzna-
³a ich za obywateli drugiej kategorii i, jak czêsto to
mia³o miejsce, odmawia³a im prawa do obywatel-
stwa. A ci, którzy przyszli, czêsto mówili o tych lu-
dziach: Niemcy, Szwaby itd., itd.

(Senator Ryszard Bender: …nie by³a narodowa,
nie by³a chrzeœcijañska.)

Przez to bardzo wielu ludzi, którzy tak czekali
na Polskê, spakowa³o walizki i wtedy, kiedy to
okaza³o siê mo¿liwe, wybra³o Niemcy.

Panie Senatorze Bender, byczo nie jest. Ja tego
nie powiedzia³em. Gdyby by³o byczo, nie debato-
walibyœmy dzisiaj nad tym projektem ustawy.

(Senator Ryszard Bender: Larum graj¹!)
Bêdzie byczo, kiedy, tak jak pan powiedzia³,

starostowie, pod nadzorem wojewodów, dopro-
wadz¹ do ujawnienia w³asnoœci w ksiêgach wie-
czystych, a to jest, przypominam, istota rzeczy tej
debaty. Dziêkujê, Pani Marsza³ek. (Oklaski)

(Senator Ryszard Bender: Zgoda.)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Bardzo dziêkujê.
Informujê pañstwa senatorów, ¿e lista mów-

ców zosta³a wyczerpana.
Zgodnie z art. 52 ust. 2 Regulaminu Senatu za-

mykam dyskusjê.
Nie z³o¿ono wniosków o charakterze legislacyj-

nym.
Informujê, ¿e g³osowanie w sprawie ustawy

o zmianie ustawy o ujawnieniu w ksiêgach wie-
czystych prawa w³asnoœci nieruchomoœci Skarbu
Pañstwa oraz jednostek samorz¹du terytorialne-
go zostanie przeprowadzone, jak zawsze, pod ko-
niec posiedzenia Senatu.

Panie i Panowie Senatorowie, przystêpujemy
do rozpatrzenia punktu pi¹tego porz¹dku ob-
rad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o raty-
fikacji Protoko³u miêdzy Rzecz¹pospolit¹ Polsk¹
a Republik¹ Austrii o zmianie Umowy miêdzy
Rzecz¹pospolit¹ Polsk¹ a Republik¹ Austrii
w sprawie unikania podwójnego opodatkowania
w zakresie podatków od dochodu i od maj¹tku,
podpisanej w Wiedniu dnia 13 stycznia 2004 r.,
podpisanego w Warszawie dnia 4 lutego 2008 r.

Przypominam pañstwu senatorom, ¿e rozpatry-
wana ustawa zosta³a uchwalona przez Sejm na
piêtnastym posiedzeniu 9 maja 2008 r. Do Senatu
zosta³a przekazana w tym samym dniu. Marsza³ek
Senatu 12 maja, zgodnie z art. 68 ust. 1 Regulami-
nu Senatu, skierowa³ j¹ do dwóch komisji: do Ko-
misji Spraw Zagranicznych i do Komisji Gospodar-

ki Narodowej. Komisje po rozpatrzeniu ustawy
przygotowa³y swoje sprawozdania w tej sprawie.

Przypominam pañstwu senatorom ponadto, ¿e
tekst ustawy zawarty jest w druku nr 140, a spra-
wozdania komisji w drukach nr 140A i 140B.

Proszê uprzejmie sprawozdawcê Komisji
Spraw Zagranicznych, senatora Witolda Idczaka,
o zabranie g³osu i przedstawienie sprawozdania
komisji w sprawie rozpatrywanej ustawy.

Senator Witold Idczak:
Pani Marsza³ek! Panie i Panowie Senatorowie!
Wzwi¹zkuzotwieraniemprzezpañstwacz³onkow-

skie Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru
Gospodarczego rynków pracy dla obywateli Polski,
zgodnie z za³o¿eniami polityki realizowanej przez mi-
nistra finansówwzakresieumówounikaniupodwój-
nego opodatkowania, wskazane jest ujednolicenie
zwi¹zanych z tym metod zastosowanych w umowach
zawieranych przez Polskê z tymi pañstwami.

Wiêkszoœæ tych umów przewiduje, jako metodê
unikania podwójnego opodatkowania, metodê
wy³¹czenia z progresj¹. Zgodnie z art. 24 ust. 1
obowi¹zuj¹cej obecnie umowy z Austri¹ podwój-
nego opodatkowania dochodów osi¹ganych przez
rezydentów polskich na terytorium Austrii unika
siê poprzez stosowanie metody zaliczenia propor-
cjonalnego. Metoda ta polega na tym, ¿e podatek
zap³acony od dochodu osi¹gniêtego za granic¹
jest zaliczany na poczet podatku nale¿nego w kra-
ju rezydencji podatkowej, obliczonego od ca³oœci
dochodów w takiej proporcji, w jakiej dochód ze
Ÿróde³ zagranicznych pozostaje w stosunku do
ca³oœci dochodu podatnika.

W dniu 4 lutego 2008 r. w Warszawie zosta³ pod-
pisany protokó³ o zmianie wymienionej umowy,
przewiduj¹cy zmianê metody unikania podwójne-
go opodatkowania dochodów osi¹ganych przez
polskich rezydentów ze Ÿróde³ po³o¿onych w Au-
strii: z metody zaliczenia na metodê wy³¹czenia
z progresj¹. Metoda ta polega na tym, ¿e dochód
osi¹gniêty z tytu³u pracy za granic¹ jest zwolniony
z podatku w kraju rezydencji podatkowej, ale jest
brany pod uwagê przy obliczaniu stawki podatko-
wej, wed³ug której podatnik bêdzie zobowi¹zany
rozliczyæ podatek od dochodów uzyskanych w kra-
ju rezydencji podatkowej.

Najistotniejszym czynnikiem ró¿ni¹cym obie te
metody jest to, ¿e stosowanie metody zaliczenia jest
mniej korzystne dla podatnika w sytuacji, gdy ist-
niej¹ znacz¹ce ró¿nice w ciê¿arze opodatkowania
miêdzy krajem wykonywania pracy a Polsk¹. Jeœli
w Austrii stosowane s¹ du¿o wy¿sze progi podatko-
we, a stawki podatkowe dla okreœlonej wysokoœci
dochodu s¹ ni¿sze ni¿ w Polsce, podatnik rozlicza-
j¹cy siê w Polsce musi dop³aciæ ró¿nicê miêdzy wy-
sokoœci¹ podatku do zap³acenia w Polsce a tym za-
p³aconym za granic¹. Przyjêcie metody wy³¹czenia
z progresj¹ ca³kowicie likwiduje ten problem.
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Po uwzglêdnieniu osób prowadz¹cych jednoo-
sobowe firmy szacuje siê, ¿e ³¹czna liczba obywa-
teli polskich przebywaj¹cych w Austrii w celach
zarobkowych wynosi oko³o dwudziestu tysiêcy.
Wynika z tego, ¿e przyjêcie protoko³u zlikwiduje
problem wielu naszych rodaków z rozliczaniem
dochodów osi¹gniêtych w Austrii.

Protokó³ ma na celu doprowadzenie do zmiany
stosowanej w obowi¹zuj¹cej umowie metody
ogólnej unikania podwójnego opodatkowania do-
chodów osi¹ganych przez rezydentów polskich ze
Ÿróde³ po³o¿onych w Austrii: z metody proporcjo-
nalnego obliczenia na metodê wy³¹czenia z pro-
gresj¹. W odniesieniu zaœ do dochodów z dywi-
dend, odsetek, nale¿noœci licencyjnych i przenie-
sienia w³asnoœci maj¹tku obowi¹zuj¹ca metoda
unikania podwójnego opodatkowania nie ulegnie
zmianie – bêdzie to nadal metoda zaliczenia pro-
porcjonalnego.

Pani Marsza³ek, Wysoka Izbo, w imieniu Komi-
sji Spraw Zagranicznych wnoszê o pozytywne sta-
nowisko Senatu w sprawie przedmiotowej usta-
wy. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Zanim przeka¿ê to miejsce panu marsza³kowi

Zió³kowskiemu, poproszê sprawozdawcê Komisji
Gospodarki Narodowej, pana senatora Stanis³a-
wa Bisztygê o zabranie g³osu i przedstawienie
sprawozdania komisji w sprawie rozpatrywanej
ustawy.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza³ek
Marek Zió³kowski)

Senator Stanis³aw Bisztyga:

Pani Marsza³ek! Wysoki Senacie!
W imieniu Komisji Gospodarki Narodowej

mam zaszczyt przedstawiæ stanowisko w sprawie
ustawy o ratyfikacji Protoko³u miêdzy Rzecz¹po-
spolit¹ Polsk¹ a Republik¹ Austrii o zmianie
Umowy miêdzy Rzecz¹pospolit¹ Polsk¹ a Repub-
lik¹ Austrii w sprawie unikania podwójnego opo-
datkowania w zakresie podatków od dochodu i od
maj¹tku, podpisanej w Wiedniu dnia 13 stycznia
2004 r., podpisanego w Warszawie dnia 4 lutego
2008 r. Druk senacki nr 140.

Po przyst¹pieniu Polski do Unii Europejskiej
nast¹pi³o otwarcie rynków pracy dla naszych oby-
wateli przez pañstwa cz³onkowskie Unii Europej-
skiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarcze-
go. Zgodnie z za³o¿eniami polityki realizowanej
przez ministra finansów, w zakresie umów miê-
dzynarodowych o unikaniu podwójnego opodat-

kowania celowe jest ujednolicenie metod opodat-
kowania. Umowy o unikaniu podwójnego opodat-
kowania przewiduj¹ dwie metody: metodê wy-
³¹czenia pe³nego lub z progresj¹ oraz metodê zali-
czenia pe³nego lub zwyk³ego, zwanego równie¿
proporcjonalnym. Metody te omówi³ bardzo sze-
roko kolega sprawozdawca z bratniej komisji. Me-
toda wy³¹czenia pe³nego polega na tym, ¿e dochód
osi¹gniêty za granic¹ wy³¹cza siê z podstawy opo-
datkowania, to znaczy nie jest on opodatkowany,
a wy³¹czenia z progresj¹ na tym¿e wy³¹czeniu do-
chodu osi¹gniêtego za granic¹, poczas gdy poda-
tek okreœla siê zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy
o podatku dochodowym od osób fizycznych. Me-
toda zaliczenia proporcjonalnego polega na tym,
¿e podatek zap³acony od dochodu osi¹gniêtego za
granic¹ jest zaliczany na poczet podatku naliczo-
nego w kraju rezydencji podatkowej, obliczonego
od ca³oœci dochodów w takiej proporcji, w jakiej
dochód ze Ÿróde³ zagranicznych pozostaje w sto-
sunku do ca³oœci dochodu podatnika. Metoda ta
jest mniej korzystna dla podatnika w sytuacji, gdy
istniej¹ znacz¹ce ró¿nice w ciê¿arze opodatkowa-
nia miêdzy krajem wykonywania pracy a Polsk¹.
Ma to obecnie miejsce w przypadku pracy Pola-
ków w Austrii. Przyjêcie metody wy³¹czenia z pro-
gresj¹ rozwi¹zuje wiêc ca³kowicie ten problem, co
znalaz³o wyraz w podpisanym 4 lutego 2008 r.
w Warszawie protokole o zmianie omawianej
umowy. W przypadku dochodów uzyskanych
z dywidend oraz odsetek, nale¿noœci licencyjnych
i przeniesienia w³asnoœci obowi¹zuj¹ca metoda
nie ulegnie zmianie.

W imieniu Komisji Gospodarki Narodowej
wnoszê o przyjêcie ustawy o ratyfikacji Protoko-
³u miêdzy Rzecz¹pospolit¹ Polsk¹ a Republik¹
Austrii o zmianie Umowy miêdzy Rzecz¹pospoli-
t¹ Polsk¹ a Republik¹ Austrii w sprawie unika-
nia podwójnego opodatkowania… itd. Dziêkujê
bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Czy ktoœ z pañstwa senatorów chcia³by zadaæ

pytanie któremuœ ze sprawozdawców?
Panowie sprawozdawcy s¹ gotowi odpowiadaæ,

ale pytañ nie ma.
By³ to rz¹dowy projekt ustawy.
Witam przedstawicieli rz¹du. MSZ reprezentu-

je pan minister Andrzej Kremer, a Ministerstwo
Finansów, jak rozumiem, pan minister Jacek Do-
minik.

Czy któryœ z panów ministrów chcia³by wypo-
wiedzieæ siê w sprawie tej ustawy?

Panowie ministrowie nie maj¹ ochoty siê wypo-
wiadaæ, ale mo¿e ktoœ z pañstwa senatorów
chcia³by zadaæ pytanie?

PansenatorDobkowski,bardzoproszêopytanie.
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Senator Wies³aw Dobkowski:

Je¿eli ten projekt ustawy wejdzie w ¿ycie, to jak
siê zmieni¹ wp³ywy do bud¿etu? One siê zwiêksz¹
czy zmniejsz¹?

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Rozumiem, ¿e jest to pytanie do ministra Domi-
nika, tak?

(Senator Wies³aw Dobkowski: Tak.)
Proszê bardzo, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Finansów
Jacek Dominik:

Panie Marsza³ku! Panie Senatorze!
Z naszych szacunków, przyjêtych na podsta-

wie liczby osób zatrudnionych w Austrii i œre-
dnich dochodów tych osób wynika, ¿e wp³ywy do
bud¿etu mog¹ siê zmniejszyæ o oko³o 5 milio-
nów z³. Ta kwota co roku mo¿e siê zmieniaæ, bo to
jest kwestia tego, jaki jest poziom uzyskiwanych
dochodów i jak wielu obywateli korzysta z tego ty-
pu rozliczeñ, ale nie bêdzie tu istotnych skutków
bud¿etowych. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Czy s¹ jeszcze jakieœ pytania? Nie. Dziêkujê
w takim razie.

Zamykam fazê pytañ.
Otwieram i jednoczeœnie zamykam dyskusjê,

której tak naprawdê nie by³o.
Informujê, ¿e g³osowanie w sprawie ustawy

o ratyfikacji Protoko³u miêdzy Rzecz¹pospolit¹
Polsk¹ a Republik¹ Austrii o zmianie Umowy miê-
dzy Rzecz¹pospolit¹ Polsk¹ a Republik¹ Austrii
w sprawie unikania podwójnego opodatkowania
w zakresie podatków od dochodu i maj¹tku, pod-
pisanej w Wiedniu dnia 13 stycznia 2004 r., zo-
stanie przeprowadzone pod koniec posiedzenia
Wysokiej Izby.

Dziêkujê panom ministrom. Do widzenia.
Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu szó-

stego porz¹dku obrad: drugie czytanie projektu
ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów
i us³ug.

Jest to projekt ustawy wykonuj¹cy orzeczenie
Trybuna³u Konstytucyjnego. Marsza³ek, zgodnie
z regulaminem, skierowa³ projekt do Komisji
Ustawodawczej. Komisja po rozpatrzeniu go z³o-
¿y³a do marsza³ka Senatu wniosek o podjêcie ini-
cjatywy ustawodawczej. Pan marsza³ek skierowa³
to potem do Komisji Ustawodawczej i Komisji Go-
spodarki Narodowej do rozpatrzenia w pierwszym
czytaniu. Pierwsze czytanie projektu zosta³o prze-

prowadzone 27 marca i 14 maja, potem marsza-
³ek zdecydowa³ o przed³u¿eniu terminu okreœlo-
nego w Regulaminie Senatu. Komisje przygoto-
wa³y wspólne sprawozdanie. Drugie czytanie, do
którego przyst¹pimy, obejmuje przedstawienie
Senatowi sprawozdania komisji o projekcie usta-
wy, przeprowadzenie dyskusji oraz zg³aszanie
wniosków.

Widzê, ¿e pan senator Henryk WóŸniak jest ju¿
gotowy do przedstawienia sprawozdania.

Zapraszam, Panie Senatorze.

Senator Henryk WoŸniak:
Zgodnie z rozkazem,PanieMarsza³ku.Dziêkujê.
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Pan marsza³ek powiedzia³ ju¿ tak wiele, ¿e u³at-

wi³ mi zadanie. Procedowany projekt ustawy rze-
czywiœcie jest wykonaniem orzeczenia Trybuna³u
Konstytucyjnego, orzeczenia o niezgodnoœci
z konstytucj¹ art. 109 ust. 1 i 6 ustawy o podatku
od towarów i us³ug w zakresie, w jakim artyku³
ten dopuszcza stosowanie wobec tej samej osoby,
za ten sam czyn, sankcji administracyjnej okreœ-
lonej przez powo³an¹ ustawê jako „dodatkowe zo-
bowi¹zanie podatkowe”, a jednoczeœnie odpowie-
dzialnoœci za wykroczenia skarbowe albo prze-
stêpstwa skarbowe w trybie przepisów ustawy
karnej skarbowej. Kumulowanie odpowiedzialno-
œci administracyjnej i odpowiedzialnoœci karnej
skarbowej stanowi wyraz braku proporcjonalno-
œci, nadmiernego fiskalizmu. Wykracza poza gra-
nice, których zachowanie jest niezbêdne dla zape-
wnienia osobom fizycznym prowadz¹cym dzia³al-
noœæ gospodarcz¹ ponoszenia ciê¿aru opodatko-
wania w uzasadnionych granicach. Chodzi o po-
datek od towarów i us³ug.

Po³¹czone komisje, Komisja Gospodarki Naro-
dowej oraz Komisja Ustawodawcza, debatuj¹c
nad tym projektem, wys³ucha³y opinii podsekre-
tarz stanu w Ministerstwie Finansów, pani El-
¿biety Chojny-Duch, która poinformowa³a...

(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Panie Sena-
torze Cichoñ, proszê nie wychodziæ, bo mog¹ byæ
zaraz pytania do pana.)

... o pracach prowadzonych w resorcie finan-
sów, które maj¹ podobny cel do tego, jaki ma se-
nacka inicjatywa. Po dyskusji, po wymianie po-
gl¹dów po³¹czone komisje postanowi³y podtrzy-
maæ procedowanie nad tym projektem i jedno-
g³oœnie, 21 g³osami, postanowi³y podj¹æ uchwa³ê
o poparciu tej inicjatywy legislacyjnej.

Dopowiem tylko, ¿e ta podwójna sankcja, z jed-
nej strony administracyjna, z drugiej strony kar-
na, na gruncie ustawy karnej skarbowej ma za-
stosowanie w przypadku, kiedy podatnik jest oso-
b¹ fizyczn¹. W przypadku, gdy podatnik jest oso-
b¹ prawn¹, oczywiœcie ta sytuacja nie ma miej-
sca, bowiem na gruncie ustawy karnej skarbowej
winnym wykroczenia lub przestêpstwa karnego
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skarbowego mo¿e byæ osoba fizyczna. Propono-
wana zmiana dotyczy wiêc tej sytuacji, w której
trzydziestoprocentowa sankcja podatkowa
w przypadku ustalenia przez organ podatkowy in-
nej kwoty podatku od towarów i us³ug ani¿eli ta
wykazana w deklaracji przez podatnika, nak³ada-
³yby siê równie¿ na sankcjê karn¹, orzekan¹ na
podstawie przepisów ustawy karnej skarbowej.
W nowelizacji ustawy o podatku od towarów i us-
³ug proponujemy odst¹pienie od tej sankcji admi-
nistracyjnej, od tego trzydziestoprocentowego
podwy¿szenia podatku od towarów i us³ug w przy-
padku, gdy ta decyzja organu skarbowego doty-
czy osoby fizycznej, podatnika bêd¹cego osob¹ fi-
zyczn¹. A wiêc w tych sytuacjach nowelizacja do-
prowadzi do tego, ¿e nie bêdzie trzydziestoprocen-
towej sankcji w podatku od towarów i us³ug dla
podatnika bêd¹cego osob¹ fizyczn¹. Dziêkujê up-
rzejmie.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
W tym momencie mo¿ecie pañstwo zadawaæ

pytania zarówno senatorowi sprawozdawcy, jak
i upowa¿nionemu przedstawicielowi wniosko-
dawców, którym jest pan senator Cichoñ; to dla-
tego go zatrzyma³em.

Czy ktoœ z pañstwa senatorów…
Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Przemys³aw B³aszczyk:

Panie Senatorze Sprawozdawco, mam pytanie
w zwi¹zku z przedstawion¹ ustaw¹. Je¿eli teraz
jest taka sytuacja, ¿e podatnik zosta³ ukarany
trzydziestoprocentow¹ stawk¹ podatku naliczo-
nego nad nale¿ny oraz toczy siê wobec niego po-
stêpowanie karne skarbowe, to jak to bêdzie wy-
gl¹da³o? Czy urz¹d skarbowy odda mu te 30%,
a postêpowanie bêdzie dalej siê toczy³o?
Chcia³bym o to zapytaæ. Z tego, co pan senator tu-
taj raczy³ nam oœwiadczyæ, wynika, ¿e nie bêdzie
ju¿ tych 30% kary, tylko bêdzie postêpowanie ad-
ministracyjne karne skarbowe. Tak?

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Henryk WoŸniak:

Panie Marsza³ku! Proszê zwróciæ uwagê na
brzmienie art. 2 proponowanej nowelizacji, zgod-
nie z którym do spraw wszczêtych, a niezakoñczo-
nych przed dniem wejœcia w ¿ycie niniejszej usta-

wy stosuje siê przepisy ustawy, o której mowa
w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejsz¹ ustaw¹.
A wiêc wszystkie sprawy, które tocz¹ siê przed or-
ganami skarbowymi, bêd¹ rozstrzygane w trybie
nowelizacji, jeœli parlament tê nowelizacjê
uchwali.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê bardzo.
Nie ma wiêcej pytañ do panów senatorów.
W tym momencie chcia³bym powitaæ pani¹ mi-

nister El¿bietê Chojnê-Duch, a potem zapytaæ,
czy chcia³aby zabraæ g³os w sprawie tej¿e ustawy.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Finansów
El¿bieta Chojna-Duch:

Ja tylko tyle chcê powiedzieæ w imieniu rz¹du,
¿e rz¹d popiera ten projekt. Chcê poinformowaæ
równoczeœnie, ¿e w naszym projekcie, jeœli tak to
mo¿na okreœliæ, czyli rz¹dowym, który byæ mo¿e
dzisiaj lub jutro zostanie skierowany do zewnêtrz-
nych konsultacji, czyli do sta³ego komitetu Rady
Ministrów, likwidujemy ca³kowicie sankcjê trzy-
dziestoprocentow¹. Oczywiœcie zarówno jeden,
jak i drugi projekt likwiduje usterki wskazane
w wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego. Z pewno-
œci¹ obydwa projekty, ¿e tak powiem, spotkaj¹ siê
tutaj w czasie obrad i bêd¹ koordynowane wspól-
ne prace. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê bardzo, Pani Minister.
Czy ktoœ z pañstwa senatorów chcia³by zadaæ

pytanie pani minister? Nie. W takim razie dziêkujê
Dodyskusjiniktsiêniezapisa³,PanieSenatorze?
W takim razie zamykam fazê pytañ. Dziêkujê

przedstawicielom rz¹du.
Zamykam dyskusjê.
Og³aszam, ¿e g³osowanie w sprawie tej ustawy

zostanie przeprowadzone pod koniec posiedzenia
Senatu.

Dziêkujê bardzo. Zamknêliœmy punkt szósty.
Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu siód-

mego porz¹dku obrad: drugie czytanie projektu
uchwa³y w sprawie zmiany Regulaminu Senatu.

To projekt wniesiony przez grupê senatorów
zawarty w druku nr 99. Marsza³ek Senatu zgod-
nie z regulaminem skierowa³ projekt do Komisji
Ustawodawczej i Komisji Regulaminowej, Etyki
i Spraw Senatorskich. Pierwsze czytanie projektu
odby³o siê 23 kwietnia i 14 maja. Wspólne spra-
wozdanie zosta³o przygotowane. Sprawozdanie
jest w druku nr 99S.
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Przystêpujemy teraz do drugiego czytania. Jest
to przedstawienie Senatowi sprawozdania komi-
sji o projekcie uchwa³y, przeprowadzenie dysku-
sji oraz zg³aszanie wniosków.

Panie Senatorze Krzysztofie Kwiatkowski, bar-
dzo proszê na mównicê.

Senator Krzysztof Kwiatkowski:
Panie Marsza³ku! Panie, Panowie Senatorowie!
Po³aczone komisje, Komisja Ustawodawcza

oraz Komisja Regulaminowa, Etyki i Spraw Sena-
torskich, po rozpatrzeniu na wspólnym posiedze-
niu w pierwszym czytaniu przedstawionego przez
wnioskodawców projektu uchwa³y w sprawie zmia-
ny Regulaminu Senatu, wnosz¹ o odrzucenie tego
projektu. Wnioskodawcy, przedstawiaj¹c projekt
zmiany zapisów Regulaminu Senatu, zapropono-
wali w art. 53 ust. 1 Regulaminu Senatu, który mó-
wiosposobie zg³aszaniawniosku formalnegowmo-
mencie rozpoczêcia g³osowania, wprowadzenie do-
datkowego elementu, czyli mo¿liwoœci og³oszenia
przerwy ju¿ w momencie, gdy Wysoka Izba przy-
st¹pi³a do g³osowania nad danym projektem.

Dlaczego komisje podjê³y decyzjê o tym, ¿eby
zg³osiæ wniosek o odrzucenie tego projektu?
Zmiana zaproponowana w przedmiotowym pro-
jekcie uchwa³y Senatu w sprawie zmiany Regu-
laminu Senatu, umo¿liwiaj¹ca zg³oszenie wnios-
ku formalnego o og³oszenie przerwy w trakcie
g³osowania nad okreœlon¹ spraw¹ bêd¹c¹ w po-
rz¹dku obrad Senatu, czyli w praktyce ju¿ po za-
mkniêciu dyskusji lub wyst¹pieniu sprawo-
zdawcy komisji i po oznajmieniu przez mar-
sza³ka prowadz¹cego obrady, ¿e Senat przystê-
puje do g³osowania, naszym zdaniem by³aby
zmian¹ niekorzystn¹. Uwa¿amy, ¿e obecna regu-
lacja jest prawid³owa i wystarczaj¹ca, s³u¿y po-
rz¹dkowi, skupieniu uwagi na sali i umo¿liwia
sprawne g³osowanie w wielu przypadkach,
o czym zreszt¹ mówi¹ wnioskodawcy, kiedy
wniosków w danym punkcie jest bardzo du¿o.
Uwa¿amy, ¿e wprowadzenie tej zmiany mog³oby
w efekcie doprowadziæ do sytuacji, ¿e senatoro-
wie g³osuj¹cy pope³nialiby b³êdy wynikaj¹ce
z pewnego zamieszania proceduralnego, które
przy pojawiaj¹cych siê takich wnioskach mog³o-
by na sali wyst¹piæ. Ponadto przypominamy, ¿e
choæ czasami takie przerwy s¹ potrzebne, jak
mówi¹ wnioskodawcy, to nawet bez tego zapisu,
który zaproponowali w swoim druku, niewyklu-
czone jest og³oszenie przerwy przez marsza³ka
z jego w³asnej inicjatywy tak¿e w trakcie g³oso-
wania. Wynika to z art. 8 ust. 1 pkt 7 Regulaminu
Senatu, który reguluje ogólne zasady prowadze-
nia obrad przez marsza³ka Senatu. Co wiêcej,
uwa¿amy, ¿e zaproponowana zmiana jest nieko-
rzystna, poniewa¿ niewykluczone jest zg³oszenie

przez senatora wniosku formalnego o og³oszenie
przerwy ju¿ po zakoñczeniu g³osowania nad
okreœlonym punktem porz¹dku obrad, a przed
g³osowaniem nad kolejnym punktem porz¹dku
obrad. Mówiê o tym, dlatego ¿e jednym z argu-
mentów podnoszonych przez wnioskodawców
by³o to, i¿ czasami w porz¹dku obrad jest bardzo
wiele punktów, które s¹ poddawane pod g³oso-
wanie. Ale nic nie stoi na przeszkodzie, ¿eby po
przeg³osowaniu jednego z punktów, a przed g³o-
sowaniem nad kolejnym jakikolwiek uczestnik
posiedzenia, jacykolwiek pani czy pan senator
taki wniosek wtedy zg³osili.

Kolejnym argumentem, który przemawia za
tym, ¿eby tej propozycji zmiany regulaminu nie
przyj¹æ, jest sytuacja, któr¹ tak¿e muszê prze-
stawiæ, opieraj¹c siê na pewnych przyk³adach.
W najdalej id¹cym scenariuszu… Ja oczywiœcie
takiego scenariusza w siódmej kadencji Senatu,
przy tak wspania³ym sk³adzie tej Izby z obu
stron, zarówno ze strony wnioskodawców, czyli
klubu senackiego PiS, jak i Platformy, nie zak³a-
dam, ale stanowi¹c przepisy, musimy pamiêtaæ
i troszkê myœleæ o rozwi¹zaniach, które funkcjo-
nowa³yby w dalszej przysz³oœci. O czym mówiê?
Je¿eli ju¿ w trakcie tej kadencji Senatu przy g³o-
sowaniu nad ustaw¹ bud¿etow¹ mieliœmy sto
osiemdziesi¹t trzy g³osowania, co zreszt¹ pod-
nosz¹ senatorowie wnioskodawcy, to proszê so-
bie wyobraziæ tak¹ hipotetyczn¹ sytuacjê. Po-
wiedzmy, ¿e zmieniliœmy regulamin w postulo-
wanym przez wnioskodawców zakresie. Gdyby
wtedy – gdyby, co podkreœlam, bowiem absolut-
nie w tej kadencji Senatu tego nie zak³adam –
pojawi³a siê pokusa wykorzystania zapropono-
wanej zmiany do obstrukcji obrad Senatu, to
proszê sobie wyobraziæ czysto hipotetyczn¹ sy-
tuacjê, ¿e przy stu osiemdziesiêciu trzech g³oso-
waniach pojawiaj¹ siê sto osiemdziesi¹t trzy
wnioski o przerwê. Przy ka¿dym takim wniosku
formalnym pan marsza³ek musi dopuœciæ co
najmniej jeden g³os za i jeden g³os przeciw – nie
mówiê ju¿ o tym, ¿e czasami temperatura jest
taka, i¿ tych wniosków pojawia siê wiêcej – a to
spowodowa³oby, ¿e tego typu g³osowania trwa-
³yby ponad osiemnaœcie godzin. Ja oczywiœcie
mówiê o sytuacji hipotetycznej; nie zak³adam,
¿e to jest cel, który przyœwieca wnioskodawcom,
ale tak¿e to musimy mieæ na uwadze, poniewa¿
wprowadzamy okreœlone rozwi¹zanie regulami-
nowe, które bêdzie skutkowaæ tak w tej, jak
w ka¿dej kolejnej kadencji.

I ostatni argument za tym, ¿eby pozostawiæ
obecny zapis w Regulaminie Senatu, który
chcia³bym pañstwu przedstawiæ. Otó¿ zapis w Re-
gulaminie Senatu jest to¿samy z zapisem w Regu-
laminie Sejmu, a nawet, powiedzia³bym, bardziej
liberalny. Regulamin Sejmu tê sam¹ sprawê re-
guluje w swoim art. 188. Stanowi on, ¿e po za-
mkniêciu dyskusji marsza³ek Sejmu oznajmia, i¿
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Sejm przystêpuje do g³osowania; od tej chwili
mo¿na zabieraæ g³os tylko w celu zg³oszenia lub
uzasadnienia wniosku formalnego o sposobie lub
porz¹dku g³osowania – i to jest zapis to¿samy z za-
pisem, który znajduje siê w Regulaminie Senatu.
Ale proszê zwróciæ uwagê na dalsz¹ czêœæ tego za-
pisu, która brzmi: „i to jedynie przed wezwaniem
pos³ów przez marsza³ka do g³osowania”. Czyli za-
pis w Regulaminie Sejmu jest nawet bardziej re-
strykcyjny ni¿ ten w Regulaminie Senatu.

Bior¹c te wszystkie argumenty pod uwagê,
w imieniu po³¹czonych komisji, Komisji Ustawo-
dawczej oraz Komisji Regulaminowej, Etyki
i Spraw Senatorskich, wnoszê o odrzucenie pro-
jektu zmiany Regulaminu Senatu przedstawione-
go w druku, który referowa³em. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Panie Senatorze, mo¿e bêdzie pan ³askaw zo-

staæ.
W tym momencie zaczyna siê faza pytañ. Teore-

tycznie powinny to byæ pytania zarówno do sena-
tora sprawozdawcy, jak i do upowa¿nionego
przedstawiciela wnioskodawców. Jest nim pan
senator Wiatr, który jest chory, w zwi¹zku z tym
nie mo¿e odpowiadaæ na pañstwa pytania. Jeœli
chc¹ pañstwo zadawaæ pytania jedynie senatoro-
wi Kwiatkowskiemu, to proszê bardzo.

Widzê, ¿e w takim razie…
A, proszê bardzo, pan senator Zbigniew Ci-

choñ.
Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Zbigniew Cichoñ:
Panie Senatorze, czy nie uwa¿a pan, ¿e z przy-

czyn natury czysto praktycznej, tak jak to by³o
podczas g³osowania nad stu osiemdziesiêcioma
kilkoma wnioskami, jest jednak realna potrzeba
zapewnienia przerwy? Pan siê tu powo³uje na art. 8
ust. 1 pkt 7, który daje inicjatywê marsza³kowi Se-
natu. Ale je¿eli marsza³ek Senatu takiej inicjatywy
nie przejawia, to a¿ siê prosi, ¿eby impuls wyszed³
od któregoœ z senatorów. A wiadomo, ¿e jest nie-
rozs¹dne, ¿eby przetrzymywaæ senatorów czasami
przez kilka godzin bez mo¿liwoœci zarz¹dzenia
przerwy. Wszyscy jesteœmy ludŸmi i mamy okreœ-
lone potrzeby, nie bêdê tego bli¿ej wyjaœnia³.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Krzysztof Kwiatkowski:
Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!

Ja pójdê tropem swojego myœlenia i powiem, ¿e
tak jak nie zak³adam z³ej woli ze strony wniosko-

dawców, to znaczy tego, ¿e zaproponowane zmia-
ny w regulaminie mog³yby, co jest, podkreœlê,
moim zdaniem, konstrukcj¹ czysto hipotetyczn¹,
s³u¿yæ jednak do stosowania pewnej formy ob-
strukcji posiedzenia Senatu, tak samo absolutnie
nie zak³adam z³ej woli ze strony marsza³ka Sena-
tu. Je¿eli pojawi¹ siê jakieœ wzglêdy, a ich paleta
jest oczywiœcie ogromna, zaczynaj¹c od, powie-
dzia³bym, czysto biologicznych, to jestem g³êboko
przekonany, ¿e marsza³ek prowadz¹cy obrady bê-
dzie absolutnie otwarty na to, ¿eby zarz¹dziæ prze-
rwê w prowadzonym posiedzeniu.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Ad vocem, Panie Senatorze. Ja mogê siê zobo-

wi¹zaæ, Panie Senatorze Zbigniewie Cichoniu, ¿e
je¿eli bêdê mia³ poczucie, ¿e propozycja przerwy
w czasie g³osowañ wynika ze wzglêdów fizjologicz-
nych, a nie polityczno-ideologicznych, natych-
miast tak¹ przerwê og³oszê. (Oklaski)

(Senator Zbigniew Cichoñ: Je¿eli mo¿na jesz-
cze…)

Proszê bardzo. Pan senator ma nastêpne pyta-
nie, tak? Proszê bardzo.

Senator Zbigniew Cichoñ:
Tak. Dr¹¿¹c temat dalej, powiem, ¿e ja, proszê

pañstwa, uwa¿am, ¿e nie ma potrzeby, ¿eby kto-
kolwiek opowiada³ siê, z jakich przyczyn domaga
siê tej przerwy, a zw³aszcza t³umaczy³ siê ze stanu
swojego organizmu w konkretnym momencie.
W zwi¹zku z tym proponujê inne rozwi¹zanie.

¯eby zapobiec temu, o czym mówi³ pan senator
Kwiatkowski, mo¿liwoœci wykorzystywania
wniosków w celu obstrukcji postêpowania, mo¿-
na przyj¹æ zasadê, ¿e je¿eli zosta³ z³o¿ony pier-
wszy wniosek o przerwê, to nastêpny nie mo¿e byæ
z³o¿ony wczeœniej ni¿ na przyk³ad po up³ywie go-
dziny. S¹ takie mo¿liwoœci, wszystko mo¿na prze-
widzieæ, a dziêki temu na pewno nie bêdzie ob-
strukcji procesowej.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Panie Senatorze?

Senator Krzysztof Kwiatkowski:
Panie Marsza³ku! Szanowni Pañstwo! To, co za-

proponowa³ pan senator Cichoñ, nie znajduje siê
oczywiœcie w projekcie. Ja tylko mogê powiedzieæ,
¿e projekt, który zosta³ przedstawiony przez grupê
senatorów wnioskodawców, zosta³ negatywnie
zaopiniowany przez po³¹czone komisje.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo.
Rozumiem, ¿e nie ma wiêcej pytañ do pana se-

natora sprawozdawcy.
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Dziêkujê, Panie Senatorze.
Otwieram i od razu zamykam dyskusjê.
Informujê, ¿e moglibyœmy przyst¹piæ do g³oso-

wania, ale oczywiœcie g³osowanie przeprowadzo-
ne bêdzie razem z g³osowaniami nad pozosta³ymi
punktami porz¹dku obrad pod koniec posiedze-
nia Wysokiej Izby.

Wysoki Senacie, w tym momencie powinniœmy
przyst¹piæ do rozpatrzenia punktu ósmego.

Czy pan rzecznik…
(G³os z sali: Jest w kuluarach.)
Czy mo¿na by uprzejmie zaprosiæ pana rzecz-

nika?
(Rozmowy na sali)
Proszê pañstwa, posiedzenie Senatu trwa

nadal, nie ma przerwy, jest taki moment przej-
œciowy.

Witam serdecznie. Czy mogê od razu prosiæ pa-
na rzecznika na mównicê?

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu ós-
mego porz¹dku obrad: informacja Rzecznika
Praw Obywatelskich o dzia³alnoœci w 2007 r.,
z uwagami o stanie przestrzegania wolnoœci
i praw cz³owieka i obywatela.

Jest rzecznik praw obywatelskich, pan Janusz
Kochanowski, witam serdecznie i proszê o zabra-
nie g³osu.

Przypominam, ¿e rzecznik corocznie informuje
Sejm i Senat o swojej dzia³alnoœci oraz o stanie
przestrzegania wolnoœci i praw cz³owieka i obywa-
tela. Komisja Praw Cz³owieka i Praworz¹dnoœci
zapozna³a siê z przedstawion¹ przez rzecznika
praw obywatelskich informacj¹ i poinformowa³a
o tym marsza³ka Senatu.

Proszê bardzo, Panie Rzeczniku.

Rzecznik Praw Obywatelskich
Janusz Kochanowski:
WielceSzanownyPanieMarsza³ku!Wysoka Izbo!
Mam zaszczyt przedstawiæ Wysokiemu Senato-

wi informacjê o dzia³alnoœci rzecznika praw oby-
watelskich, wraz z uwagami o stanie przestrzega-
nia praw i wolnoœci obywatelskich, za rok 2007.

Proszê mi wybaczyæ, ¿e jak zwykle moje wy-
st¹pienie zacznê od przedstawienia szczegó³o-
wych danych liczbowych.

W 2007 r. do rzecznika wp³ynê³o piêædziesi¹t
siedem tysiêcy piêæset siedem spraw. Notabene
w okresie od 1988 r. ich liczba przekroczy³a dzie-
wiêæset tysiêcy. Niektóre liczby – bêdê je podawa³
dla porównania – bêd¹ dotyczy³y okresu ca³ego
dwudziestolecia z uwagi na przypadaj¹c¹ w tym
roku dwudziest¹ rocznicê powstania urzêdu
rzecznika praw obywatelskich w Polsce.

W okresie objêtym informacj¹, to jest w ro-
ku 2007, rozpatrzono trzydzieœci cztery tysi¹ce
sto dziewiêædziesi¹t dziewiêæ nowych spraw,

w tym trzynaœcie tysiêcy sto dziewiêædziesi¹t czte-
ry przyjêto do prowadzenia. W dziewiêtnastu ty-
si¹cach piêciuset szeœciu sprawach wskazano
wnioskodawcy przys³uguj¹ce mu œrodki dzia³a-
nia. We wszystkich dzia³ach odnotowano zasa-
dniczy wzrost liczby spraw wp³ywaj¹cych do
rzecznika.

Aby nie byæ zbyt szczegó³owym, powiem jedy-
nie, ¿e ogó³em w roku ubieg³ym wp³ynê³o o 14%
spraw wiêcej ni¿ w roku poprzednim, to jest w ro-
ku 2006. W ca³ym dwudziestoleciu, jak wspo-
mnia³em, ich liczba przekroczy³a dziewiêæset ty-
siêcy i nale¿y siê spodziewaæ, ¿e w ci¹gu roku ka-
lendarzowego przekroczony zostanie milion.
W tym czasie wp³ynê³o piêæset trzydzieœci tysiêcy
nowych spraw, a dwieœcie dwadzieœcia dwa ty-
si¹ce przyjêto do prowadzenia.

W biurze rzecznika w roku ubieg³ym przyjêto
piêæ tysiêcy oœmiuset dwudziestu trzech intere-
santów oraz przeprowadzono dwadzieœcia jeden
tysiêcy szeœæset dwadzieœcia dziewiêæ rozmów te-
lefonicznych, udzielaj¹c wyjaœnieñ i porad.

W ponad 19% spraw uzyskano rozwi¹zanie po-
zytywne dla obywatela, w ponad 13% spraw
rzecznik odst¹pi³ od dalszego prowadzenia spra-
wy, a w oko³o 55% spraw nie potwierdzi³y siê za-
rzuty wnioskodawcy.

Oczywiœcie rzecznik nie pe³ni wy³¹cznie roli
ksi¹¿ki skarg i za¿aleñ. Niezale¿nie od kierowa-
nych do niego skarg wiele zagadnieñ podejmuje
z w³asnej inicjatywy, wykorzystuj¹c szerok¹ gamê
przys³uguj¹cych mu œrodków prawnych. Obecny
rzecznik wyj¹tkowo czêsto, zarówno w 2007 r.,
jak i w 2006 r., podejmowa³ sprawy z urzêdu, czyli
z w³asnej inicjatywy. Takich spraw indywidual-
nych i generalnych w 2006 r., czyli poprzednim,
by³o o 50–100% wiêcej ni¿ w poszczególnych la-
tach poprzednich kadencji, a w roku sprawo-
zdawczym, czyli 2007, liczba takich spraw, to jest
podejmowanych z w³asnej inicjatywy, wzros³a
o dalsze 100%. Oczywiœcie s¹ to g³ównie wy-
st¹pienia bêd¹ce reakcj¹ na doniesienia medial-
ne, które w biurze rzecznika s¹ uwa¿nie œledzone
i analizowane. Chcia³bym zauwa¿yæ, ¿e jest to jed-
na z cech charakteryzuj¹cych dzia³anie rzecznika
pi¹tej kadencji.

W 2007 r. rzecznik skierowa³ czterysta piêæ wy-
st¹pieñ problemowych, w tym sto siedemdziesi¹t
osiem o podjêcie inicjatywy prawodawczej. Skie-
rowa³ te¿ dwadzieœcia szeœæ wniosków do Trybu-
na³u Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodno-
œci przepisów z aktami wy¿szego rzêdu. Notabene
rzecznik jest najczêstszym klientem Trybuna³u
Konstytucyjnego. By³o te¿ piêtnaœcie zawiado-
mieñ o przyst¹pieniu do postêpowañ ze skargi
konstytucyjnej, siedem pytañ prawnych do S¹du
Najwy¿szego, siedem skarg kasacyjnych do Na-
czelnego S¹du Administracyjnego. O przesz³o
45% w porównaniu z 2006 r. wzros³a liczba wy-
st¹pieñ o podjêcie inicjatywy ustawodawczej.
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W sumie wszystkich wyst¹pieñ o charakterze
generalnym by³o piêæset trzydzieœci szeœæ, wobec
czterystu osiemdziesiêciu piêciu w roku 2006
i dwustu czterdziestu czterech w roku 2005. Taki
wzrost, blisko dwu- i dwuipó³krotny, liczby wy-
st¹pieñ o charakterze generalnym oraz dwu-
i trzykrotny wzrost liczby spraw podejmowanych
z w³asnej inicjatywy s¹ tak du¿e, ¿e nie mog¹ dalej
biec w tym tempie. Tak¿e czternastoprocentowy
wzrost liczby spraw wp³ywaj¹cych w ostatnim ro-
ku do mojego urzêdu ka¿e siê zastanowiæ nad jego
wydolnoœci¹. Ten ostatni wzrost, podobnie jak
dziesiêcioprocentowy wzrost liczby przeprowa-
dzanych rozmów telefonicznych i udzielanych t¹
drog¹ porad, rodzi tak¿e pytanie o przyczyny. Nie
potrafiê rozstrzygn¹æ, czy przyrost ten jest wyni-
kiem z³ego funkcjonowania odpowiednich insty-
tucji, czy jest wynikiem oczekiwanego i po¿¹dane-
go wzrostu œwiadomoœci prawnej wnioskodaw-
ców, czy wreszcie rosn¹cej œwiadomoœci istnienia
urzêdu rzecznika praw obywatelskich. Byæ mo¿e
ka¿dy z tych czynników ma w tym wzroœcie swój
udzia³.

Wspomnia³em o dwudziestoleciu istnienia
urzêdu rzecznika praw obywatelskich w Polsce.
Przypomnê, ¿e urz¹d rzecznika, powo³any ustaw¹
o rzeczniku praw obywatelskich z dnia 15 lipca
1987 r., rozpocz¹³ swoj¹ dzia³alnoœæ w roku 1988.
W zwi¹zku z t¹ rocznic¹ 15 maja bie¿¹cego roku
na Zamku Królewskim w Warszawie w obecnoœci
przedstawicieli najwy¿szych w³adz pañstwowych,
reprezentantów Unii Europejskiej, mediów, in-
stytucji naukowych, organizacji obywatelskich
oraz ombudsmanów z kilkudziesiêciu krajów od-
by³a siê uroczysta sesja naukowa. Chcia³bym, ko-
rzystaj¹c z tej okazji, podziêkowaæ wicemar-
sza³kowi Senatu Zbigniewowi Romaszewskiemu
za wyst¹pienie w czêœci inauguracyjnej, które sta-
nowi³o nie tylko wyraz uznania dla osi¹gniêæ
urzêdu rzecznika praw obywatelskich, ale dowód
bardzo dobrych, mam nadziejê, relacji miêdzy
urzêdem rzecznika praw obywatelskich a Sena-
tem. Chcia³bym tak¿e podziêkowaæ za obecnoœæ
w czêœci inauguracyjnej panu marsza³kowi Sena-
tu Bogdanowi Borusewiczowi.

Proszê pozwoliæ, ¿e z uwagi na nie tylko symbo-
liczne, ale równie¿ merytoryczne znaczenie ob-
chodów dwudziestej rocznicy istnienia urzêdu,
poœwiêcê im nieco wiêcej czasu. W trakcie tych
obchodów mia³y miejsce dwie sesje naukowe.
Pierwsza by³a zatytu³owana „Wolnoœæ, prawda,
sprawiedliwoœæ” i odby³a siê z udzia³em profesora
Alaina Besancona i doktora Joachima Gaucka.
W czasach, w których prze¿ywamy nadmiar regu-
lacji prawnych, w tym inflacjê mno¿¹cych siê
wszelkiego rodzaju praw cz³owieka, istnieje po-
trzeba okreœlenia praw podstawowych, do któ-
rych wszystkie inne da siê sprowadziæ. Tego ro-

dzaju prawami podstawowymi s¹, moim zda-
niem, prawo do wolnoœci, prawdy i sprawiedliwo-
œci. St¹d wybór tematów tej konferencji. Drug¹
czêœæ konferencji, z wyst¹pieniami miêdzy innymi
ombudsmanów ze Szwecji, Dani i Ukrainy, prze-
wodnicz¹cego Europejskiego Instytutu Ombud-
smana, poœwiêcono modelowi i funkcjom ombud-
smana. Goœæmi specjalnymi obchodów by³a ro-
dzina pañstwa Olewników, a goœciem honorowym
pani Kesang Yangkyi Takla, przedstawiciel Jego
Œwi¹tobliwoœci Dalajlamy. Na zakoñczenie obrad
wystosowano apel do w³adz chiñskich o prze-
strzeganie praw cz³owieka w Chinach i Tybecie.

Obchody cieszy³y siê niespotykanym zaintere-
sowaniem, o czym mo¿e œwiadczyæ bardzo du¿a li-
czba uczestników, która przekroczy³a trzysta
piêædziesi¹t osób. Przy okazji tych obchodów
chcieliœmy jednak osi¹gn¹æ znacznie wiêcej, ni¿
zwykle siê osi¹ga w takich przypadkach. Po³¹czy-
liœmy je z publikacjami opracowañ i rezultatów
wa¿nych badañ dotycz¹cych przestrzegania praw
cz³owieka i obywatela. Wa¿nych zarówno dla na-
szych obywateli, jak i goœci zagranicznych.

Pierwszym tego rodzaju opracowaniem by³o
przygotowane w roku ubieg³ym przez zespó³ pra-
cowników biura, pod kierunkiem doktora Janu-
sza Zagórskiego, opracowanie poœwiêcone wyko-
naniu œrodków probacji i readaptacji skazanych
w Polsce, oparte na wielomiesiêcznych bada-
niach, których rezultaty zosta³y przekazane do
wykorzystania ministrowi sprawiedliwoœci. Ba-
dania te mia³y trzy podstawowe cele: wykazaæ, jak
przestrzegane s¹ prawa osób poddanych tym
œrodkom, przedstawiæ warunki i mo¿liwoœci wy-
konywania zadañ przez s³u¿bê kuratorów dla do-
ros³ych, propagowaæ ideê szerokiego stosowania
œrodków probacji w Polsce jako mo¿liwej, w pew-
nym zakresie, alternatywy dla kary pozbawienia
wolnoœci. Stanowi³y one kontynuacjê i uzupe³nie-
nie obszernego opracowania dotycz¹cego stoso-
wania tymczasowego aresztowania, które jeszcze
w lutym 2007 skierowa³em do ministra sprawied-
liwoœci, a tak¿e przewodnicz¹cych sejmowej Ko-
misji Sprawiedliwoœci i Praw Cz³owieka oraz se-
nackiej Komisji Praw Cz³owieka i Praworz¹dno-
œci, a ponadto do generalnego dyrektora S³u¿by
Wiêziennej.

We wnioskach tego opracowania stwierdzono
miêdzy innymi, i¿ nale¿y podj¹æ zdecydowane
dzia³ania maj¹ce na celu ograniczenie przelu-
dnienia jednostek penitencjarnych, które stano-
wi szczególn¹ uci¹¿liwoœæ dla osób tymczasowo
aresztowanych. Nale¿y uznaæ, ¿e tymczasowe
aresztowanie jest ci¹gle jeszcze jednym z czêœciej,
byæ mo¿e zbyt czêsto, stosowanych œrodków za-
pobiegawczych. Istnieje potrzeba wprowadzenia
do polskiej procedury karnej górnej granicy czasu
stosowania tymczasowego aresztowania. Istnieje
te¿ potrzeba ustalenia katalogu przes³anek od-
mowy wydania zgody na widzenie z tymczasowo
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aresztowanym oraz okreœlenia œrodków zaskar¿e-
nia przys³uguj¹cych na wydane w tym przedmio-
cie zarz¹dzenie. Istnieje równie¿ potrzeba ograni-
czenia mo¿liwoœci stosowania tymczasowego are-
sztowania w stosunku do kobiet ciê¿arnych.

Niezale¿nie od krytyki istniej¹cego stanu rze-
czy oraz wysuwanych postulatów dotycz¹cych je-
go poprawy warto podkreœliæ niedostrzegane po-
zytywne zmiany w postaci zarówno spadku liczby
osób tymczasowo aresztowanych, jak równie¿
zmniejszania siê liczby osób tymczasowo areszto-
wanych w stosunku do ogó³u populacji wiêzien-
nej. W latach 2001–2007 stosunek ten siê zmie-
nia³ – i proszê pañstwa senatorów o zwrócenie na
to uwagi – w ten sposób, ¿e najpierw to by³o
28,5%, potem 26, 23, 18,7, 17,4, 16,7%, a w koñ-
cu w roku ubieg³ym 13% osób tymczasowo are-
sztowanych w stosunku do ogó³u populacji wiê-
ziennej. Œrednia europejska wynosi³a w tym cza-
sie oko³o 20–23%. Jeœli chodzi o liczby bezwzglê-
dne, to tymczasowe aresztowanie wykonywano
odpowiednio w stosunku do: dwudziestu dwóch
tysiêcy siedmiuset trzydziestu osób, nastêpnie
dwudziestu tysiêcy oœmiuset dziewiêædziesiêciu,
osiemnastu tysiêcy dwustu czterdziestu, piêtna-
stu tysiêcy, trzynastu tysiêcy, czternastu tysiêcy
i wreszcie jedenastu tysiêcy czterysta czterdzieœci
jednej osoby w 2007 r. A w dniu 30 kwietnia
2008 r. w jednostkach penitencjarnych przeby-
wa³o dziesiêæ tysiêcy dwieœcie siedemdziesi¹t sie-
dem osób tymczasowo aresztowanych. Na prze-
strzeni tego okresu, od 2001 r., nast¹pi³o obni¿e-
nie liczby tymczasowo aresztowanych o wiêcej ni¿
po³owê. Tego rodzaju tendencja wymaga zapa-
miêtania i docenienia.

Ci¹gle budzi niepokój d³ugotrwa³oœæ niektó-
rych aresztów. Siedemset piêædziesi¹t szeœæ trwa-
³o powy¿ej szeœciu miesiêcy do jednego roku,
dwieœcie szeœæ trwa³o powy¿ej dwunastu miesiêcy
do dwóch lat, a osiem nawet powy¿ej dwóch lat.

Jeœli chodzi o przeciêtny czas trwania tymcza-
sowego aresztowania, to wynosi on w Polsce oko³o
piêciu i pó³ miesi¹ca. Jest on nieco d³u¿szy ni¿ na
przyk³ad we Francji, gdzie wynosi cztery mie-
si¹ce, ale krótszy ni¿ na przyk³ad w Portugalii –
osiem miesiêcy, czy na S³owacji – czternaœcie mie-
siêcy. Specjalnie podajê wszystkie te liczby bar-
dzo dok³adnie, aby sprostowaæ niektóre negaty-
wne i niekoniecznie s³uszne stereotypy, jakie pa-
nuj¹ w naszej opinii publicznej. Generalnie sy-
tuacja nie jest tak niepokoj¹ca, jak mo¿na by
wnioskowaæ z informacji czerpanych z mediów,
ale wymaga sta³ego monitoringu i dzia³añ na rzecz
jej dalszej poprawy.

Drugim, nie mniej wa¿nym dzie³em by³ równie¿
prezentowany podczas obchodów dwudziestole-
cia raport grupy badaczy z kilku krajów pod kie-
runkiem profesora Jo Carby-Halla, który by³ pre-

zentowany po angielsku, „The Treatment of Polish
and other A8 economic migrants in the European
Union Member States”. Zosta³ on zaprezentowa-
ny zarówno ombudsmanom krajów, z których po-
chodzi emigracja zarobkowa, tych, które 1 maja
2004 r. przyst¹pi³y do Unii Europejskiej, jak i kra-
jów docelowych. Niektóre, tak jak na przyk³ad
Polska, nale¿¹ zarówno do krajów przyjmuj¹cych,
jak i wysy³aj¹cych migrantów. Przedstawiciel-
stwo polskie przy Unii Europejskiej przygotowuje
obecnie prezentacjê tego raportu w Brukseli, któ-
r¹ planuje na 15 wrzeœnia. Bezpoœrednio przed
lub zaraz po prezentacji w Brukseli zamierzamy
przeprowadziæ prezentacjê wersji polskiej raportu
w Warszawie.

Trzecim, œmiem twierdziæ, unikalnym w skali
œwiatowej opracowaniem jest rezultat pó³toraro-
cznej pracy grupy najwybitniejszych polskich
ekspertów pod przewodnictwem profesora Dariu-
sza Kijowskiego, którzy przygotowali projekt roz-
wi¹zañ przepisów ogólnych prawa administracyj-
nego. Jest on rezultatem dorobku polskiej do-
ktryny prawa administracyjnego i osi¹gniêæ s¹do-
wnictwa zajmuj¹cego siê wyk³adni¹ tej ga³êzi pra-
wa. Przygotowany zosta³ zarówno w wersji pol-
skiej, jak i angielskiej, abym móg³ zainteresowaæ
nim moich zagranicznych kolegów. W najbli¿-
szym czasie chcia³bym zainteresowaæ nim pod-
mioty posiadaj¹ce inicjatywê ustawodawcz¹, li-
cz¹c na to, ¿e wprowadzenie tego rodzaju roz-
wi¹zañ, s³u¿¹cych realizacji prawa do dobrej ad-
ministracji, mo¿e stanowiæ jeden z przyk³adów
mo¿liwej wspó³pracy ponad podzia³ami politycz-
nymi.

Wszystkie wymienione publikacje dotyczy³y
traktowanych jako priorytetowe w ubieg³ym roku
zadañ, jakimi by³y emigracja zarobkowa i prawa
pracowników podejmuj¹cych pracê za granic¹,
problematyka zwi¹zana z zatrzymaniami, tym-
czasowym aresztowaniem i odbywaniem kary po-
zbawienia wolnoœci oraz realizacj¹ prawa do do-
brej administracji. Wszystkie te publikacje maj¹
pañstwo senatorowie wy³o¿one na stole, który jest
przy wejœciu do tej sali, jeœli one tam jeszcze s¹.

(Senator Henryk WoŸniak: S¹.)
S¹. Zatem wszyscy pañstwo, którzy siê jeszcze

nie zaopatrzyli, maj¹ szansê to uczyniæ.
Czwart¹ publikacj¹ prezentowan¹ podczas ob-

chodów by³a ksiêga jubileuszowa, która ma upa-
miêtniæ te obchody. Jeœli w dorocznej informacji
dla Wysokiej Izby pozwalam sobie wspomnieæ
o tym wydawnictwie, to dlatego, ¿e nie jest to
standardowa ksiêga jubileuszowa, któr¹ siê
zwyk³o przy tego rodzaju okazjach wydawaæ. Jest
to czterotomowe pomnikowe wydawnictwo. Sk³a-
da siê ono z najwa¿niejszych aktów praw cz³owie-
ka i obywatela w historii, poczynaj¹c od edyktu
cesarza Karakalli z 212 r., a koñcz¹c na Karcie
Narodów Zjednoczonych z 1985 r., które znalaz³y
siê w tomie pierwszym; wyboru licz¹cego ponad
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osiemset stron aktualnie obowi¹zuj¹cych doku-
mentów prawa miêdzynarodowego dotycz¹cych
praw cz³owieka, które znajduj¹ siê w tomie dru-
gim; antologii najwa¿niejszych w historii tekstów
dotycz¹cych praw cz³owieka od Moj¿esza do Be-
nedykta XVI, poprzez Arystotelesa, Cycerona,
Grotiusa, Johna Stuarta Milla, Rowlsa, które
tworz¹ dorobek cywilizacyjny w tej dziedzinie kul-
tury, to sk³ada siê na tom trzeci; a dopiero tom
czwarty dotyczy samej pracy urzêdu.

Wydawnictwo to bêdzie, mam nadziejê, przez
lata, a mo¿e dziesiêciolecia, nie tylko przypomina-
³o o dwudziestej rocznicy i pracy urzêdu rzecznika
praw obywatelskich, ale przede wszystkim bêdzie
s³u¿y³o pomoc¹ wszystkim, którzy prawami cz³o-
wieka i obywatela siê zajmuj¹. Bêdzie mia³o zna-
czenie dla upowszechnienia i rozwoju tej dziedzi-
ny wiedzy w naszym kraju.

Trzy pierwsze tomy, to jest bez tomu dotycz¹ce-
go dwudziestolecia urzêdu, zamierzamy wydaæ
równie¿ po rosyjsku i po angielsku, byæ mo¿e przy
pomocy partnerów zagranicznych.

Mówi¹c o urzêdzie rzecznika praw obywatel-
skich, warto, jak s¹dzê, w tym miejscu powiedzieæ
o kwestiach zwi¹zanych z poszerzonym ostatnio
zakresem dzia³ania i kompetencjami urzêdu. Na
podstawie uchwa³y Rady Ministrów z 25 maja
2005 r. minister sprawiedliwoœci z pocz¹tkiem bie-
¿¹cego roku powierzy³ rzecznikowi praw obywatel-
skich pe³nienie funkcji krajowego mechanizmu
prewencji w rozumieniu art. 3 Protoko³u Fakulta-
tywnego do Konwencji w zakresie zakazu stosowa-
nia tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub
poni¿aj¹cego traktowania albo karania.

Od dnia wyznaczenia rzecznika do pe³nienia
funkcji krajowego mechanizmu prewencji do dnia
dzisiejszego zespo³y merytoryczne zajmuj¹ce siê
ochron¹ praw osób pozbawionych wolnoœci prze-
prowadzi³y wizytacje zapobiegawcze w zak³adach
karnych, w aresztach œledczych, w pomieszcze-
niu dla osób zatrzymanych jednostek organiza-
cyjnych Policji, w policyjnej izbie dziecka, w izbie
wytrzeŸwieñ, w schronisku dla nieletnich, w za-
k³adzie poprawczym, w placówkach Stra¿y Grani-
cznej, w areszcie w celu wydalenia, w oœrodkach
dla cudzoziemców ubiegaj¹cych siê o nadanie
statusu uchodŸcy lub azylu, w zak³adach opieki
zdrowotnej, takich jak szpitale psychiatryczne,
oraz w jednostkach wojskowych. Zgodnie jednak
z art. 19 protoko³u wizytacje zapobiegawcze maj¹
byæ przeprowadzane w sposób regularny we
wszystkich miejscach izolacji, których ³¹cznie
jest w Polsce oko³o tysi¹ca. Zbyt ma³a liczba wizy-
tacji zapobiegawczych w pierwszej po³owie
2008 r. i brak mo¿liwoœci jej zwiêkszenia spowo-
dowany zosta³ brakiem odpowiednich œrodków
i niezmienn¹ liczb¹ etatów zespo³ów wizytu-
j¹cych.

Polska oczywiœcie nie mo¿e naraziæ siê na za-
rzut nieimplementowania w sposób odpowiedni
protoko³u fakultatywnego, na zarzut niedostoso-
wania siê do zaleceñ Stowarzyszenia Zapobiega-
nia Torturom. Przypadek œmierci w wyniku straj-
ku g³odowego obywatela rumuñskiego Claudio
Crulica powinien stanowiæ dla nas tragiczne me-
mento.

Przypomnê, ¿e protokó³ zobowi¹zuje ka¿de
pañstwo do udostêpnienia œrodków niezbêd-
nych krajowemu mechanizmowi prewencji do
efektywnej dzia³alnoœci. Oznacza to, ¿e Ÿród³a fi-
nansowe i osobowe mechanizmu musz¹ umo¿li-
wiaæ dokonywanie wizytacji we wszystkich miej-
scach detencji z zachowaniem zasad wynika-
j¹cych z protoko³u. Jak dotychczas, w³adze
rz¹dowe, wyznaczaj¹c rzecznika do pe³nienia
funkcji krajowego mechanizmu prewencji, nota-
bene siedem miesiêcy póŸniej ni¿ by³o to wyma-
gane przez protokó³, nie przyzna³y mu ¿adnych
dodatkowych œrodków finansowych, umo¿liwia-
j¹cych zrealizowanie wymaganych zadañ. Pozys-
kanie ich z rezerwy bud¿etowej jeszcze w bie-
¿¹cym roku jest niezbêdne, aby spe³niæ wymogi
protoko³u. Przed kilkoma dniami mia³em w tym
celu spotkanie z ministrem finansów, które po-
zwala mi ¿ywiæ nadziejê, ¿e problem ten zostanie
w³aœciwie rozwi¹zany.

Innego rodzaju problematyk¹ dotycz¹c¹ zakre-
su kompetencji rzecznika praw obywatelskich s¹
dzia³ania dotycz¹ce ochrony praw dzieci. Nieza-
le¿nie od istniej¹cego od 2000 r. odrêbnego urzê-
du rzecznika praw dziecka sprawy dzieci stanowi-
³y w ci¹gu minionych dwudziestu lat istotn¹ czêœæ
dzia³alnoœci kolejnych rzeczników. Charaktery-
styczne jest to, ¿e powo³anie tego urzêdu nie wp³y-
nê³o na zmniejszenie zaanga¿owania rzecznika
praw obywatelskich w sprawy dzieci. Wynika to,
jak s¹dzê, z dwóch faktów. Po pierwsze, z braku
instrumentów prawnych, które rzecznikowi praw
dziecka umo¿liwia³yby skuteczne dzia³ania, po
drugie, z tradycji, która sprawia, ¿e rzecznik praw
obywatelskich pozostaje dla dzieci, ich rodziców,
opiekunów i organizacji sprawuj¹cych opiekê lub
pracuj¹cych z dzieæmi g³ównym adresatem skarg,
wniosków i interwencji. W 2007 r. w porównaniu
do 2006 r. odnotowano wzrost liczby wyst¹pieñ
rzecznika praw obywatelskich w sprawach dzieci
o 26%, przy czym liczba wyst¹pieñ w sprawach
dotycz¹cych ochrony zdrowia niemal siê podwoi-
³a. Dla przyk³adu podam, ¿e w 2007 r. rzecznik
praw obywatelskich wystêpowa³ ogó³em w stu je-
denastu sprawach generalnych zwi¹zanych
z ochron¹ praw dzieci, w tym samym czasie rzecz-
nik praw dziecka przygotowa³ piêædziesi¹t osiem
wyst¹pieñ generalnych.

W³aœnie brak kompetencji rzecznika praw
dziecka, ale tak¿e brak dobrych tradycji tego
urzêdu, powoduj¹, ¿e rzecznik ten albo powinien
byæ w³¹czony w struktury Biura Rzecznika Praw
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Obywatelskich jako jeden z jego zastêpców, albo
te¿ powinien byæ wyposa¿ony w odpowiednie
kompetencje i instrumenty prawne. Okazjê do za-
inicjowania takiej wspó³pracy mog³yby stanowiæ
w szczególnoœci przygotowania do dwudziestej ro-
cznicy uchwalenia Konwencji o prawach dziecka
oraz europejskiej konferencji poœwiêconej ochro-
nie praw dziecka, któr¹ planujê zorganizowaæ
1 czerwca przysz³ego roku. W tym roku opubliko-
waliœmy z tej okazji wyniki badañ dotycz¹cych
zdrowia dzieci i m³odzie¿y, które by³y prezentowa-
ne 2 czerwca na specjalnej konferencji pod tytu-
³em „Uwaga! Nasze dzieci w niebezpieczeñstwie”.
Z uwagi na rosn¹c¹ liczbê i wagê tych spraw infor-
macja o dzia³alnoœci rzecznika w 2007 r. zawiera
wyodrêbniony rozdzia³ poœwiêcony dzieciom.

Mówi¹c o kompetencjach i uprawnieniach
rzecznika praw obywatelskich, nie mo¿na pomi-
n¹æ sytuacji, w których dochodzi do ich zakwe-
stionowania. Bardzo bym prosi³, aby pañstwo
zwrócili na to uwagê. Pierwszy tego rodzaju przy-
padek w ci¹gu dwudziestoletniej historii urzêdu
mia³ miejsce w dniu 11 stycznia 2007 r., kiedy
moi przedstawiciele udali siê do Zak³adu Karnego
nr 1 w Grudzi¹dzu w celu zbadania sytuacji tym-
czasowo aresztowanej oraz jej dziecka. Przypom-
nê, ¿e by³ to g³oœny wówczas przypadek areszto-
wania kobiety w ósmym miesi¹cu ci¹¿y. Ustalono
przy tej okazji, ¿e stosowanie tymczasowego are-
sztu wobec kobiet powy¿ej dwudziestego ósmego
tygodnia ci¹¿y nie ma charakteru wyj¹tkowego.
Dla przyk³adu w 2006 r. przyjêto do zak³adów kar-
nych szeœædziesi¹t dziewiêæ kobiet ciê¿arnych,
w tym dwadzieœcia cztery w dwudziestym ósmym
tygodniu lub nawet w bardziej zaawansowanej
ci¹¿y. Za¿¹dano wówczas od przedstawiciela
rzecznika z³o¿enia wniosku o widzenie z tymcza-
sowo aresztowan¹, co stanowi³o pogwa³cenie up-
rawnieñ ustawowych rzecznika do zbadania ka¿-
dej sprawy na miejscu bez uprzedzenia. Dosz³o
wówczas do sporu miêdzy mn¹ a ówczesnym mi-
nistrem sprawiedliwoœci i prokuratorem general-
nym, który ostatecznie doprowadzi³ do przezwy-
ciê¿enia tej próby obstrukcji ze strony organów
œcigania i powrotu do zgodnej z prawem praktyki.

Obecnie po raz drugi dosz³o do tego rodzaju
ekscesu, kiedy to na moje pismo z dnia 2 stycznia
bie¿¹cego roku, skierowane do sekretarza stanu
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, w którym
zwróci³em siê o udostêpnienie raportu dotycz¹ce-
go funkcjonowania Centralnego Biura Antyko-
rupcyjnego, dotychczas nie otrzyma³em zadowa-
laj¹cej odpowiedzi. Wymiana pism, które od tego
czasu kr¹¿¹ miêdzy kancelari¹ premiera a moim
urzêdem, stanowi nie tylko przyk³ad daleko posu-
niêtej arogancji, ale ca³kowitego niezrozumienia
obowi¹zuj¹cych w tym zakresie zasad prawa, nie-
zrozumienia tego, ¿e sekretarzem stanu czy mini-

strem siê bywa, zaœ obywatelem, który ma prawo
do informacji, jest siê stale. Prawo do informacji
jest jednym z fundamentów demokracji. Notabe-
ne niewykonanie przez funkcjonariusza publicz-
nego obowi¹zku wynikaj¹cego z art. 13 i art. 17
ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o rzeczniku praw
obywatelskich stanowi przestêpstwo nadu¿ycia
w³adzy z art. 231 kodeksu karnego. Z tego miejsca
apelujê o respektowanie prerogatyw rzecznika
praw obywatelskich. (Oklaski)

Obok zintensyfikowania dzia³añ podejmowa-
nych przez rzecznika pi¹tej kadencji z w³asnej
inicjatywy innym charakterystycznym sposo-
bem dzia³ania by³o – zgodne ze z³o¿on¹ jeszcze
w dniu œlubowania zapowiedzi¹ – podejmowanie
prób tworzenia rozwi¹zañ systemowych, które
nie tylko usuwa³yby nieprawid³owoœci w kon-
kretnych sprawach, ale usuwa³yby ich Ÿród³a.
Jest to widoczne, jak zaznaczy³em, w radykalnie
zwiêkszonej liczbie wyst¹pieñ generalnych,
przede wszystkim jednak w podejmowaniu przy
pomocy ekspertów prób diagnozy, analizy i roz-
wi¹zywania wêz³owych problemów. Tego rodzaju
zespo³ów eksperckich przy urzêdzie rzecznika is-
tnieje kilkanaœcie. Zajmuj¹ siê one miêdzy inny-
mi opracowaniem projektu reformy procesu le-
gislacyjnego, przepisów ogólnych prawa admini-
stracyjnego, o których mówi³em, reformy syste-
mu ochrony zdrowia, sprawami odpowiedzialno-
œci dyscyplinarnej zawodów prawniczych, praw
osób starszych i przewlek³oœci postêpowañ s¹do-
wych.

Poza wymienionymi wczeœniej opracowaniami
w ramach jednego z tych zespo³ów zakoñczone
zosta³y prace nad projektem dotycz¹cym napra-
wy procesu stanowienia prawa, który uwa¿am za
jeden z najbardziej wêz³owych problemów nie-
zbêdnej reformy pañstwa. Nadmiar z³ego prawa
i kryzys prawa, o którym mia³em ju¿ okazjê mó-
wiæ z tej trybuny, wymaga podjêcia zdecydowa-
nych œrodków zaradczych. Jednym z nich jest,
jak wiadomo, inicjatywa komisji sejmowej „Przy-
jazne Pañstwo”, której zadeklarowa³em swoj¹
pomoc i wspó³dzia³anie. Nale¿y jednak zdawaæ
sobie sprawê, ¿e podejmowane przez ni¹ dzia³a-
nia, jeœli nawet zostan¹ uwieñczone powodze-
niem, maj¹ charakter doraŸny, to znaczy nie
usuwaj¹ Ÿróde³ i przyczyn wadliwego procesu le-
gislacyjnego. Moim zdaniem niezbêdne jest
stworzenie zabezpieczeñ w postaci powo³ania
specjalnego organu, który zajmowa³by siê profi-
laktycznie przeciwdzia³aniem uchwalaniu z³ego
prawa, utworzenia swego rodzaju sita, uniemo¿-
liwiaj¹cego wprowadzanie do systemu prawnego
przepisów wadliwych, które póŸniej z wielkim
trudem musz¹ byæ z niego usuwane. Wystêpu-
j¹ce w polskim systemie nadmierne przesuniêcie
dba³oœci o rzetelnoœæ prawa na dokonywan¹ ex
post kontrolê Trybuna³u Konstytucyjnego po-
winno zostaæ zrównowa¿one przez niezale¿ny or-
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gan, który dokonywa³by jej prewencyjnie, na po-
cz¹tku procesu legislacyjnego.

Z tych wzglêdów od pewnego ju¿ czasu wystê-
pujê z propozycj¹ powo³ania niezale¿nego orga-
nu, który – id¹c œladem polskiej i europejskiej tra-
dycji – nazywa³by siê rad¹ stanu lub – odwo³uj¹c
siê do polskiej tradycji miêdzywojennej – rad¹
prawnicz¹, organu opiniuj¹cego projekty aktów
ustawowych i innych aktów normatywnych, przy-
gotowywanych przez wszystkie podmioty, którym
przys³uguje inicjatywa ustawodawcza, oraz spra-
wuj¹cego pieczê nad poprawnoœci¹ techniczno-
-legislacyjn¹ procesu stanowienia prawa, obliga-
toryjnego uczestnika procesu legislacyjnego.

Rada w swoich opiniach ocenia³aby zgodnoœæ
projektu z konstytucj¹ i z ratyfikowanymi umo-
wami miêdzynarodowymi, jego spójnoœæ z syste-
mem prawa, zgodnoœæ z zasadami techniki pra-
wodawczej oraz ocenê skutków regulacji. Dawa-
³aby tego rodzaju ocenê przed przekazaniem pro-
jektu do Sejmu. By³aby ona odpowiednikiem Try-
buna³u Konstytucyjnego, tyle ¿e nie na koñcu,
lecz na pocz¹tku procesu legislacyjnego. Obo-
wi¹zkiem rady powinno byæ równie¿ przedstawia-
nie opinii o programach prac legislacyjnych Rady
Ministrów dotycz¹cych projektów ustaw oraz do-
konywanie okresowych ocen stanu prawa, w tym
formu³owanie programów deregulacyjnych, to
jest propozycji i wniosków dotycz¹cych elimino-
wania zbêdnych i szkodliwych przepisów. Rada
powinna tak¿e posiadaæ uprawnienia do badania
niektórych obowi¹zuj¹cych ustaw w celu oceny
skutecznoœci przyjêtych rozwi¹zañ, s¹ to tak zwa-
ne badania postlegislacyjne, a tak¿e formu³owa-
nia propozycji i wniosków dotycz¹cych sposobu
wdra¿ania prawa Unii Europejskiej. Z pewnoœci¹
realizacja wskazanych zadañ przez niezale¿ny,
kolegialny, wyspecjalizowany organ istotnie przy-
czyni³aby siê do co najmniej znacznego zmniej-
szenia wystêpuj¹cych dziœ problemów. Oczeki-
wanym skutkiem powinien byæ wzrost standar-
dów stanowionego prawa. Byæ mo¿e dziêki temu
prawo obywateli do dobrej legislacji by³oby skute-
czniej zabezpieczone.

Potrzeba dzia³añ w tym zakresie jest obecnie
szczególnie nagl¹ca w obliczu wyd³u¿ania siê cza-
su oczekiwania na rozpatrzenie spraw w Trybu-
nale Konstytucyjnym, do którego wp³ywa ich co-
raz wiêcej i coraz wiêcej oczekuje na rozpoznanie.
Aktualnie jest ponad dwieœcie dwadzieœcia wnios-
ków, ponad dwieœcie dwadzieœcia pytañ i skarg
z bie¿¹cego roku.

Przedstawiona tu w ogólnym zarysie koncep-
cja rady stanu jako organu, którego celem by³aby
poprawa procesu stanowienia prawa, by³a przy-
gotowywana na przestrzeni kilku lat. Obecnie
ma ju¿ postaæ gotowego projektu ustawy, który
bêdê chcia³ przedstawiæ jednemu z podmiotów

posiadaj¹cych inicjatywê ustawodawcz¹. Jeœli
rzeczywiœcie chcemy dokonaæ istotnej reformy
pañstwa, reformy niezbêdnej dla dalszej moder-
nizacji kraju, to jej warunkiem jest reforma wy-
miaru sprawiedliwoœci. Ta zaœ z kolei nie jest
mo¿liwa bez reformy procesu stanowienia pra-
wa. Chodzi o to, aby wymiar sprawiedliwoœci nie
musia³ zajmowaæ siê wieloma niepotrzebnymi
sprawami, które wynikaj¹ z patologii samego
prawa. By³bym wdziêczny, gdyby Wysoki Senat
zechcia³ rozwa¿yæ mo¿liwoœæ poparcia przedsta-
wionej propozycji ustawowej.

Rezultatem prac o charakterze systemowym s¹
tak¿e, co chcia³bym podkreœliæ, niektóre wnioski
do Trybuna³u Konstytucyjnego. Przyk³adem jest
z³o¿ony w roku ubieg³ym do trybuna³u wniosek
w sprawie KRUS. Przypomnijmy, ¿e prawo do je-
dnakowych œwiadczeñ z ubezpieczeñ zdrowot-
nych przys³uguje, zgodnie z zasad¹ solidaryzmu
spo³ecznego, bez wzglêdu na wk³ad do systemu
opieki zdrowotnej, który jest uzale¿niony od
osi¹ganego dochodu. Nie dotyczy to takich osób,
które nie posiadaj¹ zdolnoœci p³atniczej, jak na
przyk³ad, studenci, bezrobotni czy osoby nie-
pe³nosprawne. Nie jest s³uszne, aby do tej katego-
rii osób by³y zaliczane okreœlone grupy bez wzglê-
du na wysokoœæ osi¹ganych przychodów, tak jak
jest to obecnie w przypadku rolników, co poci¹ga
za sob¹ znacz¹ce dla bud¿etu wydatki Skarbu
Pañstwa. Oczekujê, ¿e z³o¿ony w tej sprawie wnio-
sek do Trybuna³u Konstytucyjnego przyspieszy
prace rz¹du nad reform¹ systemu KRUS.

Podobnie systemowy charakter ma zakwestio-
nowanie w drodze wniosku do Trybuna³u
Konstytucyjnego nierównego wieku emerytalne-
go kobiet i mê¿czyzn. Nie ma bowiem racjonal-
nych argumentów usprawiedliwiaj¹cych utrzy-
manie regulacji okreœlaj¹cej wiek emerytalny na
zró¿nicowanym wed³ug kryterium p³ci poziomie.
Mimo czêstego nadu¿ywania we wspó³czesnym
dyskursie retoryki antydyskryminacyjnej, okazu-
je siê, ¿e w polskim prawie wci¹¿ mo¿na znaleŸæ
przyk³ad oczywistej i nieuzasadnionej dyskrymi-
nacji kobiet w sferze szczególnie wa¿nej i bliskiej
pracuj¹cej wiêkszoœci kobiet. Wiele krajów zreali-
zowa³o ju¿ ideê wyrównywania wieku emerytalne-
go kobiet i mê¿czyzn oraz wyd³u¿enia aktywnoœci
zawodowej obydwu p³ci. Czas, abyœmy równie¿
i my podjêli siê tego zadania.

Obydwa wnioski, w sprawie KRUS oraz równe-
go wieku emerytalnego kobiet i mê¿czyzn, uwa-
¿am za najwa¿niejsze ze wszystkich dwudziestu
szeœciu wniosków skierowanych do Trybuna³u
Konstytucyjnego w 2007 r., dotycz¹ one bowiem
niezmiernie istotnych problemów ustrojowo-sys-
temowych.

Przedstawiaj¹c g³ówne w¹tki obszernej, gdy¿ li-
cz¹cej blisko szeœæset stron informacji rocznej, si-
³¹ rzeczy trzeba dokonaæ wyboru i ograniczyæ siê
do najbardziej wa¿kich.
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W 2007 r. jednymi z najwa¿niejszych po blisko
dwudziestu latach od upadku komunizmu by³y
ci¹gle jeszcze zagadnienia zwi¹zane z rozlicze-
niem komunistycznej przesz³oœci w naszym kra-
ju. „¯aden kraj nie mo¿e byæ wolny tak d³ugo –
mówi³ Joachim Gauck na wspomnianych ju¿ uro-
czystoœciach dwudziestolecia urzêdu – jak d³ugo
nie jest w stanie udŸwign¹æ swoich prawd. Gruba
kreska oddzielaj¹ca przesz³oœæ oraz ograniczenie
dostêpu do prawdy nigdy nie s³u¿y przeœladowa-
nym, ale przedstawicielom by³ego re¿imu”.

Przypomnijmy, ¿e dotychczas nie ukarano
sprawców masakry robotników w Gdañsku 1970
ani zabójców górników w kopalni „Wujek”, w któ-
rej to sprawie wyrok nie jest jeszcze prawomocny.
Nie ukarano sprawców wprowadzenia stanu wo-
jennego w 1981 r. – ani mocodawców, ani wyko-
nawców tego ustawowego bezprawia. Nie roz-
wi¹zano wreszcie problemu lustracji kolaboran-
tów i wspó³pracowników zbrodniczego systemu.

Jeœli patrz¹c wstecz zastanowimy siê nad po-
wodami, dla których rozliczanie z przesz³oœci¹
w Polsce napotka³o na tak wielkie przeszkody
i w gruncie rzeczy ponios³o klêskê, to zobaczymy,
¿e generalnie rzecz bior¹c z³o¿y³a siê na to si³a
i determinacja przeciwników rozliczenia oraz s³a-
boœæ i nieudolnoœæ jego zwolenników. Przyk³adem
zarówno si³y pierwszych, jak i s³aboœci drugich,
jest uchwalona dnia 18 paŸdziernika 2006 usta-
wa o ujawnieniu informacji o dokumentach orga-
nów bezpieczeñstwa z lat 1944–1990 oraz treœci
tych dokumentów i zwi¹zane z ni¹ orzecznictwo.
Warto w zwi¹zku z tym zauwa¿yæ, ¿e maj¹c na ce-
lu przede wszystkim ochronê jawnoœci ¿ycia pub-
licznego, lustracja nie mo¿e nie uwzglêdniaæ rów-
nie¿ innych praw cz³owieka, tak aby prawo do in-
formacji i jawnoœci ¿ycia publicznego pozostawa-
³o w zgodzie z prawem do ochrony czci i dobrego
imienia, zasad¹ równego dostêpu do s³u¿by pub-
licznej, i wreszcie prawem do s¹du, mo¿liwym do
zrealizowania w rozs¹dnym terminie, a tak¿e pra-
wem do prowadzenia badañ naukowych i wolno-
œci s³owa.

Wprowadzone ustawowo rozwi¹zania tego¿
problemu, jak równie¿ orzecznictwo Trybuna³u
Konstytucyjnego w tym zakresie, spowodowa³y
moje wielokrotne interwencje, w których domaga-
³em siê przestrzegania tych praw we w³aœciwej re-
lacji. I tak wskazaæ nale¿y, ¿e ju¿ 15 stycznia
2007 r. z³o¿y³em do Trybuna³u Konstytucyjnego
wniosek w sprawie stwierdzenia niezgodnoœci
z konstytucj¹ wprowadzonego do kodeksu karne-
go na mocy ustawy lustracyjnej art. 132a, w któ-
rym sankcjonuje siê publiczne pomawianie naro-
du polskiego o udzia³, organizowanie lub odpo-
wiedzialnoœæ za zbrodnie komunistyczne lub na-
zistowskie. W mojej ocenie inkryminowany prze-
pis statuuje nieproporcjonaln¹ ingerencjê w kon-

stytucyjn¹ zasadê wolnoœci s³owa. Z zadowole-
niem przyj¹æ nale¿y fakt, ¿e na dzieñ 7 lipca bie-
¿¹cego roku Trybuna³ Konstytucyjny wyznaczy³
rozprawê w tej sprawie, aczkolwiek sta³o siê to po
up³ywie pó³tora roku po z³o¿eniu przeze mnie
wniosku.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Panie Rzeczniku, czy mogê prosiæ o minutê

przerwy?
(Rzecznik Praw Obywatelskich Janusz Kocha-

nowski: Tak jest.)
Chcia³bym powitaæ w tym momencie delegacjê

Senatu Republiki Czeskiej, pod przewodnictwem
pani senator Danieli Filipiowej.

Witamy serdecznie.
(Oklaski)
I dwie informacje. Najpierw informacja o dele-

gacji. Otó¿ jest to delegacja, która reprezentuje
Komisjê do spraw Dzia³alnoœci Kancelarii Senatu
Republiki Czeskiej. Mo¿na powiedzieæ, ¿e pani
przewodnicz¹ca Daniela Filipiowá to jest polski
Piotr Zientarski. Ta komisja to jest odpowiednik
naszej komisji regulaminowej. To jest pierwsza
informacja.

(Rozmowy na sali)
I druga informacja. Mieliœmy ju¿ wczoraj spot-

kanie z czesk¹ komisj¹ senack¹ i oni byli bardzo
zainteresowani porównaniem dzia³alnoœci czes-
kiego senatu z innymi senatami europejskimi.
Stwierdzili, ¿e polski senat jest im najbli¿szy – nie
tylko geograficznie, ale i instytucjonalnie. Porów-
naliœmy nasze usytuowanie, nasz sposób dzia³a-
nia i mogê tylko powiedzieæ, ¿e jedno, czego im za-
zdroœcimy, to fakt, ¿e s¹ wybierani na szeœæ lat,
rotacyjnie, 1/3 co 6 lat, i niezale¿nie od kadencji
izby ni¿szej. I to jest ta podstawowa ró¿nica.

(Rozmowy na sali)
Na u¿ytek delegacji czeskiej chcia³bym powie-

dzieæ, ¿e w tej chwili obradujemy nad punktem,
w którym rzecznik praw obywatelskich, czyli pol-
ski ombudsman, przedstawia swoj¹ dzia³alnoœæ
w 2007 r. i informacjê na temat stanu przestrze-
gania wolnoœci i praw cz³owieka i obywatela
w Rzeczypospolitej Polskiej.

Po tej przerwie, za co przepraszam bardzo, Pa-
nie Rzeczniku, oddajê panu z powrotem g³os. Pro-
szê bardzo.

Rzecznik Praw Obywatelskich
Janusz Kochanowski:
Mo¿e jeszcze warto dodaæ, ¿e aktualnie rzecz-

nik mówi o lustracji, która niedobrze zosta³a prze-
prowadzona w Polsce, a o wiele lepiej w Czechach.

(Oklaski)
W dniu 20 kwietnia 2007 r. z³o¿y³em do Trybu-

na³u Konstytucyjnego kolejny wniosek o stwier-
dzenie niezgodnoœci z konstytucj¹ niektórych
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przepisów ustawy lustracyjnej i ustawy o Instytu-
cie Pamiêci Narodowej – Komisji Œcigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu. Nie neguj¹c za³o-
¿eñ ustawowych, zakwestionowa³em miêdzy in-
nymi konstytucyjnoœæ objêcia obowi¹zkiem lu-
stracyjnym osób zdefiniowanych jako osoby
pe³ni¹ce funkcje publiczne, które nie wykonuj¹
jednak ¿adnej w³adzy publicznej. Podkreœla³em
równie¿, ¿e ustawodawca, tworz¹c tak szeroki ka-
talog, liczony w setkach tysiêcy zobowi¹zanych do
z³o¿enia oœwiadczenia lustracyjnego, sprawi³, ¿e
proces lustracyjny mo¿e trwaæ wiele lat, przez co
osoby lustrowane pozbawione s¹ realnej gwaran-
cji prawa do s¹du w rozs¹dnym terminie.

Zwraca³em te¿ uwagê na niezgodnoœæ z konsty-
tucj¹ tych przepisów, które nakazuj¹ dziennika-
rzom poddanie siê obowi¹zkowi lustracyjnemu,
przy daleko id¹cej nieokreœlonoœci definicji dzien-
nikarza, ustanowionej w ustawie – Prawo prasowe.
Kwestionowa³em konstytucyjnoœæ przewidzianej
w ustawie lustracyjnej sankcji, przewiduj¹cej
w sytuacji k³amstwa lustracyjnego zakaz pe³nienia
funkcji publicznej, który w przypadku dziennika-
rza lub naukowca oznacza³by odpowiednio pozba-
wienie mo¿liwoœci korzystania z konstytucyjnej
chronionej wolnoœci s³owa lub wolnoœci publiko-
wania wyników badañ naukowych. Kwestionowa-
³em równie¿ konstytucyjnoœæ wielu innych posta-
nowieñ. Niestety, Trybuna³ Konstytucyjny na roz-
prawie 9 maja ubieg³ego roku podj¹³ decyzjê o wy-
³¹czeniu mojego wniosku do odrêbnego rozpozna-
nia. Ostatnio postanowi³ go rozpatrzyæ odnoœnie
do zarzutu niezgodnoœci art. 30 ust. 2 pkt 1. W po-
zosta³ym zakresie Trybuna³ Konstytucyjny posta-
nowi³ postêpowanie umorzyæ ze wzglêdu na obec-
n¹ zbêdnoœæ wydania wyroku. Decyzja ta zapad³a
po roku od wydania orzeczenia Trybuna³u Konsty-
tucyjnego z dnia 11 maja 2007 r.

Tym samym rzecznik praw obywatelskich,
konstytucyjny organ powo³any do stania na stra-
¿y praw i wolnoœci obywatelskich, pozbawiony zo-
sta³ mo¿liwoœci wystêpowania w tej niew¹tpliwie
historycznej sprawie. Pozbawiony zosta³ mo¿liwo-
œci prezentowania licznych problemów, wynika-
j¹cych miêdzy innymi z kierowanych do rzecznika
skarg i wniosków obywateli oraz ich organizacji.
Uwa¿am to za wyraz niezrozumienia przez trybu-
na³ roli, jak¹ pe³ni rzecznik praw obywatelskich,
który w sprawach dotycz¹cych praw i wolnoœci
jest g³ównym partnerem Trybuna³u Konstytucyj-
nego i jako taki nie tylko chcia³by, ale powinien
byæ traktowany. Myœlê te¿, ¿e udzia³ rzecznika
praw obywatelskich w tak trudnej sprawie pozwo-
li³by unikn¹æ wielu b³êdów tego orzeczenia, z któ-
rych niektóre musia³y byæ nastêpnie na drodze
ustawowej usuwane.

Niestety, nie ulega ¿adnej w¹tpliwoœci, ¿e orze-
czenie Trybuna³u Konstytucyjnego z dnia 11 ma-

ja 2007 r., zapad³e przy dziewiêciu zdaniach od-
rêbnych, jest jednym z najbardziej niespójnych
i wewnêtrznie sprzecznych orzeczeñ w historii
polskiego Trybuna³u Konstytucyjnego. Dlatego
maj¹c na uwadze z³o¿ony w dniu 18 lipca 2007 r.
przez marsza³ka Sejmu wniosek o rozstrzygniêcie
w¹tpliwoœci co do jego treœci oraz kieruj¹c siê
trosk¹ o nale¿yt¹ ochronê praw obywatelskich,
wyst¹pi³em do prezesa Trybuna³u Konstytucyj-
nego z proœb¹ o przyspieszenie rozpoznania tego
wniosku, przypomnê – z 18 lipca ubieg³ego roku.
Ostatnio moj¹ proœbê ponowi³em. Z przykroœci¹
muszê stwierdziæ, ¿e do dnia dzisiejszego nie
otrzyma³em odpowiedzi.

Mówi³em wczeœniej, ¿e w trakcie obchodów
dwudziestolecia urzêdu rzecznika praw obywa-
telskich mowa by³a o trzech podstawowych pra-
wach, z których wszystkie inne siê wywodz¹ –
o wolnoœci, prawdzie i sprawiedliwoœci. Najwa¿-
niejsza jest sprawiedliwoœæ. To sprawiedliwoœæ
jest ostatecznym celem i wartoœci¹ prawa. Ofia-
ra przestêpstwa domaga siê sprawiedliwoœci,
która jest potêpieniem z³a i przywróceniem pra-
womocnoœci naruszonych przez przestêpstwo
regu³. Jest ona tak¿e wyrazem naszej solidarno-
œci z niewinn¹ ofiar¹ przestêpstwa, której w ten
sposób mówimy: nie jesteœ sam czy sama, jeste-
œmy z tob¹, przeciwko z³u, które ci wyrz¹dzono.
Sprawiedliwoœæ jest wreszcie prób¹ wyrówna-
nia krzywdy ofierze przestêpstwa. Jeœli siê jej te-
go odmawia jest ona ofiar¹ podwójnie – po pier-
wsze, przestêpstwa, po drugie, braku sprawied-
liwoœci, której bezskutecznie oczekuje.

Pragnienie sprawiedliwoœci, która jest warun-
kiem ludzkiej godnoœci, dochodzi do g³osu
w szczególnoœci w okresach przechodzenia od
ustroju totalitarnego do demokracji, od pañstwa
opartego na bezprawiu do pañstwa rz¹dzonego
prawem. Powstaj¹ wówczas zawsze te same py-
tania: czy minione zbrodnie wymagaj¹ rozlicze-
nia i poci¹gniêcia do odpowiedzialnoœci ich
sprawców, czy te¿ lepiej o nich zapomnieæ; czy
warunkiem budowy pañstwa prawa jest odpo-
wiedzialnoœæ i wymierzanie sprawiedliwoœci, czy
te¿ przebaczenie? Martwi nie mog¹ wo³aæ o spra-
wiedliwoœæ. Obowi¹zkiem ¿ywych jest czyniæ to
za nich – to s³owa Louisa McMastera Bujolda.
Gdy tego nie czyni¹, okazuje siê zawsze, ¿e brak
odpowiedzialnoœci jest niezmiernie kosztowny,
prowadzi do prawnej i moralnej anomii, widocz-
nej zarówno w ¿yciu publicznym, jak i prywat-
nym. Kiedy maj¹c do wyboru miêdzy sprawiedli-
woœci¹ a prawem rezygnujemy z tej pierwszej, to
jest sprawiedliwoœci, rych³o okazuje siê, ¿e odda-
lamy siê równie¿ od idea³u prawa. Tego rodzaju
przyk³adem odejœcia nie tylko od sprawiedliwo-
œci, ale i od rudymentów prawa jest uchwa³a
S¹du Najwy¿szego z 20 grudnia 2007 r., w której
stwierdzono, ¿e s¹dy orzekaj¹ce w sprawach kar-
nych o przestêpstwo z dekretu Rady Pañstwa
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z dnia 12 grudnia 1981 r. o stanie wojennym cytu-
jê: „nie by³y zwolnione z obowi¹zku stosowania
retroaktywnych przepisów karnych”. Uchwa³a ta
uniemo¿liwiaj¹c obecnie odpowiedzialnoœæ karn¹
i dyscyplinarn¹ sêdziów wykonawców ustawowe-
go bezprawia, wpisa³a siê w ci¹g analogicznych
orzeczeñ S¹du Najwy¿szego z okresu stanu wo-
jennego, cofaj¹c w ten sposób orzecznictwo o wiê-
cej ni¿ æwieræ wieku. Mog³oby to stanowiæ rodzaj
klamry zamykaj¹cej próbê rozliczenia z przesz³o-
œci¹, gdyby nie dawny wyrok w sprawie Grzegorza
Przemyka czy w sprawie zomowców z kopalni
„Wujek”, które jakkolwiek jeszcze nieprawomoc-
ne stwarzaj¹ nadziejê, ¿e proces rozliczenia
z przesz³oœci¹ nie jest bynajmniej zakoñczony.

6 maja bie¿¹cego roku z³o¿y³em wniosek kwe-
stionuj¹cy wspomnian¹ uchwa³ê z 20 grudnia,
a precyzyjniej jej podstawê prawn¹ w postaci
art. 80 §2b zdanie pierwsze ustawy – Prawo
o ustroju s¹dów powszechnych. Moim zamiarem
by³o uczynienie wszystkiego, co mo¿liwe, aby
uchwa³ê tê zakwestionowaæ i wyprowadziæ z po-
rz¹dku prawnego. (Oklaski)

Sprawiedliwoœæ w demokratycznym pañstwie
nale¿y siê wszystkim. Wobec sprawiedliwoœci nie
powinno byæ równych i równiejszych. Tymczasem
jednym z najpowa¿niejszych problemów spo³ecz-
nych w Polsce jest ubóstwo i wykluczenie spo³ecz-
ne. Ka¿dego dnia w Polsce oko³o piêciu milionów
ludzi musi stawaæ do osobistej walki z ubóstwem,
a kolejne kilka milionów stara siê zapewniæ sobie
i swoim rodzinom choæby minimum socjalne. Ubó-
stwo to nie tylko brak œrodków do ¿ycia, wi¹¿e siê
równie¿ z innymi problemami: niedo¿ywieniem,
uzale¿nieniami, brakiem mo¿liwoœci uczestnicze-
nia w ¿yciu spo³ecznym. Wykluczenie spo³eczne,
jakie dotyka te osoby, czêsto warunkuje tak¿e
przysz³oœæ ich dzieci, które najczêœciej nie maj¹
szans na wyrwanie siê z zaklêtego krêgu ubóstwa.

17 paŸdziernika ubieg³ego roku po raz pierwszy
dziêki inicjatywie wielu organizacji pozarz¹do-
wych, w wiêkszoœci obywatelskich, ale te¿ insty-
tucji publicznych, reprezentuj¹cych na przyk³ad
w³adze samorz¹dowe, utworzony zosta³ przy
rzeczniku praw obywatelskich Komitet Organiza-
cyjny Obchodów Miêdzynarodowego Dnia Walki
z Ubóstwem. Jednym z wa¿niejszych wydarzeñ
by³a VII Konwencja Ruchu przeciwko Bezradno-
œci Spo³ecznej pt. „Edukacja przedszkolna dla
dzieci ze œrodowisk wymagaj¹cych szczególnego
wsparcia”. Problem ten mo¿na uznaæ za jeden
z obszarów nies³usznie ignorowanych, nie tylko
zreszt¹ w naszym kraju.

Obejmuj¹c patronat nad jubileuszowymi ob-
chodami Miêdzynarodowego Dnia Walki z Ubó-
stwem, podj¹³em wraz z organizacjami poza-
rz¹dowymi wyzwanie, aby przeciwdzia³aæ ubó-
stwu. Wyznaczone zosta³y d³ugofalowe kierunki

dzia³añ przeciwko ubóstwu. Ich cele s¹ nastêpu-
j¹ce. Po pierwsze, realizacja praw w zakresie ró-
wnych szans dla wszystkich w uzyskaniu mo¿li-
wie jak najwy¿szego wykszta³cenia. Po drugie,
integracja spo³eczno-zawodowa osób d³ugotrwa-
le bezrobotnych oraz niepe³nosprawnych. Wre-
szcie wspierania wymagaj¹ wszelkie inicjatywy
spo³eczeñstwa obywatelskiego na rzecz walki
z ubóstwem. Dlatego moim partnerom, repre-
zentuj¹cym organizacje i ruchy obywatelskie,
jak równie¿ krajowym organizacjom samorz¹du
terytorialnego zaproponowa³em, aby wspólnie
rozpocz¹æ prace programowe na rzecz stworze-
nia Narodowej Strategii Przeciwdzia³ania Ubó-
stwu.

Panie Marsza³ku, Panie i Panowie Senatorowie,
koñcz¹c przedstawianie dorocznej informacji,
pragnê wyraziæ paniom i panom senatorom, a tak-
¿e panu marsza³kowi podziêkowanie za wspó³pra-
cê, za nieustanny wysi³ek we wznoszeniu gmachu
pañstwa prawa, za przyczynianie siê do rozwoju
Polski jako dobra wszystkich obywateli.

¯yczê te¿ pañstwu wielu sukcesów w pracy dla
Rzeczypospolitej, w rozpoznawaniu nowych, sto-
j¹cych przed nami wyzwañ, a tak¿e sukcesów
w tworzeniu prawa spójnego i przejrzystego, przy-
jaznego ludziom i u¿ytecznego w dzia³aniach
w³adz publicznych, przedsiêbiorców, organizacji
pozarz¹dowych i wszelkich innych podmiotów
oraz osobistej satysfakcji z dokonañ osi¹ganych
w s³u¿bie parlamentarnej.

Niech mi wolno bêdzie podkreœliæ, ¿e mo¿liwoœæ
wyst¹pienia przed Wysokim Senatem ma dla
mnie i mojego urzêdu szczególne znaczenie. Jest
to nie tylko wype³nienie wa¿nej, konstytucyjnej
powinnoœci, ale te¿ okazja do przedstawienia po-
dejmowanych i projektowanych inicjatyw. Szcze-
gó³owa informacja za 2007 r. zawiera rozliczne
przyk³ady ewidentnych przypadków naruszenia
praw cz³owieka i obywatela, a tak¿e liczone
w dziesi¹tkach tysiêcy sprawy, z którymi obywa-
tele mierz¹ siê codziennie, a nie znajduj¹c zrozu-
mienia u w³adz i w urzêdach, kieruj¹ je do rzeczni-
ka, poszukuj¹c ochrony i wsparcia.

W wyst¹pieniu tym nie poruszam wielu innych
kwestii, w których rozwi¹zaniu bra³em udzia³
w okresie minionego roku i które bêdê w dalszym
ci¹gu podejmowa³. Bêdê wdziêczny za pytania,
które pozwol¹ mi ten brak uzupe³niæ.

Chcia³bym, aby moje wyst¹pienie by³o sposob-
noœci¹ do podjêcia debaty o stanie przestrzegania
praw i wolnoœci cz³owieka i obywatela oraz stanie
pañstwa, które te prawa i wolnoœci zabezpiecza.
Dziêkujê bardzo. (Oklaski)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo, Panie Rzeczniku, za przedsta-

wione sprawozdanie. Dziêkujê bardzo za ¿yczenia.
W imieniu Senatu odwzajemniam te ¿yczenia.
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I jednoczeœnie proszê pañstwa senatorów o za-
dawanie pytañ.

Pan senator Czes³aw Ryszka by³ pierwszy, pan
senator Andrzejewski dopiero drugi. (Weso³oœæ na
sali) Pan senator Szaleniec trzeci, pan senator Si-
dorowicz czwarty, pan senator Grubski pi¹ty.
Proszê bardzo.

A potem pan senator Dobkowski, Cichoñ,
wszystkich bêdê potem wyczytywa³.

(Rozmowy na sali)
Tak, tak. To jest faza pytañ, Panie Senatorze.

A pan jest jako pierwszy do dyskusji zapisany.
(Senator Ryszard Bender: Dziêkujê za wyró¿-

nienie.)
(Weso³oœæ na sali)

Senator Czes³aw Ryszka:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Rozumiem, ¿e tych pytañ bêdzie mo¿na zadaæ

wiêcej. Nie chcia³bym wszystkich od razu zadawaæ.
W tej turze skupiê siê na pytaniach prawniczych.

Pan rzecznik w jednym z wywiadów powiedzia³,
¿e Polska nie jest pañstwem prawa, ale prawni-
ków. Przyk³adów w tym wywiadzie pad³o na to wie-
le. Ponadto mówi³ pan, ¿e zarysowa³ siê dylemat
miêdzy racj¹ moraln¹ a racj¹ korporacji zawodo-
wej. Jak wed³ug pana mo¿na zwiêkszyæ dostêp-
noœæ us³ug prawniczych dla zwyk³ych obywateli?
Bo taka potrzeba jest konsekwencj¹ tej sytuacji.

W innym wywiadzie powiedzia³ pan, ¿e w PRL
w s¹downictwie dzia³o siê znacznie lepiej. Trudno
mi siê z tym zgodziæ; chcia³bym, ¿eby pan to roz-
win¹³. Przecie¿ nie by³o wtedy ani niezawis³oœci
sêdziów, ani odpowiedniego etosu. Co najwy¿ej
mo¿na powiedzieæ, ¿e to, co jest dzisiaj, jest kon-
sekwencj¹ tego, co by³o w PRL, jest to konsekwen-
cj¹ tego, ¿e siê nie wyzwoliliœmy.

Wspomnia³ pan w swojej wypowiedzi o uchwale
S¹du Najwy¿szego z 20 grudnia ubieg³ego roku,
która zamknê³a odpowiedzialnoœæ sêdziów za wyro-
ki wydawane w stanie wojennym. Dlaczego nie by³o
protestów œrodowiska prawniczego w tej sprawie?

I jak w œwietle moich wczeœniejszych uwag i py-
tañ ocenia pan pracê by³ego ministra sprawiedli-
woœci Zbigniewa Ziobry i obecnego, czyli Zbignie-
wa Æwi¹kalskiego? Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Proszê bardzo, Panie Rzeczniku. Rozumiem, ¿e

bêdzie pan odpowiada³ po ka¿dym pytaniu?

Rzecznik Praw Obywatelskich
Janusz Kochanowski:
Tak chyba bêdzie lepiej, bo wtedy nie zgubiê ¿a-

dnego pytania.

W inkryminowanym wywiadzie, o którym pan
wspomnia³, a który ukaza³ siê w „Fakcie”, zawar-
³em i to pierwsze, i drugie twierdzenie. Powiedzia-
³em tam – i w ca³ej rozci¹g³oœci wszystkie te twier-
dzenia podtrzymujê – miêdzy innymi to, ¿e Polsce
daleko do idea³u pañstwa prawa zapisanego
w konstytucji. Móg³bym to uzasadniaæ na wiele
sposobów. W tym wywiadzie zaj¹³em siê przede
wszystkim krytyk¹ mojego œrodowiska, prawni-
czego – jeœli jeszcze do niego po tym wywiadzie na-
le¿ê – dlatego ¿e moim zdaniem najwiêksza odpo-
wiedzialnoœæ spoczywa na samych prawnikach.
Nie powiedzia³em, ¿e by³o lepiej za PRL, do tego siê
jeszcze nie posun¹³em. Powiedzia³em, ¿e efekty-
wnoœæ pracy s¹dów by³a wtedy wiêksza, dlatego
¿e w tamtym ustroju dzia³a³y inne mechanizmy
wymuszaj¹ce...

(G³os z sali: Proszê, woda.)
Dziêkujê bardzo.
(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Na sugestiê

przewodnicz¹cego Komisji Zdrowia.)
Jestem bardzo wdziêczny. Dziêki temu widaæ,

¿e nie jest tylko tak, i¿ prawa cz³owieka s¹ przed-
miotem mojej pracy, ale sam te¿ mam niektóre te
prawa, za co dziêkujê.

Tak ¿e to by³o sprostowanie… Tak, powiedzia-
³em jeszcze coœ gorszego. Powiedzia³em i jest to
zapisane. Powiedzia³em, ¿e niezawis³oœæ bez eto-
su nie jest w stanie wymusiæ pewnego poziomu,
pewnej sprawnoœci dzia³ania. Tak, tak. Ju¿ strze-
lano do mnie z tego powodu. Wywo³a³em, jakby to
powiedzieæ, obrazê co najmniej trzech bardzo
znamienitych, najwy¿szych rang¹ prawników
w Polsce, którzy tylko dlatego nie przys³ali mi
swoich sekundantów, ¿e to ju¿ nie nale¿y do zwy-
czaju. Ale obrazili siê tak bardzo, do tej pory chyba
jeszcze s¹ obra¿eni. W ka¿dym razie zbojkotowali
obchody dwudziestolecia mojego urzêdu, co przy-
j¹³em z wielkim ¿alem i ubolewaniem. Ale z dru-
giej strony, byæ mo¿e tak¿e w zwi¹zku z tym, ob-
chody te cieszy³y siê wyj¹tkowo du¿ym zaintere-
sowaniem. Œrodowisko, do którego nale¿ê i w któ-
rym spêdzi³em ca³e ¿ycie, œrodowisko prawnicze,
s¹dowe, akademickie, to, które nie zerwa³o z prze-
sz³oœci¹, jest œrodowiskiem bardzo, jakby to po-
wiedzieæ… no, betonowym. Szuka³em ³agodniej-
szego s³owa, poœredniego miêdzy betonem
a czymœ…

Zapyta³ pan te¿, dlaczego nie reagowano na
uchwa³ê z 20 grudnia. Tak, nie reagowano. Tak
samo – ja to niestety pamiêtam – nie reagowano
na dekret o stanie wojennym. Pan senator An-
drzejewski mi przypomni, bo byliœmy wtedy...

(Senator Piotr Andrzejewski: Wracaliœmy od
rzecznika praw obywatelskich, pani sêdzi £êtow-
skiej, która odmówi³a interwencji.)

Nie, nie, wtedy chyba jeszcze nie by³a…
(Senator Piotr Andrzejewski: By³a, by³a.)
Tak? By³a? W ka¿dym razie stan wojenny...
(G³os z sali: Nie, nie by³a.)
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To nawet ja nie by³em jeszcze wtedy rzeczni-
kiem…

Ale my wtedy dyskutowaliœmy i pan senator
Andrzejewski dostarczy³ mi wówczas przyk³ad je-
dnej sprawy, w której sêdzia orzek³ inaczej. By³ je-
den taki sêdzia. Ciekawe, co mu siê sta³o. Prawdo-
podobnie nic.

Ogólnie jest niedobrze. Ja wymieni³em tam je-
szcze wiele innych rzeczy. Mówi³em o Trybunale
Konstytucyjnym, o tym, ¿e kilku sêdziów powinno
siê wy³¹czyæ z ustawy lustracyjnej. Podtrzymujê
to, zawsze bêdê o tym mówi³ i bêdê powtarza³ a¿ do
œmierci, ¿e szeœciu czy oœmiu sêdziów powinno siê
by³o wy³¹czyæ z tej ustawy. Mnie wy³¹czono, pod
pretekstem prawnym, bo chcia³em o tym mówiæ.
No, jeœli wymagamy od innych, to musimy wyma-
gaæ przede wszystkim od siebie. Trybuna³ Konsty-
tucyjny, który œwieci nam jak ta gwiazda przewo-
dnia na firmamencie prawa i sprawiedliwoœci –
przepraszam, ¿e tak mówiê – powinien jednoczeœ-
nie wiele wymagaæ od siebie, czyli powinien mieæ
lustro, w którym by siê przegl¹da³.

Ten wywiad nie by³ a¿ tak straszny, jak mo¿na
s¹dziæ po tych reakcjach, dopiero jak siê na niego
patrzy poprzez te reakcje… Pierwszy prezes S¹du
Najwy¿szego powiedzia³ „wara”, prezes Trybuna³u
Konstytucyjnego to powtórzy³, moja znakomita
poprzedniczka, pierwsza, wielce zas³u¿ona pani
rzecznik odmówi³a udzia³u w uroczystoœciach,
a jeden sêdzia przys³a³ taki list..., nie wiem, czy
chce, ¿ebym go chwali³, wiêc nie wymieniê jego
nazwiska. S¹ to reakcje œrodowiska, które woli siê
zamykaæ i które, co gorsza – mówiê to z ca³¹ odpo-
wiedzialnoœci¹ za s³owo – traktuje personalnie
pewien spór ideowo-prawny. ¯adnego z moich
czcigodnych kolegów – niektórych z nich znam
piêædziesi¹t lat – nie zamierzam obra¿aæ, ale nie
zamierzam te¿ siê z nimi zgodziæ. Uchwa³a z 20
grudnia jest koœci¹ niezgody miêdzy pierwszym
prezesem S¹du Najwy¿szego a mn¹. Nie mo¿emy
siê tu zgodziæ, ale to nie znaczy, ¿e ja go chcê do-
tkn¹æ, obraziæ czy cokolwiek innego. Nie! Zacho-
wujemy szacunek, ale siê nie zgadzamy. Moim
obowi¹zkiem, zadaniem rzecznika praw obywa-
telskich jest stanie na stra¿y praw cz³owieka
i obywatela. Tak mówi art. 208 konstytucji, na
któr¹ przysiêga³em, i ¿adne wzglêdy towarzysko-
-kole¿eñskie nie maj¹ tutaj znaczenia.

Ta uchwa³a musi byæ wyrzucona z systemu
prawnego. Bêdê robi³ wszystko, ¿eby do tego do-
prowadziæ. A to, o czym pan powiedzia³, ¿e nikt
przeciwko niej nie protestowa³… Tak, to jest zdu-
miewaj¹ce. A zdarza³y siê przypadki, ¿e ktoœ
gdzieœ mnie ³apa³, bardzo wybitne osoby, i pyta³:
jak to mo¿liwe, ¿eby nikt nie protestowa³? A ja od-
powiada³em: przecie¿ pan te¿ ma tak wybitn¹ po-
zycjê, ¿e móg³by pan sam tak¿e coœ zrobiæ w tym
zakresie. Nie, ta uchwa³a nie mo¿e byæ zaakcepto-

wana. Niezale¿nie od moich, powiedzmy, napiêæ
z Trybuna³em Konstytucyjnym wierzê, chcê wie-
rzyæ i mam nadziejê, ¿e trybuna³ stanie na wyso-
koœci zadania i uzna art. 80 pkt b litera któraœ tam
za niekonstytucyjny. W ten sposób zostanie usu-
niêta podstawa prawna tej uchwa³y i ta uchwa³a
straci racjê bytu.

To chyba wszystko, co mogê powiedzieæ.

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

Senator Piotr Andrzejewski:
Dziêkujê bardzo za zaskar¿enie tej haniebnej

uchwa³y. Ona stanowi o solidarnoœci sêdziów
pe³ni¹cych dziœ funkcje z najbardziej haniebnymi
sêdziami, bêd¹cymi przestêpcami w togach,
w okresie stanu wojennego, którzy s¹dzili na pod-
stawie nieobowi¹zuj¹cego prawa w chwili, kiedy
pope³niano czyny, a obowi¹zuj¹cego wstecz
w chwili, kiedy s¹dzili.

Tam jest równie¿ sformu³owanie, do którego
chcia³bym, ¿eby pan siê ustosunkowa³, Panie
Profesorze, jako rzecznik. Mianowicie chodzi o
stwierdzenie, ¿e skoro zasada niedzia³ania prawa
wstecz, lex retro non agit, nie zosta³a umieszczona
w aktualnej konstytucji – zosta³a umieszczona
w obywatelskim projekcie konstytucji, wiedz¹c,
z kim mamy do czynienia przy przemianach
ustrojowych w Polsce, nie zosta³a natomiast prze-
pisana do aktualnie obowi¹zuj¹cej konstytucji –
to nie mo¿na siê na ni¹ powo³ywaæ jako obowi¹zu-
j¹c¹ w polskim systemie prawa. Czy wobec tego
ca³y szereg zasad wypracowanych przez narody
cywilizowane w toku historii, od prawa rzymskie-
go, które nie zosta³y uwidocznione w konstytucji,
a które stanowi¹ wartoœci pañstwa prawnego,
mo¿e byæ pomijanych w orzecznictwie s¹dowym
albo niebranych pod uwagê jako kryterium wery-
fikacji stanów faktycznych w ca³ym systemie pra-
wnym, a nie tylko w konkretnym nakazie jednej
normy? Czy takie stanowisko S¹du Najwy¿szego
jest uzasadnione? Czy my mo¿emy eliminowaæ ja-
ko kryterium zgodnoœci z konstytucj¹ tego typu
zasady, które obowi¹zywa³y w naszym systemie
prawnym? I czy istnieje koniecznoœæ przepisywa-
nia expressis verbis tych podstawowych zasad do
systemu prawnego?

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Dziêkujê bardzo.
Bardzo proszê, Panie Rzeczniku.

13. posiedzenie Senatu w dniu 5 czerwca 2008 r.
124 Informacja Rzecznika Praw Obywatelskich o dzia³alnoœci w 2007 r…

(rzecznik J. Kochanowski)



Rzecznik Praw Obywatelskich
Janusz Kochanowski:

To jest w³aœnie problem, a istota tego proble-
mu sprowadza siê do dwóch kwestii, tak jak pan
senator Andrzejewski powiedzia³; jest to w uza-
sadnieniu. Nie by³o, tak prezes mówi, instru-
mentarium prawnego Trybuna³u Konstytucyj-
nego. Nie by³o tej regu³y w konstytucji, jak wiêc
biedni sêdziowie mieli to stosowaæ? Tam jest je-
szcze druga podobna myœl. By³o to pañstwo bez-
prawia. Jak wiêc wymagaæ, ¿eby oni bronili pra-
wa, skoro by³o to pañstwo bezprawia? W ten spo-
sób dochodzimy do paradoksalnego wniosku, ¿e
nie ma odpowiedzialnych za to pañstwo bezpra-
wia, za tamto pañstwo i szereg innych, które by³y
w historii. Wtedy obowi¹zywa³y oczywiœcie Miê-
dzynarodowe Pakty Praw Cz³owieka, art. 15 czy
art. 7, który mówi, ¿e nawet w okresie stanu wo-
jennego nie mo¿na stosowaæ ustaw retroakty-
wnie. Ten sêdzia, którego orzeczenie pan senator
mi wówczas dostarczy³ – cytowa³em je w swoich
opracowaniach – powo³a³ siê w³aœnie na Miêdzy-
narodowe Pakty Praw Cz³owieka.

Tam jest jeszcze bardziej skomplikowany
problem, ale nie bêdê go na czworo rozdziela³.
Faktem jest, ¿e ka¿dy z sêdziów móg³ siê odwo-
³aæ do ogólnie obowi¹zuj¹cych zasad, nie tylko
do konstytucji. Móg³ tak¿e odwo³aæ siê – teraz
bêdê mówi³ we w³asnym imieniu – do pewnych
immanentnych cech, które s¹ w samym prawie.
Prawo nie mo¿e obowi¹zywaæ wtedy, kiedy go
nie ma. Jest z tym tak, jak z prawem grawitacji.
Nie trzeba pisaæ w konstytucji, ¿e prawo grawi-
tacji obowi¹zuje. Ono po prostu obowi¹zuje. Je-
œli ktoœ stosuje prawo, którego nie ma, to dopu-
szcza siê bezprawia. Przede wszystkim by³o tak,
¿e na pocz¹tku – ja to, niestety czy stety, wszyst-
ko pamiêtam – tych dzienników ustaw nie by³o
do siedemnastego, osiemnastego; potem jesz-
cze jakiœ czas rozwo¿ono teksty dzienników, ich
kopie, odbite na powielaczu teksty dekretu. No
to sêdziowie mieli… No, co oni mieli? Œwistek
papieru. Mówiono wtedy, ¿e wszyscy zostali po-
informowani o treœci dekretu za poœrednictwem
„Dziennika Telewizyjnego”. Pozwoli³em sobie
w jednej z publikacji za¿artowaæ, ¿e mo¿e i by³o-
by dobrze, gdyby „Dziennik Telewizyjny” by³ or-
ganem promulgacyjnym, ale organem promul-
gacyjnym jest tylko „Dziennik Ustaw”. Czyli, po
pierwsze, w pewnym okresie nie mieliœmy
w ogóle ¿adnego prawa. Po drugie, mieliœmy
prawo, które obowi¹zywa³o wstecz, czyli uzna-
wa³o za przestêpstwo coœ, co nie by³o przestêp-
stwem, kiedy by³o pope³niane. To tak, jakbyœmy
uznali, ¿e na przyk³ad sk³adanie informacji ro-
cznej przed Senatem by³o przestêpstwem, jakby
za tydzieñ ktoœ tak powiedzia³. Zreszt¹ tu chodzi
o tydzieñ czy o dwa tygodnie, ale proszê sobie
wyobraziæ, ¿eby wydrukowano to za rok. To by-

³aby identyczna sytuacja, tylko bardziej drama-
tyczna, prawda?

Wtedy zreszt¹ toczyliœmy spór, czy ktoœ, kto wie
o czymœ tylko za poœrednictwem „Dziennika Tele-
wizyjnego”, ma œwiadomoœæ bezprawnoœci czynu.
Nie mia³! Na tej podstawie, na podstawie moich
opracowañ – przepraszam, ¿e bêdê dumny z tego –
rehabilitowano zreszt¹ wiele osób. To jak¿e to?
S¹dy rehabilitowa³y osoby nies³usznie skazane,
ale ci, którzy skazywali, nic z³ego nie zrobili? Jest
to jakaœ aberracja. Ja tym zajmujê siê od kilku-
dziesiêciu lat i co do tego nie mam ¿adnych w¹t-
pliwoœci. Nie mo¿na sformu³owaæ zasady, ¿e nie
byli zwolnieni z obowi¹zku stosowania retroakty-
wnego dekretu. Zasada obowi¹zuj¹ca w prawie
jest odwrotna i nie mo¿e byæ zakwestionowana.
Mieli obowi¹zek niestosowania retroaktywnego
dekretu, który zreszt¹ w pewnym momencie na-
wet nie by³ dekretem. Proszê wzi¹æ pod uwagê, ¿e
ten zamach stanu, bo to by³ zamach stanu, zosta³
uczyniony drog¹ dekretu, który nie mia³ podsta-
wy konstytucyjnej. To by³o sprzeczne z konstytu-
cj¹. Genera³ Jaruzelski, który oznajmia³
w „Dzienniku Telewizyjnym” czy w jakiejœ innej
audycji, ¿e zgodnie z konstytucj¹ zosta³ wprowa-
dzony dekret o stanie wojennym, mówi³ oczywist¹
nieprawdê. By³o to sprzeczne z konstytucj¹, by³ to
zamach stanu. Ja nie wchodzê w merytoryczn¹
ocenê stanu wojennego, mówiê tylko o jego formie
prawnej i o tym, ¿e sêdziowie, którzy stosowali
ustawowe bezprawie, sprzeniewierzyli siê swoje-
mu powo³aniu i uczestniczyli, jako sêdziowie,
w zamachu stanu. Oczywiœcie trzeba powiedzieæ,
¿e wielu z nich zachowywa³o siê w pewnym sensie
tego s³owa przyzwoicie, brali pod uwagê okreœlone
okolicznoœci, warunkowo zawieszali, nie stoso-
wali…

(Senator Piotr Zientarski: OddoraŸniali.)
…oddoraŸniali. Robili, co mogli, powiedzmy.

Mo¿na powiedzieæ, ¿e chocia¿ postêpowali obiek-
tywnie Ÿle, to by³y pewne okolicznoœci ekskulpu-
j¹ce, pomniejszaj¹ce ich winê. Przecie¿ tam by³a
nawet… Proszê mi wierzyæ na s³owo, ale niezawis-
³oœæ by³a te¿ zapisana w konstytucji 1952 r., oczy-
wiœcie powieszona na ko³ku.

(Senator Piotr Andrzejewski: Teoretycznie.)
Teoretycznie. A wiêc oni obiektywnie na pewno

postêpowali Ÿle, stosowali ustawowe bezprawie.
Ale nie mo¿na zamkn¹æ drogi do rozwa¿ania w ka-
¿dym konkretnym przypadku, czy mimo to zacho-
wywali siê tak, jak mogli. To jest sprawa – prze-
praszam, ¿e przed³u¿am, ju¿ koñczê – która zosta-
³a bardzo dok³adnie, wieloaspektowo rozwa¿ona,
w szczególnoœci w niemieckiej literaturze nauko-
wej, kiedy chodzi³o o odpowiedzialnoœæ strzelców
przy murze berliñskim czy sêdziów z tamtego
okresu. Tylko ¿e polscy prawnicy tego nie znaj¹,
bo gdyby znali, to by wiedzieli, jak to napisaæ, pra-
wda? Zupe³nie inaczej. Innymi s³owy, przedmio-
towa regu³a nie da siê obroniæ. Nie byli zwolnieni
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z obowi¹zku stosowania retroaktywnego dekretu.
Horrendum! Wrêcz odwrotnie – mieli obowi¹zek
niestosowania… Dopiero póŸniej mo¿na siê za-
stanawiaæ i t³umaczyæ: no, byli przestraszeni, byli
niem¹drzy, wychowani byli w innym systemie.
Wszêdzie tak by³o, w dawnym NRD i w innych kra-
jach, ale to mo¿na analizowaæ tylko poprzez tak
zwan¹ stronê podmiotow¹ ich zachowania, a nie
stronê przedmiotow¹. Dlatego tutaj nie ma zgody
i zgody byæ nie mo¿e. Nie chodzi o tych dwudzie-
stu czy kilkunastu sêdziów i prokuratorów. Tu
chodzi o zasady, o które musimy walczyæ, bo one
s¹ podstaw¹ systemu prawa. W innych krajach to
jest bardzo dok³adnie opisane. Myœmy te¿ to opi-
sywali. Przepraszam, ¿e bêdê tu robi³ reklamê
swojemu magazynowi „Ius et Lex”. Opublikowa-
liœmy na ten temat taki tom w 2003 r. szeœæset
stron czy coœ ko³o tego. Ja w ogóle mam, jak pañ-
stwo widz¹, sk³onnoœæ do szeœciusetstronico-
wych publikacji. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Proszê o zadanie pytania pana senatora Zbi-
gniewa Szaleñca.

Senator Zbigniew Szaleniec:

Dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Szanowny Panie Rzeczniku! Z wykszta³cenia

jestem pedagogiem, nauczycielem. Przez wiele lat
by³em wychowawc¹ m³odzie¿y. Pracujê w komisji
edukacji i w zespole do spraw wychowania m³o-
dzie¿y, w senackim zespole. Dlatego bardzo siê
cieszê, ¿e pan rzecznik poœwiêci³ sporo miejsca
w swojej wypowiedzi, jak równie¿ spor¹ czêœæ op-
racowania, informacji, któr¹ uzyskaliœmy, spra-
wom ochrony praw dziecka. Cieszy mnie to szcze-
gólnie w kontekœcie u³omnej dzia³alnoœci rzeczni-
ka praw dziecka, o czym pan sam wspomina³. Ale
w tym kontekœcie, powiem szczerze, ze zdumie-
niem przyj¹³em informacjê rzecznika praw oby-
watelskich o tym, ¿e dopuszcza mo¿liwoœæ stoso-
wania przez rodziców kar cielesnych wobec dzie-
ci, dyscyplinuj¹cego klapsa. Klapsa w cudzys³o-
wie, bo mo¿na sobie wyobraziæ tego klapsa dane-
go niemowlêciu przez pijanych ojca czy matkê.
Wydaje mi siê to dziwne, zw³aszcza w kontekœcie
ostatnich informacji i wielu przypadków bicia
dzieci. Dlatego prosi³bym, aby pan, mam na to na-
dziejê, zanegowa³ tê wypowiedŸ. To jest pierwsza
sprawa.

Druga równie¿ z tym siê wi¹¿e. W tej informacji,
któr¹ nam pan przygotowa³, w tym rozdziale 15,
poœwiêconym ochronie praw dziecka, mówi siê
o wielu sprawach, równie¿ o ochronie dzieci przed

krzywdzeniem seksualnym itd., itd. Ale nie ma
nic w³aœnie na temat przemocy wobec dziecka
w rodzinie. Czy¿by ten problem nie pojawia³ siê
w pracach rzecznika praw dziecka? Bardzo bym
prosi³ o informacje. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Oczywiœcie rzecznika praw obywatelskich.
Bardzo proszê.

Rzecznik Praw Obywatelskich
Janusz Kochanowski:
Mogê byæ tak¿e rzecznikiem praw dziecka.

Z przyjemnoœci¹ przyjmê powierzenie funkcji
rzecznika praw dziecka jednemu z moich zastêp-
ców.

Muszê pana senatora rozczarowaæ, bo pan po-
wiedzia³, ¿e ma pan nadziejê, i¿ zanegujê swoj¹
niew³aœciw¹ wypowiedŸ. Nie, nie zrobiê tego. Ja
tylko mogê j¹ sprecyzowaæ czy postaraæ siê, ¿e-
byœmy siê zrozumieli. Moja wiedza z zakresu pe-
dagogiki jest ¿adna, ja jestem tylko ojcem doros-
³ych dzieci. Chcia³bym wiedzieæ tak du¿o, jak wie
o tym pani… ta niania, która mnie tak strasznie
zruga³a w telewizji, czy jakieœ inne panie, które
wiedz¹ znacznie wiêcej. Chcia³bym tutaj zaprote-
stowaæ, bo pan senator po³¹czy³ maltretowanie
dzieci z dawaniem klapsa. To nie tak. Przeciwko
maltretowaniu bardzo ostro…

(Senator Czes³aw Ryszka: I pijanego ojca
z trzeŸwym ojcem.)

Tak, i pijanego…
(Senator Zbigniew Szaleniec: I to te¿ mo¿e byæ

klaps.)
(Wicemarsza³ek Krystyna Bochenek: Panie

i Panowie Senatorowie, proszê uprzejmie o zacho-
wanie powagi naszej Izby. W tej chwili jest seria
pytañ i odpowiedzi i odpowiada rzecznik.)

Ja bym chcia³ to oddzieliæ, bo kwestia maltreto-
wania by³a miêdzy innymi przez nas wielokrotnie
poruszana, nawet jeœli w informacji to nie znalaz-
³o odpowiedniego wyrazu. 2 czerwca mieliœmy
wielk¹ konferencjê na temat ró¿nego rodzaju
spraw typu: uwaga, dzieci w niebezpieczeñstwie,
i przemoc by³a jedn¹ z nich. Wyst¹pi³em do preze-
sów Polskiego Radia i Telewizji Polskiej, abyœmy
podjêli akcjê uœwiadamiaj¹c¹ przeciwko tym pa-
tologicznym ojcom, a tak¿e matkom niestety, któ-
rzy dopuszczaj¹ siê aktów maltretowania dzieci.
Jest to przera¿aj¹ce i wiemy, ¿e coœ jest nie w po-
rz¹dku. To jest jedno. Ale miêdzy klapsem a mal-
tretowaniem ja bym nie stawia³ znaku równoœci.
To po pierwsze.

Po drugie, jak powiedzia³em, kwestie obyczaju,
jaki istnieje u nas w normalnych rodzinach, nie s¹
kwestiami, które ja chcê oceniaæ czy wprowadzaæ.
Ja tylko jako prawnik chcê powiedzieæ, i to bêdê
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mówi³ bez ustanku, ¿e by³oby niewczesnym, nie-
m¹drym, wiêcej ni¿ niem¹drym, pomys³em pena-
lizowanie klapsa. Po pierwsze, po³owa spo³eczeñ-
stwa w tym kraju sta³aby siê nagle przestêpcami.
Po drugie, to jest niewykonalne. Proszê sobie wy-
obraziæ – ju¿ mówi³em o tym – dzielnicowego czy
prokuratora, który wpada i mówi… Proszê sobie
wyobraziæ mo¿e specjaln¹ liniê telefoniczn¹, na
któr¹ dzieci mog³yby dzwoniæ po otrzymaniu
klapsa od swoich rodziców. By³aby to linia jakaœ
tam… Otó¿ nie, broñ Bo¿e. Obowi¹zuj¹ce przepi-
sy s¹ absolutnie wystarczaj¹ce, one mówi¹ o na-
ruszeniu nietykalnoœci cielesnej, uszkodzeniu
cia³a, za które ka¿dy odpowiada. Odpowiada zaró-
wno starszy wzglêdem m³odszego, jak i m³odszy
wzglêdem starszego, zarówno rodzice wzglêdem
dzieci, jak i dzieci wzglêdem rodziców. Ale pod jed-
nym warunkiem – i tutaj chcia³bym to podkreœliæ
– pod warunkiem, ¿e nie dzia³aj¹ w granicach
przys³uguj¹cych im praw rodzicielskich doty-
cz¹cych wychowania. W tym wypadku, zgodnie
z teori¹, i taka jest teoria, która jest teori¹ s³u-
szn¹, ja jej chcê teraz broniæ, rodzice maj¹ prawo
do karcenia. Maj¹ prawo do karcenia. Jakiego
karcenia? Ró¿nego. S³ownego i, zgodnie z przyjê-
tym w tym kraju obyczajem, do karcenia w formie
tego nieszczêsnego, inkryminowanego klapsa.
Sam chyba dwa czy trzy razy w swoim ¿yciu dosta-
³em i dwa czy trzy razy wykona³em tego rodzaju
klapsa. Klapsa, klapsa, klapsa – proszê siê ws³u-
chaæ, a nie mówiæ o maltretowaniu dzieci, bo to s¹
zupe³nie inne sprawy.

Czy to jest s³uszne, czy nie? Pan senator jest po
stronie bardziej rozwiniêtej humanistycznie i po-
stêpowej. Je¿eli wiêc w tym kraju obyczaje zmie-
ni¹ siê tak, ¿e klaps bêdzie nieakceptowalny, to
sêdzia, na podstawie tych obecnych przepisów,
powie: nie, ja pana skazujê, bo, tak jak pani… ta
niania, taka œwietna niania, mówi, ¿e jest to nieo-
byczajne. Jeœli tak siê zmieni¹ obyczaje, to ja nie
mam nic przeciwko temu. Ja nie jestem od oby-
czajów. Jeœli w wyniku pracy pana senatora i in-
nych pedagogów bêdziemy siê rozwijali w kierun-
ku tak daleko posuniêtego podniesienia naszych
obyczajów, to œwietnie. Ja zostanê na przystanku,
bo mam doros³e dzieci, wiêc mnie to ju¿ nie doty-
czy. Ale ja mówiê o zasadach prawnych.

Wprowadzenie przepisu, który by penalizowa³
klapsa, by³oby absurdem. To doprowadzi do rze-
czy, których nie bêdziemy w stanie… Albo bêdzie
to prawo zawieszone na ko³ku, które nic nie bê-
dzie znaczy³o, albo bêdzie wykonywane, co bêdzie
jeszcze gorsze. Gdybym by³ dowcipny, to powie-
dzia³bym, cytuj¹c klasyków: Panie Premierze
Tusku i psie Sabo, nie idŸcie t¹ drog¹! Bo to jest
niedobra droga. W ka¿dym razie ja to mówiê, na-
ra¿aj¹c siê na odium i opiniê, ¿e jestem zacofa-
nym, kwadratowym konserwatyst¹. Nie wypowia-

dam siê na temat tego, czy aprobujê takie obycza-
je, czy jestem przeciwko nim, tak jak pan senator.
To jest inna inszoœæ. Ja mówiê jako prawnik: nie
idŸmy w tym kierunku, bo jesteœmy za usuwa-
niem z³ych przepisów, a nie za ich tworzeniem,
a tutaj stworzymy coœ, co albo nie bêdzie funkcjo-
nowa³o, i to bêdzie najlepsze, co jest mo¿liwe, albo
te¿, nie daj Bo¿e, bêdzie funkcjonowa³o i bêdzie-
my mieli morze spraw. I ci policjanci, którzy bêd¹
œledzili tych klapsodawców, nie bêd¹ mieli czasu
na zajmowanie siê tymi, którzy rzeczywiœcie mal-
tretuj¹ swoje dzieci i rodziny. S¹ odpowiednie
przepisy: naruszenie nietykalnoœci cielesnej, usz-
kodzenie cia³a czy te¿ znêcanie siê moralne i fizy-
czne nad osobami bliskimi. To s¹ przepisy istnie-
j¹ce w obowi¹zuj¹cym kodeksie karnym.

Senator Zbigniew Szaleniec:

Pani Marsza³ek, ja tylko sprostujê. Pan rzecz-
nik troszeczkê jak gdyby odpowiada nie na moje
pytanie. Ja w swoim pytaniu nie mówi³em nic
o penalizacji, o przepisie prawa, tylko mówi³em
o pana stosunku do bicia dzieci, do tych klapsów.
Wyobra¿am sobie takie pana stwierdzenie, ¿e nie,
klaps nie, ale przepis prawa te¿ nie, bo jest nie do
zrealizowania. Czy taka wersja jest te¿ mo¿liwa?
Chyba tak.

Rzecznik Praw Obywatelskich
Janusz Kochanowski:

Jest mo¿liwa, tak, taka wersja jest mo¿liwa. Ja
niekoniecznie zawsze jasno precyzujê to, co chcê
powiedzieæ, i potem wymaga to uzupe³nienia.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dziêkujê bardzo.
Pytanie zadaje pan senator W³adys³aw Sidoro-

wicz, a potem pytanie zada pan senator Maciej
Grubski.

Senator W³adys³aw Sidorowicz:
Z ogromnym szacunkiem wys³ucha³em spra-

wozdania pana rzecznika. Trzymamy kciuki, ¿eby
powiod³o siê uchylenie tego nieszczêsnego orze-
czenia S¹du Najwy¿szego.

Moje pytanie jest takie, wydaje mi siê, dosyæ
trudne dla pana. Mianowicie wyczyta³em w spra-
wozdaniu, i¿ rzecznik zaj¹³ siê tak¿e spraw¹ emi-
sji gazów cieplarnianych. Drug¹ tak¹ spraw¹ jest
kwestia raportu o stanie zdrowia dzieci. Pytam,
czy przypadkiem nie przekracza siê tutaj tego za-
kresu dzia³añ, do wykonywania których powo³y-
waliœmy rzecznika praw obywatelskich jako
stra¿nika… Zreszt¹ piêknie to siê wpisuje w wy-
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dawane przez pañstwa broszury, w których mówi
siê, ¿e rzecznik stoi na stra¿y wolnoœci i praw cz³o-
wieka. Co to ma wspólnego z gazami cieplarniany-
mi, z limitami, jakie zosta³y przydzielone?

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Proszê bardzo, Panie Rzeczniku, Panie Mini-

strze.

Rzecznik Praw Obywatelskich
Janusz Kochanowski:
Przyznam siê, ¿e nie pamiêtam, jak by³o z t¹

emisj¹ gazów cieplarnianych. Jeœli pan senator
pozwoli, to ja to zbadam i odpowiem na piœmie.

Sam zarzut, ¿e byæ mo¿e wdajê siê w sprawy,
które s¹ po drugiej stronie granicy, jest do pew-
nego stopnia s³uszny. Raport dotycz¹cy zdrowia
dzieci… No, nikt... Akurat w tej chwili mamy
okres przejœciowy, wykonywanie obowi¹zków
rzecznika praw dziecka jest jakby w zawieszeniu,
a ktoœ musi tym siê zajmowaæ. My jesteœmy
o wiele bardziej, jak stara³em siê to podkreœliæ,
aktywni w tej sferze, o wiele bardziej ni¿… Gdy
bêdzie powo³any rzecznik praw dziecka, ja chêt-
nie siê wycofam z tej sfery. Raport dotycz¹cy
zdrowia dzieci i m³odzie¿y, dobry raport, który
tam le¿y te¿ na stole, jeœli jeszcze jest dostêpny…
O, w³aœnie ten. Bardzo go polecam. On wychodzi
z pewnego za³o¿enia metodologicznego w podej-
œciu do problemów praw cz³owieka i obywatela,
które ja sformu³owa³em w dniu sk³adania œlubo-
wania. Powiedzia³em w swoim wyst¹pieniu, ¿e
bêdê zajmowa³ siê nie tylko konkretnymi spra-
wami Kowalskiego czy Koz³owskiego, ale przy-
czynami systemowymi, które do nich doprowa-
dzaj¹. Stwierdzamy na przyk³ad, ¿e opieka zdro-
wotna dzieci i m³odzie¿y w szkole bardzo podu-
pad³a, zbadaliœmy to na podstawie ró¿nego ro-
dzaju danych, i to nam daje wiêksz¹ mo¿liwoœæ
dzia³ania.

Ja ten zarzut przyjmujê, ale wola³bym… W ra-
zie w¹tpliwoœci ja rozszerzam zakres swojego
dzia³ania. Jeœli nie wiem, czy nale¿y, czy nie na-
le¿y dzia³aæ, to wolê us³yszeæ taki zarzut, jaki
sformu³owa³ pan senator, ni¿ zarzut odwrotny:
a dlaczego pan tego nie podj¹³? Nie robiê nic z³ego
w tym zakresie. Robiê coœ, czego akurat nikt inny
nie zrobi³. Zreszt¹ mogê powiedzieæ, ¿e po tym ra-
porcie i po naszej konferencji pod tytu³em „Uwa-
ga! Nasze dzieci w niebezpieczeñstwie” wyda³em
dyspozycje dotycz¹ce oœmiu sfer, tak ¿ebyœmy
dzieci ju¿ tak nie mêczyli swoj¹ aktywnoœci¹, bo
wkrótce bêdzie powo³any rzecznik praw dziecka,
i powiedzia³em mojemu pe³nomocnikowi, ¿e te-
raz zajmiemy siê rodzin¹. Pan senator mo¿e po-

wiedzieæ, jak za rok bêdê mówi³, co zrobiliœmy
w zakresie ochrony rodziny, ¿e wda³em siê w co
innego. Tak.

Mówi³em tutaj o ustawie dotycz¹cej rady stanu,
takiej mojej idée fixe, która ma na celu poprawie-
nie procedury stanowienia prawa. Mamy z tym
wiele problemów. Pan pose³ Palikot nie da sobie ra-
dy, mówi¹c szczerze, nie da sobie rady. To jest do-
raŸne, robione z doskoku wychwytywanie ró¿nych
rzeczy, a trzeba robiæ to systemowo. A wiêc to s¹
dzia³ania systemowe, które maj¹ wykluczyæ pewne
problemy u Ÿród³a. I po badaniach zespo³ów eks-
perckich wiem, gdzie jest sedno sprawy.

Pan mówi o emisji gazów cieplarnianych. No to
ja mogê… Nie wiem, czy zyskam aplauz czy apro-
batê, ale ja nawet zajmowa³em siê rur¹ pod dnem
Morza Ba³tyckiego. Zwraca³em siê do ministra œro-
dowiska i pyta³em, czy na pewno robi wszystko, ¿e-
by zminimalizowaæ niebezpieczeñstwo dla Ba³ty-
ku. I bardzo dobrze siê rozumieliœmy. A pan zapy-
ta: co to ma do praw cz³owieka? Odpowiem, ¿e ja
stosujê rozszerzaj¹c¹ wyk³adniê praw cz³owieka.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Dziêkujê bardzo.
Pan senator Maciej Grubski, proszê.

Senator Maciej Grubski:
Pani Marsza³ek! Panie Rzeczniku! Czyta³em

w miarê dok³adnie pana sprawozdanie. Oczywi-
œcie rozumiem, ¿e nie wszystkie elementy pan po-
ruszy³, ale jest taki dzia³, w którym pan mówi o za-
wodowej s³u¿bie wojskowej, s³u¿bie za granic¹.
I powrócê do wypowiedzi pana rzecznika z 21 lis-
topada 2007 r., w której pan stwierdzi³, ¿e je¿eli
potwierdz¹ siê postawione ¿o³nierzom z Afgani-
stanu – mówimy o wydarzeniach w Nangar Khel –
zarzuty zbrodni wojennej, zhañbi ona nas wszyst-
kich. Powtarzam to za PAP. Potem s¹ jeszcze
szczegó³owsze wypowiedzi, rozszerzaj¹ce tê wy-
powiedŸ pana rzecznika, przytoczê je w trakcie
dyskusji. PóŸniej, 30 kwietnia – myœlê, ¿e to by³o
wtedy, kiedy pan minister Klich wstêpnie mówi³
o wynikach eksperymentów w Nangar Khel doty-
cz¹cych moŸdzierzy – pan rzecznik powiedzia³…
„Rzecznik praw obywatelskich Janusz Kocha-
nowski przyzna³, ¿e jego wypowiedŸ o «zbrodni»
w Nangar Khel z listopada zesz³ego roku, gdy
przeprasza³ naród afgañski, to «jedno s³owo za du-
¿o» i zapowiedzia³, ¿e przeprosi ¿o³nierzy, gdy oka-
¿e siê, ¿e siê pomyli³”. Mam pytanie: czy pan rzecz-
nik w sytuacji, kiedy wczoraj media poda³y, ¿e
przeprowadzone przez prokuraturê na terenie Af-
ganistanu czynnoœci potwierdzi³y, ¿e ostrza³
z moŸdzierza nie by³ celny, jest dzisiaj gotowy do
tego, aby przeprosiæ tych ¿o³nierzy?
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Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Bardzo proszê.

Rzecznik Praw Obywatelskich
Janusz Kochanowski:
Nie, nie jestem gotowy. Co wiêcej, moje osobi-

ste przekonanie, które nie bierze siê z powietrza,
co do rzeczywistego przebiegu wydarzeñ jest bar-
dzo pesymistyczne. Kiedy dosz³o do zatrzymania
¿o³nierzy, ja wyst¹pi³em do Naczelnej Prokuratu-
ry Wojskowej oraz do ¯andarmerii Wojskowej
z ¿¹daniem zbadania, czy sposób zatrzymania
¿o³nierzy nie narusza³ ich godnoœci, czy by³ nie-
zbêdny et cetera. Otrzyma³em wówczas bardzo
szczegó³owe wyjaœnienia, zarówno z prokuratury,
jak i z ¿andarmerii. Ówczesny szef ¿andarmerii
by³ u mnie i wyjaœni³, ¿e sposób zatrzymania – od-
dzielam te dwie kwestie – by³ w³aœciwy. Jeœli pañ-
stwo chc¹, to mogê wejœæ w dalsze szczegó³y. Czyli
ta sprawa by³a wyjaœniona.

Jeœli chodzi o to tragiczne zdarzenie, to z³o¿y-
³em wówczas oœwiadczenie, w którym przeprasza-
³em ofiary. By³a nawet msza œwiêta z tego powo-
du. W tym oœwiadczeniu, które w ca³ej rozci¹g³o-
œci podtrzymujê – ono jest na piœmie, ono jest na
stronach internetowych – pad³o s³owo „zbrodnia”.
W ten sposób wyrazi³em swój stosunek do tego
zdarzenia i ten stosunek, wyra¿ony na podstawie
danych, do których mia³em wówczas dostêp, siê
nie zmieni³. Œledzê bardzo uwa¿nie ró¿nego ro-
dzaju enuncjacje prasowe, z których dowiaduje-
my siê o coraz to nowych okolicznoœciach.

(Wicemarsza³ekKrystynaBochenek:Dziêkujê…)
Niezale¿nie od tego… Bêdê siê cieszy³, jeœli bêdê

móg³ siê pokajaæ i przeprosiæ, gdy siê oka¿e, ¿e to
wszystko jest nieprawda. Ale te okolicznoœci, któ-
re maj¹ ekskulpowaæ polskich ¿o³nierzy – proszê
na to zwróciæ uwagê – s¹ bardzo, jak by tu powie-
dzieæ… Czego tam ju¿ nie by³o: pu³kownik czy ge-
nera³ amerykañski, który dawa³ rozkaz, Talibo-
wie, którzy strzelali, z³y rozstaw moŸdzierza…
Wszystkie te okolicznoœci, które co chwilê s¹ uja-
wniane… Ka¿da z nich ma nas uspokoiæ, ¿e to by³
nieszczêœliwy wypadek. W rzeczywistoœci ten roz-
wiew okolicznoœci, zupe³nie jak rozwiew tego moŸ-
dzierza, mnie usposabia bardzo sceptycznie. Ja
czekam na to, abym rzeczywiœcie móg³ stwierdziæ,
¿e powiedzia³em o s³owo za du¿o. Moje osobiste
przekonanie jest bardzo pesymistyczne.

Znowu jest pytanie, które pan senator Sidoro-
wicz móg³by zadaæ: a gdzie ten rzecznik znowu siê
pakuje? Dlaczego pan przeprasza³ Afgañczyków?
Dlaczego pan, z jakiej racji? S¹ takie kontrower-
syjne wyst¹pienia, których ryzyko, jak uwa¿am,
trzeba wzi¹æ na siebie, dlatego ¿e oficjalne czynni-
ki w postaci premiera, prezydenta, nie s¹ na tê
okazjê, czy te¿ jeszcze nie s¹. Tymczasem zdarzy³a

siê rzeczywiœcie rzecz straszna – proszê, Panie Se-
natorze, przez chwilkê spojrzeæ, co siê zdarzy³o –
ostrzelano niewinnych ludzi – proszê siê w to
ws³uchaæ – zabijaj¹c kobiety w ci¹¿y, mê¿czyzn,
dzieci, akurat kiedy odbywa³o siê wesele. Przepro-
szenie tych ludzi, ich bliskich, nikomu nie przy-
nosi ujmy. Rzecznik praw obywatelskich jest mo-
¿e najw³aœciwsz¹ instancj¹, ¿eby posypaæ sobie
g³owê popio³em. To s¹ ¿o³nierze polscy. ¯o³nierze
polscy nie mog¹ robiæ takich rzeczy. Teraz jest py-
tanie, czy dopuœcili siê zbrodni wojennej, czy do-
sz³o do nieumyœlnego, nieszczêœliwego wypadku.
I w tym punkcie jesteœmy. Ja wystêpowa³em o to,
¿eby mieli zapewnion¹ obronê i wszystkie prawa,
które przys³uguj¹ im jako oskar¿onym czy podej-
rzanym, tak. Przeproszenie nikomu zaœ nie przy-
nosi ujmy. Jeœli pan chce mieæ o to do mnie pre-
tensje, to proszê, przyjmujê je, ale bez wstydu
i pokory. Jedna rzecz: w tym oœwiadczeniu pad³o
s³owo „zbrodnia”, to znaczy da³em wyraz swojemu
stosunkowi do tej kwestii. Mogê tak¿e powiedzieæ,
¿e mia³em kontakt z w³adzami afgañskimi, które
przyjê³y to oœwiadczenie i dziêki niemu zadeklaro-
wa³y zupe³nie inny stosunek do wydarzenia. Go-
œci³em jednego z bliskich wspó³pracowników pre-
zydenta Karzaja, który mówi³ mi w³aœnie to, co
chcia³em us³yszeæ: takie rzeczy zawsze siê zdarza-
j¹, najwa¿niejszy jest dla nas wasz stosunek do
tego. I ja to spe³ni³em za w³adze Rzeczypospolitej
Polskiej.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Pozwol¹ pañstwo, ¿e teraz ja zadam pytanie.

Senator Krystyna Bochenek:
Panie Ministrze, ja bym chcia³a us³yszeæ, cho-

cia¿ nie ukrywam, ¿e ju¿ s³ysza³am, ale to by³y wy-
st¹pienia medialne, czy obywatel lub obywatelka
maj¹ prawo po leczeniu – podkreœlam grub¹ kres-
k¹: po leczeniu – podziêkowaæ lekarzowi za opie-
kê, zgodnie ze swoj¹ intencj¹. Oczywiœcie w spo-
sób niebudz¹cy jakichœ emocji. I czy lekarz ma
prawo taki gest przyj¹æ.

(Senator Czes³aw Ryszka: Do wysokoœci 10 ty-
siêcy z³.)

(Senator Piotr Zientarski: Dlaczego?)

Rzecznik Praw Obywatelskich
Janusz Kochanowski:

Proszê pañstwa, ja powoli przechodzê do histo-
rii jako cz³owiek kontrowersyjny, który trzydzie-
œci czy trzydzieœci dwa lata temu da³ fili¿ankê Ro-
senthala, ¿eby nie by³o w¹tpliwoœci: z dwoma spo-
deczkami, tego nie uzupe³ni³em, bardzo dobry eg-
zemplarz. Teraz powiedzia³em, ¿e mo¿na daæ
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klapsa w³asnemu dziecku. Bo¿e Œwiêty, jakie
straszne rzeczy ja opowiadam! To s¹ rzeczy banal-
ne. To s¹ rzeczy banalne, tylko nie wiem, dlaczego
one wywo³uj¹ taki pop³och. Przepraszam bardzo,
w stosunkach miêdzyludzkich jest mo¿liwoœæ da-
nia komuœ upominku. Ja jadê do jakichœ tam om-
budsmanów i prosi³em obecn¹ tutaj pani¹ dyrek-
tor o przygotowanie upominku dla mojej kole¿an-
ki, dlatego ¿e ona mi niestety ci¹gle daje te upo-
minki, ja potem nie wiem, co z nimi zrobiæ, i mu-
szê te¿ jej coœ daæ. Prawda? Jeœli ktoœ jest dla nas
szczególnie uprzejmy, dziêkujemy, w ró¿ny spo-
sób. To jest bana³. W doktrynie prawa karnego,
i tak uczy³em moich studentów przez dziesiêciole-
cia, jest to oczywiste. Daje siê napiwek, daje siê
komuœ coœ za coœ, i daje siê podarunek. Nie dlate-
go, ¿e chcielibyœmy kogoœ skorumpowaæ, tylko
dlatego, ¿e w stosunkach miêdzyludzkich obo-
wi¹zuje kurtuazja. Jak ktoœ by³ przy ³ó¿ku chore-
go noc i dzieñ, to cz³owiek dobrze wychowany,
przepraszam bardzo, nie idzie potem i nie mówi:
do widzenia, Panie Doktorze, proszê tak trzymaæ,
tylko przychodzi z kwiatami, z ksi¹¿k¹. Czy nie
tak? Pani siê krzywi i krêci siê. Nie?

(Senator Krystyna Bochenek: Nie zgadzam siê…)
Proszê siê nie zgadzaæ, ja nie mówiê o tym, ¿eby

siê wszyscy…
(Senator Krystyna Bochenek: Ma prawo…) (Ok-

laski)
Ma prawo, on ma prawo, dlatego ¿e jest taki

obyczaj. Ma prawo. Ma prawo, bo jest taki oby-
czaj. I ten obyczaj jest dobry. Proszê nie myliæ ko-
rupcji z tym, co jest zasad¹ dobrego wychowania.
Ja nie dam sobie odebraæ prawa do bycia tak zwa-
nym cz³owiekiem dobrze wychowanym. Mam pre-
tensje do tego, ¿eby byæ dobrze wychowanym.
Oczywiœcie teraz jest mi trudno, dlatego ¿e w tym
kraju wszystko siê tak pokrêci³o, ¿e lekarz bêdzie
przera¿ony tak¹ fili¿ank¹, wiêc mu nie… Ale
ksi¹¿ka? No jak ksi¹¿kê, to ksi¹¿kê wartoœciow¹.
Jak wartoœciow¹, to mo¿e znajdê bia³ego kruka.
Proszê zwróciæ uwagê, tu zaczyna siê problem.
Pañstwo spytaj¹: kiedy mo¿na, a kiedy nie mo¿-
na? Na litoœæ bosk¹, ¿e odwo³am siê do najwy¿-
szych autorytetów, to zale¿y od obyczaju. Sêdzia
który póŸniej s¹dzi, mówi: da³ pan ksi¹¿kê. No
tak, ale to by³o pierwsze wydanie Kopernika. Aha!
No tak, no tak. No tak. (Weso³oœæ na sali) Co jest
rozs¹dne, co jest zgodne z dobrym obyczajem,
stosuje sêdzia. (Rozmowy na sali) W prawie an-
gielskim, które jest prawem znacznie rozs¹dniej-
szym, istnieje klauzula rozs¹dnego cz³owieka. Je-
œli ktoœ robi coœ tak, jak by rozs¹dny cz³owiek, re-
asonable man, zrobi³ na jego miejscu, to nie mo¿e-
my go skazywaæ. No nie dajmy siê zwariowaæ.

(Senator Krystyna Bochenek: To jest kwestia,
mówiliœmy tutaj o pacjencie, czy mo¿e podziêko-
waæ za opiekê.)

Oczywiœcie, mo¿e podziêkowaæ.
(Senator Krystyna Bochenek: A czy lekarz ma

prawo taki gest przyj¹æ?)
Oczywiœcie, ¿e ma prawo podziêkowaæ. Ja

chcê temu lekarzowi… Dlaczego akurat nasta-
wiliœmy siê tak na tych biednych lekarzy?
W ró¿nych stosunkach istniej¹ formy podziê-
kowania, prawda? Na wydziale prawa, gdzie
spêdzi³em ca³e ¿ycie, by³ bardzo dziwny oby-
czaj, którego nie mog³em przezwyciê¿yæ: przy-
noszono stosy kwiatów. Proszê pójœæ tam kie-
dyœ w okresie egzaminów magisterskich i zoba-
czyæ. Pobliskie kwiaciarnie, mogê zabawiæ siê
w grê s³ów, po prostu nieomal kwitn¹, dlatego
¿e to jest tak dobry interes. Ka¿dy z cz³onków
komisji egzaminacyjnej, chc¹c nie chc¹c, musi
dostaæ taki bukiet, zreszt¹ bardzo drogi. Raz
szczêœliwie uda³o mi siê nie otrzymaæ takiego
bukietu, bo da³em z mojego pytania dwójê egza-
minowanemu i on przyniós³ tylko dwa bukiety,
dla pozosta³ych cz³onków komisji, co sprawi³o
mi wyj¹tkowo wielk¹ przyjemnoœæ, bo by³o bar-
dzo dobre, jak mnie omija³, prawda? (Weso³oœæ
na sali) To jest obyczaj. Dawniej, w dawnych
czasach, lekarze ci¹gle otrzymywali koniaki
i odnosili je do skupów produktów zagranicz-
nych, albo póŸniej komuœ oddawali. Ja mia³em
przyjaciela, znakomitego chirurga, który za-
wsze przychodzi³ z ulicy Lindleya, wstêpowa³
do mnie i z kolei mnie przynosi³ ten koniak.
A wiêc mo¿e jestem teraz, w protokóle to bêdzie,
winny paserstwa. (Weso³oœæ na sali) Ja nie
wiem, czy zdrowy rozs¹dek jeszcze obowi¹zuje.
Je¿eli rozs¹dny, porz¹dny cz³owiek coœ w tej sy-
tuacji robi, nie jest to przestêpstwo. Tak jest
w prawie angielskim, gdzie siê mówi „reasonab-
le, decent man”. A co to znaczy, pani spyta. Co
to znaczy? Ja powiem tak: ma pani w³asny ro-
zum, Pani Marsza³ek, proszê go u¿ywaæ na w³a-
sn¹ odpowiedzialnoœæ, i to sêdzia bêdzie
os¹dza³. Sêdzia powie…

(Senator Piotr Zientarski: Jak bêdzie os¹dza³ sê-
dzia, to…) (Weso³oœæ na sali)

(Senator Krystyna Bochenek: Tê odpowiedzial-
noœæ czy ten rozum, Panie Ministrze?)

Przepraszam bardzo, sêdzia powie: poniewa¿
rozs¹dny cz³owiek by tak zrobi³. A kto to jest ten
rozs¹dny cz³owiek? Ja mogê na ten temat przez
dwie godziny teraz mówiæ, bo to jest bardzo intere-
suj¹ce zagadnienie. Sêdzia myœli tak: ja, jako roz-
s¹dny, porz¹dny, uczciwy, dobrze wychowany
cz³owiek – miejmy tak¿e prawo bycia dobrze wy-
chowanymi – te¿ bym tak zrobi³. A wiêc nie mogê
siê wyg³upiaæ i skazywaæ go za ³apówkê.

Przecie¿ na wsi jest tak – teraz to nie wiem, na
wsi bywam rzadko, dawno nie by³em – ¿e siê zano-
si jajka. I co, on ma wyrzuciæ jak¹œ biedn¹ kobietê
z jajkami? (Weso³oœæ na sali) Przepraszam, przy-
nosi siê kurê. I co? Ma wyrzuciæ? Przecie¿ to obra-
zi tego, kto przynosi.
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(Senator Czes³aw Ryszka: A jak krowê przypro-
wadzi?) (Weso³oœæ na sali) (Rozmowy na sali)

Ja nie zamierzam ust¹piæ, w sensie reprezento-
wania tego pogl¹du, proszê mieæ dla mnie wyro-
zumia³oœæ, dlatego ¿e tak uczy³em moich studen-
tów przez kilkadziesi¹t lat na wydziale prawa, kie-
dy to mówi³em, co jest ³apówk¹, a co jest okolicz-
noœciami wy³¹czaj¹cymi przestêpnoœæ czynu. Ta-
kimi okolicznoœciami s¹ – ja mogê zaraz zrobiæ
wyk³ad – stan wy¿szej koniecznoœci, obrona ko-
nieczna, te s¹ w przepisach, ale s¹ te¿ te wynika-
j¹ce z obyczaju. Na przyk³ad jest œmigus-dyngus,
ktoœ kogoœ zmoczy³, tamten nawet dosta³, nieste-
ty, kataru. Czy taki cz³owiek powinien za to odpo-
wiadaæ? Albo prima aprilis. Czy powinien odpo-
wiadaæ za to ktoœ, kto wprowadzi³ drugiego w b³¹d
i tamten zamiast do Zakopanego pojecha³ do £o-
dzi, i potem odniós³ szkodê? W pewnych grani-
cach – nie. Pañstwo, Pani Marsza³ek, zapytaj¹
mnie: a jakie to s¹ granice? Ja odpowiem: nie
wiem.

(Senator Krystyna Bochenek: Rozs¹dne.)
Nikt nie wie. Granice zwi¹zane s¹ z obyczajem

i ze zdrowym rozs¹dkiem, od którego stosowania
nikt nie jest zwolniony.

(Senator Czes³aw Ryszka: Mamy strefê Schen-
gen, nie ma granic.)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dziêkujê bardzo.
Pan senator Jan Dobrzyñski, a potem senator

Zbigniew Cichoñ.

Senator Jan Dobrzyñski:
Pani Marsza³ek! Szanowny Panie Ministrze!

Jak pan ocenia stan opieki Rzeczypospolitej Pol-
skiej nad Polakami przebywaj¹cymi i pracuj¹cy-
mi poza granicami naszego kraju, sprawowanej
przez placówki konsularne? Moje pytanie jest
zwi¹zane z pojawiaj¹cymi siê w ostatnim czasie
informacjami o przypadkach agresji wobec na-
szych rodaków, równie¿ w krajach Unii Europej-
skiej. Dziêkujê.

Rzecznik Praw Obywatelskich
Janusz Kochanowski:
Proszê pañstwa, kiedy zosta³em rzecznikiem,

wyspecyfikowa³em sobie oczywiœcie priorytety.
Ka¿dy ma swoje priorytety, które uwa¿a za wa¿-
niejsze od innych, chocia¿ tych innych nie uwa¿a
za mniej wa¿ne od pierwszych. Jednym z takich,
jak powiedzia³em, jest emigracja, Polacy za grani-
c¹. Tutaj le¿a³ taki siedmiusetstronicowy tom
profesora Jo Carby-Halla, napisany po angielsku,

o nadu¿yciach, eksploatacji emigrantów ekono-
micznych. Byæ mo¿e tam jeszcze le¿y na stole, bê-
dziemy, jak powiedzia³em, prezentowaæ go
w Brukseli i w Warszawie. Otó¿ ja od pocz¹tku siê
tym zajmowa³em, jeŸdzi³em do Anglii, Niemiec,
W³och, Grecji, sprawdza³em na miejscu, jak to
jest. Oko³o 80% naszych rodaków odnosi sukces.
Dlaczego oko³o 80%? Jest margines tych, którzy
podlegaj¹ eksploatacji, wyzyskowi, nadu¿yciu.

Wystêpowa³em do Ministerstwa Spraw Za-
granicznych, bardzo owocnie wspó³pracowaliœ-
my z panem wiceministrem Kowalem, którego
zreszt¹ dzisiaj tutaj widzia³em, o powo³anie no-
wych konsulatów, miêdzy innymi w Mancheste-
rze i na Islandii, bodaj¿e, teraz gdzieœ tam nawet
jadê na ceremoniê otwarcia. Niby pamiêtaj¹, ¿e
o to wystêpowa³em. Wystêpowa³em o zwiêksze-
nie liczby konsulatów, o powo³anie specjalnych
konsulów do spraw pracy – inaczej ich nazywa-
³em, ale mniejsza o to – i to wszystko ju¿ jest,
w pewnym zakresie. Wystêpowa³em do instytu-
cji Koœcio³a katolickiego, ¿eby by³y powo³ane oœ-
rodki pomocy spo³eczno-prawnej. Sukces mniej
ni¿ umiarkowany, ale pierwsza taka placówka
bêdzie otwierana we wrzeœniu w Dublinie przy
poparciu Wspólnoty Polskiej. Ostatnio wyst¹pi-
³em do mojej kole¿anki ombudsman parlamen-
tarnej Wielkiej Brytanii, w zwi¹zku z przypadka-
mi agresji wobec Polaków, z pytaniem, czy we-
d³ug jej oceny to odpowiada rzeczywistoœci, bo
my mamy doniesienia medialne, i co mo¿e w tym
zakresie zrobiæ. To s¹ wszystko bardzo szerokie
dzia³ania, mogê je liczyæ w setkach czynnoœci,
które podejmowa³em w tej kwestii, mimo ¿e nie
wiem nawet, czy nale¿¹ do zakresu kompetencji
rzecznika. Wystêpowa³em o zniesienie podwój-
nego opodatkowania. Dzisiaj pañstwo ratyfiko-
wali umowê z Austri¹. To wszystko by³o w zakre-
sie moich bardzo intensywnych dzia³añ w ci¹gu
ostatnich dwu lat. W zesz³ym roku we wrzeœniu
mieliœmy na Zamku Królewskim konferencjê
poœwiêcon¹ tej problematyce przy udziale kil-
kudziesiêciu ombudsmanów z ró¿nych krajów,
przedstawicieli Unii Europejskiej, instytucji,
spo³eczeñstwa, organizacji pozarz¹dowych
z Brukseli.

I co ciekawsze, ja wstrzeli³em siê, powiedzmy,
w 2006 r. w program Unii Europejskiej. Wtedy
o tym nie wiedzia³em, nie przewidywa³em te¿, ¿e
bêdê rzecznikiem, a 2006 r. to by³ mobility year,
dotycz¹cy mobilnoœci si³, mobilnoœci pracu-
j¹cych. To jest problem nie tylko Polski, nie tylko
oœmiu krajów, które przyst¹pi³y do Unii, a w³a-
œciwie dziesiêciu, tylko ¿e Cypr i Malta to co inne-
go. To jest problem Ukrainy, problem krajów sta-
rej Unii, gdzie setki tysiêcy ludzi emigruj¹ z jed-
nego kraju do drugiego. Gdybym mia³ wyspecyfi-
kowaæ jeden z najbardziej istotnych problemów
wspó³czesnoœci, to by³aby mobilnoœæ pracu-
j¹cych.
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Ale oczywiœcie pana interesuje ta agresja w sto-
sunku do Polaków. To, co mog³em zrobiæ, to wy-
st¹pienie do ombudsmana brytyjskiego, pani Ab-
raham, tak siê nazywa, o ile dobrze pamiêtam,
z pytaniem, czy jest w stanie potwierdziæ autenty-
cznoœæ tego rodzaju zjawisk, których narastanie
mo¿emy przewidywaæ, i zastosowania jakich
œrodków mogê od niej oczekiwaæ. No, do królowej
El¿biety II jeszcze nie napisa³em w tej sprawie.
Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Dziêkujê bardzo.
Proszê pana senatora Zbigniewa Cichonia.

Senator Zbigniew Cichoñ:

Panie Doktorze, w nawi¹zaniu do tego, co pan
powiedzia³, ¿e nale¿y siê odwo³ywaæ do kryterium
rozs¹dnego cz³owieka, chcia³bym zwróciæ uwagê
na parê regulacji prawnych, które jako prawo nie
spe³niaj¹ tego kryterium i prowadz¹ w ¿yciu spo-
³ecznym, w tym równie¿ w funkcjonowaniu orga-
nów wymiaru sprawiedliwoœci, do pewnych ab-
surdów czy patologii.

Pierwsza sprawa: ustawa o ochronie danych
osobowych, która jest nadu¿ywana przez urzêdy,
bardzo czêsto zas³aniaj¹ce siê ni¹, odmawiaj¹ce
dostarczenia okreœlonych informacji, ostatnio
przesz³a w pewn¹ bardzo dziwn¹ fazê, tak¹ mia-
nowicie, ¿e s¹dy zaczynaj¹ skazywaæ Bogu ducha
winnych ludzi, albo zaczynaj¹ prowadziæ postê-
powanie, czasami koñczy siê ono umorzeniem.
Zaczynaj¹ skazywaæ, na przyk³ad, urzêdników,
którzy wydaj¹c decyzje administracyjne, gdzie
jest czasami kilkadziesi¹t stron postêpowania, to
dotyczy zw³aszcza pozwoleñ budowlanych, wska-
zuj¹ na koñcu decyzji, ¿e dorêczono j¹ takim a ta-
kim stronom, ze wskazaniem ich adresów. Spot-
ka³em siê z takim przypadkiem, ¿e kierownik wy-
dzia³u zosta³a oskar¿ona o naruszenie bodaj¿e
art. 51 tej¿e ustawy, co uwa¿am za absurdalny za-
rzut. Kobieta jest ci¹gana po instytucjach takich
jak prokuratury i s¹dy przez blisko rok w sytuacji,
kiedy wyraŸnie wynika z dyspozycji przepisów
kodeksu postêpowania administracyjnego, któ-
ry stanowi lex specialis wobec tej ustawy, zw³asz-
cza ¿e by³ nowelizowany ju¿ po wejœciu jej w ¿y-
cie… Jeœli by uznano, ¿e zwalnia siê urzêdnika
od wpisania adresu stron, które otrzymuj¹ de-
cyzjê, to wtedy kodeks wyraŸnie by stanowi³, ¿e
trzeba dostosowaæ to do tej regulacji i wczeœniej-
szej ustawy o ochronie danych osobowych. To
jest jedna sprawa.

(Wicemarsza³ek Krystyna Bochenek: Jakie jest
pytanie. Jakie jest pytanie, Panie Senatorze, bo
ju¿ koñczymy drug¹ minutê, a to jest…)

Rzeczywiœcie tych pytañ by³oby wiele. W takim
razie poprzestanê na tym jednym, skoro mój czas
mija.

Rzecznik Praw Obywatelskich
Janusz Kochanowski:

Jak rozumiem, pan senator chce mnie zapytaæ,
czy zdrowy rozs¹dek jest wszêdzie sprawiedliwie
rozdzielony? Otó¿ tak, bo nikt siê na to jeszcze nie
poskar¿y³.

Oczywiœcie, ¿e tak: jest problem. Ustawa
o ochronie danych osobowych to jest powa¿ny
problem. Czy ona jest sensownie rozumiana i sto-
sowana? Kiedyœ, kiedy rozmawia³em ze swoim
dzielnicowym i chcia³em go czymœ zainteresowaæ
czy siê poskar¿yæ, nie pamiêtam, powiedzia³em
na koniec rozmowy: przepraszam, chcia³bym wie-
dzieæ, z kim rozmawiam. On odpowiedzia³: nie
mogê panu powiedzieæ ze wzglêdu na ochronê da-
nych osobowych. No a potem opowiedzia³em to
komendantowi sto³ecznej Policji, ¿eby by³ zado-
wolony, ¿e tak siê dobrze rozumie i przestrzega
pewnych przepisów prawa. O ile wiem, choæ teraz
siê tym nie interesowa³em, obecnie nie ma u nas
w domach wykazu lokatorów. Dawniej by³, a teraz
nie mo¿e byæ. Istniej¹ problemy…

(G³os z sali: Kulesza)
…z ksi¹¿kami telefonicznymi i z adresami. Kie-

dyœ w Moskwie, za czasów rozkwitu Zwi¹zku Ra-
dzieckiego, jak siê tam przyje¿d¿a³o, nie mo¿na
by³o ustaliæ ani adresu, ani telefonu kogoœ znajo-
mego, bo ksi¹¿ki telefoniczne by³y zakazane. Jak
na razie, doszliœmy do czêœciowo podobnego re-
zultatu, przestrzegaj¹c pewnych praw i wolnoœci.
Zdrowy rozs¹dek jest, jak widaæ, na wagê z³ota.

Ja mogê tylko powiedzieæ, ¿e generalnie w tej
kwestii nie jestem w stanie zrobiæ nic innego, jak
tylko podejmowaæ indywidualne sprawy, jeœli bê-
dê je mia³ na biurku. No i nic wiêcej. Prawda?

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Dziêkujê bardzo.
Pan senator Wies³aw Dobkowski, potem Czes-

³aw Ryszka i Grzegorz Wojciechowski.

Senator Wies³aw Dobkowski:

Panie Ministrze, jako rzecznik praw obywatel-
skich stoi pan na stra¿y, jak pan powiedzia³, wol-
noœci, prawdy i sprawiedliwoœci. Mam w zwi¹zku
z tym dwa pytania.
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Co pan minister myœli o sprawie wydania
ksi¹¿ki historyków IPN, panów Cenckiewicza
i Gontarczyka, na temat by³ego prezydenta Lecha
Wa³êsy? Wobec tej niewydanej jeszcze ksi¹¿ki sto-
sowana jest swoista nagonka przez niektóre me-
dia i tak zwane autorytety, które w imiê obrony
fa³szywie pojêtego symbolu wolnoœci i idola chc¹
ograniczyæ dostêp Polaków do prawdy historycz-
nej. Ta ksi¹¿ka zosta³a skrytykowana jeszcze
przed wydaniem, a teraz stosuje siê tak¹ nagon-
kê, ¿eby tej ksi¹¿ki nie wydaæ. Jak to siê ma do po-
dobnych spraw, które mia³y miejsce w Niemczech
czy w Czechach?

(Wicemarsza³ek Krystyna Bochenek: Proszê
skracaæ pytania, bo czas ju¿ min¹³.)

Drugie pytanie jeszcze chcia³bym…

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
To mo¿e ju¿ w nastêpnej turze pytañ.
(Senator Wies³aw Dobkowski: Dobrze.)
Dziêkujê bardzo.
Proszê, Panie Ministrze.

Rzecznik Praw Obywatelskich
Janusz Kochanowski:
Wolnoœæ s³owa, ale i odpowiedzialnoœæ za s³owo

to podstawowe gwarancje ustroju demokratycz-
nego i pañstwa prawa. W zesz³ym roku, w lipcu
czy w sierpniu – to chyba jest w moim raporcie –
mieliœmy na ten temat wielk¹ konferencjê, która
dotyczy³a w³aœnie wolnoœci s³owa i odpowiedzial-
noœci za s³owo.

Ja pozwolê sobie zauwa¿yæ, ¿e w pytaniu pana
senatora by³a od razu zawarta odpowiedŸ. Miano-
wicie, nie mo¿e byæ tak, ¿eby mo¿na by³o krytyko-
waæ ksi¹¿kê przed jej przeczytaniem i zakazywaæ
jej publikacji. Autorzy bêd¹ ponosiæ odpowie-
dzialnoœæ za prawdziwoœæ czy nieprawdziwoœæ
swojej ksi¹¿ki, ale dopiero po jej publikacji.

Przed chwil¹ o to samo pytali mnie przedstawi-
ciele jakichœ mediów, ja odmówi³em zajêcia stano-
wiska w obecnej fazie. Obecna postawa wielu œro-
dowisk jest przykrym przyk³adem niezrozumienia,
czym jest wolnoœæ s³owa. Wolnoœæ s³owa oznacza
mo¿liwoœæ mówienia rzeczy, które niekoniecznie
chcemy us³yszeæ i które niekoniecznie s¹ przyjem-
ne. Gdyby by³a ograniczona tylko do wolnoœci mó-
wienia komplementów, pochwa³ i tego, co chcemy
us³yszeæ, nie mielibyœmy o czym mówiæ.

Ja osobiœcie nie zajmujê ¿adnego stanowiska
wobec tej sprawy dopóki tej ksi¹¿ki nie zobaczê.
I wtedy, jeœli do mnie siê zwróci jedna czy druga
strona, bêdê w tej sprawie wystêpowa³ w zwi¹zku
z obowi¹zkiem, który na mnie spoczywa z mocy
art. 208 konstytucji.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Proszê, pan senator Czes³aw Ryszka.

Senator Czes³aw Ryszka:

Dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Panie Ministrze, Panie Rzeczniku, w przeci-

wieñstwie do senatora Sidorowicza chcia³bym pa-
nu podziêkowaæ za zajêcie siê problemem ubó-
stwa i zagro¿eniami wyp³ywaj¹cymi z niego dla
dzieci.

Chcia³bym nawi¹zaæ do zorganizowanej przez
pana konferencji „Uwaga! Nasze dzieci w niebez-
pieczeñstwie”, na której zosta³o przedstawionych,
jak to pan uj¹³, osiem alarmów, takich jak prze-
moc wobec dzieci, nêdza i wykluczenie spo³eczne,
nara¿anie dzieci na demoralizacjê i dokonywanie
przez nie czynów przestêpczych, rosn¹ca liczba
wypadków i urazów wœród dzieci, pogorszenie ja-
koœci opieki oko³oporodowej i z³a jakoœæ pracy
szpitali pediatrycznych, brak systemu medycyny
szkolnej itd. Wspomnia³ pan o powo³aniu rz¹do-
wego miêdzyresortowego oœrodka koordynuj¹ce-
go wszystkie dzia³ania zapobiegaj¹ce opisanym
zjawiskom, g³ównie przemocy w rodzinie.

Mam takie pytanie: czy kolejny urz¹d mia³by
coœ zmieniæ w tej sytuacji? Mamy tutaj trochê
smutne doœwiadczenia. A mo¿e nale¿a³oby przede
wszystkim wesprzeæ rodzinê, opracowaæ jak¹œ
sensown¹, ca³oœciow¹ politykê prorodzinn¹? I je-
szcze pytanie ogólne: jak pañski urz¹d chroni ro-
dzinê? Dopowiem: naturaln¹ rodzinê. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Bardzo proszê, Panie Rzeczniku.

Rzecznik Praw Obywatelskich
Janusz Kochanowski:
A wiêc tak, ja zrobi³em tê konferencjê 2 czer-

wca, bo wydawa³o mi siê, ¿e warto pewne rzeczy
pokazaæ, i warto ¿ebyœmy siê zajmowali tymi
sprawami nie tylko od Dnia Dziecka do Dnia
Dziecka.

Jeœli chodzi o ten postulat powo³ania oœrodka
miêdzyresortowego, to zgadzam siê z panem se-
natorem. Wydaje mi siê, ¿e to by³oby chybione.
Poszukiwaliœmy œrodków rozwi¹zania i taki po-
stulat zosta³ sformu³owany. Bêdê chcia³
wspó³pracowaæ bardzo œciœle, oczywiœcie jeœli siê
uda, jeœli bêdzie odpowiedni wybór, z przysz³ym
rzecznikiem praw dziecka, ¿eby strategicznie
ustaliæ zakresy naszego wspó³dzia³ania. I mo¿e
my bêdziemy pe³nili funkcjê, jak¹ mia³by spe³niaæ
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ten oœrodek miêdzyresortowy, który oczywiœcie
nie zostanie powo³any. Tak ¿e akurat tutaj obawa,
¿eby ktoœ chcia³ od razu to zrobiæ, jest niewielka.

Jednym z moich priorytetów, którego sprawy
na razie nie uda³o mi siê odpowiednio postawiæ,
jest stworzenie ca³oœciowego programu poparcia
rodziny, opartego na doœwiadczeniach krajów,
którym siê to udaje. Powo³a³em specjalnego
pe³nomocnika do tych spraw. Na razie skoncen-
trowaliœmy siê na dziecku. Jak ju¿ wspomnia³em,
dwa czy trzy dni temu powiedzia³em: œwietnie, ale
stop, teraz zabieramy siê ze wszystkimi naszymi
œrodkami i si³ami za tworzenie programu ca³o-
œciowego, maj¹cego na celu ochronê rodziny. Tak.
Depopulizacja, demografia, rozpad rodziny, tra-
dycyjnej rodziny jest wed³ug mojej oceny jednym
z najwa¿niejszych problemów Polski i Europy,
który stanowi o powa¿nym zagro¿eniu cywiliza-
cyjnym. Tak¹ diagnozê prezentuj¹c, chcia³bym
podj¹æ siê zadania stworzenia programu, który by
komuœ z decydentów podsuwa³ coœ, co mo¿na
w tym zakresie zrobiæ. To bêdzie jeden z prioryte-
tów na nastêpne dwa lata.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Dziêkujê bardzo.
Zapraszam pana senatora Wojciechowskiego,

a potem senatora Wojciecha Skurkiewicza.

Senator Grzegorz Wojciechowski:

Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo! Panie Rzeczniku!
Ja chcia³bym zapytaæ o instytucjê skargi kasacyj-
nej, któr¹ ma pan w swoich…

(Rzecznik Praw Obywatelskich Janusz Kocha-
nowski: Przepraszam, nie us³ysza³em.)

Skarga kasacyjna, instytucja skargi kasacyj-
nej. Ja siê tu odniosê do konkretnej sprawy.
Ma³¿eñstwo ma³¿eñstwu sprzeda³o grunt za
kwotê 15 tysiêcy z³. S¹d ustali³, ¿e wartoœæ tego
gruntu wynosi³a 75 tysiêcy z³. I jedno z tych
ma³¿eñstw, to, które zby³o nieruchomoœæ i zosta-
³o oszukane na kwotê 60 tysiêcy z³, przy podpisy-
waniu aktu notarialnego, wyst¹pi³o do pana
rzecznika z wnioskiem o to, ¿eby z³o¿y³ skargê
kasacyjn¹. Pan rzecznik odmówi³, powo³uj¹c siê
na art. 398 Kodeksu postêpowania cywilnego
i argumentuj¹c, ¿e przedmiot zaskar¿enia jest
ni¿szy ni¿ 50 tysiêcy z³.

Co jest przedmiotem zaskar¿enia: czy kwota
15 tysiêcy z³, ta, która zosta³a wyp³acona po tym
oszustwie, czy kwota 60 tysiêcy z³, a wiêc ró¿nica
miêdzy wartoœci¹ faktyczn¹ nieruchomoœci a fak-
tycznie wp³acon¹ kwot¹, czy te¿ kwota 75 tysiê-
cy z³, czyli rzeczywista wartoœæ nieruchomoœci?

Bo z tego wynika, ¿e zosta³a przyjêta kwota 15 ty-
siêcy z³, czyli ta kwota, na któr¹ zosta³o naci¹gniê-
te to ma³¿eñstwo. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Bardzo proszê.

Rzecznik Praw Obywatelskich
Janusz Kochanowski:
Ja oczywiœcie nie pamiêtam tej sprawy, zreszt¹

nawet nie mia³em jej w rêku, chêtnie do niej po-
wrócê, ale tak prima facie rozumiem, ¿e przedmio-
tem wartoœci by³o to, co by³o napisane w pozwie.
To strona okreœla przedmiot wartoœci sporu i na
tym siê opieramy. Nie chcia³bym jednak podejmo-
waæ dyskusji dotycz¹cej tej konkretnej sprawy,
któr¹, jeœli pan senator sobie ¿yczy, zbadam raz
jeszcze, bo zawsze jest mo¿liwe, ¿e dopuœciliœmy
siê jakiegoœ b³êdu. Ale proszê zwróciæ uwagê, ¿e
przedmiot wartoœci sporu okreœla strona, która
zwraca siê do s¹du w tym przedmiocie. Jeœli na
przyk³ad chce unikn¹æ odpowiednich do tego
op³at i podaje wartoœæ zani¿on¹, to sama stwarza
sobie póŸniejszy problem. Chêtnie wrócê do tej
sprawy, proszê mi wybaczyæ, teraz nie bêdê podej-
mowa³ konkretnej dyskusji, ale mo¿emy to zba-
daæ raz jeszcze.

(Senator Grzegorz Wojciechowski: Chodzi mi
tylko o to, która z tych kwot, zdaniem pana rzecz-
nika…)

Moja odpowiedŸ jest jasna: ta kwota, która zo-
sta³a okreœlona jako wartoœæ przedmiotu sporu.
Jak rozumiem, powód zwróci³ siê z pozwem.
W tym pozwie poda³ wartoœæ przedmiotu sporu.
Proszê zajrzeæ na pierwsz¹ stronê pozwu i tam
pan to znajdzie.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dziêkujê bardzo.
Za moment zada pytanie pan senator Wojciech

Skurkiewicz, potem panowie Lucjan Cichosz i Jó-
zef Bergier.

Zapraszam.

Senator Wojciech Skurkiewicz:
Dziêkujê bardzo, Pani Marsza³ek.
Panie Ministrze, ja mam pytanie dotycz¹ce sy-

tuacji oko³o stu dwudziestu tysiêcy rodzin, które
wpad³y w tak zwan¹ spiralê inflacyjn¹. Na pocz¹tku
lat dziewiêædziesi¹tych rodziny te, realizuj¹c ma-
rzenie o w³asnym mieszkaniu, otrzyma³y mieszka-
nia. Wtedy to w³aœnie spó³dzielnie mieszkaniowe
zaci¹ga³y kredyty na wybudowanie tych mieszkañ.
Do mojego biura zg³aszaj¹ siê osoby, które ju¿ sp³a-
ci³y – bo ten kredyt by³ dzielony na poszczególne
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mieszkania w danym bloku – ponad 200% kredytu,
amimo tomaj¹ jeszczedosp³acenianawetpokilka-
set tysiêcy z³otych odsetek od odsetek. Ta sytuacja
jest zupe³nie nieuregulowana w tej chwili.

Czy w ogóle tego typu sprawy trafia³y do pana
rzecznika, czy pan rzecznik podejmowa³ takie in-
terwencje? Ja z uwag¹ przeczyta³em pana infor-
macje i raport za ubieg³y rok, tam jest obszerny
rozdzia³ dwudziesty, który traktuje o przestrzega-
niu praw obywateli w sprawach mieszkaniowych.
Ale takiej czy podobnej sprawy nie znalaz³em,
a rzeczywiœcie jest to bardzo powa¿ny problem,
i to, jak wspomnia³em, dotycz¹cy stu dwudziestu
tysiêcy rodzin w ca³ym kraju.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Bardzo proszê, Panie Ministrze.

Rzecznik Praw Obywatelskich
Janusz Kochanowski:

Nie wiem. Jeœli pan senator pozwoli, ja to zba-
dam i odpowiem panu senatorowi na piœmie. Pa-
miêæ w tym zakresie nie dostarcza mi ¿adnych in-
formacji ani faktów.

Senator Wojciech Skurkiewicz:

Jeœli jest taka koniecznoœæ, chêtnie z³o¿ê oœ-
wiadczenie do pana rzecznika, przedstawiaj¹c
stosowne dokumenty.

Rzecznik Praw Obywatelskich
Janusz Kochanowski:
Jeœli otrzymam od pana bli¿sze informacje na

ten temat, odpowiem, jak to zosta³o zrobione, albo
podejmê tê sprawê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Bardzo proszê, pan senator Lucjan Cichosz.

Senator Lucjan Cichosz:

Pani Marsza³ek! Mam pytanie do pana rzeczni-
ka: czy urz¹d rzecznika zajmie siê problemem rol-
ników, stricte rolników, nie producentów rol-
nych? Skoro rzecznik zaskar¿y³ do Trybuna³u
Konstytucyjnego aktualny stan prawny doty-
cz¹cy emerytur, rent i sk³adek krusowskich, któ-
re p³ac¹ rolnicy, to ja rozumiem, ¿e zasadne staje

siê dokonanie rozró¿nienia producentów rolnych
od rolników. Je¿eli produkt pracy rolnika jest
sprzedawany poni¿ej ceny kosztów jego produk-
cji, czy w tym wypadku nie wylewamy dziecka
z k¹piel¹? Czy obci¹¿anie rolników, tych drob-
nych, dodatkowymi podatkami przy ¿adnym
praktycznie dochodzie nie jest czymœ negaty-
wnym, nie powinno byæ przedmiotem zaintereso-
wania pana rzecznika? Jak to siê bêdzie przedsta-
wiaæ?

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Dziêkujê bardzo.
Zanim poproszê pana ministra o odpowiedŸ,

powiem jeszcze, ¿e w kolejce s¹ panowie senatoro-
wie: Bergier, Szaleniec, Korfanty, Gogacz i Do-
bkowski. I mo¿e byœmy powolutku ju¿ zmierzali
do koñca zadawania tych pytañ, mam tak¹ up-
rzejm¹ proœbê do pañstwa senatorów. Tak ¿e ju¿
proszê siê nie dopisywaæ do tej listy, bo jest to te-
mat rzeka i moglibyœmy zadawaæ tu pytania panu
ministrowi a¿ do przysz³ego tygodnia. Myœlê, ¿e to
jest bardzo interesuj¹cy temat, ale trzeba ju¿
zmierzaæ ku koñcowi.

Bardzo proszê.

Rzecznik Praw Obywatelskich
Janusz Kochanowski:

To, co pan senator powiedzia³, jest oczywi-
ste, i w pana pytaniu by³a równie¿ odpowiedŸ.
Nie mo¿na domagaæ siê p³acenia podatku do-
chodowego od kogoœ, kto nie ma dochodu. To
jest proste. Jeœli ja wystêpowa³em w sprawie
KRUS – bo o to chodzi – to mia³em na myœli bo-
gatych przedsiêbiorców rolnych, którzy korzy-
staj¹c z tego, ¿e na pocz¹tku ten system by³
uzasadniony, korzystaj¹ z okazji i nie p³ac¹ nic.
To jest po prostu, mówi¹c zwyczajnie, niespra-
wiedliwe. Ale na to, jak to zostanie rozwi¹zane,
w sensie pozytywnym, jak na razie ja nie mam
wp³ywu – pi³ka jest po stronie ministra rolni-
ctwa i rz¹du, których proszê o podjêcie tej spra-
wy bez oczekiwania na wyrok Trybuna³u Kon-
stytucyjnego.

Ja mogê pana zapewniæ, ¿e grupa ekspertów,
która pomaga³a mi przy sformu³owaniu tego
wniosku, zosta³a przeze mnie poproszona o œle-
dzenie, w jaki sposób rz¹d to zamierza rozwi¹zaæ,
aby nie dopuœciæ do sytuacji, ¿eby to by³o zrobio-
ne Ÿle czy w sposób niesprawiedliwy. Tak ¿e my
siê co do tego zgadzamy. Co innego bogaci przed-
siêbiorcy rolni – dlaczego oni maj¹ nie p³aciæ
sk³adki? – a co innego znakomita wiêkszoœæ, lwia
czêœæ rolników, którzy nie osi¹gaj¹ ¿adnych do-
chodów. To jest oczywiste.
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Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Pytanie zadaje pan senator Bergier, a potem
Szaleniec.

Senator Józef Bergier:

Panie Rzeczniku, w informacji o dzia³alnoœci
pana urzêdu w dziale „Szkolnictwo wy¿sze” czyta-
my, ¿e studenci architektury krajobrazu, którzy
rozpoczêli studia w 2000 r., zostali poinformowa-
ni, ¿e otrzymaj¹ tytu³ magistra in¿yniera archi-
tektury. Tymczasem otrzymali tylko tytu³ zawo-
dowy magistra in¿yniera. Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wy¿szego odpowiada, ¿e prowadzi
intensywne dzia³ania, by studenci od roku
2007/2008 w drodze rozporz¹dzenia mogli ju¿
otrzymywaæ w³aœciwy dyplom. Ten czas ju¿ min¹³.
Czy pan minister by³by w stanie odpowiedzieæ,
czy te zamiary Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa
Wy¿szego wobec studentów zosta³y spe³nione?
Dziêkujê uprzejmie.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Bardzo proszê.

Rzecznik Praw Obywatelskich
Janusz Kochanowski:
Bêdê w stanie odpowiedzieæ na pytanie po zba-

daniu tej sprawy. Nie wiem, co by³o z in¿ynierami
krajobrazu, ale jeœli pan senator pozwoli, to ja to
sprawdzê i udzielimy panu senatorowi odpowie-
dzi na piœmie.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Dziêkujê.
Pan senator Szaleniec, po nim senator Korfanty.

Senator Zbigniew Szaleniec:
Panie Rzeczniku, z wielk¹ swad¹ apeluje pan

o takie zdroworozs¹dkowe podejœcie do pewnych
zjawisk. Powiem szczerze, w ustach rzecznika
czasami brzmi to niebezpiecznie, bo granica miê-
dzy klapsem a biciem nieraz jest p³ynna – powra-
cam do mojego wczeœniejszego pytania – jak rów-
nie¿ miêdzy podziêkowaniem a korupcj¹ w przy-
padku lekarzy.

Powiem szczerze, ¿e ciekaw jestem pana oceny
dotycz¹cej przedstawienia osoby s³awetnego do-
ktora G. i jego przestêpstw z pokazywaniem setek
koniaków i d³ugopisów, które zapewne by³y tymi
w³aœnie podziêkowaniami. Wtedy ówczesny mini-
ster Ziobro przedstawia³ to jako dokumentacjê

paskudnego korumpowania lekarza. W œwietle
pana humorystycznego przedstawienia tej kury
i jajek nale¿a³oby spojrzeæ zupe³nie inaczej na tê
sprawê i byæ mo¿e obaliæ tezê o korupcji doktora
G., bo o tym zabójstwie ju¿ siê nie mówi. Bardzo
bym prosi³ o opiniê w tej sprawie.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Bardzo proszê, Panie Ministrze.

Rzecznik Praw Obywatelskich
Janusz Kochanowski:
Ja siê nie zgodzê ani nie zmieniê swojego stano-

wiska, które polega na odwo³ywaniu siê do zdro-
wego rozs¹dku. Nikt mnie nie zmusi do tego, ¿e-
bym to regulowa³ przy pomocy nowych rozpo-
rz¹dzeñ, przepisów prawa, dawa³ linijkê i okreœla³
si³ê, z jak¹ mo¿na daæ klapsa, a z jak¹ nie mo¿na.
Nie. Proszê tego ode mnie nie oczekiwaæ, nawet je-
œli pan senator czy jeszcze inne osoby nie bêd¹
chcia³y zrozumieæ mojego stanowiska. Ja wiem,
co mówiê nie od dziœ, wiem, kiedy nie wiem, co
mówiê, i wiem, kiedy na pewno wiem, co mówiê.
Nie ma takich sytuacji, w których mo¿emy wszys-
tko rozstrzygn¹æ. To jest pewien relikt niew³aœci-
wego rozumienia prawa – czêstszy na kontynen-
cie ni¿ w krajach anglosaskich – w którym chce
siê biurokratycznie wszystko przewidzieæ. To jest
bardzo z³a tendencja i nikt mnie nie namówi do te-
go, ¿ebym przeszed³ na jej stronê. Czym innym
jest klaps, a czym innym bicie. Ka¿dy przeciêtnie
rozs¹dny cz³owiek to wie. Czym innym jest korup-
cja, a czym innym podarunek. I ka¿dy w miarê
rozs¹dny cz³owiek wie, jak to jest, i nie powinien
udawaæ, ¿e nie wie. To jest wszystko, co mogê na
ten temat powiedzieæ.

Jeœli chodzi o sprawê doktora G., to jej okolicz-
noœci znane mi s¹ tylko ze œrodków masowego
przekazu. Kiedy widzia³em, w takich krótkich
scenach, jakieœ pióra czy koniaki, to moja reflek-
sja by³a podobna do refleksji pana senatora.
Œwiadczy³o to moim zdaniem nie o korupcji, tylko
o jej braku. Gdy ktoœ po trudnej operacji przycho-
dzi do lekarza i nie wie, co mu podarowaæ, to pióro
jest bardzo dobrym, takim bezpiecznym… Nie za-
mierzam tu prowadziæ instrukta¿u, jakie prezen-
ty mo¿na dawaæ, ale s¹ takie… Koniak zawsze
mieœci³ siê w obyczaju, ksi¹¿ka mieœci³a siê w oby-
czaju, pióro mieœci³o siê w obyczaju… Ale s¹, jak
wiadomo, takie pióra, które kosztuj¹ 10 tysiêcy z³.
Czy one mieszcz¹ siê w obyczaju? Pan znowu po-
prosi, ¿ebym ja odpowiedzia³ na to pytanie, ale ja
nie odpowiem. Jeœli, mo¿emy na ten temat poroz-
mawiaæ, przyjedzie przedsiêbiorca, który jest w³a-
œcicielem firmy Parker albo w³aœcicielem firmy
Waterman, albo w³aœcicielem firmy Pelikan, i da
lekarzowi pióro za 50 z³ marki swojej firmy, no to
bêdzie bardzo brzydko. A je¿eli student da leka-
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rzowi pióro za 50 z³, to bêdzie bardzo ³adnie. Prze-
praszam, ale czy ja mówiê o czymœ, czego nie mo¿-
na zaakceptowaæ czy nawet… Przecie¿ to oczywi-
ste. Oczywiœcie, ¿e prezes rady nadzorczej Parke-
ra podaruje pióro z wy¿szej pó³ki, bo dla niego to
jest tyle samo, co wdowi grosz dla kogoœ innego.
Panie Senatorze, przecie¿…

(Senator Zbigniew Szaleniec: Ja siê zgadzam,
tylko krytycznie pan ocenia tê konferencjê praso-
w¹ ministra Ziobry, który przedstawia³ to tak, ¿e
jest rzecz¹ niepodlegaj¹c¹ dyskusji, ¿e jest to ko-
rupcja.)

Proszê pana, czy mam jeszcze do³¹czyæ do chó-
ru krytyków pana ministra Ziobry? Ja? A po co?
Swoje stanowisko… A po co? Kiedy jest ju¿ ca³a
armia… (Oklaski)

Wrêcz przeciwnie, ja zwracam uwagê… Kiedy
wszyscy na niego naje¿d¿ali z takim entuzjazmem,
ja zwraca³em uwagê na wiele rzeczy, które robi³ do-
brze. Powiem wiêcej, pan senator mo¿e siê obu-
rzaæ… Oczywiœcie, ¿e nie powinien by³ wtedy po-
wiedzieæ, ¿e ju¿ nikt wiêcej nie straci przez tego
cz³owieka ¿ycia. Powiedzia³em wtedy, ¿e jeœli pano-
wie ministrowie tego nie udowodni¹, to bêd¹ jesz-
cze tego… Nie pamiêtam dok³adnie, jak to sformu-
³owa³em, ale tego samego dnia powiedzia³em, ¿e
nie chcia³bym byæ w ich skórze. Zdaje siê, ¿e tak to
powiedzia³em. No i nie chcia³bym. Przekroczyli pe-
wn¹ granicê i skoro to zrobili, ponieœli tysi¹ckrotn¹
odpowiedzialnoœæ polityczn¹. I ja mam do³¹czaæ do
tego chóru, kiedy to ju¿ zosta³o powiedziane setki
razy? Ja powiem coœ innego. Pan minister Ziobro
robi³ wiele rzeczy bardzo dobrych i podj¹³ reformê
wymiaru sprawiedliwoœci. Oczywiœcie przy okazji
pope³nia³ wiele b³êdów, których nie powinien by³.
Tak. I ja w momencie, kiedy chór wszystkich by³
skierowany przeciwko niemu, mówi³em wielokrot-
nie w wywiadach, ¿e trzeba pamiêtaæ o tym, co zro-
bi³ dobrze. I by³oby dobrze, gdyby jego nastêpca czy
nastêpcy, bo tak zawsze jest, podejmowali to, co
by³o dobre, rezygnuj¹c z tego, co by³o z³e.

Tak ¿e proszê mnie nie namawiaæ, ¿ebym do-
³¹cza³ do chóru tych, którzy go potêpiaj¹, bo jest
to w tej chwili zbyt ³atwe. Mówi³em o tym krytycz-
nie, wieczorem w dniu konferencji, kiedy pytano
mnie w TVN, ¿e nie chcia³bym byæ na ich miejscu,
je¿eli to s³ynne zdanie, ¿e nikt nie straci ¿ycia
przez tego doktora, jest nieadekwatne. No i tak siê
sta³o. Ja jako prawnik nigdy bym takiego zdania
nie wypowiedzia³, nawet wtedy, gdybym mia³ to
czarno na bia³ym. Ale któ¿ nie pope³nia b³êdów.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dziêkujê.
Pan senator Bronis³aw Korfanty, a potem pan

senator Stanis³aw Gogacz.

Jeœli pañstwo senatorowie maj¹ jeszcze wolê
zadawaæ pytania, to bêdziemy je grupowaæ, bo
w ten sposób moglibyœmy jeszcze przez tydzieñ
tutaj rezydowaæ.

Zapisani s¹, i uprzejmie proszê o zmierzanie
ju¿ ku koñcowi, panowie senatorowie Dobkow-
ski, Skorupa, Kaleta, Andrzejewski i Czelej. Prosi-
³abym bardzo uprzejmie, abyœmy na tym zakoñ-
czyli. Mam nadziejê, ¿e pañstwo chc¹ dzisiaj za-
koñczyæ obrady Senatu, a jeszcze mamy przed so-
b¹ dwa bardzo obszerne punkty i wyst¹pienia
w debacie dotycz¹cej tych naszych obecnych roz-
wa¿añ.

Bardzo proszê, Panie Ministrze…
Najpierw pytanie pana senatora Bronis³awa

Korfantego.

Senator Bronis³aw Korfanty:

Panie Doktorze, ja chcia³bym zapytaæ o sy-
tuacjê najemców tak zwanych by³ych mieszkañ
zak³adowych. Na tê sprawê napotykam ju¿ w³a-
œciwie od poprzedniej kadencji. W poprzedniej
kadencji razem z panem Adamem Biel¹, by³ym
senatorem, ten temat podejmowaliœmy. Wiem,
¿e poprzedni rz¹d tym tematem te¿ siê zajmo-
wa³. W informacji pana rzecznika jest napisa-
ne, ¿e zwróci³ siê pan do obecnego ministra in-
frastruktury. Czy te prace w zakresie ustawy
o mieszkaniach zak³adowych s¹ dalej prowa-
dzone? Czy w najbli¿szym czasie pozwoli to
stworzyæ warunki, aby ci ludzie, którzy w du¿ej
mierze s¹ pokrzywdzeni, bo nie dostali mo¿li-
woœci wykupu tego mieszkania na preferencyj-
nych warunkach… Dwa czy trzy tygodnie temu
pisa³em w tej sprawie oœwiadczenie senator-
skie, Panie Rzeczniku. Czy wiadomo coœ wiêcej
na temat dalszych prac nad tym bardzo wa¿-
nym tematem? Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Dziêkujê bardzo.
Panie Ministrze, proszê o odpowiedŸ.

Rzecznik Praw Obywatelskich
Janusz Kochanowski:

Panie Senatorze, to akurat jest jedno z tych
pytañ, na które nie jestem w stanie odpowiedzieæ
od razu. Jeœli pan pozwoli, odpowiemy na piœ-
mie. Sprawdzê, jaki jest aktualny stan sprawy.
Na pewno, jak pan zauwa¿y³, zwraca³em siê…
Nie wiem, czy otrzyma³em odpowiedŸ i jaka to
jest odpowiedŸ, wiêc udzielimy panu odpowiedzi
na piœmie.
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Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

W takim razie proszê o zadanie pytania pana
senatora Stanis³awa Gogacza.

Senator Stanis³aw Gogacz:
Panie Rzeczniku! Jeœli chodzi o ochronê zdro-

wia, ten dzia³, który znajdujemy w przedstawionej
nam informacji, to informuje nas pan, ¿e powo³a³
pan zespó³ ekspertów do spraw ochrony zdrowia
i ¿e za³o¿enia tego zespo³u s¹ zgodne z za³o¿eniami
obecnego rz¹du. Tu jest dodane: obecnego rz¹du.
Chcia³bym zapytaæ… Zdajemy sobie sprawê, ¿e s¹
pewne rozwi¹zania, z którymi na pewno ka¿dy siê
zgadza, rozwi¹zania uniwersalne, a problemy
tkwi¹ w szczegó³ach. Ale ja nie chcê mówiæ o szcze-
gó³ach, tylko o pewnych generaliach, które pan tu
wymienia³. Pan, pisz¹c o tym zespole, zgadza siê,
jak rozumiem, z takim rozwi¹zaniem jak koszyk
œwiadczeñ gwarantowanych. Przecie¿ wiemy
o tym, ¿e mo¿e byæ negatywny, mo¿e byæ pozyty-
wny, mog¹ byæ ró¿ne podejœcia. Pan zgadza siê
z modelem p³atnika – przecie¿ mo¿e byæ jeden p³at-
nik, mo¿e byæ wielu. Pan zgadza siê z rozwi¹zania-
mi dotycz¹cymi œwiadczeniodawców – przecie¿
wiemy, ¿e ró¿ne mog¹ byæ statusy w³asnoœciowe
œwiadczeniodawcy. I pan zgadza siê te¿ na ubez-
pieczenia zdrowotne – przecie¿ wiemy o tym, ¿e
mog¹ byæ dodatkowe, mog¹ byæ równoleg³e.

Moje pytanie jest nastêpuj¹ce: czy nie jest ryzy-
kowne, je¿eli chodzi o instytucjê rzecznika, o urz¹d
rzecznika, zgadzanie siê z tym, co proponuje rz¹d,
w sytuacji, kiedy wiemy o tym, ¿e zarówno rz¹d, jak
i korporacje medyczne s¹ bardzo dobrze zorganizo-
wani? A je¿eli chodzi o pacjenta, to zarówno z pun-
ktu widzenia aksjologicznego, gdy mówi siê o tym,
¿e w ochronie zdrowia wszystko powinno siê krêciæ
wokó³ pacjenta… To samo, je¿eli chodzi o stronê
formaln¹: wiemy o tym, ¿e pacjenci, mimo ¿e ist-
niej¹ rzeczywiœcie, nie s¹ zorganizowani.

(Wicemarsza³ek Krystyna Bochenek: Pytanie,
pytanie.)

Czy pan, Panie Rzeczniku, nie powinien mówiæ
jednym g³osem raczej z pacjentami ni¿ z rz¹dem?
Z pacjentami w sensie œcis³ym, a nie w sensie sze-
rokim. Dziêkujê bardzo.

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

Rzecznik Praw Obywatelskich
Janusz Kochanowski:
Panie Senatorze! Tak siê sk³ada, ¿e zespó³ eks-

pertów, który powo³a³em do spraw za³o¿eñ refor-
my s³u¿by zdrowia, zosta³ powo³any oko³o dwóch

lat temu. Te za³o¿enia, które on wypracowuje, s¹
niezale¿ne od jakiegokolwiek rz¹du. Jeœli przy-
padkowo s¹ one zbie¿ne, to ja na to nic nie mogê
poradziæ. Wychodzê z za³o¿enia, ¿e zespó³ nieza-
le¿nych ekspertów przy instytucji autonomicznej
i niezale¿nej jest w stanie koncepcyjnie wypraco-
waæ pewne ogólne pryncypia, którym reforma
s³u¿by zdrowia powinna odpowiadaæ niezale¿nie
od tego, jaki jest rz¹d. Sformu³owaliœmy dziesiêæ
takich podstawowych zasad, ale to ju¿ rok temu,
i od nich nie odstêpujemy. Jeœli któryœ z rz¹dów,
obawiam siê, ¿e jeszcze nie ten, ale któryœ z nastê-
pnych rz¹dów, dojdzie do takiego samego wnios-
ku jak my pó³tora roku temu, rok temu, to bêdzie
to coœ, od czego niczego bardziej nie chcê, nie ¿y-
czê sobie niczego wiêcej i o niczym wiêcej nie ma-
rzê ni¿ o tym. Ale wtedy nie mo¿na mi postawiæ za-
rzutu, bo to rz¹d zgadza siê ze mn¹, a nie ja
z rz¹dem. Demonopolizacja p³atnika przy wzmoc-
nieniu jego pozycji, wprowadzenie konkurencji
miêdzy p³atnikami publicznymi i prywatnymi
w obszarze œwiadczeñ zawartych w koszyku,
wprowadzenie zasady wspó³odpowiedzialnoœci
pacjenta za swoje zdrowie, obowi¹zkowa partycy-
pacja obywatela w systemie ochrony zdrowia,
zdefiniowanie koszyka œwiadczeñ gwarantowa-
nych, wspó³p³acenie…

Senator Stanis³aw Gogacz: Czy nie powinno siê
bardziej wspó³pracowaæ z pacjentami?)

Przepraszam bardzo, mnie chodzi o efektywny
system ochrony zdrowia. Wszyscy zmierzamy do
tego, ¿eby pacjenci mieli wreszcie gdzie pójœæ
i mieli jak siê leczyæ. Wprowadzenie standardów
procedur medycznych… Przecie¿ ja siê tym zaj-
mujê nie w interesie rz¹du, bo rz¹dy, jak widaæ,
siê zmieniaj¹, ani w interesie lekarzy czy innych
podmiotów, tylko po to, ¿eby nast¹pi³a naprawa
pewnego systemu, który obecnie jest najbardziej
newralgiczny w Polsce. Ja mogê powiedzieæ, ¿e
moje postulaty, s³usznie czy nies³usznie, s¹ o wie-
le bardziej radykalne ni¿ aktualnego rz¹du i aktu-
alnej minister zdrowia, z któr¹ zreszt¹ spotykaliœ-
my siê, aby po bardzo mi³ej rozmowie stwierdziæ –
nasza strona, nasi eksperci stwierdzili – ¿e musi-
my wróciæ i kontynuowaæ prace nad za³o¿eniami
programu reformy s³u¿by zdrowia, bo najwyraŸ-
niej jeszcze nie przyszed³ czas na to, aby przepro-
wadziæ tak¹ radykaln¹ reformê s³u¿by zdrowia.
Ja podejmujê takie dzia³ania polegaj¹ce na opra-
cowywaniu systemów po to, aby móc byæ przygo-
towanym wtedy, kiedy wchodzê w relacje z aktu-
alnym ministrem zdrowia.

A to, czy po stronie pacjenta, czy po czyjejœ in-
nej… Oczywiœcie, ¿e po stronie pacjenta. Powie-
dzia³bym wiêcej, po stronie pana senatora jako
w pewnym momencie…

(Senator Stanis³aw Gogacz: Potencjalnego…)
…na pewno pacjenta.
A ¿e akurat w jakimœ zakresie zgadzam siê z ak-

tualnym rz¹dem, to przyznam, ¿e jest to niezawi-
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nione przeze mnie. Widocznie tak w pewnym mo-
mencie wychodzi. Nasz program jest rozs¹dny,
jest te¿ radykalny. Ja biorê na siebie formu³owa-
nie pewnych bardzo niepopularnych postulatów,
na przyk³ad postulatu wspó³p³acenia za us³ugi
hotelowe w szpitalu. ¯aden rz¹d jak dotychczas
nie odwa¿y³ siê sformu³owaæ takiego postulatu,
gdy¿ zale¿y od swoich wyborców, od których ja nie
zale¿ê. Jak powiedzia³em o koniecznoœci p³acenia
za pobyt w szpitalu i wy¿ywienie w szpitalu, to za
pierwszym razem by³o to wielkie horrendum. Ale
w wielu krajach coœ takiego istnieje.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Dziêkujê bardzo.
Proszê o zadanie pytania pana senatora Wie-

s³awa Dobkowskiego. Potem bêd¹ pytaæ Tadeusz
Skorupa, Piotr Kaleta, Piotr Andrzejewski, Grze-
gorz Czelej i mam nadziejê, ¿e na tym zakoñczymy
seriê pytañ.

Bardzoproszê,pansenatorWies³awDobkowski.

Senator Wies³aw Dobkowski:

Panie Ministrze! Jakie pan ma mo¿liwoœci, ¿eby
z w³asnej inicjatywy chroniæ dobre imiê na przy-
k³ad pana prezydenta, polityków prawicy,
w szczególnoœci chodzi o polityków PiS, i osób du-
chownych, chroniæ ich przed fa³szywymi oskar¿e-
niami, pomówieniami, próbami oœmieszenia
przez niektóre media oraz nieodpowiedzialnych
polityków, takich jak pan pose³ Palikot czy te¿ pan
ekspremier Kazimierz Marcinkiewicz?

I druga sprawa. Chcia³bym do³¹czyæ siê do wy-
powiedzi pana senatora Korfantego w sprawie
mieszkañ zak³adowych. W Be³chatowie jest trosz-
kê inna sytuacja, bo mieszkania zak³adowe s¹ ju¿
przekazane miastu, s¹ w³asnoœci¹ spó³ek komu-
nalnych. Ustawa o spó³dzielniach mieszkanio-
wych nie dotyczy tych mieszkañ i nie mo¿na tych
mieszkañ wykupiæ na w³asnoœæ na tej zasadzie, za
symboliczn¹ kwotê. Dziêkujê.

Rzecznik Praw Obywatelskich
Janusz Kochanowski:
Jeœli chodzi o te mieszkania, to panowie sena-

torowie pozwol¹, ¿e tak¿e odpowiemy pisemnie na
adresy jednego i drugiego pana senatora.

Jeœli chodzi o ochronê dobrego imienia pana
prezydenta, to by³y przypadki, w których dopusz-
czano siê, wed³ug mojej wstêpnej opinii, przestêp-
stwa zniewagi g³owy pañstwa. Kiedy prokuratura
umarza³a takie postêpowanie w sposób, którego
ja nie mog³em zrozumieæ, robi³em to, co do mnie

nale¿y, mianowicie zwraca³em siê o przes³anie mi
postanowienia w tym przedmiocie, abym móg³
sprawdziæ, na jakiej podstawie to zrobiono, jakimi
drogami sz³o rozumowanie tego prokuratora. Wy-
daje mi siê bowiem, ¿e znam tê dziedzinê prawa
i rozumiem j¹, wiêc sprawdzam to. Jeœli oka¿e siê,
¿e by³o to umorzenie nies³uszne, to bêdê wystêpo-
wa³ do organów nadrzêdnych wobec prokuratora.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Zapraszam do zadania pytania pana senatora

Tadeusza Skorupê.

Senator Tadeusz Skorupa:
Pani Marsza³ek! Panie Doktorze! Mam pytanie

do pana. Jak jest realizowana zasada ochrony
zdrowia, prawa do bezpiecznego rozwoju, ochro-
ny przed demoralizacj¹? Mam tu na myœli organi-
zowanie masowych dyskotek, w których…

(Rzecznik Praw Obywatelskich Janusz Kocha-
nowski: Czego, czego? Nie us³ysza³em.)

Masowych dyskotek.
(Rzecznik Praw Obywatelskich Janusz Kocha-

nowski: Dyskotek, tak?)
Tak, du¿ych, wielkich, masowych, z g³oœn¹

muzyk¹, o wysokim natê¿eniu, gdzie jest du¿e za-
gro¿enie utrat¹ s³uchu, gdzie s¹ rozprowadzane
œrodki odurzaj¹ce, jak te¿ alkohol. Co robi pana
urz¹d, ¿eby ochroniæ dzieci i m³odzie¿ przed tymi
patologiami? Czy nasze pañstwo doœæ dobrze wy-
konuje swoje zadania, ¿eby m³ode rodziny zosta³y
odpowiednio wychowane? Nie mielibyœmy wtedy
problemu z biciem ma³ych dzieci z tego powodu,
¿e te dzieci zosta³y Ÿle wychowane. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Bardzo szeroki wachlarz spraw pan senator by³

uprzejmy poruszyæ: i bicie, i wychowanie, i alko-
hol, i dyskoteki…

Bardzo proszê pana rzecznika o odpowiedŸ.

Rzecznik Praw Obywatelskich
Janusz Kochanowski:
Z wielk¹ przyjemnoœci¹ odnotowujê wiarê pana

senatora w szerokie mo¿liwoœci mego urzêdu. Je-
œli o mnie chodzi, to nie mam ¿adnych zahamo-
wañ, ¿eby przej¹æ kompetencje wszystkich resor-
tów naraz, ale do tego jeszcze, niestety, nie dosz³o
i nie s¹ to sprawy, które… Nie wiem, czy zajmowa-
³em siê dyskotekami, sprawdzimy to i udzielê pa-
nu senatorowi odpowiedzi.

Te¿ jestem zaniepokojony brakiem nale¿ytej
ochrony zdrowia, dyskotekami… Jeszcze bardziej
mi siê nie podoba to disco polo… Tak, disco polo?
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Ale i wiele innych rzeczy, nadu¿ywanie alkoho-
lu… To wszystko budzi czasami moje zaniepoko-
jenie, ale muszê mierzyæ si³y na zamiary i si³y na
moje kompetencje. Obawiam siê wiêc… Poszuka-
my w naszych materia³ach, czy wystêpowaliœmy
w tej sprawie. Obawiam siê, ¿e w sprawie dysko-
tek mo¿e nie, pani dyrektor mi podpowiada, ¿e
nie. I nie bardzo wiem, jak mia³bym wyst¹piæ i do
kogo… Obawiam siê wiêc, ¿e tutaj pan senator
mnie trafi³. (Weso³oœæ na sali)

Jeœli zaœ chodzi o rodzinê, to, jak powiedzia³em,
odpowiadaj¹c na któreœ z poprzednich pytañ,
chcemy podj¹æ interdyscyplinarne, to tak m¹drze
brzmi, badania systemowe nad potrzeb¹ ochrony
rodziny. Tak, tego rodzaju zadanie jest jednym
z tych, które chcia³bym jeszcze przed koñcem mo-
jej kadencji jakoœ opracowaæ.

(Przewodnictwo obrad obejmuje marsza³ek
Bogdan Borusewicz)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Poproszê o zadanie pytania pana senatora Ka-

letê.

Senator Piotr Kaleta:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, jeden z moich przedmówców,

jeden z senatorów dotkn¹³ zagadnienia przemocy
w rodzinie. Jak gdyby w tym duchu chcia³bym za-
daæ pytanie tak¿e dotycz¹ce rodziny – ojców.
Ostatnio mia³em okazjê zetkn¹æ siê z problemem
ojców, którym uniemo¿liwia siê kontakt z dzieæ-
mi, a s¹ to osoby po rozwodzie albo w jego trakcie.
Chcia³bym w zwi¹zku z tym zapytaæ pana mini-
stra, czy pan ma wiedzê na ten temat, czy rzeczy-
wiœcie polski wymiar sprawiedliwoœci w jakiœ spo-
sób dyskryminuje ojców w zakresie prawa do wi-
dywania siê z w³asnymi dzieæmi. Dziêkujê bardzo.

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

Rzecznik Praw Obywatelskich
Janusz Kochanowski:
Na podstawie mojej potocznej wiedzy, która nie

opiera siê na rzetelnych badaniach, mam tak¹
konstatacjê, ¿e ojcowie nie s¹ uprawnionymi pod-
miotami w przypadku przyznawania opieki nad
dzieæmi. Nawi¹za³em w zwi¹zku z tym wspó³pracê
czy kontakt, bo o wspó³pracy jeszcze za du¿o mó-
wiæ, z tak¹ organizacj¹, zapomnia³em, jak ona siê
nazywa…

(G³os z sali: …ochrony praw ojca.)

Tak, zajmuj¹c¹ siê ochron¹ praw ojców. Ci pa-
nowie byli u mnie i wydaje mi siê, ¿e rzeczywiœcie
potrzebuj¹ ochrony, jak wszyscy mê¿czyŸni, co-
raz bardziej. Tak samo nawi¹za³em kontakt z t¹
grup¹, która niedawno demonstrowa³a przed Sej-
mem – to by³o chyba w czasie bytnoœci pana pre-
zydenta Sarkozy’ego – ja do nich poszed³em i po-
prosi³em o to, ¿eby zechcieli ze mn¹ wspó³praco-
waæ. Czyli jako nale¿¹cy w koñcu, b¹dŸ co b¹dŸ,
do gatunku mêskiego, z niepokojem obserwujê
pewne tendencje, wœród których jest tak¿e, oba-
wiam siê, dyskryminacja ojców staraj¹cych siê
o opiekê nad dzieæmi.

Przewa¿nie jest tak, ¿e mniejszoœæ ojców, a wiê-
kszoœæ matek przejawia takie pragnienie, ale
z uwagi na pewien rozwój kulturowy coraz wiêcej
ojców domaga siê takich praw i byæ mo¿e nasze
s¹downictwo wykazuje w tym zakresie tendencje
archaiczne. Ojcowie s¹, tak mi siê wydaje, dyskry-
minowani. Ja na razie ma³o mogê zrobiæ, zrobi³em
póki co te dwa kroki: zaprosi³em przedstawicieli
organizacji dyskryminowanych ojców i poszed-
³em do tych demonstruj¹cych przed Sejmem oj-
ców – na pewno wielu z pañstwa senatorów te¿
u nich by³o – ¿eby nawi¹zaæ z nimi wspó³pracê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê.
(Rzecznik Praw Obywatelskich Janusz Kocha-

nowski: Co z tego wyniknie – zobaczymy.)
Dziêkujê.
Pan senator Andrzejewski, proszê uprzejmie.

Senator Piotr Andrzejewski:

Panie Ministrze, z uznaniem odnosimy siê do
zakresu pana interwencji, doceniamy zw³aszcza
te, które dotycz¹ precyzowania zasady przyzwoi-
tej legislacji. Ta zasada w zakresie interwencji
w prokuraturze dotycz¹cej jasnego okreœlenia,
w jakich przypadkach jest zgoda, a w jakich nie
ma zgody prowadz¹cego postêpowanie przygoto-
wawcze na dostêp do akt – podstawowe prawo do
wiedzy, do informacji o sobie samym i o tym, co
prokuratura gromadzi… W zwi¹zku z tym bar-
dziej ogólna zasada: jakie s¹ granice uprawnieñ
do oceny przez taki organ jak prokuratura w za-
kresie ograniczania praw i wolnoœci obywatel-
skich w interesie publicznym, w domniemanym
interesie publicznym. Na przyk³ad sprawa Bako-
my, w której siê do pana zwracano, eliminacja
konkurencji przez wielomiesiêczne areszty, kiedy
nie dokonuje siê czynnoœci, z powodu których
areszt jest stosowany. Czy to nie ma charakteru
represyjnego? Jaki jest zakres interwencji? To po
pierwsze, i to jest kwestia praktyczna. Po drugie,
czy mo¿emy mówiæ o jakimœ katalogu rozwi¹zañ
niezgodnych z zasad¹ przyzwoitej legislacji
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i o kszta³towaniu pewnego wzorca w tym zakresie
na tych przyk³adach? To pierwsza sprawa.

Druga sprawa dotyczy zakresu wp³ywania na
egzekucjê prawa. Jest wiele nie tylko orzeczeñ
s¹dowych, ale tak¿e decyzji administracyjnych,
zw³aszcza je¿eli chodzi o zwrot nieruchomoœci
w Warszawie, o przywrócenie podstawowych
praw rewindykacyjnych, w przypadku których or-
gany w³adzy pañstwowej nie wykonuj¹ poleceñ.
Jesteœmy bezsilni. Jest orzeczenie administracyj-
ne, a wojewoda czy inny organ mówi, ¿e po prostu
go nie wykona. Jak wygl¹da mo¿liwoœæ skutecz-
nej interwencji czy przymuszania organu pañ-
stwowego, który zachowuje siê sprzecznie z pra-
worz¹dnoœci¹, do realizacji orzeczeñ, które po-
winny go wi¹zaæ? Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê.
Proszê bardzo, Panie Rzeczniku.

Rzecznik Praw Obywatelskich
Janusz Kochanowski:

Zacznê od pierwszej sprawy, mianowicie dostê-
pu do akt. Chyba przedwczoraj Trybuna³ Konsty-
tucyjny przychyli³ siê do mojego wniosku w spra-
wie niekonstytucyjnoœci przepisu, który dyskre-
cjonalnie pozwala prokuratorowi… My traktuje-
my to jako du¿y sukces. Pan senator pyta o kata-
log okolicznoœci, które powinny uprawniaæ pro-
kuratora do odmowy…

(Senator Piotr Andrzejewski: Expressis verbis
zdefiniowanych.)

Tak, ale tu ju¿ nie ja… Ja mog³em zakwestiono-
waæ ten przepis, art. 156, jeœli dobrze pamiêtam,
poniewa¿ uwa¿a³em, ¿e tam nie zosta³o to okreœ-
lone. Trybuna³ Konstytucyjny, i chwa³a mu za to,
przychyli³ siê do mojego wniosku, uznaj¹c, ¿e ten
przepis jest niekonstytucyjny, czyli stwierdzi³, ¿e
brak okreœlonoœci jest niekonstytucyjny, a zatem
musi to byæ okreœlone. Ale to, jakie przes³anki zo-
stan¹ okreœlone, to ju¿ sprawa pañstwa, i ja za ja-
kiœ czas zapytam o to pana senatora albo zakwe-
stionujê to, jeœli bêdzie to zrobione mo¿e nie tak,
jak powinno. Tak wiêc uda³o mi siê tu odrzuciæ pi-
³eczkê… Ja swoje zrobi³em. W sprawie art. 156,
jeœli to jest ten przepis, dwa dni temu wygraliœmy.
Zreszt¹ wygrywamy wiêkszoœæ spraw przed try-
buna³em.

Zakres wp³ywania na egzekucjê prawa. Jeœli
chodzi o egzekucjê orzeczeñ Trybuna³u Konstytu-
cyjnego, to tutaj Senat ma wielkie zas³ugi. Liczymy
na to, ¿e zostanie przezwyciê¿ony pewien impas.
Jeœli chodzi o egzekucjê praw rewindykacyjnych,

to generalnie, gdy tylko bêdê mia³ konkretn¹ spra-
wê, bêdê podejmowa³… Przymuszanie organu
pañstwa jest mo¿liwe poprzez, zdaje siê, art. 32
k.p.a., który mówi o grzywnie, kiedy organ…

(Senator Piotr Andrzejewski: W celu przymu-
szenia?)

W celu przymuszenia, to chyba…
(Senator Piotr Andrzejewski: Wojewoda?)
No grzywnê, grzywnê. Ja ju¿ sobie dawa³em

radê w ten sposób. Jak tylko zagrozi³em grzy-
wn¹, to od razu… to nie wojewoda, tylko bur-
mistrz dzielnicy Warszawa Œródmieœcie szybko
zrobi³ to, czego przedtem nie chcia³ zrobiæ. A jeœli
ja bêdê siê móg³ do tego przydaæ, to z przyjemno-
œci¹ to zrobiê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê.
Pana senatora Czeleja proszê o zadanie pytania.

Senator Grzegorz Czelej:
Panie Marsza³ku! Panie Ministrze! Szanowni

Koledzy i Szanowne Kole¿anki!
W telegraficznym skrócie. Rozmawialiœmy do-

syæ d³ugo na temat podarunków i dobrych oby-
czajów. To, co dla nas wszystkich jest bardzo la-
biln¹ granic¹, dla urzêdów skarbowych jest grani-
c¹ bardzo ostr¹. Jest to kwota 100 z³; jeœli wrêcza-
my komuœ jakikolwiek upominek o wartoœci wy¿-
szej ni¿ ta kwota, powinniœmy wype³niæ odpowie-
dnie dokumenty, co bardzo czêsto jest kompletnie
oderwane od rzeczywistoœci, realiów i obyczajów.
Moim zdaniem mamy tutaj do czynienia z typo-
wym przyk³adem tego, ¿e dobre obyczaje czy zwy-
czaje oœmieszaj¹ prawo, jakie jest. I w zwi¹zku
z tym mam pytanie do pana ministra, czy w tej
sprawie podziela mój pogl¹d, ¿e ta kwota powinna
byæ wy¿sza, aby nie by³a œmieszna, i czy w tej
sprawie móg³by interweniowaæ, tak abyœmy, wrê-
czaj¹c komuœ du¿y bukiet kwiatów, nie musieli
dzia³aæ wbrew prawu lub dzieliæ wi¹zanki na pó³.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê.
Proszê bardzo.

Rzecznik Praw Obywatelskich
Janusz Kochanowski:
Panie Senatorze, nie zastanawia³em siê nad

tym. Jeœli pan pozwoli, to pana pytanie potraktujê
jako dezyderat dotycz¹cy podjêcia tej sprawy, ona
zostanie odnotowana – od razu jest odnotowana –
i bêdziemy siê jej przygl¹daæ.

(Senator Grzegorz Czelej: Dziêkujê bardzo.)
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Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Poproszê o zadanie pytania pana senatora Pie-
chniczka.

Senator Antoni Piechniczek:
Panie Marsza³ku! Panie Ministrze, wykaza³ siê

pan du¿¹ cierpliwoœci¹, jeœli chodzi o odpowiedzi na
pytania wielu senatorów. Mam nadziejê, ¿e ulgowo
potraktuje pan równie¿ moje pytanie. Jest ono tro-
chê nietypowe. Mianowicie Klub Sportowy Polonia
Bytom w ubieg³ym sezonie awansowa³ do pierwszej
ligi i po roku gry utrzyma³ siê w tej pierwszej lidze,
tylko dziêki grze na boisku, bez bara¿y, bez jakichœ
tam dodatkowych meczy. Potem zosta³ zdegrado-
wany do drugiej ligi, decyzj¹ najpierw komisji licen-
cyjnej Polskiego Zwi¹zku Pi³ki No¿nej, a póŸniej ko-
misji odwo³awczej. Przy czym paradoks polega na
tym, ¿e od decyzji komisji odwo³awczej nie ma ju¿
¿adnego dodatkowego odwo³ania. Ktoœ podpowie-
dzia³, ¿e nale¿a³oby zwróciæ siê z pismem do Euro-
pejskiej Unii Pi³karskiej, która mog³aby cofn¹æ tê
decyzjê i nakazaæ rozpatrzenie sprawy po raz wtóry.
PrzedstawicielePolonii byli w Polskim Zwi¹zku Pi³ki
No¿nej, bo to pismo mog³o pójœæ tylko przez PZPN,
nie brali udzia³u w jego redagowaniu i uwa¿aj¹, ¿e
zredagowane przez Polski Zwi¹zek Pi³ki No¿nej pis-
mo by³o tendencyjne, mia³o spowodowaæ odrzuce-
nie za¿alenia Polonii Bytom, czyli utrzymaæ narzu-
coneprzezPZPNstatusquo idoprowadziædodegra-
dacji tego klubu. OdpowiedŸ, ku mojemu zaskocze-
niu, nadesz³a w ci¹gu pó³torej godziny, co jest dla
mnieniedoprzyjêcia, boUEFAto jest firmamiêdzy-
narodowa i stanowisko w tej sprawie powinna zaj¹æ
stosowna komisja; nie mo¿e byæ tak, ¿e pismo przy-
jmuje urzêdnik, podpisuje siê pod tym, ¿e je neguje,
iwci¹gukrótkiegoczasuodsy³a.Krótkomówi¹c, od
razu widaæ w tym tendencyjnoœæ dzia³ania.

Ja mam pytanie, czy w ogóle prawo sportowe te¿
nie powinno byæ przedmiotem zainteresowania pa-
na ministra, bo jest tu tyle nadu¿yæ, tyle niedoci¹g-
niêæ, tyledowolnych interpretacji, ¿ea¿g³owaboli.

Zakoñczê tylko stwierdzeniem, ¿e oto Polonia
Bytom wygra³a na boisku, a nie mia³a pieniêdzy
dooko³a, zaœ ci, którzy przegrali na boisku, a mieli
pieni¹dze dooko³a, doprowadzili do tego, ¿e ten
klub zosta³ spuszczony do drugiej ligi. I teraz py-
tanie zasadnicze: do kogo siê zwróciæ, gdzie prosiæ
o pomoc i co zrobiæ? Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Proszê bardzo.

Rzecznik Praw Obywatelskich
Janusz Kochanowski:
Gdybym usi³owa³ byæ dowcipny, powie-

dzia³bym – do w³aœciwego senatora, który siê na

tym zna. Ja nie mam najmniejszego pojêcia o ist-
nieniu klubów, o prawie sportowym te¿ nie mam.
Jeœli pan senator pozwoli, to my siê nad tym za-
stanowimy. Obawiam siê, ¿e tu kompetencji
rzecznik nie ma, ale zastanowimy siê nad tym, co
wymyœliæ w tej sprawie. Prosi³bym mo¿e o opis,
dobrze? My oczywiœcie odnotowujemy pana pyta-
nie, ale potrzebowalibyœmy wiêcej faktów, kopii
tych pism. Wtedy moi znakomici wspó³pracowni-
cy, z wy³¹czeniem mnie, ¿eby nie popsuæ jakoœci
pracy nad tym tematem, zastanowi¹ siê, co mogli-
byœmy wymyœliæ.

(Senator Antoni Piechniczek: Czy ja mogê jesz-
cze tytu³em uzupe³nienia dodaæ dwa zdania?)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Tak jest, tak.

Senator Antoni Piechniczek:
Poniewa¿ pad³o tu tyle przyk³adów dobrych

obyczajów: serwis kawowy, du¿y bukiet kwiatów
dzielony na pó³, to mo¿e powiem, jak to wygl¹da
w œwiecie sportu, dos³ownie w jednym zdaniu.
Otó¿ taki klub jak Juventus Turyn, oparty na
koncernie Fiata, gra w Lidze Mistrzów i ma tak¹
metodê: kiedy sêdziowie, którzy przyje¿d¿aj¹
gwizdaæ mecze temu klubowi, zatrzymuj¹ siê
w hotelu, podczas kolacji podchodzi do nich z re-
gu³y przedstawiciel klubu i wrêcza im breloczki
Fiata, ze szczerego z³ota, wa¿¹ce ileœ tam gramów,
z podkreœleniem – ¿yczê wam, aby dobrze siê wam
sêdziowa³o. (Weso³oœæ na sali)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Jesteœmy jeszcze w fazie pytañ, w zwi¹zku

z tym proszê formu³owaæ pytania.
Proszê bardzo, pan senator Piotrowicz.

Senator Stanis³aw Piotrowicz:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, ja mam takie pytanie. Wielo-

krotnie zwraca siê uwagê na d³ugotrwa³oœæ postê-
powañ s¹dowych, ale zazwyczaj w kontekœcie
spraw karnych. Czy do pañskiego biura wp³ywaj¹
skargi w odniesieniu do d³ugotrwa³oœci postêpo-
wañ cywilnych? A je¿eli tak, to jakie s¹ rezultaty?
Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.

Rzecznik Praw Obywatelskich
Janusz Kochanowski:
Ja oczywiœcie nie pamiêtam teraz konkretnych

spraw, ale ostatnio zwróci³em siê o informacje do-
tycz¹ce spraw rozpatrywanych w Strasburgu,
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w których przyznano racjê obywatelom polskim
skar¿¹cym siê na przewlek³oœæ postêpowania.
Wzi¹³em te wszystkie sprawy, opracowaliœmy je
i zwróci³em siê do ministra sprawiedliwoœci
z proœb¹ o wyjaœnienie, dlaczego poszczególne
sprawy cywilne tak d³ugo trwa³y. By³o ich tam kil-
kanaœcie czy kilkadziesi¹t, ale jedn¹ z nich pa-
miêtam, bo by³a najzabawniejsza. Ktoœ czeka³ na
proces rozwodowy dziewiêtnaœcie lat. Podobno
sam by³ sobie winien, bo nie wykazywa³ dobrego
wspó³dzia³ania z s¹dem, ale trudno zapomnieæ
o takiej sprawie, jeœli ktoœ czeka na rozwód blisko
dwadzieœcia lat, prawda? Czyli ja zwracam siê
w takich przypadkach o wyjaœnienie.

Do pana ministra sprawiedliwoœci zwraca³em
siê tak¿e o wyjaœnienie tych spraw, które s¹ ogól-
nie znane. Dlaczego proces dotycz¹cy wydarzeñ
z 1970 r. trwa trzynaœcie czy siedemnaœcie lat?
Dlaczego inne procesy, wymienia³em je… Pan
mówi³ o sprawach cywilnych, ale weŸmy proces
w sprawie Przemyka; trwa³ dwadzieœcia piêæ lat?
Nie wiem, ile. Proces dotycz¹cy kopalni „Wujek”
chyba trzynaœcie. To s¹ rzeczy, do których my siê
przyzwyczailiœmy, nawet nie wiemy, co zrobimy,
jak te sprawy siê zakoñcz¹. Ale nie mo¿emy siê
przyzwyczaiæ. Nie mo¿e byæ tak, ¿eby pokolenia
sêdziów s¹dzi³y sprawy. To nie jest tylko kwestia
indywidualnych spraw, to jest kwestia absolutnie
niedaj¹cego siê zaakceptowaæ sposobu prowa-
dzenia spraw. Jeœli w sprawach dotycz¹cych
1970 r. – mówiliœmy o tym, czekaj¹c na to posie-
dzenie – zosta³o wezwanych ponad tysi¹c dwustu
œwiadków… Przepraszam bardzo, to jest absurd.
Tysi¹c dwustu œwiadków. Teraz mamy to posta-
nowienie w sprawie 1981 r. Kiedy niedawno czy-
ta³em to postanowienie, to znaczy kiedy wezwano
na œwiadków Margaret Thatcher, Helmuta
Schmidta… Kogo tam jeszcze?

(G³os z sali: Gorbaczowa.)
To jest nadu¿ycie prawa. A, Gorbaczowa i jesz-

cze innych. Tak, to jest nadu¿ycie prawa. To nie-
prawda, ¿e musz¹ byæ wzywani œwiadkowie. A po-
za tym dlaczego nie papie¿, prawda? Dlaczego nie
pan senator Andrzejewski? O, a to jest ju¿ niedo-
patrzenie. Otó¿ to jest u¿ywanie prawa po to, ¿eby
go nie zastosowaæ, to jest sabota¿. W ramach po-
jêæ karnoprawnych czy po prostu prawnych to siê
nazywa nadu¿ycie prawa, czyli u¿ywanie prawa
sprzecznie z jego sensem i celem.

Problem przewlek³oœci postêpowania bêdzie je-
dnym z priorytetów w nastêpnym okresie mojej
kadencji – bêdziemy zastanawiaæ siê, jak ten pro-
blem rozwi¹zaæ.

Otrzyma³em – powiem to, ¿eby dokoñczyæ w¹tek
– z Ministerstwa Sprawiedliwoœci wyjaœnienia, bar-
dzo obszerne i, wydawa³oby siê, dok³adne, na temat
tego, dlaczego proces dotycz¹cy grudnia 1970 musi
trwaæ tyle lat. Otó¿ jest tam mowa i o nadzorze,

i o sprawdzaniu – to wszystko tam jest, tylko ¿e jest
to raczej bez sensu napisane, to znaczy ten, kto to
pisa³, choæ w dobrej wierze, nie rozumie, ¿e wielu
tych czynnoœci w ogóle nie powinno siê w tym wy-
padku dopuszczaæ. Tak wiêc my zamierzamy w dal-
szym ci¹gu gnêbiæ Ministerstwo Sprawiedliwoœci
i spieraæ siê o to, jakie czynnoœci musz¹ byæ w ra-
mach procesu zrealizowane, a jakie nie.

Sprawa pani Renaty Beger, tak? Przes³uchiwa-
no trzy tysi¹ce œwiadków. Trzy tysi¹ce œwiadków!
No, przecie¿ to nie ma sensu. Gdybym ja nie uczy³
siê tych rzeczy przez ca³e ¿ycie, to mo¿e bym myœ-
la³, ¿e w tym jest jakiœ g³êboko ukryty sens. Ale
nie, w tym jest bezsens. To jest w³aœnie taka meto-
da s¹dzenia, która powoduje immanentn¹ prze-
wlek³oœæ postêpowañ. To tyle. Dziêkujê bardzo.

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

Pytania siê skoñczy³y.
Otwieram dyskusjê.
Przypominam o wymogach regulaminowych

dotycz¹cych czasu przemawiania senatorów oraz
o koniecznoœci zapisywania siê do g³osu u senato-
ra prowadz¹cego listê mówców.

Proszê o zabranie g³osu pana senatora Ryszar-
da Bendera.

Senator Ryszard Bender:

Panie Marsza³ku! Pañstwo Senatorowie!
Czêœæ z nas mia³a mo¿liwoœæ wys³uchaæ tutaj,

w naszej Izbie, tak¿e poprzedników pana rzeczni-
ka Janusza Kochanowskiego – pocz¹wszy od jego
poprzedniczki, która teraz jest ura¿ona, a która
wówczas by³a w specjalnej sytuacji, bo powo³ana
zosta³a na to stanowisko w minionej epoce, a wiêc
gorset krêpuj¹cy jej ekspresjê mo¿na by³o do-
strzec – ale, jak œwiadcz¹ padaj¹ce tu pytania i od-
powiedzi, jak¿e kompetentne i g³êbokie, ¿aden
z poprzedników pana rzecznika Kochanowskiego
nie spowodowa³ równego naszego zrozumienia
dla wagi czynnoœci podejmowanych przez pana
rzecznika. To porównanie poprzednich rzeczni-
ków i rzecznika, który przed chwil¹ do nas prze-
mawia³, jest jak porównanie naszych mi³ych Tatr
ze szczytem Kilimand¿aro, ¿e ju¿ nie mówiê o Hi-
malajach. To jest, myœlê, ogromnie wa¿ne. Ka¿dy
z nas, kto przegl¹da³ to dzie³o, tê ksi¹¿kê mówi¹c¹
o dzia³alnoœci samego rzecznika i jego urzêdu, je-
go wspó³pracowników, widzi, jak wiele istotnych
problemów ze spisu treœci by³o podejmowanych.

Ze wzglêdu na krótkoœæ czasu chcê podnieœæ
tylko wagê tego, co pan rzecznik w odpowiedzi na
jedno z pytañ stwierdzi³, to znaczy ¿e chce robiæ
wszystko, a¿eby jak najmniej by³o z³ego prawa. Bo
z³e prawo jest zaprzeczeniem prawa, ponadto
zw³aszcza dla obywatela nie mo¿e byæ nic groŸ-
niejszego.
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Bardzo istotne jest te¿ chyba to stwierdzenie
pana rzecznika, którego sprawa póŸniej wraca³a
w pytaniach, to znaczy ¿e nale¿a³oby robiæ nie tyl-
ko kontrolê ex post aktów prawnych – której doko-
nuje Trybuna³ Konstytucyjny, przypisuj¹c sobie
niejednokrotnie, a¿ z nadmiarem, mo¿liwoœci
ustawodawcze, w³aœciwie przecie¿ parlamentowi,
obu jego izbom; ja mówiê czasami w ferworze, ¿e
on przypisuje sobie wrêcz bosk¹ nieomylnoœæ –
ale ¿e nale¿a³oby te¿ dokonywaæ kontroli aktu
prawnego przed jego uchwaleniem. Tak ¿e ten po-
mys³ dotycz¹cy rady stanu, która przygotowywa-
³aby tak¹ wczeœniejsz¹ ocenê projektów praw-
nych, jest ze wszech miar wa¿ny i cenny.

Nie chcê tu ju¿ innych drobnych spraw wymie-
niaæ, niemniej jednak pan rzecznik poruszy³ mnó-
stwo takich kwestii – dotyczy³y one chocia¿by pra-
wa do ¿ycia i ochrony zdrowia dziecka, prawa do
nauki. To drobne, ale jak¿e istotne sprawy. By³a
te¿ problematyka opieki lekarskiej w szko³ach,
w³aœciwie ju¿ zanikaj¹cej. Takich szczegó³owych
kwestii jest mnóstwo. By³a sprawa dostêpu do ar-
chiwów Instytutu Pamiêci Narodowej – podkreœ-
lam to jako historyk – bo ten dostêp jest utrudnio-
ny wskutek decyzji podjêtych przez Trybuna³
Konstytucyjny. Na stronie 97 jest wyraŸnie napi-
sane, ¿e jest ograniczona mo¿liwoœæ ubiegania siê
o dostêp do dokumentów dotycz¹cych przecie¿
naszego „wczoraj” i „przedwczoraj”. Osoby niebê-
d¹ce pracownikami naukowymi maj¹ z tym
ogromne trudnoœci. Kto ma ich rekomendowaæ
i jak ma to robiæ, ¿eby mogli oni ten dostêp mieæ?
Problem lustracji, która w³aœciwie siê za³ama³a.
Niestety, tak siê sta³o, ¿e wskutek decyzji Trybu-
na³u Konstytucyjnego z lustracji zosta³y w³aœci-
wie tylko strzêpy. To wszystko to s¹ ogromnie is-
totne kwestie.

Pan rzecznik wspomina³ nawet o takiej kwestii
jak tak¿e bardzo wa¿na dla nas sprawa tej rury
gazowej, która ma byæ poci¹gniêta pod Ba³tykiem
i która mo¿e zagroziæ nam, Polsce, ale i wszystkim
krajom wokó³ Ba³tyku, niemniej jednak z jakichœ
wzglêdów, wzglêdów czysto nacjonalistycznych
dwóch pañstw, postsowieckiej Rosji i Niemiec,
forsuje siê to w instytucjach europejskich, w Ko-
misji Europejskiej. Ja sam protestowa³em prze-
ciwko temu przed Rad¹ Europy i wtedy przewo-
dnicz¹cy – co prawda Komitetem Ministrów kiero-
wa³ wówczas minister z „bardzo wielkiego” pañ-
stwa, z San Marino, niemniej jednak wypowiada³
siê jako przewodnicz¹cy w imieniu ca³ej Rady –
stwierdzi³, ¿e niebezpieczeñstwa zwi¹zane z tym
gazoci¹giem bêd¹ monitorowane przez Radê Eu-
ropy. Oby tak by³o. I bardzo dobrze, ¿e pan rzecz-
nik tê kwestiê przedstawi³.

Pan rzecznik powiedzia³ te¿ wyraŸnie o tej
wspominanej tutaj w pytaniach uchwale z 20 gru-
dnia, która zwalnia sêdziów z odpowiedzialnoœci

za wydawanie wyroków skazuj¹cych w okresie
stanu wojennego. Przecie¿ to ju¿ jest absurd, pa-
ranoja! Trzeba wiêc wyraziæ wdziêcznoœæ panu
rzecznikowi, ¿e chce od tego odejœæ. Ba, co innego
ci sêdziowie mogli zrobiæ? Przecie¿ to s¹ ci sami
ludzie, którzy byli dawniej. Pan Adam Strzembosz
przyznaje teraz, po czasie, ¿e nie mia³ racji, gdy
mówi³, ¿e sêdziowie sami siê oczyszcz¹. Nic tak
samo z siebie siê nie oczyszcza.

I jeszcze jedna sprawa. Wspomnia³ pan, Pa-
nie Rzeczniku, o dwudziestej rocznicy utworze-
nia urzêdu, podczas której próbowano pana
bojkotowaæ. Rzeczywiœcie niech siê rumieni¹ ci,
którzy nie przybyli na tê uroczystoœæ. Ja by³em
i widzia³em, jak wielka i wspania³a ona by³a, jak
wiele znakomitych postaci przyby³o, tak¿e om-
budsmanów europejskich, by³ te¿ obecny pa-
stor Gauck. To, ¿e on by³ i ¿e powiedzia³, i¿ gruba
kreska nigdy nie s³u¿y pokrzywdzonym… Mówi³
o grubej kresce, choæ nie wymieni³ tego, który
tego terminu u¿y³ jako pierwszy, Tadeusza Ma-
zowieckiego, ale ka¿dy wie, ¿e ponosi siê kon-
sekwencje swoich dzia³añ, poza tym to ju¿ sta³o
siê znanym w œwiecie okreœleniem. A wiêc auto-
rytet, jakim jest pastor Gauck, stwierdzi³, ¿e
gruba kreska jest ze szkod¹ dla pokrzywdzo-
nych, dla obywateli.

Ostatnia sprawa – wprawdzie móg³bym o tym
powiedzieæ w serii pytañ, ale… Teraz, ju¿ koñcz¹c,
chcia³bym zapytaæ pana rzecznika, czy mieœci³a-
by siê w dzia³aniach pana rzecznika i pana urzêdu
kwestia powstrzymania fali nienawiœci, obsesyj-
nych ataków na ojca Tadeusza Rydzyka i Radio
Maryja – czyli poœrednio na Koœció³ – które spec-
jalnie wyre¿yserowuje pan pose³ Janusz Palikot,
¿¹daj¹c uwiêzienia ojca Rydzyka, a nawet wyzna-
czaj¹c mu karê piêciu lat. Ta nagonka przypomi-
na metody komunistów, przypomina propagandê
Jerzego Urbana, czyli Goebbelsa propagandy sta-
nu wojennego, jak¹ uprawia³ wtedy i uprawia na-
dal na ³amach swego rynsztokowego „NIE”. Pose³
Palikot nazywa ojca Tadeusza szatanem, ale z pe-
wnoœci¹ nie wie, ¿e tak czyni³ w Rosji sowieckiej
stalinowski propagandzista Jemielian Jaros³aw-
ski, który na ³amach swojego pisma „Antyreligioz-
nik” nazwa³ szatanem arcybiskupa Jana Ciepla-
ka, skazanego w Zwi¹zku Sowieckim na karê
œmierci, cudem ocalonego dziêki wymianie
w 1924 r. na Boles³awa Bieruta, bolszewickiego
agenta z Polski.

(Senator Zbigniew Szaleniec: A sprawa czaro-
wnicy?)

Tak, w 1924 r. Bierut jako agent sowiecki
w Polsce zosta³ wymieniony na arcybiskupa Ciep-
laka.

A wiêc czy mo¿na by³oby w ramach dzia³añ
urzêdu rzecznika jakoœ sk³oniæ tego pos³a, a¿eby
nie postponowa³ kap³ana katolickiego i nie ubli¿a³
w ten sposób milionom Polaków, którzy ¿ywi¹
specjaln¹, ogromn¹ estymê dla wielu ducho-
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wnych, a dla tego duchownego, który rozwin¹³
Radio Maryja, wspania³¹ radiostacjê s³uchan¹
przez miliony Polaków, w szczególnoœci? Niech siê
opanuje, niech da spokój, niech nadal nie re¿yse-
ruje tych seansów nienawiœci. Czy bêdzie to mo¿-
liwe, przynajmniej w jakiejœ mierze? Nawet gdyby
to by³o mo¿liwe w ma³ym wymiarze, by³oby to ko-
rzystne nie tylko dla Koœcio³a w Polsce, dla nas,
katolików, ale i dla Polski. Dziêkujê. Skoñczy³em.
(Oklaski)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Proszê o zabranie g³osu pana senatora Czes³a-

wa Ryszkê.

Senator Czes³aw Ryszka:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie! Panie Mini-

strze!
Otrzymaliœmy imponuj¹ce sprawozdanie urzê-

du rzecznika praw obywatelskich. Gratulujê!
Przypomnê chocia¿by tych kilka liczb: w 2007 r.
o 100% wzros³a liczba skarg w porównaniu z da-
nymi z roku 2006, by³o to piêædziesi¹t siedem ty-
siêcy spraw, z tego ponad trzydzieœci cztery ty-
si¹ce rozpatrzonych; trzynaœcie tysiêcy spraw,
które podjêto i w efekcie wskazano wnioskodaw-
com przys³uguj¹ce im prawa; przyjêtych piêæ ty-
siêcy osiemset dwudziestu trzech interesantów;
ogromna liczba telefonów; wyst¹piono do ró¿nych
instytucji w czterystu piêciu przypadkach – pan
minister mówi³, ¿e jeden dotyczy³ bardzo wa¿nej
sprawy, przed³u¿aj¹cego siê stosowania aresztów
tymczasowych; narazi³ siê pan Trybuna³owi Kon-
stytucyjnemu, kieruj¹c tam dwadzieœcia szeœæ
skarg; pracownicy pañscy wizytowali wiêzienia,
zak³ady psychiatryczne, oœrodki dla uchodŸców,
poprawczaki; jak by³o tu te¿ mówione, podejmo-
wa³ pan dzia³ania w zakresie ochrony prawnej
dzieci. Jak wspomnia³em, to sprawozdanie jest
imponuj¹ce, ale te¿ rodzi siê takie pytanie: dlacze-
go tak lawinowo roœnie liczba skarg sk³adanych
do rzecznika praw obywatelskich? Albo cieszy siê
pan opini¹ wyj¹tkowo skutecznego, albo daleko
nam do demokratycznego pañstwa prawa. Pew-
nie i to, i to jest prawdziwe.

Ze sprawozdania mo¿na siê dowiedzieæ, ¿e
skargi dotyczy³y miêdzy innymi arogancji urzê-
dników, wskazywa³y na uznaniowoœæ przepisów
prawa, na dowolnoœæ stosowania prawa na szko-
dê petenta. Zauwa¿yæ mo¿na w tym sprawozda-
niu, ¿e bardzo czêsto ludzie, zw³aszcza ci najbie-
dniejsi, skar¿yli siê na brak bezp³atnej pomocy
prawnej. Wynika z tego niezbicie, ¿e bardzo po-
wa¿nym problemem w naszym kraju s¹ przypadki
nadu¿ywania w³adzy, nierespektowania praw

obywatelskich przez niektórych prokuratorów,
sêdziów, a tak¿e przez policjê. Proszê mi wyba-
czyæ, ¿e w dalszym wyst¹pieniu na tym siê skupiê.

W przesz³oœci mieliœmy aferê „¯elazo”, potem
aferê FOZZ, sprawê Kluski, Rywina, teraz Olewni-
ków. Przypomnê, ¿e bohaterka najg³oœniejszego
starcia z przestêpczoœci¹ zorganizowan¹, siostra
zamordowanego Krzysztofa Olewnika, z opóŸnie-
niem otrzymuje ochronê. Proces w g³oœnej spra-
wie o zabójstwo studentki w Dolinie Chocho³ow-
skiej trzeba by³o powtarzaæ, chocia¿ morderca
przyzna³ siê, a jego wina nie budzi³a w¹tpliwoœci,
ale niestety, jeden z sêdziów nie zd¹¿y³ w wymaga-
nym czasie podpisaæ siê pod wyrokiem do¿ywo-
cia, wiêc zgodnie z liter¹ prawa proces nale¿a³o
powtórzyæ, czyli w wyniku tego niedbalstwa jed-
nej osoby, jednego sêdziego, najbli¿si zamordo-
wanej musieli ca³y proces prze¿yæ jeszcze raz. Al-
bo inny przyk³ad: s¹d zwraca prokuratorom z In-
stytutu Pamiêci Narodowej sprawê autorów sta-
nu wojennego, proponuj¹c miêdzy innymi prze-
s³uchanie Michai³a Gorbaczowa czy Margaret
Thatcher – i tu ju¿ jesteœmy w oparach absurdu.
To nie tylko oznacza dalsz¹ bezkarnoœæ genera³a
Wojciecha Jaruzelskiego, ale te¿, jak myœlê, bar-
dzo powa¿nie nadwerê¿y³o powagê Temidy. A nie-
mal w tym samym czasie lubelski s¹d w sprawie
dzia³añ milicjantów pacyfikuj¹cych w 1976 r. ro-
botników zamiast zbrodni komunistycznej do-
szukuje siê ³agodniejszego i skutkuj¹cego przeda-
wnieniem pobicia, choæ ta przemoc zastosowana
wobec „niepokornych” mia³a charakter systema-
tyczny i zinstytucjonalizowany. Podzielam, choæ
to s³abo powiedziane, oburzenie rzecznika praw
obywatelskich wobec wspominanej tu ju¿ uchwa-
³y S¹du Najwy¿szego z grudnia ubieg³ego roku,
uznaj¹cej, ¿e sêdziom, którzy skazywali w stanie
wojennym na zasadzie prawa dzia³aj¹cego
wstecz, nie mo¿na czyniæ z tego zarzutu. A prze-
cie¿ sprawy dotyczy³y miêdzy innymi wydarzeñ
z 14 grudnia 1981 r., kiedy skazywano na mocy
dekretu o stanie wojennym, którego to dekretu
obywatele nie znali, czyli w³aœciwie skazywano na
podstawie telewizyjnego przemówienia Wojciecha
Jaruzelskiego. Oznacza³o to zerwanie z podsta-
wow¹ cywilizacyjn¹ regu³¹, ¿e nikt nie mo¿e byæ
skazany za czyn, który nie by³ przestêpstwem
w chwili pope³nienia. To tylko kilka skandali
s¹dowych czy mo¿e raczej dowodów niemocy pañ-
stwa. Wiele o tym mo¿na wyczytaæ w tym w³aœnie
sprawozdaniu czy jakby domyœleæ siê z tego spra-
wozdania.

Czy prawo jest niedoskona³e, czy tylko Ÿle sto-
sowane? To dylemat, który ma do rozstrzygniêcia
nie tylko korporacja prawnicza, ale tak¿e klasa
polityczna, czyli my. Stawiam ten problem, ponie-
wa¿ we wszystkich tych sprawach by³y zaanga¿o-
wane instytucje pañstwowe powo³ane do œcigania
i kontroli. I te instytucje ¿erowa³y, nierzadko
w sposób kryminalny, na krzywdzie ludzi – za-
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miast ich broniæ. Dziêkujê, ¿e w tych sprawach
zawsze pan minister zabiera³ g³os, walcz¹c o pra-
wa i obywatelskie wolnoœci.

Ale niepokoj¹cym zjawiskiem jest próba ogra-
niczenia pañskiej dzia³alnoœci, mo¿liwoœci skute-
cznego dzia³ania rzecznika, przez obecne niektóre
organa pañstwa. Na przyk³ad mówi³ pan rzecznik,
¿e zwróci³ siê w sprawie przekazania mu raportu
pani minister Julii Pitery dotycz¹cego funkcjono-
wania Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Do
dziœ nie ma w tej sprawie odpowiedzi, tylko kr¹¿¹
pisma. To chyba te¿ jest przejaw arogancji w³adzy.
Podobnie jest z interwencjami, skargami do Try-
buna³u Konstytucyjnego, bardzo wa¿nymi – nie-
które równie¿ pozostaj¹ bez echa.

Niepokoj¹cym zjawiskiem jest wzrost liczby
spraw, jakie prowadzi³ rzecznik praw obywatel-
skich, dotycz¹cych dzieci. Mo¿e to byæ spowodo-
wane tym, ¿e rzecznik praw dziecka nie ma nie-
zbêdnych, zagwarantowanych ustawowo, in-
strumentów prawnych pozwalaj¹cych na podjê-
cie odpowiednich dzia³añ. Nawet rozwinê³a siê
dyskusja, czy rzecznik praw dziecka nie powi-
nien byæ w³¹czony do urzêdu rzecznika praw
obywatelskich, na przyk³ad jako jeden z jego za-
stêpców. To jest pewien pomys³. Ale mo¿e nale¿a-
³oby wyposa¿yæ rzecznika praw dziecka w bar-
dziej skuteczne instrumenty prawne. Tak jest
w kilku krajach na zachodzie Europy, miêdzy in-
nymi w Danii.

Co jeszcze mo¿na zauwa¿yæ w sprawozdaniu?
Chcia³bym to jeszcze raz podkreœliæ, ¿e rzecznik
zawsze stawa³ po stronie skrzywdzonych i doœæ
czêsto nara¿a³ siê na zarzut mieszania siê w poli-
tykê. A po pañskich wypowiedziach na temat wy-
miaru sprawiedliwoœci oraz œrodowiska sêdziow-
skiego, w tym sêdziów Trybuna³u Konstytucyjne-
go, prezesi odmówili udzia³u w jubileuszu dwu-
dziestolecia utworzenia urzêdu rzecznika praw
obywatelskich. Jedynie – to wiem sk¹din¹d – pre-
zes Naczelnego S¹du Administracyjnego przes³a³
list gratulacyjny. Ta ma³ostkowoœæ budzi moje
zdumienie, a zarazem smuci.

Na zakoñczenie chcia³bym powiedzieæ, ¿e ¿a-
den z dotychczasowych rzeczników nie pe³ni³ te-
go urzêdu d³u¿ej ni¿ przez jedn¹ kadencjê. Ka¿-
dego w³aœciwie spotyka³ przede wszystkim ten
zarzut, ¿e miesza siê w politykê. Ale przecie¿ w³a-
œnie rzecznik z racji swojej funkcji musi, powi-
nien zajmowaæ krytyczn¹ postawê wobec ka¿dej
w³adzy, tak¿e wobec w³adzy s¹downiczej. Ka¿dy
rzecznik musi nara¿aæ siê wielu instytucjom, oœ-
rodkom decyzyjnym, ró¿nym grupom interesu.
¯yczê panu rzecznikowi, aby nara¿a³ siê jak naj-
czêœciej. Polski rzecznik ma mocn¹ pozycjê
ustrojow¹ i powinien j¹ wykorzystaæ dla dobra
wszystkich osób pokrzywdzonych. Dziêkujê za
uwagê. (Oklaski)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê.
Poproszê o zabranie g³osu pana senatora Ma-

cieja Grubskiego.

Senator Maciej Grubski:
Panie Marsza³ku! Panie Ministrze! Panie i Pa-

nowie Senatorowie!
Zastanawiam siê, dlaczego tak mocno pod-

kreœlamy wartoœæ tego materia³u. To w koñcu jest
sprawozdanie i oprócz tego, co jest realizacj¹ obo-
wi¹zków okreœlonej instytucji, tak naprawdê nic
wiêcej do sprawy nie jest wniesione. Chcê w du¿ej
czêœci skoncentrowaæ siê nad tematem, który po-
ruszy³em w pytaniu, tematem Nangar Khel. Je-
dnak parê rzeczy, g³ównie odpowiedzi ze strony
pana rzecznika, wprowadzi³o mnie w zak³opota-
nie. Chcê siê odnieœæ równie¿ do nich.

Ja nie zgadzam siê z tak¹ formu³¹, o której tak
³atwo pan rzecznik mówi, czyli t¹, któr¹ rozpocz¹³
pan tê dyskusjê, chodzi o tê fili¿ankê, a potem ten
prezent. Tak zaczê³a siê bowiem w Polsce korup-
cja w s³u¿bie zdrowia. Przypomnijmy sobie: ko-
rupcja w s³u¿bie zdrowia to nie jest kwestia ³a-
pówki bezpoœrednio wrêczanej, tylko to w latach
siedemdziesi¹tych by³a kwestia kawy, czekola-
dek, kwiatów. A potem trafiliœmy na materia³ lu-
dzki, który pomyœla³ sobie byæ mo¿e, ¿e trzeba od
tego uzale¿niæ dzia³alnoœæ, trzeba od tego uzale¿-
niæ swoj¹ us³ugê medyczn¹, do której jest siê zo-
bowi¹zanym przysiêg¹, do której jest siê zobo-
wi¹zanym okreœlonym zobowi¹zaniem etatowym.
I ta korupcja zaczê³a siê rozwijaæ. My tak napraw-
dê nie odwrócimy tego biegu historii, chyba ¿e
uda³oby siê nam przekonaæ lekarzy i ci lekarze,
którzy dzisiaj jeszcze byæ mo¿e bior¹ ³apówki, zgo-
dziliby siê na to, ¿eby ich nie braæ, a ten prezent
w postaci kawy by wystarczy³. Byæ mo¿e w tej sy-
tuacji mo¿na by siê na to zgodziæ. A jednak panu
rzecznikowi bardziej poddajê pod rozmyœlania pa-
tent, jaki zosta³ zastosowany w lecznictwie. Ja
wspó³uczestniczy³em w odbieraniu szpitala Kon-
wentu Bonifratrów w £odzi. Szpital ma imiê œwiê-
tego Jana Bo¿ego. Tam nie ma ³apówek, tam jest
publicznie wywieszona informacja, ¿e je¿eli
chcesz wp³aciæ, to wp³aæ na podniesienie standar-
du funkcjonowania tej placówki. Namawiam do
stosowania takiej formu³y, je¿eli chodzi o s³u¿bê
zdrowia.

Trochê mnie martwi w tym wszystkim, ¿e z jed-
nej strony próbuje pan rozszerzaæ zakres swoich
kompetencji – to jest kwestia rozpatrywania spra-
wy tej rury na dnie Ba³tyku i pisania w tej sprawie
– a z drugiej strony zawê¿a je, jeœli chodzi na przy-
k³ad o sprawê podniesion¹ przez senatora Skoru-
pê, i nie zastanawia siê nad problemami, które ró-
wnie¿ dotycz¹ tak naprawdê spraw obywatel-
skich. M³ody cz³owiek ponosi bowiem w dyskote-
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ce byæ mo¿e wiêksze koszty w postaci dziwnych
zachowañ w przysz³oœci… Chodzi nie tylko o mu-
zykê, ale i inne rzeczy. Myœlê, ¿e bardziej na tym
powinna siê koncentrowaæ dzia³alnoœæ rzecznika
praw obywatelskich ni¿ na szukaniu dla siebie
pracy na poziomie zastêpowania rz¹du. Nie do
koñca zgadzam siê bowiem, ¿eby rzecznik praw
obywatelskich – którego charakter dzia³añ jest
opisany, czyli chodzi o dzia³anie w granicach Rze-
czypospolitej plus wystêpowanie w sprawach
obywateli przebywaj¹cych poza granicami – pró-
bowa³ wchodziæ w buty instytucji, które s¹ wybra-
ne i powo³ane do tego okreœlonymi przepisami.

Trochê te¿ zdziwi³em siê wypowiedzi¹… Nie lu-
biê bowiem w wypowiedzi takiej nonszalancji, ja-
ka zdarzy³a siê panu rzecznikowi, je¿eli chodzi
o rzecznika praw dziecka, ¿e je¿eli jest potrzeba,
to ja mogê to przej¹æ, ktoœ z zastêpców bêdzie…
To nie jest ta formu³a dyskusji. Myœlê, ¿e nie po-
winniœmy w ten sposób do tego podchodziæ. To
pokazuje, ¿e byæ mo¿e zapa³ biura do pozyskiwa-
nia pewnych terenów dodatkowych jest tak du-
¿y, ¿e nie widzimy podstawowych spraw, do któ-
rych jesteœmy powo³ani. W sprawie wspó³pracy
z rzecznikiem powiedzia³ pan w ten sposób, ¿e je-
¿eli bêdzie odpowiedni wybór, to tak. Przepra-
szam, Panie Rzeczniku, ale to nie kwestia decyzji
rzecznika praw obywatelskich, jaki bêdzie wybór
dotycz¹cy osoby czy kwalifikacji, je¿eli chodzi
o rzecznika praw dziecka.

I wrócê do sprawy najwa¿niejszej. Zosta³a tutaj
poruszona sprawa ministra Ziobry. Uwa¿am, ¿e
nie nale¿y pastwiæ siê nad osob¹, która ma dzisiaj
problemy i pewnie bêdzie mia³a problemy z tytu³u
swojego zachowania. Proszê nie obraziæ siê, ale
pana wypowiedŸ z 21 listopada 2007 r. w sprawie
siedmiu ¿o³nierzy zatrzymanych d³ugi czas po
tym, gdy mia³a miejsce sytuacja, ma podobny
charakter. Pan te¿ praktycznie skaza³ ich publicz-
nie, wskaza³, ¿e s¹ winni. Ale pan w swojej wypo-
wiedzi zapomnia³… Pan odniós³ siê bowiem tylko
do tego, ¿e powiedzia³ pan o zbrodni. Ja przyta-
czam za PAP i proszê mnie sprostowaæ, je¿eli ta in-
formacja jest nieprawdziwa. Pana wypowiedŸ zaj-
muje 1/3 strony A3. Przytaczam: „Rzecznik praw
obywatelskich wezwa³ w³adze polskie «nie tylko
do wyp³acenia odszkodowañ rodzinom bliskich,
co jak rozumiem, zosta³o ju¿ uczynione, ale
przede wszystkim do wszechstronnego os¹dzenia
tego tragicznego zdarzenia nie tylko pod wzglê-
dem prawnym, ale politycznym i militarnym»”.
Pytanie, czy rzecznik ma takie kompetencje, ¿eby
zastanawiaæ siê nad konsekwencjami polityczny-
mi czy militarnymi. „Rzecznik zaapelowa³ do
w³adz pañstwowych, by przeprosi³y Afgañczyków
za tê zbrodniê...”. Nie do koñca siê z tym zgadzam.
Ta misja ma okreœlony charakter. Wspó³pracuj¹c
z rz¹dem afgañskim, tak naprawdê porz¹dkuje-

my sytuacjê w tym kraju. Walczymy z terroryz-
mem, który siê stamt¹d rozszerza³, i w ten sposób
pomagamy temu rz¹dowi.

Ale wypowiedŸ pana rzecznika ma dalszy ci¹g:
„Rzecznik zastrzeg³, ¿e choæ wola³by nie wierzyæ
w zarzuty prokuratury, to jeœli one siê potwierdz¹,
zbrodnia wojenna «obci¹¿a nie tylko aresztowa-
nych ¿o³nierzy, lecz okrywa hañb¹ nas wszyst-
kich. Zbrodnia ta plami nie tylko tradycje polskie-
go orê¿a, lecz równie¿ ka¿e przemyœleæ na nowo
polsk¹ historiê, w której to Polacy byli niewinny-
mi ofiarami obcej agresji, rzadko zaœ zabójcami» –
powiedzia³ Kochanowski”. I to nie koniec, bo dalej
dodaje: „Bez rozliczenia tej zbrodni Polska traci
moralne prawo do walki o wolnoœæ, demokracjê
i prawa cz³owieka we wszystkich miejscach,
w których mog³aby i powinna anga¿owaæ siê, od
Kosowa, Boœni i Hercegowiny po Liban, Syriê,
Irak czy Afganistan”. „Powinniœmy jako Polska
zdaæ egzamin, zarówno miêdzynarodowy, jak
i w³asny, wewnêtrzny, z powa¿nego i odpowie-
dzialnego os¹dzania tego zdarzenia”.

To jest, Panie Rzeczniku, „Gazeta Wyborcza”.
To jest aresztowany jeden z ¿o³nierzy i to jest zapis
jego babci: „mój wnuk, Andrzej O., 192 cm”.

Takie dzia³anie pana rzecznika spowodowa³o,
¿e dzisiaj rodziny tych osób straci³y wiarê, ¿e pañ-
stwo polskie broni ich interesów. Ci ludzie podjêli
siê misji nie w pierwszej fazie, kiedy wartoœæ dola-
ra czy wartoœæ euro by³a taka, ¿e na tej misji siê
zarabia³o pieni¹dze, tylko dzisiaj, dlatego ¿e czuj¹
obowi¹zek i chc¹ w tej armii wykonywaæ pewne
zadania. A ci ludzie wykonuj¹ bardzo wa¿ne zada-
nia, pokazuj¹, ¿e nasza armia mo¿e mieæ wysokie
kwalifikacje, mo¿e walczyæ o pewne rzeczy, o któ-
re do tej pory nie walczyliœmy, mo¿e walczyæ z ter-
roryzmem, mo¿e walczyæ o nasze bezpieczeñstwo
poza granicami pañstwa. I oni dzisiaj przez pana
nieodpowiedzialn¹ wypowiedŸ stracili zaufanie do
pañstwa. W tym momencie w jakimœ sensie sk³a-
nia siê pan do tego, ¿eby od niej siê odwróciæ. I dla-
tego ja namawia³bym pana do tego, ¿eby pan to
zrobi³ nawet w dniu dzisiejszym. Bo sytuacja
i wszystkie fakty wskazuj¹ na to, ¿e oni nie s¹ win-
ni. Zbieg³y siê ró¿ne wydarzenia, miêdzy innymi
dzia³anie s³u¿by kontrwywiadu… I pytanie jest ta-
kie: dlaczego pan rzecznik nie reaguje, kiedy
w mediach publicznych podaje siê, ¿e s³u¿ba
kontrwywiadu pods³uchiwa³a prywatne rozmowy
tych ludzi? Jakie bêdzie tak naprawdê zaufanie
do pañstwa? Dlaczego nie wszczêto w tym mo-
mencie postêpowania w tej sprawie? Byæ mo¿e
wtedy naruszono prawa obywatelskie tych ludzi,
wykorzystano jakieœ ich prywatne rozmowy, byæ
mo¿e przy piwie, do tego, ¿eby dzisiaj ich w taki
sposób traktowaæ. To jest sprawa, która uderza
w interesy naszego pañstwa. Bo my sobie nie zda-
jemy dzisiaj sprawy z tego, jak du¿a jest potrzeba,
¿eby nowi ludzie, nastêpni dobrze wyszkoleni lu-
dzie chcieli w imieniu pañstwa pe³niæ funkcje
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w obrêbie ró¿nych stref strategicznych, jeœli cho-
dzi o bezpieczeñstwo naszego kraju.

Mam nadziejê, ¿e pan rzecznik przemyœli swoj¹
wypowiedŸ w sytuacji, kiedy prokuratura ju¿ jas-
no powiedzia³a, ¿e ten moŸdzierz, którego u¿yto,
strzela³ jak strzela³, wiêc sprawa jest klarowna.
Mam nadziejê, ¿e wyci¹gnie pan wnioski i powie:
pomyli³em siê, nie wolno mi by³o zachowaæ siê
w taki sposób. Mam równie¿ nadziejê, ¿e ta spra-
wa zakoñczy siê z po¿ytkiem dla naszego pañ-
stwa, ale przede wszystkim z po¿ytkiem dla naszej
armii.

Ogólnie w tym sprawozdaniu widzê zbyt du¿o
zachwytu i tak naprawdê odbijania siê od œciany
do œciany, Panie Rzeczniku. Bo dodam ju¿ tylko
na koniec, ¿e z jednej strony mówi pan o sprawach
du¿ych, o tej rurze, przytoczê to jeszcze raz,
a z drugiej strony nie mo¿emy znaleŸæ rozwi¹zania
ma³ych spraw. Z jednej strony nie widzi pan po-
trzeby zajmowania siê innymi rzeczami, a z dru-
giej strony mówi pan, ¿e w zesz³ym roku zajmowa-
liœmy siê sprawami dotycz¹cymi praw dziecka,
a w tym momencie – i to s¹ pana s³owa – zabiera-
my ca³¹ dru¿ynê i zajmujemy siê sprawami rodzi-
ny. A kto bêdzie robi³ pozosta³e rzeczy? Czyli tak
naprawdê rzucamy siê od œciany do œciany, nie
ma pomys³u na funkcjonowanie urzêdu.

Je¿eli jest siê znajomym okreœlonych ludzi i je-
den czy drugi kolega odmawia przyjœcia na przyjê-
cie, trzeci te¿ odmawia i czwarty i pi¹ty, to mo¿e
trzeba wyci¹gn¹æ z tego wnioski. Byæ mo¿e wina
nie le¿y po ich stronie. I nie wolno zachwycaæ siê
tym, ¿e przyjecha³ pastor Gauck, bo tak porz¹dny
cz³owiek na pewno nigdy nie odmówi przyjazdu
na zaproszenie okreœlonej instytucji miêdzynaro-
dowej i zawsze powie to, co ma ze swej strony naj-
lepszego do powiedzenia. Ale wnioski trzeba wy-
ci¹gaæ, bo rzecznik praw obywatelskich nie mo¿e
¿yæ w konflikcie ze wszystkimi œrodowiskami.
A jak siê s³ucha tych wypowiedzi, to widaæ, ¿e pan
rzecznik niestety nie wyci¹ga ¿adnych wniosków,
a wprost przeciwnie, upiera siê przy swoim.

Proszê nie odebraæ tego jako krytyki, bo to nie
w tym rzecz. Ale nie wiem, jak rozumieæ materia³,
w którym umieszcza pan swoje zdjêcie. Nie wiem,
czy to jest dobry pomys³, czy niedobry. Myœlê, ¿e
ten materia³ powinien dotyczyæ tylko pracy urzê-
du, a nie rzecznika, bo to nie jest kwestia promo-
wania. Mam nadziejê, ¿e te s³owa nie zostan¹ ode-
brane przez pana rzecznika jako mój atak na pa-
na. Ale przede wszystkim mam nadziejê, ¿e wy-
ci¹gnie pan pewne wnioski i ¿e w najbli¿szym cza-
sie us³yszymy „przepraszam” skierowane do
¿o³nierzy z Nangar Khel. Mówiê to szczególnie dla-
tego, ¿e jeden z tych ludzi jest z £odzi, a jego brat
bliŸniak, który nie zosta³ aresztowany, s³u¿y w³a-
œnie w Iraku. Proszê zrozumieæ, jak ci ludzie siê
dzisiaj czuj¹. Dziêkujê bardzo. (Oklaski)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê.
Poproszê o wyst¹pienie pana senatora Piotra

£ukasza Andrzejewskiego.

Senator Piotr Andrzejewski:
Panie Marsza³ku! Szanowny Senacie!
Mamy do czynienia dzisiaj – jak co roku – ze

sprawozdaniem rzecznika praw obywatelskich.
Czy rzecznik prawid³owo wykona³ swój obowi¹zek
sprawozdawczy? Bo to jest jego obowi¹zek. Wyda-
je mi siê, ¿e wykona³ go bez zarzutu. Zarówno za-
kres, uk³ad i przejrzystoœæ informacyjna tego
sprawozdania, jak i towarzysz¹ce jej liczne publi-
kacje wskazuj¹, ¿e mamy do czynienia z najwy¿-
szym stopniem profesjonalizmu, a jednoczeœnie
z nieprzekraczaniem kompetencji w zakresie bez-
poœredniego dzia³ania rzecznika, dzia³ania okreœ-
lonego ustaw¹. Ustawa mówi, ¿e rzecznik praw
obywatelskich, jak sama nazwa wskazuje, nie
mo¿e formu³owaæ tez generalnych bez kazusów
i bez zwrócenia siê do niego o pomoc, ale mo¿e po-
dejmowaæ siê tego z urzêdu na bazie konkretnych
stanów faktycznych jak pars pro toto daj¹cych
asumpt do oceny rzeczywistoœci godz¹cej w pra-
wa b¹dŸ wolnoœci jednego cz³owieka, rzeczywisto-
œci, która powielana godzi w prawa wielu, a zakres
tego godzenia wskazuje albo na wadliwoœæ syste-
mu w dziedzinie prawnej, albo na bardzo wadliw¹
praktykê interpretowania i stosowania prawa, nie
mówi¹c ju¿ o mankamentach egzekucji prawa.
Wydaje siê, ¿e je¿eli wyjdziemy poza roszczeniow¹
postawê odnoœnie do za³atwienia tej lub innej
sprawy – chodzi nie tylko o postawê systemow¹,
ale o postawê faktyczn¹ – to wywa¿aj¹c w³aœciwie
oceny i kryteria, wystawimy dzia³alnoœci rzeczni-
ka praw obywatelskich w tej kadencji najwy¿sz¹
ocenê.

Zaczêliœmy z wielk¹ nadziej¹ w roku 1988 –
by³em jednym z inspiratorów tego – kierowanie
apeli do rzecznika praw obywatelskich doty-
cz¹cych spraw indywidualnych i systemowych
w zwi¹zku z naruszaniem przez sêdziów podsta-
wowych standardów mówi¹cych o wolnoœci
zrzeszania siê, w zwi¹zku z interwencj¹ Miêdzy-
narodowej Organizacji Pracy, w zwi¹zku ze sto-
sowaniem prawa wstecz, reaktywnoœci¹
i w zwi¹zku z bezczynnoœci¹ pierwszego rzeczni-
ka powo³anego jeszcze w okresie PRL, a dzisiaj
sêdziego Trybuna³u Konstytucyjnego, pani sê-
dzi £êtowskiej. OdpowiedŸ by³a pora¿aj¹ca.
Stwierdzi³a, ¿e nie mo¿e interweniowaæ, bo jest
to decyzja polityczna, od której uzale¿nia siê za-
kres i wolnoœæ stosowania prawa, decyzja, któr¹
ma wyraziæ Rada Pañstwa. Ta odpowiedŸ do dzi-
siaj jest chyba wstydliwa, je¿eli chodzi o historiê
dwudziestoletniego istnienia urzêdu rzecznika
praw obywatelskich.
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A to, ¿e na tê rocznicê nie œci¹gnêli t³umnie
z gratulacjami prominenci doraŸnej polityki,
wskazuje, jak bardzo wymaga siê od rzecznika po-
prawnoœci politycznej w stosunku do aktualnie
rz¹dz¹cego uk³adu b¹dŸ uk³adów, uk³adów kor-
poracyjnych, sêdziowskich wzajemnie siê kry-
j¹cych, b¹dŸ te¿ w stosunku do zwyk³ych sfer in-
teresów, które przykrywa piêknos³owie o intere-
sach pañstwa.

Bardzo dziêkujê, Panie Ministrze, Panie Dokto-
rze, Rzeczniku Praw Obywatelskich, który dajesz
nam gwarancjê prawid³owego sterowania sfer¹
praw indywidualnych, a przynajmniej gwarancjê
daleko posuniêtej dobrej woli w zakresie zacho-
wania w³aœciwych proporcji miêdzy interesami
w³adzy a interesami obywateli, poprawnoœci¹ eg-
zekucji obowi¹zuj¹cego prawa i piêtnowaniem te-
go prawa, w oparciu o konkretne przyk³ady, tam,
gdzie ono nie odpowiada szumnym deklaracjom
i ogólnym za³o¿eniom konstytucji i miêdzynaro-
dowych standardów praw cz³owieka. Albowiem
system, który winien stosowaæ sêdzia… A prakty-
ka administracyjna i w³adzy wykonawczej jest
oparta nie na jednej normie, ale na wypracowa-
nym, i to wypracowanym od pokoleñ, historycz-
nym standardzie wartoœci, którym s³u¿¹ prawa
cz³owieka od czasów Cycerona, poprzez Tomasza
z Akwinu, poprzez Powszechn¹ Deklaracjê Praw
Cz³owieka, po naukê Jana Paw³a II. I je¿eli przy-
jrzymy siê temu, jakie dyrektywy stosowaæ przy
rozstrzyganiu konkretnych spraw, to zobaczymy,
¿e gdy nie siêgniemy do bardzo szerokiego t³a i nie
skorygujemy jednej normy tymi wszystkimi zasa-
dami, to prêdzej czy póŸniej w³adza bêdzie musia-
³a – czy to bêdzie w³adza s¹downicza, czy w³adza
wykonawcza, czy w³adza ustawodawcza – zejœæ na
manowce. Od tego jest rzecznik praw obywatel-
skich, ¿eby swoim wysi³kiem przede wszystkim
zwraca³ nam uwagê, nie zastêpuj¹c ¿adnej z tych
w³adz, na koniecznoœæ tak szerokiego spojrzenia
i tak szerokich kryteriów. Czasem s¹ to rzeczywi-
œcie kolizyjne interesy, które siê zderzaj¹ w opar-
ciu o interpretacjê jednego uprawnienia czy wol-
noœci. Przecie¿ wielkim osi¹gniêciem tej konsty-
tucji, a i takie s¹, jest to, co zaczerpniêto z obywa-
telskiego projektu konstytucji, a mianowicie to,
¿e ka¿dy obowi¹zany jest szanowaæ prawa i wol-
noœci innych. Trybuna³ Konstytucyjny nie bardzo
lubi siê odwo³ywaæ do tej klauzuli i tej wartoœci
konstytucyjnej. Ja przynajmniej nie znam orze-
czenia, które by expressis verbis traktowa³o to ja-
ko wartoœæ konstytucyjn¹, do której odnosz¹ siê
orzeczenia trybuna³u, wtedy kiedy mówi o stoso-
waniu pañstwa prawa. Ta konstytucja recypowa-
³a z obywatelskiego projektu konstytucji, sygno-
wanego przez „Solidarnoœæ” i ugrupowania cen-
troprawicowe, okreœli³a granice wolnoœci i grani-
ce, w których mo¿emy, ka¿dy z nas mo¿e korzy-

staæ ze swojego prawa. To s¹ granice wolnoœci
i praw, takich samych wolnoœci i praw drugiego
cz³owieka, innych obywateli, równie¿ ludzi ina-
czej myœl¹cych, inaczej wierz¹cych i wyznaj¹cych
inne pogl¹dy polityczne. Jest to dosyæ wa¿ne, ¿e-
by kierowaæ siê w³aœnie takimi zasadami.

Czy wszystko w dzia³alnoœci rzecznika musi siê
spotkaæ z nasz¹ aprobat¹? Jeszcze siê taki nie
urodzi³, który wszystkim dogodzi³. Czy rzecznik
jest wolny od b³êdów i czy jest ponad dyskusyjno-
œci¹? Nie, by³oby bardzo niedobrze, gdyby jego in-
terwencje, pogl¹dy by³y jednoznacznie przyjmo-
wane bezkrytycznie. To samo dotyczy orzeczni-
ctwa s¹dów, to samo dotyczy naszej dzia³alnoœci,
naszych pogl¹dów, to samo dotyczy sposobu rea-
lizacji prawa. Jednak tolerancja ka¿e szanowaæ
równie¿ inne pogl¹dy, inne dzia³ania, byle by³y
podejmowane w dobrej wierze, a nie do za³atwie-
nia czegoœ, co okreœliliœmy tu w Senacie mianem
korupcji politycznej, szukaniem swojego intere-
su, wszystko jedno, czy to bêdzie interes material-
ny, czy interes polityczny. S¹ jakieœ granice w tym
zakresie.

Jedyna sprawa, która we mnie ci¹gle budzi
postawê roszczeniow¹ do rzecznika i do wszyst-
kich, którzy wokó³ tej sprawy uprawiaj¹ cho-
choli taniec, to problem jawnoœci informacji
z ¿ycia publicznego i realizacja art. 61 konstytu-
cji, który mówi o tym, ¿e obywatel ma prawo do
uzyskania informacji nie tylko o dzia³alnoœci or-
ganu w³adzy publicznej, ale wszystkich osób
pe³ni¹cych funkcje publiczne. Im wy¿ej jest ta
osoba, tym bardziej nie jest chroniona prawem
do prywatnoœci. Jest to problem, który zosta³
nam narzucony przez by³y system i jest trium-
fem tego systemu totalitarnego, jest to problem
tak zwanej lustracji. Twierdzê, ¿e ustawa
z 1997 r. by³a ustaw¹ dywersyjn¹ i odda³a nas
w rêce tych samych ludzi, którzy sporz¹dzali te-
czki. Jest to nasz¹ bol¹czk¹, ¿e dzisiaj operuje
siê danymi dotycz¹cymi ludzi, których dotyczy-
³y teczki, a ci ludzie nie lustruj¹ tych, którzy
sporz¹dzali teczki. Narusza to prawo do infor-
macji, narusza to prawo do równowagi, narusza
generaln¹ zasadê, o której mówi³em, bo dzisiaj
wolnoœæ tych ludzi, dawniej naruszana przez
tych, którzy j¹ naruszali, w dalszym ci¹gu jest
spraw¹ aktualn¹. Od tego zale¿y to, jakie wysta-
wi¹ im œwiadectwo, które dokumenty i jak oce-
ni¹. Jawnoœæ tych dokumentów i powiedzenie,
¿e s¹ to tylko dokumenty, które mog¹ byæ wery-
fikowalne, i ¿e nale¿y je ujawniæ, jest potrzeb¹,
której nie sprosta³a ani ta kadencja, ani poprze-
dnia, ani ca³a polska rzeczywistoœæ po prze³o-
mie roku 1990. W tym zakresie incydentalne,
oczywiœcie, incydentalne interwencje s¹ po-
trzebne.

Chore jest nie tylko samo prawo wyjœciowe, ale
chore s¹ równie¿ nowelizacje, chore s¹ te incy-
dentalne ³aty wstawiane do u³omnego prawa, k³a-
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dzione na fa³szywej owczej skórze, która przykry-
wa rzeczywist¹ wilcz¹ skórê. To jest jedyny man-
kament.

(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Panie Senato-
rze, ju¿…)

Ju¿ koñczê. Mój czas min¹³.
(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Tak.)
Móg³bym bardzo d³ugo, Panie Profesorze, ale

nie mogê ze wzglêdu na szacunek dla kolegów i re-
gulaminu. Dziêkujê panu bardzo, proszê tak da-
lej. Wyra¿am z tego miejsca wielki szacunek i uz-
nanie dla pana. Dziêkujê. (Oklaski)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Proszê pana senatora Zbigniewa Cichonia o za-

branie g³osu.
Nie ma.
W takim razie proszê pana senatora W³adys³a-

wa Sidorowicza o zabranie g³osu.

Senator W³adys³aw Sidorowicz:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Panie Mini-
strze!

W dzia³alnoœci pana urzêdu dostrzegam pe-
wien fragment szalenie wa¿ny z punktu widzenia
ochrony interesów obywatelskich, s¹ one szeroko
opisane i przedstawione w obfitym materiale, jaki
zosta³ nam dostarczony. Podejmowane interwen-
cje dotycz¹ bardzo bogatego obszaru sytuacji,
w których obywatel jest zagro¿ony w zderzeniu
z w³adz¹. Poczynania w tym zakresie, muszê po-
wiedzieæ, s¹ w pe³ni zgodne z misj¹ rozumian¹ ja-
ko wsparcie obywatela w zderzeniu z w³adz¹.

Ju¿ w pytaniach sygnalizowa³em, ¿e pewne
moje w¹tpliwoœci, a nawet opór, budzi poszerza-
nie pola swojego dzia³ania. Powtórzê mo¿e to, co
pojawi³o siê ju¿ w pytaniu, ale myœlê, ¿e kwestia
interwencji w sprawie limitów rozdzia³u emisji ga-
zów cieplarnianych czy sprzecznoœci we wskaŸni-
kach zanieczyszczenia w wodach opadowych
i roztopowych s¹ wyraŸnym odejœciem od pewnej
filozofii tego urzêdu. Rzecznik staje siê tu recen-
zentem czy wrêcz jakimœ jeszcze jednym organem
w³adzy wykonawczej. Myœlê, ¿e nie ma do tego ty-
tu³u prawnego.

Dalej. Podobnie myœlê o tych suplementarnych
dzia³aniach merytorycznych. Otó¿ ja mam ogrom-
ne w¹tpliwoœci, czy podejmowane inicjatywy
w zakresie na przyk³ad kszta³tu reformy systemu
ochrony zdrowia w zwi¹zku z tym, ¿e równolegle
trwaj¹ nad tym prace, nie s¹ marnowaniem publi-
cznych pieniêdzy. Czy nie nastêpuje tu pewnego
rodzaju rozminiêcie siê z misj¹, której istot¹ jest
przecie¿ relacja osoby i w³adzy? I nie przekonuj¹

mnie argumenty, ¿e to rzecznik bêdzie porz¹dko-
wa³ poszczególne obszary pañstwa.

Patrzê te¿ na przyk³ad na to opracowanie, na
raport o stanie zdrowia dzieci i m³odzie¿y. To nie
ten urz¹d, to nie ta odpowiedzialnoœæ. Rozu-
mia³bym ewentualnie pewne sygnalizowanie bra-
ków w tym zakresie jako pewnego zagro¿enia dla
interesu zdrowotnego. Tymczasem tu zosta³y
podjête dzia³ania, zosta³ powo³any jakiœ zespó³ lu-
dzi. Ju¿ nie chcê recenzowaæ osoby, która firmuje
panu ten raport o stanie zdrowia, pominê to mil-
czeniem, ale warto by³oby zajrzeæ do ¿yciorysów,
gdy powo³uje siê ekspertów.

Dlatego z jednej strony – jeszcze raz o tym mó-
wiê – jest dorobek w tym zakresie, w którym misja
jest realizowana, ale z drugiej strony s¹ te¿ pewne
sprawy, które zaskakuj¹ i które, jak siê wydaje,
wymagaj¹ pewnej refleksji. Dziêkujê bardzo. Nie
jestem tym mówc¹, który musi dotrwaæ do dzie-
si¹tej minuty. (Oklaski)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Proszê pana senatora Zbigniewa Szaleñca o za-

branie g³osu.

Senator Zbigniew Szaleniec:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Panie Mini-

strze!
Nie chcia³bym wyjœæ na ponuraka, na cz³owie-

ka, który nie ma poczucia humoru, ale chcia³bym
zwróciæ uwagê na pewn¹ sprawê, mianowicie na
sposób przekazywania informacji, na wielk¹ swa-
dê towarzysz¹c¹ przekazywaniu informacji
o sprawach, o które pan rzecznik jest pytany.
Myœlê, ¿e z wielk¹ przyjemnoœci¹ wys³ucha³bym
takich wyk³adów na sali wyk³adowej na uczelni.
Jeœli zaœ zadaje siê pytanie na sali senackiej, za-
daje je senator nie w b³ahej sprawie, bo w sprawie
bicia dzieci, to oczekiwa³bym jednak odpowiedzi
bardzo powa¿nej, rzeczowej i ewentualnie wspar-
tej argumentami, które s¹ racjonalne.

Niestety, akurat w tej sprawie absolutnie nie
mogê siê zgodziæ z panem rzecznikiem, wrêcz
ubolewam nad tym, ¿e takie jest stanowisko, ¿e
pan rzecznik dopuszcza dyscyplinowanie dzieci
w postaci bicia czy dawania tak zwanego klapsa.
Ba, wydaje mi siê wrêcz nieprzyzwoite wyœmiewa-
nie siê z osoby, która ma na ten temat zupe³nie in-
ne zdanie. Mówi³ pan: ta pani, która mnie tam
krytykowa³a. Mam nadziejê, ¿e teraz nie bêdzie
pan mówi³: ten senator, który mnie tam za to kry-
tykowa³. Otó¿ uwa¿am – powiem to samo, co wów-
czas w telewizji powiedzia³a ta pani – ¿e uwa¿am
za absolutnie niew³aœciwe, aby z ust rzecznika
praw obywatelskich pad³y s³owa dopuszczaj¹ce,
zezwalaj¹ce na dyscyplinowanie dzieci karami
cielesnymi. Ju¿ po tej wypowiedzi pana rzecznika
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spotka³em siê ze znajomym, który powiedzia³:
wiesz co, ja to siê zgadzam z rzecznikiem, bo
dziecku trzeba od czasu do czasu przy³o¿yæ, wte-
dy jest grzeczniejsze. To powoduje, ¿e nakrêca siê
spirala przemocy wobec dzieci. My powinniœmy
profilaktycznie byæ przeciwni ka¿dej formie bicia
dzieci, nawet takiej delikatnej, o jakiej zapewne
pan rzecznik myœli, bo od tego w³aœnie siê zaczy-
na.

Uwa¿am, ¿e nie na miejscu jest równie¿ wy-
œmiewanie siê z premiera Tuska przez porówny-
wanie go… Nie bêdê tu ju¿ przytacza³ do kogo,
„Tusku, nie idŸcie t¹ drog¹” itd. Uwa¿am, ¿e pan
premier Tusk bardzo dobrze czyni, stawiaj¹c ten
problem na tak wysokim szczeblu i przekazuj¹c
taki sygna³ spo³eczeñstwu, zw³aszcza w kontekœ-
cie ostatnich drastycznych przyk³adów maltreto-
wania dzieci, dobrze robi, mówi¹c, ¿e dzieci abso-
lutnie nie mo¿na biæ, nawet w rodzinie, choæ jemu
samemu to siê zdarza³o, o czym wspomina³ i sam
to krytykowa³. Dlatego myœlê, ¿e nie na miejscu
jest krytykowanie pana premiera w tym duchu,
tym bardziej ¿e nie jestem do koñca przekonany,
czy tak bardzo zale¿y mu na tym, aby sta³o siê to
prawem. On chcia³ daæ sygna³ do debaty na ten te-
mat, aby uczuliæ spo³eczeñstwo w tej sprawie.

Uwa¿am równie¿, Panie Rzeczniku, ¿e pewne
przekonania, nawet wewnêtrzne, rzecznika praw
obywatelskich nie powinny mieæ odzwierciedle-
nia w oœwiadczeniach na zewn¹trz, bo potem s¹
one dawane jako przyk³ad. Wspominaliœmy tu
o tych prezentach dla lekarzy. Wczeœniej kolega
senator Grubski wspomnia³ o tym, ¿e w³aœnie od
czegoœ siê zaczyna. Powinniœmy raczej d¹¿yæ w tej
kwestii do standardów pod has³em „nie”, „nic”, bo
wtedy nie ma ¿adnych podejrzeñ o jak¹kolwiek
korupcjê. To s¹ te przypadki, które powoduj¹, ¿e
coœ siê zaczyna albo coœ siê koñczy. Myœlê, ¿e z ust
takiej osoby powinny wychodziæ sygna³y bardzo
jednoznaczne, nie zaœ dwuznaczne.

Chcia³bym te¿ wzmocniæ s³owa pana senatora
Grubskiego dotycz¹ce przedwczesnego oskar¿e-
nia ¿o³nierzy. Krytykowaliœmy pana ministra
Ziobrê, bo – jak siê dzisiaj okazuje, chocia¿by na
podstawie tego, co mówi pan rzecznik – pan do-
ktor Miros³aw G. w ogóle w ¿adnym aspekcie nie
pope³ni³ przestêpstwa, a minister go oskar¿y³.
Tymczasem dzisiaj pan rzecznik z tej mównicy
w zasadzie potwierdza to, ¿e dobrze zrobi³, ¿e po-
st¹pi³ w³aœciwie, oskar¿aj¹c tych ¿o³nierzy czy wy-
daj¹c wyrok, zanim dokona³ tego s¹d. Uwa¿am, ¿e
o ile byæ mo¿e przeciêtny cz³owiek mo¿e wyg³aszaæ
takie opinie, o tyle nie powinno to raczej padaæ
z ust rzecznika praw obywatelskich.

Chcia³bym jeszcze z tego miejsca odpowiedzieæ
panu senatorowi Benderowi, który zaatakowa³ je-
dnego z naszych pos³ów. Chcia³bym przypomnieæ
i jednoczeœnie zapytaæ pana rzecznika, czy ma ja-

k¹œ mo¿liwoœæ wp³yniêcia na dyrektora Rydzyka,
¿eby równie¿ ze swojej anteny nie sia³ nienawiœci
wobec przeciwników, czy to politycznych, czy in-
nej narodowoœci, ¿eby nie nazywa³ pani prezyden-
towej czarownic¹, bo to te¿ jest s³owo nielicuj¹ce
z tym urzêdem. Takim pytaniem koñczê swoj¹ wy-
powiedŸ. Dziêkujê bardzo. (Oklaski)

(Senator Czes³aw Ryszka: Tyle wazeliny dawno
nie s³ysza³em.)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
(Rozmowy na sali)
Przepraszam, Panowie Senatorowie, trwa dys-

kusja. Je¿eli ktoœ jeszcze chce siê zapisaæ, to s¹
takie mo¿liwoœci.

Pani senator Fetliñska. Proszê uprzejmie.
(G³os z sali: Ale to jest poza protoko³em.)
Proszê pañstwa, proszê zachowywaæ pewn¹

powœci¹gliwoœæ. Standardowo protokó³ jest spo-
rz¹dzany tak¿e z tego, co pañstwo senatorowie
mówi¹ z ³aw poza dyskusj¹.

Proszê bardzo.

Senator Janina Fetliñska:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Panie Mini-

strze!
Ja bardzo króciutko. Ja chcia³abym po prostu

zwyczajnie podziêkowaæ panu ministrowi za jego
dzia³alnoœæ. Chcia³abym podziêkowaæ za mêstwo
w prowadzeniu dzia³alnoœci rzecznika Polski, na-
szego kraju. Uwa¿am, ¿e codzienna praca œwiad-
czy o tym, ¿e pan rzecznik, pan minister na co
dzieñ wykazuje wra¿liwoœæ spo³eczn¹ i obywatel-
sk¹, narodow¹, ¿e dostrzega biedê, ¿e dostrzega
s³aboœci instytucji, a tak¿e, ¿e szybko dzia³a w ta-
kich chwilach, które szokuj¹ polskie spo³eczeñ-
stwo. Myœlê, ¿e szybka reakcja w sprawie zbrodni
w Afganistanie i naszych ¿o³nierzy – to by³ szok dla
nas wszystkich, bo to niebywa³e ani w naszej hi-
storii, ani w naszej œwiadomoœci, coœ, co nas
wszystkich zszokowa³o – w³aœnie taka, jaka by³a,
by³a bardzo potrzebna. Za to bardzo dziêkujê. My
wszyscy chcemy mieæ poczucie, ¿e dzia³amy na
rzecz pokoju, a je¿eli siê zdarzy coœ takiego, jeœli to
by³a zbrodnia, to na pewno jest to przez nas wszy-
stkich dostrzegane i potêpiane. Jeœli nie, jeœli to
by³ wypadek, to wa¿ne jest te¿ to, ¿eby umieæ na to
spojrzeæ.

Ja myœlê, ¿e nie bêdê kontynuowaæ innych
w¹tków, bo poruszanych by³o wiele spraw. Chcê
tylko powiedzieæ, ¿e – tak jak pan senator Piechni-
czek prosi³ o to, ¿eby zainteresowaæ siê sportem –
ja chcia³abym poprosiæ, ¿eby pan rzecznik, pan
minister zwróci³ mo¿e wiêksz¹ uwagê na odpo-
wiedzialnoœæ za s³owo w mediach, dlatego ¿e ob-
serwujemy du¿o przypadków nieodpowiedzialno-
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œci, pomówieñ, które s¹ potem powtarzane i to na-
rasta niczym kula œnie¿na, bo mamy kolejne nie-
odpowiedzialne s³owa i pomówienia. Wydaje mi
siê, ¿e nale¿y z tym walczyæ. Jeœli mo¿na, to prosi-
³abym o to, ¿eby w nastêpnych latach zwróciæ na
to wiêksz¹ uwagê. By³abym za to bardzo wdziêcz-
na. Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Pani Senator.
Pan senator Stanis³aw Piotrowicz, proszê up-

rzejmie.

Senator Stanis³aw Piotrowicz:

Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Panie Marsza³ku! Panie Ministrze! Panie i Pa-

nowie Senatorowie!
Dzisiejszy dzieñ jest doskona³¹ okazj¹ do tego,

by wyraziæ g³êbok¹ wdziêcznoœæ panu rzeczniko-
wi praw obywatelskich za jego ciê¿k¹ i pryncypial-
n¹ pracê. Poruszy³y mnie pewne zarzuty wystoso-
wane pod adresem pana rzecznika, bo to, co w in-
nych warunkach postrzegane by³oby jako cnota,
myœlê, ¿e z przyczyn politycznych postrzegane
jest negatywnie. Oto jeden z zarzutów, jaki us³y-
sza³em. Dlaczego pan anga¿uje siê w sprawê Pola-
ków za granicami? Wkracza pan w nieswoj¹ dzie-
dzinê. A ja pytam, czy za granic¹ nie przebywaj¹
nasi obywatele. A przecie¿ pan jest rzecznikiem
obywateli, a nie pañstwa, obywateli, gdziekolwiek
by siê oni nie znajdowali. Dlatego uwa¿am, ¿e z tej
dzia³alnoœci nie wolno zrezygnowaæ.

Pad³ zarzut, ¿e pozostaje pan w konflikcie ze
wszystkimi. A mo¿e to œwiadczy o pryncypialno-
œci? A mo¿e o bezinteresownoœci? A mo¿e to wszy-
stko w trosce o obywatela? Przecie¿ to prawa oby-
watela s¹ spraw¹ naczeln¹ i tam, gdzie one s¹ na-
ruszane przez jakikolwiek organ pañstwowy, jest
miejsce na dzia³alnoœæ rzecznika praw obywatel-
skich. Nikt nie lubi byæ krytykowany, dlatego te¿
rozumiem, ¿e nie przysparza to panu przychylno-
œci. Ale tak jak ju¿ wczeœniej powiedziano, to
œwiadczy o ma³oœci innych, a nie umniejsza wiel-
koœci pana, który zdaj¹c sobie z tego sprawê, po-
zbawia siê tej komfortowej sytuacji. Bo mo¿na byæ
chwalonym zewsz¹d i czyniæ umizgi, i zabiegaæ
o to, by wszêdzie byæ mile postrzeganym, ale nie to
jest rol¹ rzecznika praw obywatelskich. Dlatego
ceniê sobie tê pryncypialnoœæ.

W innym œwietle widzê równie¿ pañsk¹ reakcjê
w sprawie ¿o³nierzy. Przecie¿ z tego, co wiem, pan
w swoich wypowiedziach nie przes¹dza³ o winie.
I dlatego myœlê, ¿e nie jest na miejscu przes¹dza-
nie dziœ o niewinnoœci tu, z tej trybuny. Ja nie
wiem, jak siê sprawy maj¹, bo ani rzecznik, ani

tym bardziej ¿aden z nas nie zna materia³ów po-
stêpowania przygotowawczego czy te¿ materia³ów
s¹dowych, nikt ich nie widzia³. Pozostaje nam
cierpliwie czekaæ. Ale ci, którzy zetknêli siê z dyp-
lomacj¹, wiedz¹, jakie napiêcia to zdarzenie wy-
wo³a³o w sferze miêdzynarodowej. I z tego, co
wiem, pañska wypowiedŸ wpisywa³a siê w ten
kontekst – ³agodzenia napiêæ i umo¿liwienia dal-
szej s³u¿by ¿o³nierzom, którzy pozostali w tamtym
regionie. Wiem, jak wielkie znaczenie dla tamtej-
szej ludnoœci mia³y te w³aœnie s³owa pana rzeczni-
ka. Wiem, jak wielk¹ wagê przywi¹zywano do te-
go, czy pañstwo polskie przyst¹pi do os¹dzenia –
nie do stwierdzenia winy, tylko czy w ogóle zajmie
siê spraw¹ i czy zbada sprawê ¿o³nierzy.
Chcia³bym, i chyba chcieliby wszyscy, którzy s¹
na tej sali, ¿eby siê okaza³o, ¿e nasi ¿o³nierze s¹
niewinni. Chcia³bym, ¿eby tak by³o. Ale czy tak
bêdzie? Poczekajmy na wyrok s¹dowy. Bo prze-
cie¿ tak czêsto odwo³ujemy siê do niezawis³oœci
s¹dów, a dziœ chcemy wyrokowaæ przedwczeœnie,
zupe³nie nie znaj¹c materia³ów.

By³ te¿sygna³, ¿epañskiestanowiskozrobiz³ewra-
¿enie,bêdziemia³oz³yoddŸwiêkspo³eczny,boujawni³
pan swój pogl¹d osobisty na temat klapsa. Jaki to bê-
dzie mia³o oddŸwiêk? Uwa¿am, ¿e myœlimy trochê
schizofrenicznie, bo inne stwierdzenia, padaj¹ce tak-
¿e z ust osób publicznych, o tym, co robi³y w swoje
m³odoœci,nies¹postrzegane jakoprzyzwolenienape-
wnego rodzaju dzia³ania. Pañstwo wiecie, o czym
myœlê. (Oklaski) I tylko przez szacunek dla urzêdów
nie chcê przywo³ywaæ bli¿szych szczegó³ów. Dokonu-
je siê tak¿e innych przedwczesnych os¹dów, i to niby
w imiê sprawiedliwoœci, w imiê poszanowania zasady
niewinnoœci. Feruje siê wyroki w odniesieniu do nie-
których osób, powiadaj¹c b¹dŸ to, ¿e pope³ni³y prze-
stêpstwo, b¹dŸ ¿e go nie pope³ni³y. Jednym siê zarzu-
ca, ¿e zbyt pochopnie siê wypowiedzieli i pope³nili
przestêpstwo,adzisiaj znowuci,cokrytykowali tamte
zachowania, zapewniaj¹ o pe³nej niewinnoœci. Myœlê,
¿e potrzeba nam pewnej powœci¹gliwoœci, trzeba po-
czekaæ z ferowaniem wyroków.

Jeszcze raz bardzo serdecznie dziêkujê panu
rzecznikowi za ogrom pracy, dziêkujê za œwietne
sprawozdanie. Nie bêdê powtarza³ s³ów wypowie-
dzianych przez pana senatora Andrzejewskiego,
w pe³ni siê z nimi solidaryzujê i ¿yczê dalszych
sukcesów w pracy. Serdecznie dziêkujê. (Oklaski)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê panu senatorowi.
Proszê o zabranie g³osu pana senatora Jana

Rulewskiego.

Senator Jan Rulewski:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
(Senator Czes³aw Ryszka: Tylko bez wazeliny.)
(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Panie Senato-

rze, zwracam panu uwagê.)
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Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Ja nie do pa-

na, tylko do pana Ryszki…) (Weso³oœæ na sali)
A ja do ca³ej Izby chcia³bym skierowaæ pewn¹

ogóln¹ refleksjê. Prawd¹ jest, ¿e rzecznik praw
obywatelskich jest swoistym bezpiecznikiem de-
mokracji. Jest tym, który ma wyrównywaæ ewen-
tualne niedoskona³oœci ¿ycia politycznego, ale
przede wszystkim ¿ycia rzeczywistego. Jako in-
stytucja obdarzona ogromnym zaufaniem rzecz-
nik mo¿e staæ siê tym, który wyrównuje ró¿ne nie-
godziwoœci w zakresie praw cz³owieka czy te¿, jak
pisze pan doktor Kochanowski, tego, co uw³acza
sprawiedliwoœci i godnoœci. Niemniej jednak pro-
szê zwróciæ uwagê, Wysoka Izbo, ¿e w miarê, jak
nasza demokracja siê rozwija, co oznacza, ¿e co-
raz wiêcej obywateli powinno byæ uwolnionych od
koniecznoœci pisania skarg z powodu doznanych
krzywd, powstaje coraz wiêcej rzeczników. Nie
jest to wymówka, jest wœród nas obecny rzecznik
praw obywatelskich, ale przecie¿ powsta³ urz¹d
rzecznika praw dziecka…

(Senator Czes³aw Ryszka: Wymóg Unii Euro-
pejskiej.)

... powsta³ urz¹d rzecznika praw pacjenta,
urz¹d rzecznika praw klienta, urz¹d rzecznika
ubezpieczonych, mo¿e ju¿ na tym poprzestañmy.
I ja bym z tego powodu nie czyni³ tej refleksji, gdy-
by nie obawa, ¿e oto w naszym pañstwie powstaje
kolejna struktura, struktura rzeczników. Dodam,
¿e s¹ jeszcze inne instytucje, do których obywate-
le siê skar¿¹, s¹ tak¿e organizacje pozarz¹dowe,
czy te¿ urzêdy, na przyk³ad Pañstwowa Inspekcja
Pracy. Mo¿na by stwierdziæ, ¿e, po pierwsze, to po-
woduje inflacjê urzêdu rzecznika, ka¿dego, a po
drugie, tworzy takie przekonanie, ¿e jeœli chore-
mu siê sta³a w szpitalu krzywda, to pisze siê do
rzecznika praw pacjenta, a jak to nie wystarcza, to
byæ mo¿e nawet do rzecznika praw ubezpieczo-
nych, a gdy i to nie starcza, to oczywiœcie do rzecz-
nika praw obywatelskich. W ten sposób tworzy siê
te¿ sztuczna statystyka skarg, no mo¿na przyj¹æ,
¿e te skargi s¹ liczone razy trzy niemal¿e. Ale rodzi
siê takie przekonanie, ¿e oto pañstwo ma jak gdy-
by podwójny wymiar. Wymiar pañstwa uzbrojo-
nego w instytucje, o których siê mówi, ¿e to urzê-
dnicy w zarêkawkach podejmuj¹cy niew³aœciwe
decyzje, i pañstwo w wymiarze tych czu³ych, opie-
kuñczych rzeczników, którzy dla wielu obywateli
– w ramach swoich ambicji oczywiœcie – dostrze-
gaj¹ wiele niegodziwoœci. I ja chcia³bym podzieliæ
siê t¹ refleksj¹, bo zmierzam do takiego oto wnios-
ku, a w³aœciwie pytania: czy nie lepiej skoncentro-
waæ siê na poprawie tych konstytucyjnych insty-
tucji, choæ rzecznik praw obywatelskich jest kon-
stytucyjn¹ instytucj¹, ni¿ tworzyæ dodatkowe
bezpieczniki? Bo przynajmniej z liczby interwen-
cji pana rzecznika wynika, ¿e 60% otrzymanych

skarg b¹dŸ nie uwzglêdniono, b¹dŸ nie uzyska³y
one aprobaty. I ja poprzestanê na tej ogólnej re-
fleksji, byæ mo¿e pañstwu da ona do myœlenia.

Przechodz¹c do samego sprawozdania, po-
wiem krótko, bo czas mija, no rzeczywiœcie by³a to
dzia³alnoœæ bardzo intensywna, szeroka, nawet
zgodzi³bym siê ze stwierdzeniem, ¿e przekracza-
j¹ca granice ustawowych wymagañ, co wszak¿e
nie musi byæ wad¹. Ale by³a to równie¿ dzia³al-
noœæ nierówna, w niektórych zagadnieniach,
rzek³bym, zaledwie ciep³a, a nie tak gor¹ca, jak
niektóre wyst¹pienia pana rzecznika, które mie-
liœmy okazjê podziwiaæ. W minionym roku mieliœ-
my do czynienia niew¹tpliwie z okrucieñstwem
w³adzy, zw³aszcza prokuratury. Naruszano zasa-
dê prywatnoœci przez organizowanie przeszuki-
wania mieszkañ, w dodatku celem tych przeszu-
kiwañ bynajmniej nie by³o wykrycie przestêpstw,
zdobycie materia³ów pochodz¹cych z przestêp-
stwa, ani te¿ nie by³y one nakierowane na prewen-
cjê, tylko na ceremoniê, pokazanie tego w telewizji
i, Panie Rzeczniku, poni¿enie w oczach opinii
publicznej okreœlonej grupy ludzi, no, nie chcê
powiedzieæ, ¿e byli oni opozycj¹ wobec w³adzy, ale
s¹ to ludzie, których twarze niew¹tpliwie s¹ publi-
cznie znane.

Znane mi jest prawo w niektórych pañstwach,
na mocy którego okrucieñstwo w³adzy jest œciga-
ne, i obowi¹zuje prawo do prywatnoœci mieszka-
nia, obywatel ma do tego prawo. Wprawdzie u nas
te¿ mo¿na ¿aliæ siê na postanowienie o przeszuka-
niu, ale ono jest rozpatrywane przez tego samego
prokuratora, który je wydaje, b¹dŸ przez jego
prze³o¿onego. Dodam, ¿e w akcjach, o których
wiemy, a o wielu przecie¿ nie wiemy, uczestniczyli
równie¿ wy¿si funkcjonariusze zwi¹zani z apara-
tem w³adzy, myœlê tu o Policji, czasem byli to tak-
¿e us³u¿ni dziennikarze poszukuj¹cy sensacji. I to
wstrz¹snê³o Polsk¹, zatrzês³o równie¿ autorami
tego rodzaju scenariuszy, co na szczêœcie sta³o siê
wyrazem sprawiedliwoœci, ale tego jednak w ¿yciu
publicznym ja chcia³bym unikaæ. Tak ¿e pro-
si³bym o jak¹œ energiczn¹ akcjê zmierzaj¹c¹ do
tego, aby organa œcigania, organa podporz¹dko-
wane w³adzy, nie popisywa³y siê szeroko rozumia-
nym okrucieñstwem.

Drugie zagadnienie, Panie Ministrze. Ja nie
wiem… Przepraszam, tu siê u¿ywa sformu³owa-
nia „minister”, a ja uwa¿am, ¿e godny tytu³, i wa¿-
niejszy, to tytu³ rzecznika praw obywatelskich,
tak ¿e pozwalam sobie…

(Rozmowy na sali)
Drugie zagadnienie, to jest sprawa do rozwa¿e-

nie. W pañskim sprawozdaniu znalaz³o miejsce
wiele spraw, powiedzia³bym, pracowniczych, do-
tycz¹cych zw³aszcza trzynastek, stosunku pracy
czy uprawnieñ, ale nie dostrzeg³em tam spraw do-
tycz¹cych ochrony wynagrodzenia. Od lat polsk¹
chorob¹ – przyznam uczciwie, ¿e nieskutecznie
zwalczan¹ równie¿ przeze mnie – jest brak ochro-
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ny wynagrodzenia. W moim pojêciu to jest brak
ochrony w³asnoœci, bo wynagrodzenie jest nie tyl-
ko prawem, nie tylko kwot¹ czy zap³at¹ za u¿ytko-
wanie narzêdzi. Wynagrodzenie, przynajmniej dla
mnie, jest w³asnoœci¹. Jeœli ktoœ dokonuje zama-
chu na wynagrodzenie, to dokonuje takiego sa-
mego zamachu, jak kradzie¿ suwmiarki czy ksi¹¿-
ki z biblioteki. A w Polsce nie ma dostatecznej
ochrony wynagrodzenia. I jeœli to by³o zrozumia³e
w czasach braku p³ynnoœci, z³ych uregulowañ
prawnych, które na to pozwala³y, to dzisiaj, po
osiemnastu latach reformowania kraju ochrona
wynagrodzenia, tak jak w innych pañstwach Unii
Europejskiej, powinna byæ œwiêt¹ spraw¹. Kto
wie, czy nie powinna byæ nawet objêta ochron¹
konstytucyjn¹, podobnie jak ochrona prawa do
zatrudnienia zgodnego z kwalifikacjami, jak
ochrona prawa do urlopu. To by by³o drugie zaga-
dnienie.

I trzecie zagadnienie, mo¿e jeszcze bardziej
obywatelskie. Dostrzegam, ka¿dy z nas chyba do-
strzega, nierównoœæ stron, które podpisuj¹ umo-
wy. Myœlê tu o bankach, o firmach ubezpieczenio-
wych, o szeregu innych instytucji. I dostrzegam
tak¹ oto nierównoœæ, ¿e jeœli obywatel, klient ban-
ku, nie uiœci na czas jakiejœ op³aty, nie dokona
przelewu, to oczywiœcie zgodnie z wpisan¹ w umo-
wie taryf¹ otrzyma karê, z ostatecznym wyklucze-
niem z armii klientów w³¹cznie. Nie dostrzegam
natomiast ani s³owa na temat kar dla drugiej stro-
ny, na wypadek gdyby bank… (rozmowy na sali)
…czy firma ubezpieczeniowa naruszyli prawa
klienta. Nie da siê ukryæ, ¿e nawet przy pe³nej ich
rzetelnoœci z takimi przypadkami mamy do czy-
nienia. I dostrzegam tutaj po prostu biernoœæ in-
stytucji zajmuj¹cych siê ochron¹ praw klienta.
Wobec tego odwo³ujê siê do pañskich ambicji, bo
wierzê, ¿e przyjrzy siê pan tym umowom, ¿e pan
siê tym zajmie. I mo¿e poprzez pañskie wskaza-
nia, poprzez wyst¹pienia pana jako rzecznika –
by³o ich przecie¿ ju¿ bardzo du¿o, ponad czterysta
– ta nierównoœæ zostanie wyeliminowana. Oczy-
wiœcie, jest klauzula, ¿e obywatel mo¿e na drodze
s¹dowej dochodziæ swoich praw, czy to z Teleko-
munikacj¹, czy z Orlenem mo¿e siê procesowaæ
nawet o 5 z³, które nies³usznie mu naliczono. Tyle
tylko, ¿e musi siê z tego powodu zwolniæ z pracy,
jeœli go w ogóle zwolni¹ na tê chwilê, musi zatrud-
niæ adwokata, radców prawnych, notabene kie-
dyœ mo¿na by³o korzystaæ z pomocy zak³adowego
radcy prawnego, dzisiaj to jest ju¿ niemo¿liwe.
A po drugiej stronie jest ca³y sztab, setki uzbrojo-
nych po zêby prawników, którzy najpierw wytro-
pi¹ takiego delikwenta, rozstrzelaj¹ procedurami,
a póŸniej zmusz¹ do nieustannego przed³u¿ania
umowy. I to polecam, Panie Rzeczniku, pañskiej
uwadze, bo tych spraw jest ju¿ bardzo wiele. Dziê-
kujê bardzo. (Oklaski)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Proszê o zabranie g³osu pana senatora Zbignie-

wa Cichonia.

Senator Zbigniew Cichoñ:
Panie Marsza³ku! Panie Doktorze, Rzeczniku

Praw Obywatelskich!
Przyznam, ¿e z du¿¹ uwag¹, nie tylko wys³u-

cha³em, ale i przeczyta³em to obszerne sprawo-
zdanie, które dla mnie jako prawnika jest bardzo
cenne, bo zawiera przegl¹d wszystkich dzia³ów
prawa z ilustracj¹ mankamentów, niedoskona-
³oœci tego prawa, które, no, bardzo czêsto nawet
praktykowi mog¹ jakoœ umykaæ. Jest to bardzo
rzetelna analiza, z której wynika, ¿e stan prze-
strzegania prawa, zw³aszcza niedoskona³oœæ re-
gulacji prawnych, nie pozwalaj¹ na przyjêcie te-
zy, ¿e siê zbli¿amy do idea³u pañstwa prawa, nie-
stety wrêcz jawi siê obraz tego, ¿e chyba siê nieco
cofamy.

Nawi¹zuj¹c do wypowiedzi mojego przedmów-
cy, który wskazywa³ na mno¿enie siê ró¿nego ro-
dzaju instytucji maj¹cych zapewniæ przestrzega-
nie prawa, a wiêc ró¿nego rodzaju rzeczników,
obok oczywiœcie urzêdu pana rzecznika, który
pe³ni tutaj fundamentaln¹ rolê, chcia³bym powie-
dzieæ o jednej sprawie, gdzie te niedoskona³oœci
jeszcze widaæ i dlaczego w ogóle tworzy siê tak¹
iloœæ ró¿nego rodzaju instytucji, które maj¹ po-
magaæ ludziom w dochodzeniu ich uprawnieñ.
Chyba wynika to z tego, ¿e lustrzanym odbiciem
mno¿enia tych rzeczników, tych instytucji ma-
j¹cych pomagaæ ludziom, jest tworzenie barier
w wykonywaniu funkcji, do których w sposób na-
turalny s¹ powo³ani prawnicy – myœlê tutaj o ad-
wokatach i radcach prawnych.

Przecie¿ dosz³o ju¿ do takich absurdów, ¿e sza-
nuj¹cy siê prawnik czêsto boi siê podj¹æ siê okreœ-
lonej sprawy. No bo je¿eli siê, nie daj Bo¿e, pomyli
przy naklejaniu znaczka op³aty s¹dowej, to w ogó-
le dostêp do s¹du bêdzie zamkniêty. Ma³o tego, je-
szcze siê spotka z oskar¿eniem, ¿e to jego brak wy-
kszta³cenia, brak znajomoœci prawa spowodowa³,
¿e siê pomyli³ co do wysokoœci op³aty, jaka siê na-
le¿y. Tymczasem jest kilkaset ró¿nych pozycji
tych op³at. I je¿eli siê sprowadza rolê prawnika do
tego, ¿eby na pocz¹tku analizowa³ te tabelki, gdzie
jest kilkaset pozycji, a dopiero potem podejmowa³
siê prowadzenia sprawy i rozpoznawania rzeczy-
wistego problemu prawnego, to jest to po prostu
stawianie sprawy na g³owie. I tego typu absurdy
zwi¹zane czy to z op³atami s¹dowymi, czy te¿ z po-
wo³aniem ze strony s¹du jakichœ instytucji dono-
sicielstwa na pe³nomocnika, który na skutek rze-
komego zaniedbania w³asnego postêpowania do-
prowadzi³, na przyk³ad, do tego, ¿e œrodek prawny
zosta³ odrzucony, to s¹ czynniki, które powoduj¹,
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¿e w tej chwili wielu prawników, z pewnego rodza-
ju obaw¹ przystêpuje do podejmowania okreœlo-
nych spraw obywateli, którzy maj¹ przecie¿ pra-
wo do tej pomocy prawnej. I tego nie zast¹pi, pro-
szê pañstwa, tworzenie pseudokorporacji, w ro-
dzaju korporacji doradców prawnych, którzy nie
odpowiadaj¹ praktycznie za nic, którzy nie maj¹
swojego kodeksu etyki zawodowej, chocia¿by ta-
kiego, jaki zabrania³by im reklamowania siê, ak-
wizycji spraw, wchodzenia w jakieœ uk³ady z oso-
bami przysparzaj¹cymi klientów. Nie têdy droga,
proszê pañstwa.

Dlatego uwa¿am, ¿e powinno siê tutaj dostrzec
mo¿liwoœci stworzenia takich mechanizmów pra-
wnych, które pozwol¹ obywatelom na korzystanie
z tej pomocy. A chcia³bym przypomnieæ, ¿e jest to
niema³a armia ludzi. Mój przedmówca mówi³, ¿e
tych prawników jest du¿o, oczywiœcie wyra¿aj¹c
obawy, ¿e cz³owiek, który nie ma ich pomocy, jest
wobec nich bezsilny, je¿eli stan¹ po przeciwnej
stronie ³awy s¹dowej. Proszê pañstwa, radców
prawnych jest blisko dwadzieœcia piêæ tysiêcy,
adwokatów jest blisko osiem tysiêcy, czyli ³¹cznie
jest trzydzieœci trzy tysi¹ce wykwalifikowanych
prawników. I trzeba zrobiæ wszystko, ¿eby ci lu-
dzie nie byli przys³owiowymi ch³opcami do bicia
dla s¹dów, które obowi¹zuj¹ce prawo stosuj¹, in-
terpretuj¹ w taki sposób, ¿e poszukuj¹ pu³apek
pozwalaj¹cych na to, ¿eby w ogóle nie dopuœciæ do
merytorycznego rozpoznania sprawy. Takie pu-
³apki widzimy zw³aszcza w postêpowaniu doty-
cz¹cym s³awetnych op³at s¹dowych. Proszê pañ-
stwa, czasami samo postêpowanie toczy siê blis-
ko rok, œrodek odwo³awczy zostaje odrzucony,
wiêc przys³uguje za¿alenie, sprawa idzie do dru-
giej instancji, druga instancja uchyla, potem roz-
patruje siê, czy zasadnie odrzucono, czy nie,
a cz³owiek z konkretnym problemem, z konkretn¹
spraw¹, czeka.

Z tym siê wi¹¿e równie¿ kwestia d³ugoœci postê-
powañ s¹dowych. Polska, przypomnê, przegra³a
ostatnio sprawê przed Trybuna³em Praw Cz³owie-
ka w Strasburgu. Trybuna³ wyraŸnie stwierdzi³,
¿e krajowa skarga na opiesza³oœæ polskich s¹dów
jest zasadna, a d³ugoœæ postêpowania nie spe³nia
wymogów Europejskiej Konwencji Praw Cz³owie-
ka. Wprowadzono pewien instrument, bo od 17
wrzeœnia 2004 r. mo¿na siê poskar¿yæ na opiesza-
³oœæ postêpowania i mo¿na ¿¹daæ odszkodowania
z tego tytu³u, maksymalnie do 10 tysiêcy z³. Ale
có¿ z tego, skoro ustawa jest tak interpretowana
przez s¹dy, ¿e pozwala na ocenê d³ugoœci postêpo-
wania jedynie na ostatnim etapie. Nie d³ugoœci
trwania ca³oœci procedury, która w sprawie toczy
siê czasami piêæ lat, ale tylko na ostatnim etapie.
A wiêc, je¿eli zosta³a z³o¿ona skarga kasacyjna do
S¹du Najwy¿szego na przyk³ad miesi¹c temu,
a sprawa siê ci¹gnie szeœæ lat, to bêdzie oceniona

d³ugoœæ postêpowania miêdzy z³o¿eniem tej skar-
gi do s¹du apelacyjnego a rozpoznaniem jej przez
S¹d Najwy¿szy, czyli tylko na tym ostatnim odcin-
ku czasowym, a tej przewlek³oœci ca³ego postêpo-
wania, tego, ¿e trwa³o przez piêæ lat, w ogóle nie
bierze siê pod uwagê. Skutek jest taki, jak ju¿ mó-
wi³em, ¿e ostatnio trybuna³ strasburski stwier-
dzi³, i¿ jest to nieskuteczny œrodek prawny. To
niestety otwiera furtkê dla sk³adania dalszych
skarg przeciwko Polsce przed Trybuna³ Praw
Cz³owieka w Strasburgu o opiesza³oœæ postêpo-
wania krajowego.

Proszê pañstwa, dalsze kwestie, o ktorych mó-
wi³ pan senator Rulewski, zwi¹zane s¹ z prawem
ludzi do ¿ycia, wolnoœci, do bycia wolnym od na-
chodzenia we w³asnym domu czy w ogóle od inwi-
gilacji. To te¿ kwestia niedoskonale uregulowana
w polskiej procedurze karnej, dotycz¹ca badañ
daktyloskopijnych. Do mnie bardzo czêsto przy-
chodz¹ ludzie i opowiadaj¹, jak czasami w sto-
sunkowo b³ahych sprawach, na przyk³ad w spra-
wie o naruszenie ustawy o danych osobowych, na
przyk³ad w sprawie o znies³awienie czy w takiej, ¿e
ktoœ nie p³aci³ alimentów, bo nie móg³, bo akurat
by³ bezrobotny, s¹ oni poddawani procesowi po-
bierania odcisków palców, badaniom daktylosko-
pijnym. Jest to œrodek zupe³nie niewspó³mierny
do takiego typu przestêpstwa. Rozumiem, ¿e je¿e-
li siê poszukuje sprawcy w³amania, to celem jest,
¿eby na podstawie tych¿e badañ ustaliæ, czy ten
cz³owiek pozostawi³ tam œlady, czy nie. Ale
w sprawie, która nie ma ¿adnego zwi¹zku z prze-
stêpstwem takiego rodzaju, jest to zupe³nie nie-
uprawniona, nieproporcjonalna ingerencja.

Kolejn¹ kwesti¹ s¹ zagadnienia zwi¹zane z pra-
wem dostêpu do s¹du. W tej chwili bardzo powa¿-
n¹ bol¹czk¹ w du¿ych miastach, tam, gdzie wpro-
wadzono op³aty za parkowanie samochodów
w okreœlonych strefach, jest brak dostêpu do
s¹du w celu skontrolowania dzia³alnoœci stra¿y
miejskich. Nak³adaj¹ one okreœlone kary na oso-
by parkuj¹ce w strefie, do której nie maj¹ upra-
wnieñ, albo te, które nie wnios³y stosownej op³a-
ty. Od tego nie ma ¿adnego prawnego odwo³ania
do s¹du, a przecie¿ jest to sprawa, która ma wy-
miar po czêœci cywilnoprawny, po czêœci karnop-
rawny, i powinna siê koñczyæ zgodnie z regu³ami
konstytucji, z jej art. 45, postêpowaniem przed
s¹dem. Ukarany w taki sposób cz³owiek powinien
mieæ prawo zakwestionowania mandatu, a nie
stawaæ przed komornikiem i byæ pozbawionym ja-
kichkolwiek œrodków prawnych do obrony.

Inne absurdy, które wystêpuj¹ w naszym pra-
wie. Proszê pañstwa…

(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Panie Senato-
rze, proszê przejœæ do konkluzji.)

Ju¿ koñczê.
Ma³o kto zdaje sobiê sprawê z tego, jakie s¹ re-

gulacje dotycz¹ce na przyk³ad rent wdowich. Nie-
dawno zg³osi³ siê do mnie cz³owiek z rodziny mê¿a

13. posiedzenie Senatu w dniu 5 czerwca 2008 r.
Informacja Rzecznika Praw Obywatelskich o dzia³alnoœci w 2007 r… 155

(senator Z. Cichoñ)



zamordowanego na zlecenie ma³¿onki, który by³
zdumiony, ¿e przyznano jej rentê wdowi¹. Takie
s¹ absurdy. Tak ¿e jest jeszcze masa rzeczy do zro-
bienia.

Chcia³bym podziêkowaæ panu rzecznikowi za
to, ¿e wykonuje swoj¹ funkcjê w taki bardzo hu-
manitarny sposób. Jest prawnikiem humanist¹,
a nie tylko in¿ynierem prawa. Niestety, naszym
nieszczêœciem jest to, ¿e mamy g³ównie in¿ynie-
rów prawa, i to wszêdzie, tak w s¹dach, jak w pro-
kuraturach. I st¹d te niedoskona³oœci, o których
mówimy. Dziêkujê bardzo. (Oklaski)

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

sztofa Piesiewicza.
(Senator Czes³aw Ryszka: Nie komentujê, Pa-

nie Marsza³ku. Patrzy pan na mnie, ¿e znowu coœ
powiem…)

(Weso³oœæ na sali)
(Senator Czes³aw Ryszka: Ja ju¿ siê bojê spoj-

rzenia pana marsza³ka.)
Proszê bardzo, Panie Senatorze. Proszê o wy-

st¹pienie.
(Senator Krzysztof Piesiewicz: Jeœli coœ cieka-

wego, to pos³uchamy…)
(Weso³oœæ na sali) (Oklaski)
Panie Senatorze, proszê bardzo.
(Senator Czes³aw Ryszka: Ciekawie to ty prze-

mówisz…)
Proszê zabraæ g³os.

Senator Krzysztof Piesiewicz:
Panie Marsza³ku, przys³uchiwa³em siê debacie

i uwa¿am, ¿e przy takiej debacie, na której obecny
jest rzecznik praw obywatelskich, powinniœmy
bardzo wywa¿aæ opisy ró¿nych sytuacji, a szcze-
gólnie byæ sprawiedliwymi wobec historii i wobec
postaw zwi¹zanych z niedawn¹ histori¹ Polski.
Nawi¹zujê tutaj do tego fragmentu debaty, który
dotyczy³ s¹downictwa. Ja akurat w tym czasie
mia³em bezpoœredni kontakt z tymi, którzy nosili
togi i byli powo³ani do orzekania w imieniu tak
zwanej Polski Ludowej. Nie chcia³bym za du¿o
mówiæ o tej sprawie, tylko odes³a³bym do znako-
mitej pracy profesora Strzembosza, by³ego preze-
sa S¹du Najwy¿szego, w której w sposób ewiden-
tny zarysowane s¹ postawy, no, powiedzenie „he-
roiczne” to mo¿e za du¿o, ale w ka¿dym razie mie-
szcz¹ce siê w ramach czegoœ wiêcej ni¿ tylko przy-
zwoitoœci w tamtym czasie. To tyle. Radzi³bym
wa¿yæ s³owa, poniewa¿ to, ¿e uda³o nam siê
przejœæ w taki, a nie inny sposób, ze stosunkowo
niedu¿ymi dolegliwoœciami, problemami, do no-
wej rzeczywistoœci, która nazywa siê wolnoœci¹,

demokracj¹ i niepodleg³oœci¹, to byæ mo¿e rów-
nie¿ dziêki tym ludziom, którzy wtedy orzekali
w s¹dach. Niektórym ludziom. Najgorzej, nieste-
ty, dzieje siê wtedy, je¿eli ci, którzy wychodzili
ostro przed szereg jako bojownicy ówczesnego
ustroju, doznawali ró¿nych awansów w niepod-
leg³ej Rzeczypospolitej. To boli. To boli. Ale by³o
tam bardzo du¿o ludzi, których wspominam… Po-
wiem inaczej: byæ mo¿e byli tam ludzie, i to stano-
wi¹cy znaczn¹ czêœæ, którzy swoj¹ m¹droœci¹,
przygotowaniem, mimo nêdznych wtedy wyna-
grodzeñ, tworzyli pewn¹ rzeczywistoœæ, w której
mo¿na by³o jakoœ funkcjonowaæ i budowaæ wiêzi
wspólnotowe. A byæ mo¿e, wobec tego zagêszcze-
nia i tempa ¿ycia, dostêp do tak zwanego prawa do
s¹du by³ niekiedy wiêkszy ni¿ w tej chwili. Trzeba
mówiæ prawdê.

Teraz nastêpna sprawa, która bêdzie siê z tym
wi¹za³a. Przez wiele lat, kiedy tutaj jestem, nie po-
rusza³em tego problemu przy dyskusji o spra-
wach, którymi zajmuje siê pan rzecznik, w tym
konkretnym wypadku pan doktor Kochanowski.
Chcê mianowicie powiedzieæ, ¿e istnieje – i byæ
mo¿e tym rzecznik powinien trochê siê zaj¹æ, t¹
przestrzeni¹ – takie zjawisko we wspó³czesnej
Polsce, i¿ coraz wiêkszy jest dyktat tych, którzy,
jak mówi m³odzie¿, maj¹ kasê. Ja nie mam nic
przeciwko temu, ¿eby ludzie siê bogacili i mieli ka-
sê, ¿eby powstawa³y coraz wiêksze przedsiêbior-
stwa, korporacje. Chodzi tylko o to, ¿eby to wszys-
tko mieœci³o siê w ramach obowi¹zuj¹cego prawa,
ju¿ nie tylko tych zasad konstytucyjnych, ale te¿
tych ustaw podrzêdnych w stosunku do konsty-
tucji. Mam tutaj na myœli szeroko pojête mecha-
nizmy, wynikaj¹ce na przyk³ad z praw autor-
skich. Z pe³n¹ odpowiedzialnoœci¹ chcê powie-
dzieæ, ¿e Polska jest w Unii Europejskiej krajem –
nie bêdê mówi³ o tych nowo przyjêtych krajach, bo
nie wiem, jak tam jest – w którym te prawa autor-
skie s¹ deptane. Chcê powiedzieæ, ¿e wobec tych
wielkich korporacji przeciêtny autor czy twórca
praktycznie nie ma ¿adnych szans. Idzie do s¹du,
a sprawy trwaj¹ latami. Je¿eli chodzi o odpowie-
dzialnoœæ karn¹ za naruszenie, za kradzie¿, za
z³odziejstwo, a czêsto za rozbój, który odbywa siê
w tej przestrzeni, to nie ma ¿adnej odpowiedzial-
noœci karnej, bo wystêpuje tu jakaœ spó³ka, jakaœ
korporacja, jakieœ przedsiêbiorstwo, w zwi¹zku
z tym taki cz³owiek jest bezradny. Dam pañstwu
przyk³ad. Setki razy, to nie s¹ pojedyñcze przy-
padki, twórca przychodzi na przyk³ad i widzi, ¿e
jego dzie³o jest sprzedawane. Idzie do s¹du. Przy-
chodzi ten pozwany i mówi: tak, ma pan racjê. Tyl-
ko ¿e wtedy to on ju¿ dyktuje cenê. W Stanach Zje-
dnoczonych, gdzie jest w pe³ni wolny rynek, odby-
wa siê to inaczej. Tam po prostu, je¿eli kogoœ siê
na tym z³apie, s¹ ogromne odszkodowania. Mogê
wskazaæ setki osób, które s¹ wobec tego bezra-
dne, a jednoczeœnie czuj¹ siê przez to jak w jakiejœ
sytuacji kafkowskiej, w jakiejœ sytuacji zupe³nego
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braku podmiotowoœci. Oczywiœcie tym siê nikt nie
zajmuje, bo to nie s¹ wielkie grupy, ale to œwiad-
czy o tym, jak bezradny jest wymiar sprawiedliwo-
œci i jak bezczelni s¹ ci, którzy maj¹ pieni¹dze. I to
siê odbywa w ró¿nych dziedzinach ¿ycia. W zwi¹z-
ku z tym badanie tej si³y przebicia w ramach ist-
niej¹cego prawa tych, którzy maj¹ forsê, i tych,
którzy nie maj¹ pieniêdzy, wydaje mi siê proble-
mem szerszym, dotycz¹cym nie tylko naruszenia
praw autorskich. Coœ takiego siê pojawia
i w zwi¹zku z tym trzeba siê tym powa¿niej, ostrzej
zaj¹æ, z wiêksz¹ energi¹. Chodzi o tych silnych
i tych mniej silnych. Mówiê to w czasie debaty do-
tycz¹cej sprawozdania rzecznika praw obywatel-
skich, poniewa¿ wydaje mi siê, ¿e to jest w³aœciwe
miejsce, w³aœciwy moment i w³aœciwy organ do te-
go, ¿eby bardziej zaj¹æ siê tymi sprawami.

I ostatnia sprawa, tak w paru zdaniach. Rozwój
technologii i naruszanie praw podmiotowych oby-
wateli, prawo do handlowania ró¿nymi instru-
mentami, które kupowane s¹ wy³¹cznie po to, ¿e-
by naruszyæ intymnoœæ, prywatnoœæ, mir domo-
wy. Tym te¿ – i na to jest miejsce w Senacie, w cza-
sie tej debaty i w obecnoœci pana rzecznika – trze-
ba moim zdaniem siê zaj¹æ. Jednoczeœnie bardzo
powa¿na jest sprawa wolnoœci mediów i niektó-
rych tytu³ów, czytanych codziennie, które w spo-
sób ewidentny i niedopuszczalny wkraczaj¹
w przestrzeñ… A z uwagi na to, i¿ to znowu s¹
wielkie koncerny i wielkie pieni¹dze, obywatel jest
tu bezradny. Kiedy wreszcie bêdzie mo¿na wymóc
na s¹dach w demokratycznej Polsce, ¿eby dolegli-
woœci z powodu naruszenia czyjejœ godnoœci, czci
by³y tak dotkliwe, aby tego nie op³aca³o siê robiæ?
Powstaje pytanie, czy rzecznik nie powinien ucze-
stniczyæ w niektórych sprawach, takich bardziej
spektakularnych. Jaka jest inna metoda, ¿eby
powstrzymaæ tych, którzy maj¹ wielkie pieni¹dze
i tych, którzy na naruszeniu czyichœ praw pod-
miotowych robi¹ jeszcze wiêksze pieni¹dze? Ja
rozumiem, o czym mówi³ pan senator Rulewski,
bo to troszeczkê siê z tym wi¹¿e. I to tyle na dzisiaj.
Dziêkujê bardzo. (Oklaski)

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza³ek
Marek Zió³kowski)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Proszê pana marsza³ka Borusewicza o zabra-

nie g³osu.

Senator Bogdan Borusewicz:
Panie Marsza³ku! Panie Rzeczniku! Szanowni

Pañstwo!
Wydaje mi siê, ¿e zbyt wiele chcemy od rzecz-

nika i zbyt mocno chcemy go obci¹¿yæ. Bardzo

wiele spraw mo¿emy za³atwiæ tutaj, w Senacie.
Czêœæ z nich dotyczy przecie¿ naszych kompe-
tencji. Nie umniejszaj¹c wagi urzêdu rzecznika,
w porównaniu z t¹ Izb¹ ma on jednak tych mo¿li-
woœci znacznie mniej. Wiele spraw mo¿emy wiêc
podnosiæ tutaj, za³atwiaæ, tak¿e znaczn¹ czêœæ
ró¿nych propozycji czy zapytañ do rzecznika. Do-
tyczy to tak¿e tego, o czym mówi³ mój przedmów-
ca, którego szanujê i lubiê, czyli sfery prawa au-
torskiego, egzekucji tego prawa, a tak¿e pewnych
norm dotycz¹cych zachowania mediów, na które
narzekamy.

Szanowni Pañstwo, kiedy obserwujê pracê
rzeczników, widzê pojawiaj¹c¹ siê, zreszt¹ tak¿e
pod naszym naciskiem, tendencjê do poszerzania
w³adztwa rzecznika. Czy to jest dobre? No, mo¿na
mieæ o tym ró¿ne zdania, ja jednak uwa¿am, ¿e
nasze pañstwo demokratyczne to jest inne pañ-
stwo ni¿ to, w którym powstawa³a instytucja
rzecznika. Przypominam, ¿e ustawa o rzeczniku
praw obywatelskich jest z 15 lipca 1987 r. Od tego
czasu wiele siê zmieni³o. Mamy ró¿ne instytucje
pañstwa demokratycznego, nie tylko rzecznika
praw obywatelskich, ale i inne instytucje. Je¿eli
chodzi o zakres prac rzecznika, to norma zawarta
w tej ustawie jest bardzo krótka i lakoniczna.
W art. 1 s¹ dwa paragrafy. Jeden mówi, ¿e rzecz-
nik stoi na stra¿y wolnoœci i praw cz³owieka i oby-
watela okreœlonych w konstytucji oraz innych ak-
tach normatywnych. Zgodnie z drugim rzecznik
bada, czy wskutek dzia³ania lub zaniechania or-
ganów, organizacji i instytucji zobowi¹zanych do
przestrzegania i realizacji tych wolnoœci i praw nie
nast¹pi³o naruszenie prawa, a tak¿e zasad
wspó³¿ycia i sprawiedliwoœci spo³ecznej. Taka jest
norma prawna. Czyli ta norma, jak ja to rozu-
miem i jak na pocz¹tku by³a rozumiana, s³u¿y³a
jakby temu, ¿eby badaæ i pilnowaæ, czy s¹ prze-
strzegane prawa obywatela w kontakcie z w³adz¹
pañstwow¹, instytucjami pañstwowymi, i czy
normy prawa s¹ przestrzegane. W tej chwili mamy
znacznie wiêcej problemów, i to nie tylko na styku
z instytucjami pañstwowymi. S¹ problemy, jeœli
chodzi o samorz¹dy zawodowe i ograniczanie pe-
wnych praw podmiotowych, jeœli chodzi o kontak-
ty z firmami, z bankami. By³a o tym mowa. Czyli
mamy problemy, które s¹ niedostosowane do tej
ustawy. To jest dla mnie jasne. S¹ nowe obszary
i nowe problemy. Ja wola³bym, ¿eby rzecznik kon-
centrowa³ siê na tego typu problemach, a szcze-
gólnie na problemach, gdzie jest styk w³adzy pañ-
stwowej z prywatnoœci¹ czy podmiotowoœci¹
i trzeba tego szczególnie pilnowaæ. Chodzi mi
o procedury i o to, co robi¹ organy œcigania.

Uwa¿am, ¿e to jest du¿y obszar, który trzeba
monitorowaæ nie tylko po to, ¿eby wy³awiaæ prze-
kraczanie norm prawnych, kompetencji, ale tak-
¿e, ¿eby te organy œcigania wiedzia³y, ¿e tego typu
przekraczanie mo¿e byæ sprawdzane i to w indy-
widualnych przypadkach. Ja na przyk³ad nie
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mam pretensji o to, ¿e pan rzecznik zaj¹³ siê Na-
ngar Khel. Ale ja uwa¿am, ¿e posun¹³ siê nieco za
daleko. To znaczy ja uwa¿am, ¿e móg³ siê tym za-
j¹æ i powinien, ale pod k¹tem zachowania norm
paraprawnych dotycz¹cych zatrzymania itd. Ale
to jest oczywiœcie moje zdanie. To oœwiadczenie,
które z³o¿y³ pan rzecznik, by³o za daleko id¹ce.
Chcê te¿ powiedzieæ, ¿e podobne oœwiadczenie –
co mnie zaskoczy³o i zdziwi³o – sk³adali tak¿e sze-
fowie innych instytucji, sk³adali genera³owie,
a przecie¿ mamy prokuraturê wojskow¹, mamy
s¹d wojskowy. Panie Senatorze, powstrzymajmy
siê od oceny, czy pope³nili przestêpstwo, czy nie
pope³nili przestêpstwa. Ja bym naprawdê zawie-
rzy³ tym organom, które maj¹ do tego odpowied-
nie kompetencje i maj¹ obowi¹zek to rozstrzyg-
n¹æ. Uwa¿am, ¿e pan rzecznik posun¹³ siê nieco
za daleko w ocenie tej sytuacji.

Wydaje mi siê te¿, kiedy siê nad tym zastana-
wiam, ¿e zajmowanie siê ustrojem, tym, czy rada
praw ma byæ zamiast Senatu, czy ma byæ obok Se-
natu, czy zajmowanie siê spraw¹ Gazoci¹gu
Pó³nocnego, limitami gazu, a tak¿e lustracj¹ w tym
zakresie, to znaczy poprzez powo³anie… By³a spra-
wa wielebnego arcybiskupa. Zosta³a przez pana
rzecznika powo³ana komisja, która, zdaje siê, nie
tylko zbada³a jak od strony formalnej ta lustracja
przebiega³a, ale przygotowa³a raport, który mówi³:
by³, nie by³. Wed³ug mnie to posz³o za daleko. Wo-
la³bym, ¿eby rzecznik skoncentrowa³ siê na tym, co
dotyczy praw obywatela. I nie tylko w stosunku do
instytucji pañstwowych, ale do wszystkich insty-
tucji, które maj¹ przewagê nad obywatelami.

Dla mnie istotne jest te¿ to, czy rzecznik powi-
nien zajmowaæ siê reform¹ s³u¿by zdrowia, zdro-
wotnoœci¹. Oczywiœcie mo¿na to wywieœæ z tego,
¿e on siê zajmuje zasadami wspó³¿ycia i sprawied-
liwoœci spo³ecznej, a ze sprawiedliwoœci spo³ecz-
nej mo¿na wyprowadziæ, za³ó¿my, równy dostêp
do s³u¿by zdrowia itd.Oczywiœcie mo¿na to tak in-
terpretowaæ. Ja rozumiem to poszerzanie swojego
w³adztwa, zw³aszcza w sytuacji, kiedy ta ustawa
jest tak zrobiona. Ale albo to powinniœmy zaak-
ceptowaæ i rozszerzyæ ustawê, dookreœliæ pewne
kwestie, albo powinniœmy dookreœliæ drug¹ stro-
nê, je¿eli mamy inn¹ opiniê.

Szanowni Pañstwo, chcê powiedzieæ, ¿e dzisiaj,
dwiegodziny temu,grupadzieci ze szko³yprzekaza³a
mi i jeszcze paru senatorom list w sprawie przemocy
w szkole z dwustoma tysi¹cami podpisów uczniów.
Akurat to siê zbieg³o z nasz¹ debat¹. Mówiê to, ¿eby
pokazaæ, ¿e jest taki problem i trzeba to dostrzec.
I jest tak, ¿e to nasza odpowiedzialnoœæ, nie tylko
rzecznika, ale tak¿e nasza – parlamentarzystów.

I na koniec muszê powiedzieæ, ¿e wyra¿am ubo-
lewanie, i¿ osobiste oceny szefów poszczególnych
instytucji przek³adaj¹ siê na kontakty tych insty-
tucji. Ja wymieni³em tutaj pewne obszary, do któ-

rych mam zastrze¿enia formalne. Ale to nie ozna-
cza, ¿e w innych sprawach nie zgadzam siê z pa-
nem rzecznikiem. Za³ó¿my, w ocenie Gazoci¹gu
Pó³nocnego itd., itd. To nie oznacza, ¿e zawsze ma-
my ró¿ne pogl¹dy – w niektórych sprawach mamy
ró¿ne pogl¹dy, a w niektórych nasze pogl¹dy s¹ po-
dobne. Ale chodzi mi o formaln¹ stronê zajmowa-
nia siê tymi sprawami. Niezale¿nie od tego, ¿e mam
nieraz inne pogl¹dy, to nie zamierzam bojkotowaæ
¿adnych uroczystoœci instytucji publicznych, co
do których mam obowi¹zek uczestnictwa. (Oklas-
ki) I mogê tylko wyraziæ z tego powodu ubolewanie,
¿e tak siê sta³o. Mam nadziejê, ¿e to by³a sytuacja
incydentalna. I mam nadziejê, ¿e je¿eli ja jako mar-
sza³ek Senatu bêdê zaprasza³ przedstawicieli in-
stytucji, to niezale¿nie od tego, jak bêdziemy siê
ró¿nili pogl¹dami, inni wagê instytucji Senatu do-
ceni¹. Dziêkujê bardzo. (Oklaski)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Informujê, ¿e lista mówców zosta³a wyczerpana.
Zamykam dyskusjê.
Zapytujê pana rzecznika, pana doktora Kocha-

nowskiego, czy chcia³by zabraæ g³os.Rozumiem,
¿e chce, bo zbli¿a siê do mównicy.

Zapraszam.
Proszê bardzo, Panie Rzeczniku,

Rzecznik Praw Obywatelskich
Janusz Kochanowski:
Panowie Marsza³kowie! Szanowni Pañstwo!
Chcia³bym podziêkowaæ za wszystkie g³osy,

bardzo uwa¿nie ich wys³ucha³em, notuj¹c w trak-
cie wypowiedzi. Bêdziemy z nich wyci¹gali wnios-
ki. Dziêkujê za pochwa³y. Bêdê siê stara³ przynaj-
mniej zbli¿yæ do tych tak uprzejmych s³ów, które
oczywiœcie s¹ zbyt uprzejme. I bêdê siê stara³
sprostaæ tym wszystkim s³owom krytyki, które
by³y, s³usznie czy nie zawsze s³usznie, wysuwane.
Bêdê stara³ siê jaœniej wyjaœniaæ przes³anki i po-
wody swojego postêpowania.

Poniewa¿ by³o tak du¿o uwag, oszczêdzê pañ-
stwu senatorom odpowiadania po kolei na wszys-
tkie. Skoncentrujê siê na kilku wêz³owych, doty-
cz¹cych zw³aszcza kompetencji rzecznika, bo to
jest newralgiczne. Jak pan marsza³ek Borusewicz
powiedzia³, z jednej strony zbyt wiele oczekuje siê
od rzecznika – kiedyœ, na pocz¹tku swojego urzê-
dowania, zorganizowa³em seminarium dla bardzo
wybitnych osób, zapyta³em ich, czego one siê spo-
dziewaj¹ od rzecznika, i to, co us³ysza³em, prze-
sz³o nawet najœmielsze oczekiwania – z drugiej
strony kwestionowane s¹ kompetencje rzecznika.

A wiêc kilka uwag, jeœli chodzi na przyk³ad
o Gazoci¹g Pó³nocy, o ochronê œrodowiska. Ten
obowi¹zek nak³ada na mnie, Panie Senatorze,
art. 68 konstytucji, mówi¹cy, ¿e w³adze publiczne
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s¹ obowi¹zane do przeciwdzia³ania degradacji
œrodowiska, art. 74, mówi¹cy, ¿e ochrona œrodo-
wiska jest obowi¹zkiem w³adz publicznych,
art. 86 wskazuj¹cy, ¿e ka¿dy jest zobowi¹zany do
dba³oœci o œrodowisko i art. 9 o ustawy o ochronie
œrodowiska i tak dalej, i tak dalej. Mam bardzo
wyraŸnie okreœlone obowi¹zki, które staram siê
wype³niaæ.

Jeœli chodzi o koszty z tym zwi¹zane, to
chcia³bym pana zapewniæ, ¿e moja dzia³alnoœæ
jest kontrolowana przez NIK i nie s¹ zg³aszane do
niej zastrze¿enia. Wiele z tej dzia³alnoœci, jak na
przyk³ad ten tom, który le¿y jeszcze chyba przed
sal¹, siedemset stron w jêzyku angielskim… Pro-
szê sobie wyobraziæ, ¿e przez pó³tora roku grupa
korespondentów zagranicznych z profesorem Jo
Carby-Hallem na czele pracowa³a za darmo.
A wiêc nie ma tu ¿adnego obci¹¿enia finansowego.
Mam ci¹gle ten dylemat, który zakreœli³ tak s³u-
sznie pan marsza³ek Borusewicz, gdzie powinie-
nem pójœæ, a kiedy siê powinienem powstrzymaæ.

Arcybiskup Wielgus. Panie Marsza³ku, zrobi-
³em to z pe³n¹ premedytacj¹, ale to panowie sena-
torowie siê do mnie o to zwrócili. Zrobi³em to
z pe³n¹ premedytacj¹. Nie ¿a³ujê, jeœli nawet to
jest grzech. Zreszt¹ zwrócono siê do mnie o to. Jak
ja mia³em senatorom z ko³a, którego nazwy nie
pamiêtam, odmówiæ, nawet je¿eli siê oni nie tego
po mnie spodziewali. Nangar Khel jest drugim ta-
kim przyk³adem. Te¿ nie wiem, jak daleko powi-
nienem siê by³ posun¹æ, nie wiem, czy rzeczywi-
œcie nie przekroczy³em swoich uprawnieñ. S¹ ta-
kie sprawy, gdzie nie ma przepisów, gdzie zaczyna
siê – przepraszam, ¿e u¿yjê mocnych s³ów – su-
mienie i odpowiedzialnoœæ indywidualna. W oby-
dwu tych przypadkach nie mogê powiedzieæ, ¿e
nie zrobi³em tego z pe³n¹ œwiadomoœci¹ i z ca³ym
ryzykiem poddania siê ewentualnej krytyce. Tak.
I nie mam nic na swoj¹ obronê, bo wiedzia³em, co
robiê. Czy zrobi³em dobrze? Nie wiem, tego nie
wiem.

A jeœli chodzi o Wielgusa – proszê mi wybaczyæ
akcent osobisty – czy chcia³by pan, aby by³ on me-
tropolit¹ warszawskim? To dopiero by³by pro-
blem. Otó¿ jeœli opatrznoœæ istnieje, to w tym przy-
padku ja uwa¿am siê – proszê mi wybaczyæ, nie
mówiê tego zupe³nie powa¿nie– za narzêdzie opa-
trznoœci.

Chcia³bym podziêkowaæ panu marsza³kowi raz
jeszcze za te s³owa, które biorê bardzo do serca, bo
na to nie ma dobrej odpowiedzi, jak daleko rzecz-
nik mo¿e siê posuwaæ. Chcia³bym tak¿e podziê-
kowaæ panu marsza³kowi za obecnoœæ na czêœci
inauguracyjnej uroczystoœci dwudziestolecia
rzecznika, co ju¿ robi³em, ale zdaje siê podczas
nieobecnoœci pana marsza³ka.

Zakres, w jakim rzecznik tworzy projekty legis-
lacyjne. Mówi³em tu du¿o o radzie stanu jako

o pewnym projekcie, nad którym pracujê od wielu
lat i który ju¿ jest gotowy. Chcia³bym raz jeszcze
ponowiæ moj¹ proœbê o rozwa¿enie mo¿liwoœci po-
parcia tej inicjatywy legislacyjnej przez Wysoki
Senat.

Raz jeszcze dziêkujê za wszystkie uwagi, za po-
chwa³y na wyrost, nie zawsze zas³u¿one, za kryty-
kê o wiele bardziej zas³u¿on¹. I jedne, i drugie bê-
dê bra³ pod uwagê w swojej dalszej dzia³alnoœci.
Dziêkujê bardzo. (Oklaski)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê rzecznikowi praw obywatelskich, pa-

nu doktorowi Januszowi Kochanowskiemu za
przedstawienie informacji o dzia³alnoœci w 2007 r.
z uwagami o stanie przestrzegania wolnoœci
i praw cz³owieka i obywatela.

Wysoka Izbo, stwierdzam, ¿e Senat zapozna³
siê z t¹ informacj¹. Koñczymy zatem omawiaæ
punkt ósmy.

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
dziewi¹tego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o wykonywa-
niu kary pozbawienia wolnoœci poza zak³adem
karnym w systemie dozoru elektronicznego.

Rozpatrywana ustawa uchwalona przez Sejm
30 maja, do Senatu przekazana zosta³a 2 czer-
wca. Marsza³ek Senatu, zgodnie z regulaminem,
skierowa³ j¹ do Komisji Praw Cz³owieka i Prawo-
rz¹dnoœci. Komisja przygotowa³a swoje sprawo-
zdanie w tej sprawie.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 144,
a sprawozdanie komisji w druku nr 144A.

Pan senator Stanis³aw Piotrowicz jako sprawo-
zdawca proszony jest na mównicê.

Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Stanis³aw Piotrowicz:
Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
W imieniu Komisji Praw Cz³owieka i Prawo-

rz¹dnoœci mam zaszczyt przedstawiæ Wysokiej Iz-
bie sprawozdanie z prac komisji nad uchwalon¹
przez Sejm w dniu 30 maja 2008 r. ustaw¹ o zmia-
nie ustawy o wykonywaniu kary pozbawienia wol-
noœci poza zak³adem karnym w systemie dozoru
elektronicznego.

Nowelizowana ustawa zosta³a uchwalona
w dniu 7 wrzeœnia 2007 r. przez parlament po-
przedniej kadencji. Wtedy to odby³a siê obszerna
debata dotycz¹ca jej kszta³tu. Polska jest pier-
wszym krajem Europy Œrodkowo-Wschodniej,
który ma zamiar wprowadziæ system dozoru elek-
tronicznego. Polityka krajowa w tym zakresie rea-
lizuje postulaty zawarte w rezolucji Zgromadze-
nia Ogólnego ONZ z 14 grudnia 1990 r., wzywa-
j¹cej pañstwa cz³onkowskie do rozwiniêcia w ra-
mach w³asnych systemów prawnych œrodków
o charakterze nieizolacyjnym.
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Tak¿e Komitet Ministrów Rady Europy
w 1999 r. w wydanej rekomendacji w sprawie
przepe³nienia wiêzieñ i szybkiego wzrostu po-
pulacji skazanych, zaleci³ stosowanie dozoru
elektronicznego jako jednego ze sposobów
zmniejszenia liczby osadzonych w zak³adach
karnych.

Art. 6 ust. 1 znowelizowanej ustawy stanowi, ¿e
s¹d penitencjarny mo¿e udzieliæ zezwolenia na
odbycie kary pozbawienia wolnoœci, nieprzekra-
czaj¹cej szeœciu miesiêcy, w systemie dozoru
elektronicznego skazanemu na tak¹ karê za jego
zgod¹, posiadaj¹cemu okreœlone miejsce sta³ego
pobytu oraz zgodê osób pe³noletnich wspólnie
z nim zamieszkuj¹cych, je¿eli jest to wystarcza-
j¹ce do osi¹gniêcia celów kary oraz je¿eli szczegól-
ne wzglêdy bezpieczeñstwa i stopieñ demoraliza-
cji, a tak¿e inne szczególne okolicznoœci nie prze-
mawiaj¹ za potrzeb¹ jego osadzenia w zak³adzie
karnym.

Nowelizacja ustawy o wykonywaniu kary po-
zbawienia wolnoœci poza zak³adem karnym w sys-
temie dozoru elektronicznego poza zmianami
o charakterze terminologicznym i doprecyzowu-
j¹cym zawiera dwie zasadnicze zmiany. Mianowi-
cie wyd³u¿a zawarty w art. 40 termin siedmiu dni
do czternastu dni na wydanie przez s¹d peniten-
cjarny postanowienia o zezwoleniu na odbycie ka-
ry pozbawienia wolnoœci w systemie dozoru elek-
tronicznego oraz, co jest najistotniejsze, przesu-
wa termin wejœcia w ¿ycie ustawy z 1 lipca 2008 r.
na 1 wrzeœnia 2009 r.

Wyd³u¿enie terminu wejœcia w ¿ycie ustawy
z 1 lipca 2008 r. na 1 wrzeœnia 2009 r. zwi¹zane
jest z potrzeb¹ wy³onienia w drodze odpowiednich
procedur przetargowych odpowiedniego podmio-
tu dozoruj¹cego skazanych oraz z przygotowa-
niem infrastruktury technicznej niezbêdnej do
kontroli obowi¹zków na³o¿onych na skazanego,
odbywaj¹cego karê pozbawienia wolnoœci w sys-
temie dozoru elektronicznego.

Komisja na posiedzeniu w dniu 3 czerwca
2008 r. jednog³oœnie opowiedzia³a siê za przyjê-
ciem ustawy bez poprawek. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Proszê jeszcze zostaæ na mównicy, bo mo¿e bê-

d¹ do pana pytania.
Proszê bardzo, faza pytañ. Nie widzê chêtnych.
Dziêkujê bardzo.
By³ to rz¹dowy projekt ustawy. Rz¹d reprezen-

tuje Ministerstwo Sprawiedliwoœci. Witam raz je-
szcze na tej sali pana ministra Zbigniewa Wronê.
Jak rozumiem, pan minister chce zabraæ g³os, za-
praszam.

Proszê bardzo, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwoœci
Zbigniew Wrona:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Wysoka Izbo!
Wszystko zosta³o tu ju¿ w³aœciwie powiedziane,

wiêc ja powiem tylko, ¿e rzeczywiœcie ta ustawa
jest niezwykle potrzebna, bo pozwoli na sprawne
przeprowadzenie, zgodnie z przepisami, wszyst-
kich dzia³añ organizacyjno-technicznych, które
s¹ konieczne.

No i druga bardzo wa¿na kwestia, o której by³a
ju¿ tu mowa. Zmiana ta pozwoli uwzglêdniæ po-
stêp techniczny, który ca³y czas siê dokonuje, po-
zwoli wykorzystaæ tak zwane przenoœne urz¹dze-
nia bez koniecznoœci wykorzystywania urz¹dzeñ
stacjonarnych, instalowanych na sta³e w miej-
scach, gdzie skazany przebywa. To s¹ bardzo wa¿-
ne zmiany, poza tymi technicznymi.

Chcia³bym jeszcze tylko powiedzieæ, ¿eby nie
powtarzaæ tego, co pan senator tutaj ju¿ przedsta-
wi³, ¿e w Ministerstwie Sprawiedliwoœci specjal-
nie powo³ano zespó³ projektowy systemu dozoru
elektronicznego, który to zespó³ przygotowuje
rozwi¹zania organizacyjno-techniczne umo¿li-
wiaj¹ce uruchomienie tego systemu. Opracowy-
wane s¹ zw³aszcza szczegó³owe wymogi, jakie bê-
dzie musia³ spe³niaæ upowa¿niony podmiot dozo-
ruj¹cy, co jest niezbêdne dla uruchomienia pro-
cedury zmierzaj¹cej do wyboru takiego podmiotu,
a wiêc ten dodatkowy czas nie bêdzie zmarnowa-
ny, je¿eli Wysoki Senat zaakceptuje tê ustawê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo, Panie Ministrze.
Ju¿ s¹ dwa pytania do pana ministra.
Pan senator W³adys³aw Dajczak, potem pani

senator Barbara Borys-Damiêcka.
Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator W³adys³aw Dajczak:
Panie Marsza³ku! Panie Ministrze! Jak wszyscy

siê zgadzamy, ta ustawa jest ustaw¹ wa¿n¹, ja
mam tylko takie pytanie. Ustawa, jak tutaj zosta³o
wspomniane, zosta³a uchwalona 7 wrzeœnia
2007 r., od tego czasu minê³o ju¿ dziewiêæ miesiê-
cy. Ostatnio mieliœmy tak¹ sytuacjê, ¿e Trybuna³
Konstytucyjny wypowiedzia³ siê w³aœnie na temat
warunków w polskich wiêzieniach, z czym miêdzy
innymi zwi¹zane jest wejœcie w ¿ycie tej ustawy.
Zak³ady karne s¹ po prostu przepe³nione. Czy na-
prawdê potrzeba a¿ dwóch lat, aby wdro¿yæ w ¿ycie
tê ustawê? Czy nie da siê tego zrobiæ wczeœniej? Na
jakim etapie s¹ w tej chwili faktycznie przygotowa-
nia do jej wdro¿enia? Czy rz¹d troszeczkê nie zmar-
nowa³ tego czasu, jaki min¹³ od chwili uchwalenia
ustawy? Dziêkujê bardzo.
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Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Proszê bardzo, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwoœci
Zbigniew Wrona:
Problem polega na tym, ¿e do momentu, w któ-

rym minister obecnie sprawuj¹cy tê funkcjê obe-
jmowa³ swoje stanowisko, organizacyjnie nie zro-
biono w tej sprawie literalnie nic, dlatego te¿ mu-
sieliœmy zaczynaæ zupe³nie od zera. By³a uchwalo-
na ustawa, która zak³ada³a wejœcie w ¿ycie 1 lipca
2008 r., nie podjêto jednak ¿adnych dzia³añ orga-
nizacyjno-technicznych. My musieliœmy wymyœliæ
ca³¹ tê koncepcjê, która jest nastêpuj¹ca: po prze-
prowadzeniu postêpowania przetargowego wdra-
¿anie tego systemu bêdzie powierzone zewnêtrznej
firmie, natomiast bazy danych i urz¹dzenia bêd¹
w³asnoœci¹ Ministerstwa Sprawiedliwoœci. Je¿eli
chodzi o obs³ugê bie¿¹c¹, poszczególne elementy
tego systemu bêd¹ stopniowo przejmowali praco-
wnicy ministerstwa, po tym pierwszym okresie,
kiedy firma wdra¿aj¹ca uruchomi ca³y system. Ta-
ka jest koncepcja. Nad szczegó³ami pracuje ten
w³aœnie zespó³. Zreszt¹ pan genera³ Nasi³owski,
który jest jego szefem, jest tutaj obecny i mo¿e
udzieliæ bardziej szczegó³owych informacji.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo.
Pani senator…
(Senator W³adys³aw Dajczak: Panie Mar-

sza³ku!)
Czy pan jeszcze?
(Senator W³adys³aw Dajczak: Ja króciutko, je-

œli mo¿na, Panie Marsza³ku.)
Proszê bardzo.

Senator W³adys³aw Dajczak:
Tylko, Panie Ministrze, czy procedura przetar-

gowa jest ju¿ w jakiœ sposób uruchomiona?

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwoœci
Zbigniew Wrona:
Jeszcze nie zosta³a og³oszona, ale jest przygo-

towana.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Pani senator Barbara Borys-Damiêcka, proszê

bardzo.

Senator Barbara Borys-Damiêcka:
Proszê mi powiedzieæ, byæ mo¿e niedok³adnie

zrozumia³am: ze s³ów senatora sprawozdawcy

wynika, ¿e temu dozorowi elektronicznemu bêd¹
poddani skazani na karê do szeœciu miesiêcy,
tak? Z wyrokami do szeœciu miesiêcy. Czy ja dob-
rze zrozumia³am, ¿e taki jest zakres wyroków?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spra-
wiedliwoœci Zbigniew Wrona: Tak.)

Wobec tego nasuwa siê kolejne pytanie: czy bê-
dzie stworzony katalog rodzajów przestêpstw, któ-
re temu wyrokowi podlegaj¹? Na przyk³ad alimen-
ciarze, pedofile, stosuj¹cy przemoc w rodzinie,
gwa³ciciele? Poruszamy siê w kategorii, gdzie tego
typu przestêpstwa te¿ s¹ czasami objête tak nisk¹
kar¹, a jest to du¿e zagro¿enie dla spo³eczeñstwa.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwoœci
Zbigniew Wrona:
Od razu chcê wyjaœniæ, ¿e tutaj nie ma ¿adnego

automatyzmu. I w³aœnie ta ustawa, ta noweliza-
cja, te¿ tego problemu dotyka, poniewa¿ to s¹d pe-
nitencjarny, uwzglêdniaj¹c w³aœnie to, o czym pa-
ni senator mówi, to znaczy okolicznoœci konkret-
nego przypadku, bêdzie decydowa³, czy mo¿na ze-
zwoliæ na odbycie kary w tym systemie.

(Senator Barbara Borys-Damiêcka: Dziêkujê
bardzo.)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Pan senator Lucjan Cichosz, tak?
Proszê bardzo.
(Senator Lucjan Cichosz: G³os w dyskusji, Panie

Marsza³ku.)
A, tog³oswdyskusji?Aleponiewa¿niemapytañ…
(Senator Tadeusz Gruszka: Jest pytanie.)
A, to proszê bardzo, pan senator Gruszka. Ju¿

jest pan zapisany.
Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Tadeusz Gruszka:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, jesteœmy na pocz¹tku procedu-

ry wy³aniania podmiotu, który ma to prowadziæ,
ale specyfikacja, jak rozumiem, jest przygotowa-
na. W zwi¹zku z tym pytanie: w jakiej wysokoœci
oszacowano w tej specyfikacji koszt tego urz¹dze-
nia i jak¹ wartoœæ bêdzie mieæ miesiêczne utrzy-
manie jednego takiego penitencjariusza. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Proszê bardzo, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwoœci
Zbigniew Wrona:
Czy móg³bym poprosiæ pana marsza³ka, aby te

szczegó³owe kwestie przedstawi³ pan genera³? On
ma najwiêksz¹ wiedzê w tej kwestii.

(Senator Piotr Zientarski: Ja jeszcze proszê…)
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Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

I ad vocem, jak rozumiem, pan senator siê do
tego… Nie, nastêpne pytanie?

(Senator Piotr Zientarski: Ja mam pytanie.)
Panie Generale, proszê tutaj, to bêdzie taka

procedura, ¿e pan podpowiada panu ministrowi,
jakoœ tak to zrobimy, wspólnie. Proszê bardzo.

Nie, nie, proszê bardzo, Panie Generale, niech
pan bêdzie rzecznikiem pana ministra, a pan mi-
nister niech tu stoi. To bêdzie zgodnie z regulami-
nem. Proszê bardzo.

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spra-
wiedliwoœci Zbigniew Wrona: Proszê bardzo.)

Zastêpca Dyrektora Generalnego
S³u¿by Wiêziennej
Pawe³ Nasi³owski:
Jeœli pan pozwoli, Panie Marsza³ku.
Wysoka Izbo, Wysoki Senacie! Panie Senatorze!
Koszty kszta³tuj¹ siê nastêpuj¹co. Ustawa

przewiduje, i tak jest przygotowana procedura
przetargowa, i¿ podmiot, oczywiœcie wy³oniony
w drodze realizacji ustawy – Prawo o zamówie-
niach publicznych, w przetargu nieograniczo-
nym, z chwil¹, kiedy nast¹pi ta magiczna data,
wrzesieñ 2009 r., i pierwszy skazany wejdzie do
systemu, bêdzie rozliczany w ratach miesiêcz-
nych po wykonaniu konkretnej us³ugi. Minister-
stwo powo³uje specjaln¹ komórkê koordynuj¹c¹
dzia³ania podmiotu. Mamy du¿¹ wiedzê miêdzy-
narodow¹ i œwiatow¹ z wdra¿ania tych systemów
w wymiarze podobnym, jak w naszym kraju, to
znaczy w takim uk³adzie publiczno-prywatnym.
Wiemy, ¿e niestety pierwsze pó³tora roku jest naj-
bardziej newralgiczne. Wtedy podmioty dokonuj¹
nadmiarowoœci pewnych niepotrzebnych œwiad-
czeñ, a zatem id¹cych za t¹ nadmiarowoœci¹ nie-
potrzebnych op³at ze strony bud¿etu pañstwa.
Dlatego od razu przewidujemy powo³anie w mini-
sterstwie specjalnej komórki, która bêdzie ka¿dy
ten element na bie¿¹co sprawdza³a. I w tych mie-
siêcznych sekwencjach system bêdzie rozliczany.
Nie podam panu senatorowi dok³adnej ceny
urz¹dzenia, poniewa¿ jest to tajemnica handlowa
wszystkich firm i takiej wartoœci na rynku aktual-
nie nie ma.

Tutaj w przetargu nieograniczonym Ministerstwo
Sprawiedliwoœci, oczywiœcie w imieniu obywatela,
sk³adaofertêus³ugi,awiêc tobêdzieus³ugawykona-
nia przez podmiot tych czynnoœci materialno-te-
chnicznych na terenie ca³ej Polski, a ministerstwo,
jak pan minister ju¿ wspomnia³, bêdzie w³aœcicielem
bazy danych, bêdzie równie¿ zarz¹dza³o central¹
monitorowania i ca³ym jej sprzêtem. Centrala ta bê-
dzie usytuowana w gmachu ministerstwa.

Oczywiœcie my, komisja i zespó³, którym mam
zaszczyt kierowaæ – to te¿ wszystkie studia poró-
wnawcze, w pracach uczestniczy³o wielu nau-

kowców – mamy mniej wiêcej porównanie, i mogê
panu senatorowi z ca³¹ odpowiedzialnoœci¹ po-
daæ cenê urz¹dzeñ, jak¹ na podstawie wielolet-
niej wspó³pracy przedstawi³ nam wiceminister
sprawiedliwoœci Danii, pan William Rentzmann.
Na przyk³ad w Danii na prze³omie 2005 r.
i 2006 r. koszt jednego zestawu stacjonarnego do
monitorowania skazanego – to jest urz¹dzenie
stacjonarne w domu i tak zwana popularnie ob-
r¹czka na rêku skazanego, która wykonuje g³ó-
wnie funkcjê „areszt domowy”, bez innych fun-
kcji – wynosi³ dok³adnie 33 tysi¹ce koron duñ-
skich, to jest oko³o 15 tysiêcy polskich z³otych.
To koszt jednego zestawu. Ale wiemy dziœ, ¿e ry-
nek i postêp, rozwój techniki, spowodowa³y zna-
czne obni¿enie kosztów zestawów pojedynczych.
A wiêc tak mniej wiêcej kszta³tuj¹ siê te kwoty,
o które pan senator pyta³, kwoty, o których dziœ
wiemy. Koszty takie równie¿ zak³ada uzasadnie-
nie ustawy. I w ramach tych obszarów planuje-
my bardzo racjonalne administrowanie nimi.
Wiemy te¿, o czym pan minister ju¿ wspomina³,
¿e dziêki poprawce – i tu bardzo mocno uk³onimy
siê przed Wysokim Senatem, aby j¹ przyj¹³ –
wprowadzamy najnowsze urz¹dzenie, jakie jest
na rynku, urz¹dzenie, które przed trzema laty
by³o niedostêpne z uwagi na ogromn¹ skalê ko-
sztów. Teraz te koszty siê zmniejszy³y, a najnow-
sze urz¹dzenie, o czym mówi³a pani senator Bo-
rys-Damiêcka, pozwoli na rozszerzenie katalogu
stosowania tej ustawy o inne kategorie skaza-
nych, które mo¿na do³¹czyæ kodeksowo, robi¹c
niewielk¹ nowelizacjê, na przyk³ad o te grupy
osób, które s¹ zagro¿eniem dla spo³eczeñstwa:
o pedofili zwalnianych z naszych jednostek peni-
tencjarnych po odbyciu wieloletniej kary, o zwal-
nianych groŸnych morderców, gwa³cicieli, którzy
w funkcjonuj¹cym systemie równie¿ absolutnie
bêd¹ mogli byæ do³¹czeni, po niewielkiej noweli-
zacji kodeksu karnego i kodeksu karnego wyko-
nawczego. Ju¿ dziœ myœlimy o tym, aby urz¹dze-
nia spe³nia³y te kryteria.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê, Panie Generale Dyrektorze.
Proszê bardzo, pan senator Zientarski. Pytanie

do pana ministra, jak rozumiem.
(Senator Piotr Zientarski: Tak.)
Czy do pana dyrektora?
(Senator Piotr Zientarski: Do pana ministra.)
Proszê bardzo.

Senator Piotr Zientarski:

Co prawda to wyjaœnienie, które pan genera³
w tej chwili przedstawi³, jakby czêœciowo odpo-
wiada na moje pytanie, poniewa¿ jednak chcê
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byæ konsekwentny w swojej postawie, powiem,
¿e mia³em w¹tpliwoœci co do projektu w poprzed-
niej kadencji i mam je dzisiaj w tym sensie – pro-
szê rozwiaæ moje w¹tpliwoœci – ¿e uwa¿am ten za-
kres do szeœciu miesiêcy za zbyt krótki i bardzo
rzadko orzekany przez s¹d. Przecie¿ jest tenden-
cja, aby kary krótkoterminowe eliminowaæ i za-
stêpowaæ na przyk³ad karami ograniczenia wol-
noœci b¹dŸ te¿ karami grzywny. Czy w tej sytua-
cji, skoro i tak s¹d penitencjarny orzeka w kon-
kretnych sytuacjach, kiedy nale¿y stosowaæ ten
œrodek, generalnie oczywiœcie s³uszny i spraw-
dzony na œwiecie, nie nale¿a³oby w³aœnie tak bli-
¿ej praktyki zastanowiæ siê nad tym, czy w przy-
sz³oœci, jak mówi pan genera³, kontrolowaæ oso-
by, które ju¿ po wykonaniu kary mia³yby dodat-
kowe obowi¹zki? Mam na myœli nowy kodeks
karny zmieniony w tej kwestii, a chodzi³oby
o zwiêkszenie zakresu mo¿liwoœci stosowania te-
go œrodka do kar faktycznie czêœciej orzekanych,
to znaczy tych powy¿ej szeœciu miesiêcy.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Proszê bardzo, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwoœci
Zbigniew Wrona:
Istnieje taka mo¿liwoœæ. Po odbyciu szeœciu

miesiêcy kary, kary do dwunastu miesiêcy mog¹
byæ wykonywane w systemie szeœciomiesiêcznego
monitoringu. Przy czym od czegoœ trzeba zacz¹æ,
to jest pocz¹tek, oczywiœcie bêdziemy obserwo-
waæ dok³adnie praktykê wykonywania i wcale nie
wykluczam, ¿e wrócimy do tematu. Wtedy mini-
ster stanie przed Wysok¹ Izb¹ i bêdzie prosi³ o roz-
szerzenie tej mo¿liwoœci. Je¿eli pañstwo jesteœcie
zainteresowani statystyk¹, to tutaj pan genera³
ma bardzo dok³adne dane statystyczne. Tak, Pa-
nie Marsza³ku?

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
To ja proponujê poza sal¹, w kuluarach.
Bardzo panom dziêkujê. Pytañ ju¿ nie ma.
Do dyskusji zapisa³ siê jako pierwszy pan sena-

tor Lucjan Cichosz.
Zapraszam. Bardzo proszê, Panie Senatorze.

Senator Lucjan Cichosz:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
W swoim wyst¹pieniu chcia³bym siê odnieœæ do

projektu ustawy o zmianie ustawy o wykonywa-
niu kary pozbawienia wolnoœci poza zak³adem

karnym w systemie dozoru elektronicznego. By³
to pilny rz¹dowy projekt ustawy. W dniu 24 kwiet-
nia 2008 r. prezes Rady Ministrów skierowa³ do
marsza³ka Sejmu pismo informuj¹ce o wycofaniu
klauzuli pilnoœci. W nowelizacji przewiduje siê
zmianê wejœcia w ¿ycie ustawy z 1 lipca 2008 r. na
1 wrzeœnia 2009 r. W uzasadnieniu czytamy, ¿e
zmiana terminu vacatio legis zwi¹zana jest z po-
trzeb¹ wy³onienia firmy odpowiedzialnej za dozór
skazanych. Niezbêdny jest równie¿ czas na przy-
gotowanie infrastruktury technicznej potrzebnej
do kontrolowania skazanych odbywaj¹cych karê
w systemie dozoru elektronicznego. W moim prze-
konaniu to bardzo dobrze, ¿e Ministerstwo Spra-
wiedliwoœci, chc¹c przygotowaæ siê w sposób pro-
fesjonalny do wejœcia w ¿ycie systemu elektroni-
cznego dozoru nad skazanymi, odsuwa to jak gdy-
by w czasie na przysz³y rok. Znaj¹c profesjona-
lizm osób odpowiedzialnych w Ministerstwie
Sprawiedliwoœci za wiêziennictwo wierzê, ¿e
zmiana terminu wejœcia w ¿ycie tej ustawy jest za-
sadna. Dziœ mo¿emy powiedzieæ bez cienia w¹tpli-
woœci, ¿e lepiej jest przygotowaæ profesjonalnie
ca³¹ infrastrukturê techniczn¹, wy³oniæ firmê od-
powiedzialn¹ za dozór skazanych, ni¿ przyj¹æ
ustawê w trybie pilnym i borykaæ siê z wielkimi
k³opotami. Rozumiem, ¿e decyzja prezesa Rady
Ministrów by³a trudna, ale nale¿y j¹ w pe³ni po-
pieraæ i przyj¹æ proponowan¹ nowelizacjê.

Chcia³bym te¿ w swoim wyst¹pieniu odnieœæ
siê do sytuacji w polskim wiêziennictwie. Nie od
dzisiaj wiemy, ¿e polskie wiêzienia s¹ przepe³nio-
ne. Sygnalizowa³ to wiele razy rzecznik praw oby-
watelskich. Przyk³adowo, w swoim wyst¹pieniu
z dnia 6 maja 2008 r. informowa³ o sytuacji skaza-
nych w województwie lubelskim. Pozwolê sobie
przytoczyæ z tego wyst¹pienia kilka danych. Ze
stanu na 17 marca 2008 r. wynika, ¿e zaludnienie
wynosi³o 4 tysi¹ce 469 osób, co przy 3 tysi¹cach
703 miejscach liczonych wed³ug normy 3 m. po-
wierzchni na jednego osadzonego oznacza, ¿e za-
ludnienie wynosi 120,7% i jest najwy¿sze w Pol-
sce. Przy takim stanie rzeczy, jak myœlê, celowe
jest do³o¿enie wszelkich starañ, aby mo¿na by³o
inwestowaæ w infrastrukturê tam, gdzie jest to
mo¿liwe. A mo¿liwe jest to na przyk³ad w mieœcie
powiatowym Krasnystaw, gdzie areszt œledczy po-
siada tereny pod rozbudowê. Z tego miejsca chcê
zaapelowaæ o do³o¿enie wszelkich starañ, aby
areszt w Krasnymstawie rozbudowaæ. Myœlê, ¿e
moje s³owa maj¹ szczególne znaczenie po wyroku
Trybuna³u Konstytucyjnego z dnia 26 maja
2008 r. Przepis, który pozwala dyrektorom zak³a-
dów karnych zagêszczaæ wiêzienne cele ponad
ustawowe normatywy, jest niezgodny z konstytu-
cj¹. Zgodnie z wyrokiem Trybuna³u Konstytucyj-
nego, niekonstytucyjny przepis bêdzie obowi¹zy-
wa³ jeszcze przez pó³tora roku. Mam nadziejê, ¿e
w tym czasie uda siê wiele zmieniæ. W³aœnie w tym
celu trzeba inwestowaæ w infrastrukturê, jak te¿
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nie odk³adaæ ju¿ wiêcej takich projektów jak ten,
nad którym dzisiaj procedujemy.

Na marginesie, chcia³bym zauwa¿yæ dobr¹
praktykê Ministerstwa Sprawiedliwoœci. Projekt
ustawy o wykonywaniu kary pozbawienia wolno-
œci poza zak³adem karnym w systemie dozoru
elektronicznego by³ jednym ze sztandarowych
projektów poprzedniego ministra sprawiedliwo-
œci. Okaza³ siê na tyle wartoœciowy, ¿e jest popie-
rany równie¿ dzisiaj przez kierownictwo resortu.
To bardzo dobrze, ale chcia³bym zauwa¿yæ, ¿e
poprzedni minister sprawiedliwoœci przygotowa³
jeszcze kilka wa¿nych projektów ustaw. Wymie-
niê jeszcze dwa, które moim zdaniem maj¹ istot-
ne znaczenie i które nale¿a³oby jak najszybciej
uchwaliæ. Pierwszy z nich to autopoprawka do
projektu ustawy o dostêpie do bezp³atnej pomo-
cy prawnej przyznawanej przez pañstwo osobom
fizycznym. Przyjête rozwi¹zania zawarte w auto-
poprawce by³y w zasadzie popierane przez wszy-
stkie œrodowiska prawnicze. Dziœ jesteœmy zgod-
ni, ¿e ludzie najubo¿si powinni otrzymaæ bez-
p³atn¹ pomoc prawn¹ równie¿ na etapie przed-
s¹dowym, a dzisiejsze uregulowania pomocy ta-
kiej nie zapewniaj¹. Wie o tym ka¿dy parlamen-
tarzysta, który w ramach dzia³alnoœci parlamen-
tarnej pomaga w tym zakresie tej w³aœnie grupie
spo³ecznej, dlatego z tego miejsca apelujê do mi-
nistra sprawiedliwoœci o jak najszybsze uregulo-
wanie tych kwestii. Drugi projekt, o którym
chcia³bym wspomnieæ, to projekt ustawy o licen-
cjatach prawniczych i œwiadczeniu us³ug pra-
wniczych. Proponowane w projekcie rozwi¹zania
s¹ szans¹ na to, aby z pañstwa, które jest na sza-
rym koñcu statystyk co do liczby prawników
w przeliczeniu na jednego mieszkañca, staæ siê
w tym zakresie pañstwem przoduj¹cym, pañ-
stwem wprowadzaj¹cym nowoczesny, proeuro-
pejski system. Nie trzeba chyba równie¿ doda-
waæ, ¿e na takie w³aœnie ustawy czeka wielu lu-
dzi, wielu m³odych prawników, którym u³atwimy
start w wymarzonym zawodzie. Na takie przepisy
czeka równie¿ wielu ludzi niezamo¿nych, któ-
rych po prostu nie staæ na adwokata. Z racji mo-
jej dzia³alnoœci w Zwi¹zku Zawodowym Rolni-
ków „Ojczyzna” czêsto spotykam ludzi ze wsi,
którzy tylko ze wzglêdu na ograniczony dostêp do
us³ug prawnika ponieœli nieodwracalne straty.
Dziœ mo¿emy to zmieniæ. Mo¿emy równie¿ spie-
raæ siê nad poszczególnymi zapisami tego pro-
jektu, ale nie miejmy w¹tpliwoœci o potrzebie jego
uchwalenia.

Koñcz¹c swoje wyst¹pienie, chcia³bym zaape-
lowaæ do prezesa Rady Ministrów oraz ministra
sprawiedliwoœci o podjêcie stosownych decyzji
w kwestiach, o których wspomina³em, a które s¹
bardzo istotne z punktu widzenia zwyk³ych ludzi.
Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Informujê, ¿e lista mówców zosta³a wyczerpana.
Zamykam dyskusjê.
Przedstawicieli rz¹du nie ¿egnam, bo rozu-

miem, ¿e pan minister Wrona bêdzie z nami tak¿e
przy omawianiu nastêpnego punktu.

Informujê, ¿e g³osowanie w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o wykonywaniu kary pozbawie-
nia wolnoœci poza zak³adem karnym w systemie
dozoru elektronicznego zostanie przeprowadzone
pod koniec posiedzenia Senatu, miejmy nadziejê,
¿e za jakieœ trzy godziny.

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
dziesi¹tego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks spó-
³ek handlowych.

Ustawa zosta³a uchwalona przez Sejm 9 maja
2008 r., 12 maja zosta³a przekazana do Senatu.
Marsza³ek, zgodnie z regulaminem, skierowa³ j¹
do Komisji Gospodarki Narodowej, a komisja
przygotowa³a sprawozdanie.

Tekst ustawy jest w druku nr 138, a sprawo-
zdanie komisji w druku nr 138A.

Pan senator Stanis³aw Iwan jest ju¿ gotowy.
Proszê bardzo o przedstawienie sprawozdania

komisji.

Senator Stanis³aw Iwan:
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie! Panie Mini-

strze!
Mam zaszczyt w imieniu Komisji Gospodarki

Narodowej przedstawiæ sprawozdanie komisji na
temat rz¹dowego projektu ustawy o zmianie usta-
wy – Kodeks spó³ek handlowych.

Komisja procedowa³a nad omawianym projek-
temnaposiedzeniuwdniu28majabie¿¹cego roku.

Przedmiotowa ustawa jest inicjatyw¹ rz¹dow¹
maj¹c¹ na celu wykonanie prawa Unii Europej-
skiej poprzez dostosowanie przepisów kodeksu
spó³ek handlowych do dyrektywy 2006/68/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady z lipca 2006 r.

Ustawa ma na celu unowoczeœnienie i uprosz-
czenie instytucji kapita³u zak³adowego oraz upro-
szczenie zasad zak³adania spó³ek akcyjnych. No-
welizacja kodeksu spó³ek handlowych zmierza do
poprawy skutecznoœci i konkurencyjnoœci przed-
siêbiorstw bez ograniczania ochrony akcjonariu-
szy i wierzycieli.

Dyrektywa 2006/68/WE pozostawia pañ-
stwom cz³onkowskim prawo decydowania, czy
i w jakim stopniu wdro¿¹ jej postanowienia.
W uzasadnieniu rz¹d wskaza³, ¿e implementacja
jej postanowieñ do kodeksu spó³ek handlowych
jest jednym z warunków zapewnienia konkuren-
cyjnoœci polskiego prawa spó³ek w stosunku do
odpowiednich systemów prawnych innych pañ-
stw Unii Europejskiej. To wdro¿enie bêdzie dla
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przedsiêbiorców przy ewentualnym zak³adaniu
spó³ek istotnym argumentem za umieszczaniem
ich siedzib w Polsce, a dziêki temu mo¿e nast¹piæ
nap³yw nowego kapita³u i zatrzymanie kapita³u
ju¿ obecnego w naszym kraju.

Wdro¿enie postanowieñ dyrektywy u³atwi –
w za³o¿eniu rz¹du – dokonywanie czynnoœci
zwi¹zanych ze stosunkami kapita³owymi w spó-
³kach akcyjnych w czterech obszarach: po pier-
wsze, w obszarze wnoszenia wk³adów niepieniê¿-
nych; po drugie, w obszarze nabywania w³asnych
akcji; po trzecie, w obszarze finansowania naby-
wania akcji; po czwarte, w obszarze obni¿ania ka-
pita³u zak³adowego.

Szanowny Senacie, w skrócie przedstawiê naj-
istotniejsze rozwi¹zania zaproponowane w oma-
wianym projekcie ustawy.

Po pierwsze, w zmienionym art. 15 zapisano
wymóg zgody zgromadzenia wspólników albo wal-
nego zgromadzenia spó³ki dominuj¹cej – a nie jak
dotychczas z zasady spó³ki zale¿nej – na zawarcie
przez spó³kê zale¿n¹ umowy kredytu, po¿yczki,
porêczenia lub innej podobnej umowy z cz³on-
kiem zarz¹du, prokurentem lub likwidatorem
spó³ki dominuj¹cej.

Po drugie, w zmienionym art. 312 wprowadzo-
no badanie sprawozdania za³o¿ycieli przez jedne-
go lub kilku bieg³ych rewidentów, miêdzy innymi
w celu wydania przez nich opinii o wartoœci godzi-
wej wk³adów niepieniê¿nych. Podkreœlam to pojê-
cie wartoœci godziwej, gdy¿ jest to nowe pojêcie
w kodeksie spó³ek handlowych, znane w obrocie
gospodarczym. Przypomnê, ¿e dotychczas bada-
no, czy wartoœæ wk³adów niepieniê¿nych odpo-
wiada co najmniej wartoœci nominalnej obejmo-
wanych za nie akcji b¹dŸ cenie nominalnej akcji.

Po trzecie, nowo dodany art. 3121 podaje przy-
padki, w których zarz¹d mo¿e odst¹piæ od bada-
nia przez bieg³ego rewidenta wk³adów niepieniê¿-
nych, je¿eli charakter tych wk³adów pozwala na
³atwe i bezsporne ustalenie ich wartoœci. Dotyczy
to papierów wartoœciowych lub innych wk³adów
niepieniê¿nych, których wartoœæ zosta³a ustalona
przez bieg³ego rewidenta nie wczeœniej ni¿ szeœæ
miesiêcy przed dat¹ faktycznego wniesienia wk³a-
du. W artykule tym przewidziano te¿ regulacje,
których celem jest nale¿yte zabezpieczenie intere-
sów wierzycieli i akcjonariuszy spó³ki, miêdzy in-
nymi poprzez okreœlenie obowi¹zku og³aszania
przez spó³kê w ci¹gu miesi¹ca od wniesienia
wk³adu niepieniê¿nego informacji o aporcie, który
nie by³ przedmiotem badania bieg³ego rewidenta.
Zapisy tego artyku³u daj¹ te¿ grupie akcjonariu-
szy reprezentuj¹cych co najmniej 1/20 kapita³u
zak³adowego prawo ¿¹dania badania wniesionego
wk³adu niepieniê¿nego i wyst¹pienia do s¹du re-
jestrowego o wyznaczenie bieg³ego rewidenta do
jego zbadania.

Po czwarte, istotne novum wprowadza zmie-
niony art. 345. Zgodnie z jego zapisami mo¿liwe
bêdzie, inaczej ni¿ dotychczas, bezpoœrednie lub
poœrednie finansowanie przez spó³kê nabycia
lub objêcia emitowanych przez ni¹ akcji, miêdzy
innymi poprzez udzielenie po¿yczki, dokonanie
zaliczkowej wp³aty czy ustanowienie zabezpie-
czenia. Finansowanie ma siê odbywaæ na warun-
kach rynkowych, w szczególnoœci w odniesieniu
do odsetek otrzymywanych przez spó³kê oraz za-
bezpieczeñ ustanowionych na rzecz spó³ki. Na-
bycie lub objêcie akcji nastêpuje za godziw¹ cenê
na podstawie uchwa³y walnego zgromadzenia
i w okreœlonych ni¹ granicach dziêki kapita³owi
rezerwowemu utworzonemu poprzednio na ten
cel z kwoty, która mo¿e byæ przeznaczona do po-
dzia³u, czyli z dywidendy. W artykule tym okreœ-
lono te¿ inne formalnoprawne wymagania w tym
zakresie, miêdzy innymi co do sk³adania przez
zarz¹d sprawozdañ.

Po pi¹te, zmieniony art. 362 liberalizuje naby-
wanie przez spó³kê w³asnych akcji. Obecnie obo-
wi¹zuj¹ce przepisy kodeksu spó³ek handlowych
nie zezwalaj¹ spó³kom na nabywanie w³asnych
akcji w dowolnym celu. Mog¹ to robiæ jedynie in-
stytucje finansowe w celu dalszej odsprzeda¿y,
a nabycie akcji mo¿e nast¹piæ jedynie z nadwy¿ki
bilansowej. Zaproponowane zmiany znosz¹ te
ograniczenia. Z jednego roku do piêciu lat wyd³u-
¿ony zostaje maksymalny okres upowa¿nienia do
nabycia udzielony zarz¹dowi przez walne zgroma-
dzenie. Dopuszcza siê ka¿dy cel nabycia akcji
okreœlony przez walne zgromadzenie. Maksymal-
ny poziom w³asnych akcji, w stosunku do kapita-
³u zak³adowego, zostaje podwy¿szony z obecnie
obowi¹zuj¹cych 5% do 20%.

Po szóste, zgodnie z zapisami art. 363 o naby-
ciu w³asnych akcji zarz¹d powinien powiadomiæ
na najbli¿szym walnym zgromadzeniu. Zmienio-
no zasady postêpowania z akcjami uzyskanymi
z naruszeniem przepisów oraz podano zasady
umieszczania akcji w³asnych w bilansie spó³ki.

Po siódme, odpowiedzialnoœæ za finansowanie
nabycia akcji w³asnych przez osoby trzecie spo-
czywaæ bêdzie na zarz¹dzie spó³ki. Zgodnie ze
zmienionym art. 415 uchwa³a walnego zgroma-
dzenia wyra¿aj¹ca zgodê na finansowanie naby-
cia lub objêcia emitowanych akcji wymaga wiêk-
szoœci 2/3 g³osów. Jednak¿e je¿eli na walnym
zgromadzeniu, przepraszam, coœ tu mam Ÿle zapi-
sane… Przypomnia³em sobie, chodzi o to, ¿e je¿eli
jest powy¿ej 50%, to wówczas wystarczy zwyk³a
wiêkszoœæ.

Po ósme, zmieniony art. 456 zawiera ostatni¹
z istotnych zmian przewidzianych w omawianym
projekcie, zmianê dotycz¹c¹ u³atwieñ w przepro-
wadzaniu obni¿enia kapita³u zak³adowego po-
przez ograniczenie ¿¹dañ wierzycieli. Projekto-
wana nowelizacja znosi instytucjê sprzeciwu,
spó³ka zaspokaja roszczenia wymagalne zg³oszo-
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ne w terminie trzech miesiêcy od daty og³oszenia
obni¿enia kapita³u zak³adowego. Wierzyciele
mog¹ ¿¹daæ zabezpieczenia roszczeñ niewyma-
galnych, o ile uprawdopodobni¹, ¿e obni¿enie za-
gra¿a zaspokojeniu tych roszczeñ. W praktyce
musz¹ udowodniæ bardzo kiepsk¹ kondycjê fi-
nansow¹ spó³ki. Zabezpieczenie roszczeñ polega
na z³o¿eniu odpowiedniej kwoty w depozycie
s¹dowym. Zaspokojenie roszczeñ wymagalnych
i z³o¿enie zabezpieczeñ do depozytu s¹dowego
jest warunkiem wykonania obni¿enia kapita³u
zak³adowego.

I wreszcie uwagi szczegó³owe.
Art. 345 § 6 w nowym brzmieniu stanowi, ¿e

podstaw¹ uchwa³y walnego zgromadzenia spó³ki
w sprawie finansowania nabycia lub objêcia emi-
towanych przez spó³kê akcji jest pisemne sprawo-
zdanie zarz¹du. Musi ono spe³niaæ wymagania
okreœlone w tym przepisie. Na podstawie § 7 to za-
rz¹d spó³ki bêdzie zobowi¹zany do z³o¿enia spra-
wozdania do rejestru s¹dowego i og³oszenia go. § 8
wy³¹cza stosowanie wskazanych w nim paragra-
fów art. 345 do œwiadczeñ spe³nianych w ramach
zwyk³ej dzia³alnoœci instytucji finansowych, jak
równie¿ do œwiadczeñ spe³nianych na rzecz pra-
cowników spó³ki lub spó³ki z ni¹ powi¹zanej, któ-
rych celem jest u³atwienie nabycia lub objêcia
emitowanych przez spó³kê akcji. W sformu³owa-
nym w § 8 katalogu wymieniono miêdzy innymi
przytoczony § 6, a pominiêto § 7. Skoro ustawo-
dawca przyj¹³, ¿e w przypadkach okreœlonych w
§8 przepis o sprawozdaniu zarz¹du nie bêdzie sto-
sowany, nale¿y równie¿ wy³¹czyæ w tych przypad-
kach stosowanie § 7, który odnosi siê bezpoœre-
dnio do sprawozdania. Przyjête w projekcie
brzmienie § 8 uniemo¿liwia bowiem stosowanie §
7. W zwi¹zku z tym Komisja Gospodarki Narodo-
wej rekomenduje Wysokiej Izbie przyjêcie takiej
poprawki: „w art. 1 w pkcie 4, w art. 345 w § 8 wy-
razy «§ 2, 3, 5 i 6» zastêpuje siê wyrazami «§ 2, 3,
5–7»”. Proponowana poprawka zmierza do zape-
wnienia konsekwencji, a tym samym spójnoœci
w ramach przepisów zawartych w art. 345.

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Podsumowu-
j¹c, nale¿y stwierdziæ, ¿e omawiana ustawa
o zmianie ustawy – Kodeks spó³ek handlowych
upraszcza i uelastycznia funkcjonowanie spó³ek
handlowych, ogranicza wiele procedur, zmniejsza
koszty za³o¿enia spó³ki, daje szansê rozwoju spó-
³ek miêdzy innymi poprzez zwiêkszenie mo¿liwo-
œci zarz¹dzania kapita³em przez zarz¹d i akcjona-
riuszy. Ustawa u³atwi prowadzenie dzia³alnoœci
gospodarczej, zwiêkszy konkurencyjnoœæ pod-
miotów opartych na polskim prawie spó³ek,
umo¿liwi rozwój polskich spó³ek. Wobec tego Ko-
misja Gospodarki Narodowej rekomenduje Wyso-
kiej Izbie przyjêcie przedmiotowej ustawy wraz
z omówion¹ poprawk¹. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

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

pytanie senatorowi sprawozdawcy?
Proszê bardzo, pan senator Korfanty.
Proszê bardzo, Panie Bronis³awie.

Senator Bronis³aw Korfanty:

Panie Marsza³ku! Panie Senatorze! Chcê zapy-
taæ o art. 3121, dodany do tej ustawy. Szczególnie
chodzi mi w³aœnie o odst¹pienie od dotychczaso-
wego obligatoryjnego badania wk³adów niepie-
niê¿nych. Chcê podaæ pewien przyk³ad. Kilka lat
temu pracowa³em w firmie, do której zosta³ wnie-
siony aport niepieniê¿ny, zbadany przez bieg³ych
rewidentów. W sumie okaza³o siê, ¿e ten aport –
by³a to linia produkcyjna do produkcji pewnych
towarów – by³ zupe³nie nieprzydatny. Chcê zapy-
taæ, czy nie uwa¿a pan, ¿e kiedy odst¹pimy od tego
obligatoryjnego badania, takie sytuacje bêd¹ siê
powtarzaæ.

I mia³bym drugie pytanie. Chcia³bym, ¿eby mi
pan odpowiedzia³, kto bêdzie odpowiada³ za
ewentualne szkody wynikaj¹ce z nierzetelnoœci
wniesienia aportu w sytuacji, gdy ten aport na
przyk³ad by³by wnoszony do spó³ki z udzia³em
Skarbu Pañstwa, czy te¿ innej spó³ki. Dziêkujê
bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Stanis³aw Iwan:

Panie Senatorze, tego rodzaju problem wyst¹pi³
pod dzia³aniem obecnych przepisów kodeksu spó-
³ek handlowych. Aport podlega³ i badaniu przez za-
rz¹d, i oœwiadczeniu w sprawie jego wartoœci. Myœ-
lê, ¿e rozwi¹zania, które s¹ w tej chwili proponowa-
ne, u³atwiaj¹c zapewne zawi¹zanie spó³ki, wszyst-
kich przypadków, jakie mog¹ siê zdarzyæ w tym za-
kresie, pewnie te¿ nie wyeliminuj¹. Ale w dodanym
art. 3121 jest zapis, ¿e zarz¹d podda jednak bada-
niu bieg³ego rewidenta wycenê wk³adów niepie-
niê¿nych, je¿eli „wyst¹pi³y nadzwyczajne okolicz-
noœci, które wp³ynê³y na cenê zbywalnych papie-
rów wartoœciowych lub instrumentów rynku pie-
niê¿nego w chwili ich wniesienia, w szczególnoœci
zwi¹zane z utrat¹ p³ynnoœci obrotu na rynku regu-
lowanym” albo te¿, jak jest powiedziane w pkcie 2
§2, „wyst¹pi³y nowe okolicznoœci, które mog³y is-
totnie wp³yn¹æ na wartoœæ godziw¹ wk³adów
w chwili ich wniesienia”. Poza tym jest pewna gwa-
rancja dla akcjonariuszy w dalszych zapisach tego
artyku³u. Je¿eli zarz¹d nie podda badaniu bieg³ego
rewidenta wyceny wk³adów, o których mowa wcze-

13. posiedzenie Senatu w dniu 5 czerwca 2008 r.
166 Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks spó³ek handlowych

(senator S. Iwan)



œniej, mimo wyst¹pienia okolicznoœci uzasadnia-
j¹cych tak¹ wycenê, za¿¹daæ tego mog¹ akcjona-
riusze reprezentuj¹cy, jak ju¿ mówi³em, co naj-
mniej 1/20 kapita³u. Je¿eli zarz¹d tego nie wyko-
na, akcjonariusze mog¹ zwróciæ siê do s¹du o wy-
znaczenie bieg³ego rewidenta z urzêdu, który tego
rodzaju badanie przeprowadzi. Tak bym odpowie-
dzia³ na to pytanie.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê.
Nie ma wiêcej pytañ.
By³ to rz¹dowy projekt ustawy. Rz¹d reprezen-

tuje Ministerstwo Sprawiedliwoœci, raz jeszcze
pan minister Zbigniew Wrona.

Czy pan minister chcia³by zabraæ g³os?

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwoœci
Zbigniew Wrona:

Panie Marsza³ku, sprawozdanie i ta wypowiedŸ
by³y tak szczegó³owe, wyczerpuj¹ce, ¿e z miejsca
chcia³bym tylko powiedzieæ, ¿e rz¹d popiera rów-
nie¿ tê poprawkê. Ona ma charakter porz¹dku-
j¹cy. Rzeczywiœcie, sprawozdanie zarz¹du nale¿y
poddaæ tym samym regu³om – og³aszanie tego czy
zg³aszanie s¹dowi rejestrowemu – jakie s¹ w in-
nych przypadkach. Czyli nie powinien on byæ ob-
jêty obowi¹zkiem sk³adania tego do s¹du rejestro-
wego i og³aszania. A zatem to jest trafna popraw-
ka. Popieramy j¹.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê bardzo, Panie Ministrze.
Czy ktoœ chcia³by zadaæ pytanie panu mini-

strowi? Tym razem nie ma… Dziêkujê bardzo.
W takim razie koñczê turê pytañ.
Otwieram dyskusjê.
Pan senator Bisztyga zapisa³ siê ju¿ kilka go-

dzin temu, jak pamiêtam, do dyskusji w tym pun-
kcie.

(Senator Stanis³aw Bisztyga: Bardzo krótko.)
Pan senator Kieres bêdzie nastêpny.
Proszê bardzo.

Senator Stanis³aw Bisztyga:

SzanownyPanieMarsza³kuMarku!Wysoka Izbo!
W dniu dzisiejszym Senat RP dokonuje kolejnej

bardzo istotnej i oczekiwanej przez œrodowisko
gospodarcze zmiany w polskim ustawodawstwie.
Zmiana ta s³u¿y przystosowaniu prawa naszego

kraju do unijnego, œcis³ej implementacji dyrekty-
wy Parlamentu Europejskiego i Rady Europej-
skiej.

Ustawa dokonuje niezwykle istotnych zmian,
bardzo potrzebnych w czterech niezwykle wa¿-
nych obszarach: wnoszenia wk³adów niepieniê¿-
nych do spó³ek, nabywania przez spó³ki w³asnych
akcji, finansowania nabywania akcji oraz obni¿a-
nia kapita³u zak³adowego.

Wysoka Izbo! W pierwszym z wymienionych ob-
szarów ustawa dokonuje u³atwieñ. Odstêpuje bo-
wiem od badania przez bieg³ego rewidenta apor-
tów, jeœli mo¿na ³atwo i bezspornie ustaliæ ich
wartoœæ, na przyk³ad w przypadku zbywalnych
papierów wartoœciowych bêd¹cych przedmiotem
obrotu na rynku regulowanym. Rozwi¹zanie ni-
niejsze w znacznym stopniu ograniczy dotych-
czas obowi¹zuj¹ce skomplikowane procedury
przy wnoszeniu wk³adów niepieniê¿nych do spó-
³ek akcyjnych.

Po drugie, bardzo istotn¹ zmian¹ jest liberali-
zacja ograniczeñ podmiotowych dotycz¹cych na-
bywania przez spó³kê jej w³asnych akcji. Noweli-
zacja zak³ada dopuszczalnoœæ nabywania akcji
w ka¿dym przypadku, jeœli jest na to wyra¿ona
zgoda walnego zgromadzenia spó³ki.

Po trzecie, zmiana liberalizuj¹ca kodeks spó³ek
handlowych to zniesienie zakazu finansowania
nabycia lub objêcia emitowanych akcji przez oso-
by trzecie na warunkach rynkowych. Po¿yczki po-
winny byæ odpowiednio zabezpieczone i oprocen-
towane. Nim jednak do nich dojdzie, powinna byæ
zbadana wyp³acalnoœæ d³u¿nika. Odpowiedzial-
noœæ za to finansowanie ma spoczywaæ na organie
zarz¹dzaj¹cym spó³ki. Jest to niezwykle istotne,
wa¿ne szczególnie dla firm z du¿¹ tradycj¹, rów-
nie¿ i firm rodzinnych.

Ostatnie z u³atwieñ wprowadzone do kodeksu
spó³ek handlowych to u³atwienie obni¿ania kapi-
ta³u zak³adowego spó³ek przez zniesienie obo-
wi¹zuj¹cej dotychczas instytucji sprzeciwu wie-
rzycieli wobec obni¿enia kapita³u. W myœl nowej
ustawy wierzyciele bêd¹ mogli zg³aszaæ roszcze-
nia wobec spó³ki, jeœli udowodni¹, ¿e obni¿enie
kapita³u zak³adowego spó³ki zagra¿a zaspokoje-
niu ich roszczeñ.

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Omawiana dziœ
nowelizacja kodeksu spó³ek handlowych to nie
tylko wymóg wynikaj¹cy z implementacji prawa
europejskiego, to tak¿e wielkie u³atwienie dla pol-
skich przedsiêbiorców, które z pewnoœci¹ oka¿e
siê bardzo korzystne dla polskiej gospodarki. Dla-
tego powinniœmy jednog³oœnie poprzeæ ów pro-
jekt. Dziêkujê za uwagê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Proszê pana senatora Leona Kieresa o zabranie

g³osu.
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Senator Leon Kieres:

Po raz kolejny przychodzi mi zabieraæ g³os
w sprawie nowelizacji kodeksu spó³ek handlo-
wych. Ta zmiana ma zreszt¹ zwi¹zek nie tylko z ko-
deksem spó³ek handlowych, ale tak¿e z rozwi¹za-
niami prawnymi, do których kodeks spó³ek han-
dlowych stosuje siê odpowiednio, jak na przyk³ad
prawem bankowym, prawem ubezpieczeniowym,
prawem o obrocie instrumentami finansowymi,
gdzie równie¿ wystêpuje instytucja spó³ki akcyj-
nej. To pierwsza uwaga, jakby uzupe³niaj¹ca bar-
dzo rzetelne, kompetentne, szczegó³owe, profesjo-
nalne wrêcz sprawozdanie pana senatora Iwana.

Gdy idzie o problematykê zawierania umów kre-
dytu, po¿yczki, porêczenia – to jest art. 15 – z cz³on-
kiem zarz¹du czy te¿ organami nadzorczymi lub
kontrolnymi, a wiêc rad¹ nadzorcz¹, komisj¹ rewi-
zyjn¹ i wreszcie szeroko pojmowanymi przedsta-
wicielami czy pe³nomocnikami, w tym wypadku
w kodeksie spó³ek handlowych chodzi oczywiœcie
o prokurenta i likwidatora, a wiêc w postêpowaniu
likwidacyjnym, to zwracam tu jeszcze uwagê na je-
den element. Mianowicie odnoszê siê do pewnego
niepokoju, który us³ysza³em w g³osie pana senato-
ra Korfantego… Podzielam ten niepokój, trzeba
w œwietle pewnej praktyki uwa¿nie przygl¹daæ siê
wszelkim problemom zwi¹zanym z obrotem sk³a-
dnikami maj¹tkowymi spó³ek, i to zarówno na eta-
pie tak zwanej spó³ki w organizacji, jak i wówczas,
kiedy spó³ka uzyska³a podmiotowoœæ prawn¹
w sferze prawa cywilnego, czyli po wpisie do Krajo-
wego Rejestru S¹dowego. Ten nowy art. 15, ze zno-
welizowanym § 2, powinien byæ uwa¿nie rozpa-
trzony w zwi¹zku z tym, ¿e dzisiaj taka umowa kre-
dytu czy po¿yczki z cz³onkiem zarz¹du czy rady
nadzorczej wymaga zgody rady nadzorczej, a do-
piero póŸniej ewentualnie zgromadzenia wspólni-
ków, a tutaj bezwzglêdnie wymaga siê ju¿ zgody
zgromadzenia wspólników albo walnego zgroma-
dzenia spó³ki, przy czym chodzi tutaj o spó³kê do-
minuj¹c¹. Oczywiœcie nie bêdê tutaj robi³ pañstwu
wyk³adu, co to jest spó³ka zale¿na czy te¿ dominu-
j¹ca, zw³aszcza panu senatorowi Korfantemu,
z którego wypowiedzi wynika, ¿e jest osob¹ bardzo
dobrze przygotowan¹ do analizy tego, a pewnie
tak¿e innych materia³ów, ale w tej chwili decyduje-
my o tym.

Art. 15 powinien byæ jeszcze zestawiony z tym
nowym art. 345. Chodzi o to, o co œrodowisko
praktyków wielokrotnie siê upomina³o, mianowi-
cie o finansowanie bezpoœrednie lub poœrednie
nabywania lub obejmowania akcji. Tutaj nie ma
mowy o spó³kach z ograniczon¹ odpowiedzialno-
œci¹, a wiêc nie o udzia³ach mowa, tylko o ak-
cjach. Ta sytuacja mo¿e byæ oczywiœcie rozpatry-
wana w œwietle pewnych patologii, jakie mia³y
miejsce. Nie chcê tu mówiæ, tak¿e z pewnej ostro¿-
noœci, o pogl¹dach zwi¹zanych z podejrzeniami
o finansowanie… Pañstwo dobrze wiecie, chodzi³o

o nabywanie akcji znanej polskiej firmy ubezpie-
czeniowej, o prywatyzowanie tej spó³ki. W tej
sprawie by³y pewne podejrzenia. Nabywca akcji
tej spó³ki, który w tej chwili spiera siê z w³adzami
pañstwa polskiego, odrzuca³ te podejrzenia. Tutaj
s¹ wiêc takie gwarancje, które zapewniaj¹ miêdzy
innymi, ¿e nie bêdzie dochodzi³o do takiego ³u-
pie¿czego przejmowania i nie doœæ, i¿ nabywasz
akcje, to jednoczeœnie otrzymujesz kredyt, po¿y-
czkê na sfinansowanie zakupu tych akcji polskiej
spó³ki. To dotyczy tak¿e cz³onków zarz¹du. Cz³on-
kowie zarz¹du mog¹ korzystaæ z tego rodzaju in-
stytucji, ¿eby nabyæ akcje w³asnej spó³ki, ale za
zgod¹ zgromadzenia wspólników lub walnego
zgromadzenia spó³ki dominuj¹cej, je¿eli mamy do
czynienia z tak zwan¹ spó³k¹ zale¿n¹ lub te¿ spó-
³k¹ kontrolowan¹. To, moim zdaniem, jest bardzo
istotne zagadnienie.

I jeszcze zwrócê siê do pana senatora Korfante-
go. ZnaleŸliœmy chyba wspólny jêzyk, przynaj-
mniej w warstwie przedmiotowej. Pañskie niepo-
koje s¹ oczywiœcie zawsze uzasadnione, ale pro-
szê sprawdziæ, ¿e w tym art. 3121 mówi siê jednak
ca³y czas o bieg³ym rewidencie, o ocenie sprawo-
zdañ bieg³ego rewidenta. A jeœli chodzi o odpowie-
dzialnoœæ, to ju¿ na gruncie obecnego kodeksu
spó³ek handlowych, nawet przed nowelizacj¹
przyjmuje siê, ¿e odpowiedzialnoœæ cywilna i kar-
na zawsze spoczywa na za³o¿ycielach, na za-
rz¹dzie spó³ki. Jeœli tylko Skarb Pañstwa ma wolê
egzekwowania tej odpowiedzialnoœci, chocia¿by
poprzez swoich reprezentantów w walnym zgro-
madzeniu akcjonariuszy, to do wyegzekwowania
tej odpowiedzialnoœci zawsze mo¿e dojœæ. Inn¹
rzecz¹ jest, czy taka wola zawsze wystêpuje, ale
dzisiaj nie o tym dyskutujemy. Moim zdaniem s¹
tutaj pewne bezpieczniki, które pozwalaj¹ na to,
¿eby myœleæ optymistycznie o skutkach noweliza-
cji tej w³aœnie ustawy. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Lista mówców zosta³a wyczerpana.
Zamykam dyskusjê.
Dziêkujê panu ministrowi za obecnoœæ.
Za chwilê og³oszê przerwê do godziny 19.00, po

tej przerwie zostan¹ przeprowadzone g³osowania.
Informujê, ¿e g³osowanie w sprawie tej ustawy

zostanie przeprowadzone na koñcu.
Poproszê jeszcze pana senatora sekretarza

o odczytanie komunikatu.
Proszê bardzo.

Senator Sekretarz
Przemys³aw B³aszczyk:
Komunikat. Wspólne posiedzenie Komisji

Ustawodawczej oraz Komisji Praw Cz³owieka
i Praworz¹dnoœci w sprawie rozpatrzenia popraw-
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ki do ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny,
druk nr 139, odbêdzie siê dzisiaj, bezpoœrednio po
og³oszeniu przerwy, w sali nr 182. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo.
Og³aszam przerwê do godziny 19.00
(Przerwa w obradach od godziny 18 minut 05

do godziny 19 minut 01)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Proszê panie senator i panów senatorów o zaj-
mowanie miejsc. Ju¿ minuta po dziewiêtnastej,
za moment rozpoczynamy g³osowania.

(Rozmowy na sali)
Zaraz rozpoczynamy g³osowania…
Wznawiam obrady, Szanowni Pañstwo.
Proszê senatorów sekretarzy o zajêcie miejsc

przy stole prezydialnym.
Powracamy do rozpatrywania punktu pier-

wszego porz¹dku obrad…
(Rozmowy na sali)
Proszê uprzejmie o ciszê. Panie Senatorze Ko-

gut, teraz ju¿ pe³na koncentracja, skupiamy siê
na pracy i na g³osowaniach.

(Rozmowy na sali)
Bardzo proszê pañstwa senatorów o ciszê.
Powracamy do rozpatrywania punktu pier-

wszego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o op³atach
abonamentowych

Przypominam pañstwu senatorom, ¿e w prze-
rwie w obradach odby³o siê posiedzenie Komisji
Kultury i Œrodków Przekazu, która ustosunko-
wa³a siê do wniosków przedstawionych w toku
debaty i przygotowa³a sprawozdanie w tej spra-
wie.

Przypominam, ¿e dyskusja nad rozpatrywan¹
ustaw¹ zosta³a zamkniêta i obecnie, zgodnie
z art. 52 ust. 6 Regulaminu Senatu, mog¹ zabraæ
g³os jedynie sprawozdawcy i wnioskodawcy.

Proszê sprawozdawcê Komisji Kultury i Œrod-
ków Przekazu senatora Andrzeja Grzyba o zabra-
nie g³osu i przedstawienie uzgodnionych na po-
siedzeniu wniosków.

Senator Andrzej Grzyb:
Pani Marsza³ek! Panie i Panowie Senatorowie!
W imieniu Komisji Kultury i Œrodków Przekazu

sk³adam sprawozdanie z prac komisji nad ustaw¹
o zmianie ustawy o op³atach abonamentowych.

Komisja Kultury i Œrodków Przekazu na po-
siedzeniu w dniu 4 czerwca 2008 r., po rozpa-

trzeniu wniosków zg³oszonych w toku debaty
w dniu 4 czerwca 2008 r. nad ustaw¹ o zmianie
ustawy o op³atach abonamentowych, druk se-
nacki nr 137, popar³a nastêpuj¹ce poprawki za-
warte w punkcie oznaczonym rzymsk¹ dwójk¹
w zestawieniu wniosków: pierwsz¹, drug¹,
czwart¹, szóst¹ i siódm¹. Wnosi o ich przyjêcie
przez Senat.

Ponadto informujê, ¿e mniejszoœæ komisji po-
par³a wniosek zawarty w punkcie oznaczonym
w zestawieniu wniosków rzymsk¹ jedynk¹ oraz
poprawki zawarte w punkcie oznaczonym w ze-
stawieniu wniosków rzymsk¹ dwójk¹: pi¹t¹, ós-
m¹ i dziewi¹t¹.

Sprawozdawcami mniejszoœci komisji bêd¹:
pan przewodnicz¹cy komisji, senator Piotr £u-
kasz Juliusz Andrzejewski – punkt oznaczony
w zestawieniu wniosków rzymsk¹ dwójk¹, po-
prawka dziewi¹ta; senator Czes³aw Ryszka –
punkt oznaczony w zestawieniu wniosków rzym-
sk¹ jedynk¹; senator Wojciech Skurkiewicz –
punkt oznaczony w zestawieniu wniosków rzym-
sk¹ dwójk¹, poprawka pi¹ta i ósma.

Nie wprowadzono ¿adnych merytorycznych
zmian w treœci wniosków. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Bardzo dziêkujê, Panie Senatorze.
Proszê teraz sprawozdawcê mniejszoœci komi-

sji, pana senatora Piotra Andrzejewskiego, o za-
branie g³osu i przedstawienie wniosku mniejszo-
œci komisji.

Senator Piotr Andrzejewski:
Zabieram g³os jako jeden ze sprawozdawców

mniejszoœci komisji. Senatorowie Prawa i Spra-
wiedliwoœci poparli poprawkê, która mówi, ¿e
ustawa wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia
2009 r., z przyczyn pañstwu znanych. Wydaje mi
siê, ¿e jest to oczywiste. Mówiliœmy o przyzwoito-
œci legislacyjnej i zapewnieniu œrodków finanso-
wania w miejsce tej dziury bud¿etowej, któr¹ two-
rzy przyjêcie ustawy bez tej poprawki. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dziêkujê bardzo.
Proszê sprawozdawcê mniejszoœci komisji se-

natora Czes³awa Ryszkê o zabranie g³osu i przed-
stawienie wniosku mniejszoœci komisji.

Senator Czes³aw Ryszka:
Dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Pani Marsza³ek! Wysoki Senacie!
Przez szacunek dla cennego czasu pañstwa se-

natorów nie bêdê przeci¹ga³ wyst¹pienia. Jednak
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jako sprawozdawca wniosku mniejszoœci o odrzu-
cenie ustawy o op³atach abonamentowych, przy-
gotowanej przez pos³ów Platformy Obywatelskiej,
wypowiadam siê nie tylko w swoim imieniu. Uza-
sadniam tak¿e stanowisko senatorskiego klubu
Prawa i Sprawiedliwoœci.

Podczas wczorajszej debaty plenarnej nad
ustaw¹ oraz podczas posiedzenia Komisji Kultury
i Œrodków Przekazu dotycz¹cego poprawek zosta-
³y doprecyzowane niektóre kryteria zwolnieñ
z p³acenia abonamentu radiowo-telewizyjnego.
Tych zwolnieñ jest tak du¿o i s¹ tak nieprecyzyj-
ne, ¿e prowadz¹ do ogromnych ubytków w abona-
mencie, a nawet do jego likwidacji. Nie ma w tych
niejasnych i chaotycznych kryteriach zwolnieñ
¿adnej solidarnoœci z emerytami i rencistami. To
jest czysty populizm, skoro abonament i tak bê-
dzie wkrótce zlikwidowany, zniesiony. Co jednak
sk³ania mnie do wniosku o odrzucenie ustawy, to
fakt, ¿e senatorowie Platformy Obywatelskiej
podczas obrad komisji nie poparli poprawki doty-
cz¹cej zrekompensowania ubytków w abonamen-
cie z bud¿etu pañstwa. Tak zapewne zachowa siê
klub PO tak¿e w g³osowaniu, czyli sami pañstwo
nie wierzycie w zapewnienia ministra kultury,
który rzekomo obieca³ tak¹ dotacjê.

Nale¿y wspomnieæ, ¿e polityczny spór o abona-
ment radiowo-telewizyjny poci¹ga ju¿ za sob¹ fi-
nansowe konsekwencje. Wielu z tych, którzy re-
gularnie op³acali abonament, przesta³o to czyniæ
w momencie, gdy politycy Platformy Obywatel-
skiej zapowiedzieli, ¿e zwolni¹ z tego obowi¹zku
emerytów i rencistów. Niestety, zwolnienia z op³at
abonamentowych nie zosta³y poparte jak¹kol-
wiek analiz¹ konsekwencji finansowych dla pol-
skich nadawców publicznych, wynikaj¹cych z ko-
niecznoœci pe³nienia ich misji.

(Rozmowy na sali)
(Wicemarsza³ek Krystyna Bochenek: Proszê

uprzejmie o zachowanie powagi.)
A ju¿ jakimœ absurdem jest za³o¿enie wejœcia

tej ustawy w ¿ycie w ci¹gu trzydziestu dni, co za-
grozi ci¹g³oœci œwiadczenia us³ug i nie wystarczy
na przyjêcie i wdro¿enie koniecznych œrodków
wykonawczych.

Zamiast stawiaæ media publiczne pod œcian¹,
nale¿a³o usi¹œæ z nadawcami publicznymi do roz-
mów, ustaliæ poziom op³aty abonamentowej, uw-
zglêdniæ wielkoœæ i zmiany kosztów prowadzenia
ich dzia³alnoœci oraz potrzebê zapewnienia mo¿li-
woœci finansowania pe³nej realizacji ich misji, a tak-
¿e, zgodnie z tendencj¹ europejsk¹, dyskutowaæ
o szybkim dostosowaniu do nowych technologii
i nowych oczekiwañ spo³ecznych. Uszczuplaj¹c
abonament, nie odpowiedzieliœmy sobie na pytanie,
jakie media publiczne s¹ nam potrzebne. Mam na
myœli tak program, jak i wielkoœæ oraz kszta³t orga-
nizacyjny mediów publicznych. Dopiero gdy to zo-

stanie ustalone, nale¿a³oby sprawdziæ koszty
i w konsekwencji szukaæ metod finansowania albo
zrezygnowaæ ze zbyt kosztownych pomys³ów. Do tej
pory abonament by³ podstaw¹ finansowania tych
mediów. Jeœli od niego odejdziemy, to mediom pub-
licznym pozostanie ¿ycie na garnuszku darczyñ-
ców, a ci, jak wiadomo, nie dadz¹ czegoœ za nic.

I kolejna sprawa motywuj¹ca wniosek o odrzu-
cenie ustawy. Dlaczego zajmujemy siê abona-
mentem, a nie przygotowujemy siê do rozwi¹zañ,
jakie niesie cyfryzacja? A cyfryzacja oznacza re-
wolucjê w dziedzinie zasad dostêpnoœci ju¿ nie
tylko programów, ale us³ug audiowizualnych,
a co za tym idzie, tak¿e ró¿nych sposobów ich fi-
nansowania.

Szanowni Pañstwo Senatorowie, jeszcze moja
osobista refleksja. Wczorajsza debata przypad³a
w szesnast¹ rocznicê tak zwanej nocnej zmiany,
czyli zamachu stanu.

(Poruszenie na sali)
Tak ocenia siê decyzjê o odwo³aniu rz¹du Jana

Olszewskiego…

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Panie Senatorze, ja bardzo przepraszam, ale to

nie stanowi³o przedmiotu…
(Senator Czes³aw Ryszka: …4 czerwca 1992 r.)
(Poruszenie na sali) (Oklaski)
Teraz s¹ wyst¹pienia dotycz¹ce wniosków

mniejszoœci komisji, my ju¿ jesteœmy przed g³oso-
waniem, to nie ta czêœæ.

(Senator Czes³aw Ryszka: Ja uzasadniam od-
rzucenie ustawy, Pani Marsza³ek.)

(Poruszenie na sali)
Ale powiedzia³ pan, ¿e to jest pana zdanie,

a w tej chwili to nie jest czas na osobiste wyst¹pie-
nia. Proszê mi wybaczyæ, ale czy to jest zdanie ko-
misji? Bo jeœli jest to czêœæ, która uzasadnia wnio-
sek mniejszoœci… Pytam, czy to jest…

(Senator Czes³aw Ryszka: Co prawda nasza de-
bata nie odby³a siê w nocy, ale tak nale¿y j¹ na-
zwaæ: zamachem na media publiczne.)

Przepraszam bardzo, Panie Senatorze, czy to
jest uzasadnienie wniosku mniejszoœci? Bo w tej
chwili nad tym procedujemy.

(Senator Czes³aw Ryszka: Uzasadniam wnio-
sek o odrzucenie ustawy, poniewa¿…)

Czy to jest uzasadnienie wniosku mniejszoœci,
to jest pañstwa stanowisko jako tych, którzy sk³a-
dali wniosek, tak?

(Rozmowy na sali)
Bardzo wszystkich pañstwa proszê o uspokoje-

nie nastrojów.
Panie Senatorze, w tej chwili ma pan g³os jako

sprawozdawca mniejszoœci komisji, wiêc rozu-
miem, ¿e mówi pan w imieniu mniejszoœci. A za-
znaczy³ pan, ¿e jest to pana osobiste zdanie. To nie
jest czas debat. Przepraszam, Panie Senatorze…
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(Senator Czes³aw Ryszka: Powtarzam… Wy-
raŸnie powiedzia³em, ¿e uzasadniam tak¿e stano-
wisko klubu…)

(Rozmowy na sali)
Nie, Panie Senatorze, powiedzia³ pan wyraŸnie,

i to jestwstenogramie, ¿e terazchcepanprzedstawiæ
swoje stanowisko. Przepraszam bardzo, ale jestem
w tej chwili osob¹, która prowadzi obrady, wiêc…

(Senator Czes³aw Ryszka: Ale co was tak boli?
Ja tego nie rozumiem.)

Nie, Panie Senatorze, jest jakiœ porz¹dek obrad
i s¹ jakieœ procedury, które obowi¹zuj¹, i zgodnie
z procedur¹ w tej chwili ma pan przedstawiæ
wniosek mniejszoœci komisji.

Czy to, co pan w tej chwili przedstawia, jest
wnioskiem mniejszoœci komisji, uzasadnieniem
tego wniosku? Proszê to przeczytaæ, jeœli jest to
uzasadnieniem wniosku.

(G³os z sali: S³uchaj, co pani marsza³ek mówi!)
Bo jeœli tak, to proszê, ale bêdziemy œciœle trzy-

maæ siê tego, ¿e pan przedstawia wniosek mniej-
szoœci komisji, jego uzasadnienie.

(Rozmowy na sali)
Proszêpowiedzieæ, ¿e tomieœci siêwzakresie tego,

o czym mówi³am, i wówczas bardzo proszê. Jeœli nie,
to proszê na tym zakoñczyæ, bo to nie jest debata.

(Senator Czes³aw Ryszka: Proszê siê nie oba-
wiaæ tych dwóch ostatnich zdañ.)

Ja siê nie obawiam, Panie Senatorze.
(Senator Czes³aw Ryszka: No to proszê pozwo-

liæ mi skoñczyæ.)
Ja nie mam siê czego obawiaæ, tylko po prostu

obowi¹zuj¹ procedury. Musimy trzymaæ siê tu
procedur legislacyjnych.

(Senator Czes³aw Ryszka: Po raz pierwszy spo-
tykam siê z tym, ¿e senatorowi odmawia siê do-
koñczenia wyst¹pienia.)

(G³os z sali: To nie jest wyst¹pienie senatora.)
Ale to nie jest wyst¹pienie senatora, Panie Se-

natorze.
(Senator Czes³aw Ryszka: Gdyby mój czas up-

³yn¹³, gdyby by³y inne okolicznoœci…)
Panie Senatorze, to nie jest debata, pan w tej

chwili wystêpuje jako sprawozdawca mniejszoœci
komisji.

(G³os z sali: Ale niech skoñczy.)
W ten sposób to ka¿dy z senatorów chcia³by

w tej chwili zabraæ g³os, ale te¿ nie mo¿e. Jeœli je-
den czy drugi pan senator albo pani senator chcie-
liby zabraæ g³os, to ja te¿ tego g³osu nie udzielê. To
nie jest debata. Chyba ma pan tego œwiadomoœæ,
jako senator drugiej kadencji.

(Senator Czes³aw Ryszka: Pani marsza³ek ma
chyba œwiadomoœæ, ¿e uzasadniam odrzucenie
ustawy.)

Przepraszam bardzo, ale nie bêdziemy dyskuto-
waæ, Panie Senatorze. Czy pan przedstawia, czy nie?
Proszê powiedzieæ. Jeœli tak, to proszê dokoñczyæ.

(Senator Stanis³aw Karczewski: Pani Marsza-
³ek, czy mogê w sprawie formalnej?)

Nie mo¿na, poniewa¿ rozpoczêliœmy ju¿ g³oso-
wania.

(Senator Stanis³aw Karczewski: Ale jakie g³oso-
wanie siê zaczê³o?)

(Rozmowy na sali)
(Senator Stanis³aw Karczewski: Gdzie zaczê³o

siê g³osowanie? Pani Marsza³ek, nie zaczê³o siê je-
szcze g³osowanie. Ja chcê zg³osiæ bardzo polubo-
wny wniosek formalny…)

To proszê, Panie Senatorze.
(Senator Stanis³aw Karczewski: …o trzy minu-

ty przerwy, ¿eby uspokoiæ salê.)
Dobrze. Proszê uprzejmie.

Senator Stanis³aw Karczewski:
Zg³aszam wniosek formalny o trzy do piêciu mi-

nut przerwy. Dziêkujê bardzo.
(Rozmowy na sali)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Przepraszam bardzo…
Proszê, czy jest wniosek przeciwny?
(G³os z sali: Wniosek przeciwny.)
Bardzo proszê.
W takim razie g³osujemy.
Kto z pañstwa senatorów…
(Senator Czes³aw Ryszka: Ja mam trzy zdania

koñcowe…)
(Rozmowy na sali)
Ale chodzi o procedury, o procedury, bo w tym

momencie nie mogê, Panie Senatorze, i nie bêdê
panu udowadnia³a, ¿e nie mogê, udzieliæ g³osu in-
nym senatorom. Pan nie mo¿e wystêpowaæ w tej
chwili w swoim imieniu.

(Rozmowy na sali)
G³osujemy.
Proszê nacisn¹æ przycisk obecnoœci.
Kto z pañstwa senatorów jest za tym, aby w tej

chwili by³a piêciominutowa przerwa?
Kto jest za tym, proszê nacisn¹æ przycisk „za” i

podnieœæ rêkê.
(G³os z sali: Trzyminutowa.)
Piêciominutowa przerwa, kto jest za tym?
(Rozmowy na sali)
S³ucham?
Proszê o podanie wyników g³osowania.
(G³osy z sali: Kto jest przeciw, kto jest przeciw.)
Bardzoprzepraszam,przepraszam,pomyli³amsiê.
Kto jest zdania przeciwnego, kto uwa¿a, ¿e nie

powinno byæ tej przerwy? Przycisk „przeciw" i
podnienie rêki.

Kto siê wstrzyma³ od g³osu? „Wstrzymujê siê" i
podniesienie rêki.

(Senator W³adys³aw Ortyl: Ryszka nie ma mo¿-
liwoœci g³osowania.)
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Dziêkujê bardzo.
Obecnych 84 senatorów, za tym, aby by³a prze-

rwa g³osowa³o 33 senatorów, 51 by³o przeciwnego
zdania. (G³osowanie nr 2)

Dziêkujê bardzo, nie ma przerwy. (Oklaski)
(Senator Zdzis³aw Pupa: Wniosek formalny, Pani

Marsza³ek, wniosek formalny chcia³bym zg³osiæ.)
(Senator Czes³aw Ryszka: Dlatego proszê mi

pozwoliæ wypowiedzieæ te trzy zdania.)
(Senator Zdzis³aw Pupa: Ja chcia³em jeszcze

zg³osiæ wniosek formalny.)
Tak, proszê bardzo.

Senator Zdzis³aw Pupa:
Mój wniosek formalny polega na tym, ¿e pro-

si³bym pani¹ marsza³ek, aby umo¿liwi³a sprawo-
zdawcy wniosku mniejszoœci dokoñczenie spra-
wozdania. (Weso³oœæ na sali)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Ja jak najbardziej umo¿liwi³am sprawozdanie,

tylko pan senator sam zaznaczy³, ¿e… Nie jest to
wniosek formalny, to nie jest wniosek formalny,
jak podpowiadaj¹ mi koledzy.

(Senator Czes³aw Ryszka: Ale…)
Panie Senatorze, nikt nie przeszkadza³ panu

senatorowi Ryszce w uzasadnieniu wniosku
mniejszoœci komisji. Ale pan senator sam zazna-
czy³, ¿e chcia³ w swoim imieniu wyg³osiæ tu mowê,
a na to miejsca nie ma.

(Senator Ryszard Bender: To jest przejêzycze-
nie, lapsus linguae.)

(Senator Czes³aw Ryszka: Nie, nie, bardzo
przepraszam, bardzo przepraszam, ja uzasa-
dniam…)

Dziêkujê bardzo.
Panie Senatorze, ja myœlê, ¿e bêdzie lepiej, jeœli

jednoznacznie zadeklaruje pan, czy nadal jest to
uzasadnienie – i wtedy przyjmujemy to jako uza-
sadnienie wniosku mniejszoœci – czy jest to pana
zdanie. Bo pan powiedzia³, ale mo¿e pan oczywi-
œcie poprawiæ tê swoj¹ sugestiê…

(Senator Czes³aw Ryszka: No w³aœnie to chcia-
³em zrobiæ.)

To s³uchamy.
(Senator Czes³aw Ryszka: Chcia³em jakby

wzmocniæ, chcia³em siebie wyeksponowaæ, a rze-
czywiœcie…)

(Weso³oœæ na sali) (Oklaski)
(Senator Czes³aw Ryszka: Zgrzeszy³em, zgrze-

szy³em pych¹.)
Bardzo proszê, Szanowni Pañstwo, abyœmy

uspokoili nastroje. Wiele razy wystêpowa³ pan tu-
taj, myœlê, ¿e wszyscy ju¿ zauwa¿yli pana obec-
noœæ, Panie Senatorze, i nie musi pan…

(Senator Czes³aw Ryszka: Tak jest.)
(Senator Zbigniew Szaleniec: Pani Marsza³ek,

ja w sprawie formalnej.)
(Senator Czes³aw Ryszka: Jako œmiertelnik…)
(Senator Zbigniew Szaleniec: Pani Marsza³ek,

w sprawie formalnej jeszcze.)
(Rozmowy na sali)
(Senator Zbigniew Szaleniec: Nawet je¿eli

nie by³o to wyst¹pienie osobiste, to wyra¿a³ siê
pan w ten sposób, ¿e mówi w imieniu klubu,
czyli to jest sprawozdanie klubowe, a nie ko-
misji… Prosi³bym o sprostowanie równie¿ te-
go.)

(Senator Czes³aw Ryszka: Nie klubowe…)
Szanowni Pañstwo, dobrze, w tej chwili ju¿ pro-

szê o spokój.
(Senator Czes³aw Ryszka: To jest wniosek

mniejszoœci dotycz¹cy odrzucenia ustawy.)
Proszê o spokój.
(Rozmowy na sali)
(Senator W³adys³aw Ortyl: Przerwa by³aby po-

trzebna, ¿eby sala siê uspokoi³a.)
Panie Senatorze, bardzo proszê o spokój.
By³ moment wytchnienia, w tej chwili wracamy

do procedowania.
Bardzo teraz proszê, aby pan senator zazna-

czy³, ¿e wystêpuje tu jako sprawozdawca mniej-
szoœci komisji i ewentualnie ¿e jest to g³os ca³ego
klubu, jeœli pan ma ochotê w ten sposób to pod-
kreœliæ, jak to uczyni³ pan przedtem. S³uchamy,
proszê od tego zacz¹æ. Wtedy udzielê panu g³osu,
w przeciwnym razie nie.

(G³os z sali: Z³ó¿ przysiêgê.)

Senator Czes³aw Ryszka:
Szanowni Pañstwo Senatorowie, koñcz¹c moje

wyst¹pienie, które jest uzasadnieniem odrzuce-
nia ustawy przez senatorski klub Prawa i Spra-
wiedliwoœci, chcia³bym dopowiedzieæ… (Weso³oœæ
na sali)

(G³osy z sali: Nie, nie!)
Te¿ nie?
(Weso³oœæ na sali)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dziêkujê bardzo.
PanieSenatorze, tonie jestwyst¹pienieklubowe.
(Senator Czes³aw Ryszka: To jeszcze inaczej

zacznê.)
Bardzo dziêkujê.
(Weso³oœæ na sali)
To jest wyst¹pienie…
(Senator Czes³aw Ryszka: To jeszcze inaczej…)
…wnioskodawców mniejszoœci. Czy po to jest

uzasadnienie wniosku mniejszoœci?
(Senator Czes³aw Ryszka: Dobrze, na drugi raz

poproszê pani¹ marsza³ek, ¿eby mi…)
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Zacz¹³ pan od tego, Panie Senatorze, ¿e pan
szanuje czas swój i wszystkich kole¿anek i kole-
gów.

(G³os z sali: Pani Marsza³ek…)
Bardzo proszê.
(G³os z sali: Pani Marsza³ek, Pani Marsza³ek…)

Senator Czes³aw Ryszka:
Szanowni Pañstwo Senatorowie, uzasadniaj¹c

wniosek mniejszoœci…
(Weso³oœæ na sali) (Oklaski)
…dotycz¹cy odrzucenia ustawy, chcia³bym po-

wiedzieæ…
(G³os z sali: W imieniu w³asnym…)
(Weso³oœæ na sali)
Mo¿na tak?
…chcia³bym powiedzieæ, ¿e wczorajsza debata

nad ustaw¹ abonamentow¹ przypad³a w szesna-
st¹ rocznicê tak zwanej nocnej zmiany…

(Weso³oœæ na sali)
…czyli zamachu stanu, jak ocenia siê decyzjê

o odwo³aniu rz¹du Jana Olszewskiego…
(Wicemarsza³ek Krystyna Bochenek: I, jak ro-

zumiem, i to pañstwo ustalali podczas posiedze-
nia komisji?)

…4 czerwca 1992 r. Co prawda nasza debata
nie odby³a siê w nocy…

(Weso³oœæ na sali)
…ale j¹ równie¿ nale¿y nazwaæ zamachem – na

media publiczne. Przykro mi, ale tak to zostanie
po latach odebrane.

(Weso³oœæ na sali) (Oklaski)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Trzeba powiedzieæ: przykro nam. (Oklaski)
Bardzoproszê izbêwy¿sz¹ozachowaniepowagi.
Bardzo proszê.

Senator Czes³aw Ryszka:
I ostatnie zdanie. Mam w¹tpliw¹ przyjem-

noœæ…
(Weso³oœæ na sali)
(Wicemarsza³ek Krystyna Bochenek: Mamy,

mamy, Panie Senatorze, pan mówi jako sprawo-
zdawca wniosku mniejszoœci.)

Mam w¹tpliw¹ przyjemnoœæ…
(Weso³oœæ na sali)
(Wicemarsza³ek Krystyna Bochenek: Mamy,

mamy.)
(G³os z sali: Mamy.)
…¿e Prawo i Sprawiedliwoœæ nie potrafi³o tej

ustawy odrzuciæ, ale te¿ nie przy³o¿y³o do jej
uchwalenia rêki.

(Weso³oœæ na sali)
Dziêkujê za uwagê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Ale jeszcze nie odby³y siê g³osowania, Panie Se-
natorze. (Oklaski)

Dziêkujê bardzo.
Przypominam pañstwu senatorom, ¿e pan se-

nator Czes³aw Ryszka by³ sprawozdawc¹ mniej-
szoœci komisji i przedstawi³ wniosek mniejszoœci
komisji.

Proszê sprawozdawcê mniejszoœci komisji, pa-
na senatora Wojciecha Skurkiewicza, o zabranie
g³osu i przedstawienie wniosków mniejszoœci ko-
misji.

(Senator Ryszard Bender: Równie ciekawie bê-
dzie.)

Senator Wojciech Skurkiewicz:
Nie, absolutnie. Powiem w tonie mo¿e nie gro-

bowym, ale przygnêbiaj¹cym.
Szanowni Pañstwo!
Wniosek mniejszoœci dotycz¹cy mo¿liwoœci re-

fundowania poniesionych strat przez Krajow¹ Ra-
dê Radiofonii i Telewizji, a w zwi¹zku z tym i media
publiczne, Telewizjê Polsk¹ i Polskie Radio.

Szanowni Pañstwo! W czasie wczorajszej de-
baty nie us³yszeliœmy ani s³owa o tym, w jaki
sposób maj¹ zostaæ zrekompensowane straty
wynikaj¹ce z tych ograniczeñ abonamento-
wych. Us³yszeliœmy, ¿e s¹ to kwoty od 120 do
nawet 400 milionów w skali jednego roku. To s¹
gigantyczne pieni¹dze. Wielokrotnie pada³o
wczoraj na tej sali stwierdzenie, ¿e telewizja
publiczna sobie poradzi. Na pewno sobie pora-
dzi, bo, jeszcze raz powtarzam, filmy, programy
bêd¹ przerywane reklamami i telewizja to
nadrobi. Polskie Radio, Szanowni Pañstwo, so-
bie nie poradzi, jestem absolutnie przekonany
o tym, ¿e tego typu dzia³ania doprowadz¹ do za-
g³ady Polskiego Radia.

Szanowni Pañstwo, nasza poprawka…
(Rozmowy na sali)
(Wicemarsza³ek Krystyna Bochenek: Bardzo

proszê siê powstrzymaæ od rozmów, Panowie Se-
natorowie.)

Nasza poprawka, która zosta³a zg³oszona na
posiedzeniu komisji, nie znalaz³a przychylnoœci
w oczach senatorów w komisji, ale liczê, ¿e pañ-
stwo siê opamiêtacie i poprzecie tê poprawkê na
plenarnym posiedzeniu podczas g³osowania,
w tak zwanym trzecim czytaniu.

Szanowni Pañstwo, ja nie przy³o¿ê rêki do za-
g³ady mediów publicznych. Ja nie przy³o¿ê rêki do
zag³ady Polskiego Radia…

(Wicemarsza³ek Krystyna Bochenek: Mówimy
w imieniu komisji…)

(Rozmowy na sali)
Szanowni Pañstwo, Szanowni Pañstwo, t¹ po-

pulistyczn¹ lepperiad¹, któr¹ urz¹dzacie sobie
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wy, parlamentarzyœci Platformy i PSL, doprowa-
dzicie do zag³ady polskich mediów publicznych,
doprowadzicie do zag³ady Polskiego Radia. Dziê-
kujê. (Oklaski)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Czy senatorowie wnioskodawcy lub senator

sprawozdawca chc¹ jeszcze zabraæ g³os?
W trakcie dyskusji zg³osili wnioski: pani sena-

tor Janina Fetliñska, senator Krzysztof Piesie-
wicz, senator Jan Rulewski, senator Wojciech
Skurkiewicz, który ju¿ wyst¹pi³.

Ponadto sprawozdawc¹ mniejszoœci Komisji
Kultury i Œrodków Przekazu by³ pan senator Ja-
nusz Sepio³.

(Senator Ryszard Bender: Piesiewicz zabierze
g³os na pewno.)

(Rozmowy na sali)
Przystêpujemy do g³osowania w sprawie ustawy

o zmianie ustawy o op³atach abonamentowych.
Przypominam, ¿e w tej sprawie w toku debaty

przedstawiono nastêpuj¹ce wnioski: Komisja Kul-
tury i Œrodków Przekazu oraz senator wniosko-
dawca przedstawili wnioski o odrzucenie ustawy,
mniejszoœæ komisji oraz senatorowie wnioskodaw-
cy przedstawili wnioski o wprowadzenie poprawek
do ustawy.

Informujê, ¿e zgodnie z art. 54 ust. 1 Regulami-
nu Senatu w pierwszej kolejnoœci zostanie prze-
prowadzone g³osowanie nad wnioskiem o odrzu-
cenie ustawy – jest to punkt oznaczony rzymsk¹
jedynk¹ w druku nr 137Z – a nastêpnie, w przy-
padku odrzucenia tego wniosku, nad przedsta-
wionymi poprawkami, zawartymi w punkcie oz-
naczonym rzymsk¹ dwójk¹ w druku nr 137Z, we-
d³ug kolejnoœci przepisów ustawy.

Przystêpujemy do g³osowania nad wnioskiem
Komisji Kultury i Œrodków Przekazu oraz senator
Janiny Fetliñskiej, popartym przez mniejszoœæ
komisji, o odrzucenie ustawy o zmianie ustawy
o op³atach abonamentowych.

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 uczyniæ odpowiednio.
Kto siê wstrzyma³ od g³osu? "Wstrzymujê siê" i

podniesienie rêki.
Dziêkujê bardzo. Proszê o podanie wyników.
Obecnych 83 senatorów, 32 g³osowa³o za przy-

jêciem tego wniosku, 50 by³o przeciw, 1 wstrzy-
ma³ siê od g³osu. (G³osowanie nr 3)

Czyli wniosek nie zosta³ przyjêty.
Tym samym stwierdzam, ¿e Senat podj¹³ uchwa-

³ê… przepraszam, wniosek nie zosta³ przyjêty.
(G³osy z sali: Nie, nie…)

Wobec odrzucenia wniosku o odrzucenie usta-
wy przystêpujemy do g³osowania nad przedsta-
wionymi poprawkami, zawartymi w punkcie oz-
naczonym rzymsk¹ dwójk¹ w druku nr 137Z.

Poprawka pierwsza zachowuje dotychczasowe
brzmienie przepisu pozwalaj¹cego zwolniæ z op³at
abonamentowych osoby, co do których orzeczono
o trwa³ej lub okresowej ca³kowitej niezdolnoœci do
pracy, pod warunkiem ¿e przys³uguje im zasi³ek
pielêgnacyjny.

G³osujemy. Proszê o naciœniêcie przycisku
obecnoœci.

Kto z pañstwa jest za, proszê o nacisniêcie
przycisku „za” i podniesienie rêki.

Kto jest przeciw? „Przeciw" i podniesienie rêki.
Kto siê wstrzyma³ od g³osu? Proszê nacisn¹æ

„wstrzymujê siê" i podnieœæ rêkê.
Dziêkujê.
Na sali obecnych jest 84 senatorów, 33 g³oso-

wa³o za, 50 – przeciw, 1 nie g³osowa³. (G³osowanie
nr 4)

Poprawka nie zosta³a przyjêta.
Poprawka druga ma na celu objêcie zwolnie-

niem wszystkich emerytów, ale pod warunkiem,
¿e ukoñczyli szeœædziesi¹ty rok ¿ycia oraz ich do-
chody nie przekraczaj¹ 50% przeciêtnego miesiê-
cznego wynagrodzenia.

G³osujemy.
Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê bardzo.
Obecnych 84 senatorów, 83 g³osowa³o za, nikt

nie by³ przeciw, 1 nie g³osowa³. (G³osowanie nr 5)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka trzecia powoduje objêcie zwolnie-

niem od op³at abonamentowych osób, wobec któ-
rych stwierdzono niewa¿noœæ orzeczenia na pod-
stawie ustawy o uznaniu za niewa¿ne orzeczeñ
wydanych wobec osób represjonowanych za dzia-
³alnoœæ na rzecz niepodleg³ego bytu Pañstwa Pol-
skiego oraz wobec których wydano decyzjê o in-
ternowaniu w zwi¹zku z wprowadzeniem 13 gru-
dnia 1981 r. w Polsce stanu wojennego.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê bardzo.
Koñczymy g³osowanie.
Proszê o podanie wyników.
Na sali obecnych jest 84 senatorów, wszyscy

g³osowali za. (G³osowanie nr 6)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka czwarta ma na celu pozostawienie

w ustawie przepisu ograniczaj¹cego prawo do roz-
szerzenia zwolnienia od op³at na gospodarstwo
domowe, w którym obok osoby uprawnionej pozo-
staj¹ we wspólnym gospodarstwie domowym co
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najmniej dwie osoby, które ukoñczy³y dwudziesty
szósty rok ¿ycia.

Rozpoczynamy g³osowanie.
Przycisk obecnoœci.
Kto z pañstwa senatorów jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê bardzo. Proszê o podanie wyników

g³osowania.
Obecnych 84 senatorów, wszyscy g³osowali za.

(G³osowanie nr 7)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka pi¹ta ma na celu zagwarantowanie

pokrycia z bud¿etu pañstwa kosztów ustawo-
wych uprawnieñ do zwolnieñ od op³at.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa senatorów jest za t¹ poprawk¹?
Kto jest przeciwnego zdania?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Proszê o podanie wyników g³oso-

wania.
Obecnych 84 senatorów, 33 g³osowa³o za, 51

by³o przeciwnego zdania. (G³osowanie nr 8)
Dziêkujê bardzo.
Poprawka zosta³a odrzucona.
Poprawka dziewi¹ta wyd³u¿a vacatio legis do

1 stycznia 2009 r.
(G³osy z sali: Szósta.)
Teraz g³osujemy nad poprawk¹ dziewi¹t¹, po-

niewa¿ przed poprawk¹ szóst¹ nale¿y poddaæ pod
g³osowanie poprawkê dziewi¹t¹. To nie by³a po-
my³ka, przyjêcie poprawki dziewi¹tej wyklucza
g³osowanie nad poprawkami szóst¹ i ósm¹. Przy-
jêcie tej poprawki spowoduje odpowiedni¹ mody-
fikacjê poprawki siódmej. Tak wiêc to nie by³a po-
my³ka. Poprawka dziewi¹ta wyd³u¿a vacatio legis
do 1 stycznia 2009 r. G³osujemy nad poprawk¹
dziewi¹t¹.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za przyjêciem tej poprawki?
Kto jest zdania przeciwnego?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.Proszêopodaniewynikówg³osowania.
G³osowanie jest zakoñczone.
Obecnych na sali jest 84 senatorów, 34 g³oso-

wa³o za, 50 by³o przeciwnego zdania. (G³osowa-
nie nr 9)

Poprawka zosta³a odrzucona.
Czyli w tej chwili wracamy do poprawki szóstej.

Poprawka szósta ma na celu dodanie przepisów
reguluj¹cych zasady proporcjonalnego zwrotu
op³at osobom, które dziêki ustawie zyska³y zwol-
nienie z op³at, a uiœci³y op³aty za kilka miesiêcy
z góry.

Proszê pañstwa senatorów o g³osowanie.
Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto przeciw?

Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê bardzo. Proszê o podanie wyników.
Obecnych 84 senatorów, 83 g³osowa³o za, 1 by³

przeciwnego zdania. (G³osowanie nr 10)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka siódma pozwala Krajowej Radzie Ra-

diofonii i Telewizji zaktualizowaæ sposób podzia³u
wp³ywów z abonamentu miêdzy jednostki publi-
cznej radiofonii i telewizji poprzez uwzglêdnienie
nowych zwolnieñ z op³at abonamentowych.

G³osujemy. Przycisk obecnoœci.
Kto z pañstwa senatorów jest za przyjêciem tej

poprawki?
Kto jest przeciwnego zdania?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê bardzo.
Na sali obecnych jest 84 senatorów, wszyscy

odpowiedzieli: tak. (G³osowanie nr 11)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka ósma ma na celu dodanie przepi-

sów…
(G³os z sali: Nie, nie.)
Dobrze.
Nad t¹ poprawk¹ mo¿na by³o g³osowaæ tylko po

przyjêciu poprawki pi¹tej.
Czyli w tej chwili g³osujemy nad podjêciem

uchwa³y w sprawie ustawy o zmianie ustawy o op-
³atach abonamentowych w ca³oœci, ze zmianami
wynikaj¹cymi z przyjêtych poprawek.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa senatorów jest za przyjêciem

projektu uchwa³y? Proszê o naciœniêcie przycisku
„za” i podniesienie rêki.

Kto jest przeciw? Proszê o naciœniêcie przy-
cisku „przeciw” i podniesienie rêki.

Kto siê wstrzyma³ od g³osu? Przycisk „wstrzy-
mujê siê”, podniesienie rêki.

Dziêkujê. Proszê o podanie wyników g³osowa-
nia.

Obecnych 84 senatorów, 51 g³osowa³o za, 33
by³o przeciw. (G³osowanie nr 12)

Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-
nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zmianie
ustawy o op³atach abonamentowych.

Powracamy do rozpatrywania punktu drugie-
go porz¹dku obrad: stanowisko Senatu w sprawie
ustawy o zwrocie nadp³aty w podatku akcyzowym
zap³aconym z tytu³u nabycia wewn¹trzwspólnoto-
wego albo importu samochodu osobowego.

Przypominam, ¿e debata nad rozpatrywan¹
ustaw¹ zosta³a zakoñczona i obecnie mo¿emy
przyst¹piæ do g³osowania w sprawie tej ustawy.

Przystêpujemy do g³osowania w sprawie usta-
wy o zwrocie nadp³aty w podatku akcyzowym za-
p³aconym z tytu³u nabycia wewn¹trzwspólnoto-
wego albo importu samochodu osobowego.

Przypominam, ¿e Komisja Gospodarki Narodo-
wej przedstawi³a projekt uchwa³y, w którym wno-
si³a o przyjêcie tej ustawy bez poprawek. Znajd¹
to pañstwo w druku senackim nr 135A.
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Przystêpujemy do g³osowania nad przedsta-
wionym przez komisjê projektem uchwa³y.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa senatorów jest za przyjêciem

przedstawionego projektu uchwa³y? Proszê o na-
ciœniêcie przycisku „za” i podniesienie rêki.

Kto jest przeciw? Odpowiednio.
Kto siê wstrzyma³? Odpowiednio.
Proszê o podanie wyników g³osowania.
G³osowanie zakoñczone. Dziêkujê bardzo.
Na 84 obecnych senatorów wszyscy g³osowali

za. (G³osowanie nr 13)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-

nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zwrocie
nadp³aty w podatku akcyzowym zap³aconym z ty-
tu³u nabycia wewn¹trzwspólnotowego albo im-
portu samochodu osobowego.

Powracamy do rozpatrywania punktu trzecie-
go porz¹dku obrad: stanowisko Senatu w sprawie
ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny.

Przypominam, ¿e w przerwie w obradach odby-
³o siê posiedzenie Komisji Praw Cz³owieka i Pra-
worz¹dnoœci oraz Komisji Ustawodawczej, które
ustosunkowa³y siê do przedstawionych w toku
debaty wniosków i przygotowa³y wspólne sprawo-
zdanie 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 Ustawodawczej
oraz Komisji Praw Cz³owieka i Praworz¹dnoœci,
senatora Bohdana Paszkowskiego, o zabranie
g³osu i przedstawienie uzgodnionych na posie-
dzeniu wniosków.

Senator Bohdan Paszkowski:

Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo!
Po³¹czone komisje, Komisja Ustawodawcza

oraz Komisja Praw Cz³owieka i Praworz¹dnoœci,
na wspólnym posiedzeniu rozpatrzy³y zg³oszone
wnioski. Jednog³oœnie postanowi³y one przyj¹æ
wniosek, który obie komisje zg³osi³y ju¿ uprzed-
nio, a mianowicie wniosek, aby przyj¹æ projekt
ustawy, a w³aœciwie uchwalon¹ ju¿ przez Sejm
ustawê, bez poprawek. Innymi s³owy, poprawka
zg³oszona przez senatora Andrzejewskiego w for-
mie, powiedzia³bym, poœredniej nie zosta³a przy-
jêta. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Bardzo dziêkujê, Panie Senatorze.
Czy senator wnioskodawca chcia³by jeszcze za-

braæ g³os? Panie Senatorze?

(Senator Piotr Andrzejewski: Nie, dziêkujê.)
Dziêkujê bardzo.
Przystêpujemy do g³osowania w sprawie usta-

wy o zmianie ustawy – Kodeks karny.
Przypominam pañstwu senatorom, ¿e w tej

sprawie w toku debaty zosta³y przedstawione na-
stêpuj¹ce wnioski: Komisja Ustawodawcza oraz
Komisja Praw Cz³owieka i Praworz¹dnoœci wnosi³y
o przyjêcie ustawy bez poprawek – zawarte jest to
w punkcie oznaczonym rzymsk¹ jedynk¹ w druku
nr 139Z; senator wnioskodawca Piotr £ukasz An-
drzejewski przedstawi³ wniosek o wprowadzenie
poprawki do ustawy – jest to punkt oznaczony
rzymsk¹ dwójk¹ w druku nr 139Z.

Informujê, ¿e zgodnie z art. 54 ust. 1 Regulami-
nu Senatu w pierwszej kolejnoœci zostanie prze-
prowadzone g³osowanie nad wnioskiem o przyjêcie
ustawy bez poprawek – jest to w punkcie oznaczo-
nym rzymsk¹ jedynk¹ w druku nr 139Z – a nastêp-
nie, w wypadku odrzucenia tego wniosku, nad
przedstawion¹ poprawk¹ zawart¹ w punkcie ozna-
czonym rzymsk¹ dwójk¹ w tym samym druku.

Przystêpujemy do g³osowania nad wnioskiem
komisji popartym przez po³¹czone komisje o przy-
jêcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny bez
poprawek. Jest to punkt oznaczony rzymsk¹ je-
dynk¹ w druku nr 139Z.

Glosujemy. Przycisk obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za przyjêciem przedstawio-

nego wniosku?
Kto jest przeciwny?
Kto wstrzyma³ siê od g³osu?
Dziêkujê bardzo. Proszê o podanie wyników

g³osowania.
Na 85 obecnych senatorów 57 g³osowa³o za, 27

– przeciw, 1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowanie
nr 14)

Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-
nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zmianie
ustawy – Kodeks karny.

Panie i Panowie Senatorowie, powracamy do
rozpatrywania punktu czwartego porz¹dku ob-
rad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmia-
nie ustawy o ujawnieniu w ksiêgach wieczystych
prawa w³asnoœci nieruchomoœci Skarbu Pañstwa
oraz jednostek samorz¹du terytorialnego.

Przypominam, ¿e debata nad rozpatrywan¹
ustaw¹ zosta³a zakoñczona i obecnie mo¿emy
przyst¹piæ do g³osowania w sprawie tej ustawy.

Przystêpujemy do g³osowania w sprawie usta-
wy o zmianie ustawy o ujawnieniu w ksiêgach
wieczystych prawa w³asnoœci nieruchomoœci
Skarbu Pañstwa oraz jednostek samorz¹du tery-
torialnego.

Przypominam, ¿e Komisja Gospodarki Narodo-
wej oraz Komisja Samorz¹du Terytorialnego i Ad-
ministracji Pañstwowej przedstawi³y projekt
uchwa³y…

(Rozmowy na sali)
Proszê nie przeszkadzaæ, Panie Senatorze.
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…w którym wnosz¹ o przyjêcie tej ustawy bez
poprawek.

Przystêpujemy do g³osowania nad przedsta-
wionym przez komisje projektem uchwa³y.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa senatorów jest za przyjêciem

przedstawionego projektu uchwa³y?
Kto jest przeciw?
Kto wstrzyma³ siê od g³osu?
Proszê o podanie wyników. Dziêkujê bardzo.
Na 85 obecnych senatorów wszyscy g³osowali

za. (G³osowanie nr 15)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-

nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zmianie
ustawy o ujawnieniu w ksiêgach wieczystych pra-
wa w³asnoœci nieruchomoœci Skarbu Pañstwa
oraz jednostek samorz¹du terytorialnego.

Powracamy do rozpatrywania punktu pi¹tego
porz¹dku obrad: stanowisko Senatu w sprawie
ustawy o ratyfikacji Protoko³u miêdzy Rzecz¹po-
spolit¹ Polsk¹ a Republik¹ Austrii o zmianie Umo-
wy miêdzy Rzecz¹pospolit¹ Polsk¹ a Republik¹ Au-
strii w sprawie unikania podwójnego opodatkowa-
nia w zakresie podatków od dochodu i od maj¹tku,
podpisanej w Wiedniu dnia 13 stycznia 2004 r.,
podpisanego w Warszawie dnia 4 lutego 2008 r.

Przypominam pañstwu senatorom, ¿e debata
nad rozpatrywan¹ ustaw¹ zosta³a zakoñczona
i obecnie mo¿emy przyst¹piæ do g³osowania
w sprawie tej ustawy.

Przystêpujemy do g³osowania w sprawie usta-
wy o ratyfikacji protoko³u.

Przypominam, ¿e Komisja Spraw Zagranicz-
nych oraz Komisja Gospodarki Narodowej przed-
stawi³y jednobrzmi¹ce projekty uchwa³, w któ-
rych wnosz¹ o przyjêcie tej ustawy bez poprawek.
Znajd¹ to pañstwo senatorowie w drukach senac-
kich nr 140A i nr 140B.

Przystêpujemy do g³osowania nad przedsta-
wionym przez komisje projektem uchwa³y.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci. I te-
raz odpowiednio.

Kto jest za? Przycisk „za”.
Kto jest przeciw? Przycisk „przeciw”.
Kto wstrzyma³ siê od g³osu? Proszê o stosowne

g³osowanie.
Proszê o podanie wyników g³osowania.
Na 84 obecnych senatorów wszyscy g³osowali

za. (G³osowanie nr 16)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-

nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o ratyfikacji
Protoko³u miêdzy Rzecz¹pospolit¹ Polsk¹ a Re-
publik¹ Austrii o zmianie Umowy miêdzy Rze-
cz¹pospolit¹ Polsk¹ a Republik¹ Austrii w spra-
wie unikania podwójnego opodatkowania w za-
kresie podatków od dochodu i od maj¹tku, podpi-
sanej w Wiedniu dnia 13 stycznia 2004 r., podpi-
sanego w Warszawie dnia 4 lutego 2008 r.

Powracamy do rozpatrywania punktu szó-
stego porz¹dku obrad: drugie czytanie projektu
ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów
i us³ug.

Poniewa¿ w trakcie dyskusji nikt nie z³o¿y³
wniosku przeciwnego do wniosku przedstawione-
go przez komisje w sprawozdaniu, zgodnie
z art. 81 ust. 5 Regulaminu Senatu przystêpuje-
my do trzeciego czytania projektu ustawy o zmia-
nie ustawy o podatku od towarów i us³ug.

Informujê, ¿e zgodnie z art. 82 ust. 1 Regulami-
nu Senatu w tej sytuacji trzecie czytanie projektu
ustawy obejmuje jedynie g³osowanie.

Przypominam, ¿e komisje po rozpatrzeniu pro-
jektu ustawy wprowadzi³y do niego poprawkê
i przygotowa³y jednolity projekt ustawy wraz
z projektem uchwa³y w sprawie wniesienia do Sej-
mu tego projektu ustawy. Znajduje siê to w druku
nr 78S.

Przypominam ponadto, ¿e komisje proponuj¹,
aby Senat upowa¿ni³ pana senatora Henryka
WoŸniaka do reprezentowania stanowiska Sena-
tu w dalszych pracach nad tym projektem.

Panie i Panowie Senatorowie, przystêpujemy
do g³osowania nad przedstawionym przez komi-
sje projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku
od towarów i us³ug oraz 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? Odpowiednio.
Kto wstrzyma³ siê od g³osu? Odpowiednio.
Proszê o zakoñczenie g³osowania.
Wyniki s¹ nastêpuj¹ce: na 85 obecnych sena-

torów wszyscy g³osowali za. (G³osowanie nr 17)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-

nat przyj¹³ projekt ustawy o zmianie ustawy o po-
datku od towarów i us³ug i podj¹³ uchwa³ê w spra-
wie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy.

Jednoczeœnie informujê, ¿e Senat upowa¿ni³
pana senatora Henryka WoŸniaka do reprezento-
wania stanowiska Senatu w dalszych pracach
nad tym projektem.

Powracamy do rozpatrywania punktu siód-
mego porz¹dku obrad: drugie czytanie projektu
uchwa³y w sprawie zmiany Regulaminu Senatu.

Poniewa¿ w trakcie dyskusji nikt nie z³o¿y³
wniosku przeciwnego do wniosku przedstawione-
go przez komisje w sprawozdaniu, zgodnie
z art. 81 ust. 5 i w zwi¹zku z art. 84c Regulaminu
Senatu przystêpujemy do trzeciego czytania pro-
jektu uchwa³y w sprawie zmiany Regulaminu Se-
natu.

Informujê, ¿e zgodnie z art. 82 ust. 1 w zwi¹zku
z art. 84c Regulaminu Senatu w tej sytuacji trze-
cie czytanie projektu uchwa³y obejmuje jedynie
g³osowanie.
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Przypominam, ¿e komisje po rozpatrzeniu
przedstawionego przez wnioskodawców projektu
uchwa³y wnosz¹ o jego odrzucenie. Zawarte jest
to w druku nr 99S.

Przystêpujemy do g³osowania nad wnioskiem
Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Regulami-
nowej, Etyki i Spraw Senatorskich o odrzucenie
projektu uchwa³y.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa senatorów jest za przyjêciem

przedstawionego wniosku? Proszê naciœniêcie
przycisku „za” i podniesienie rêki.

(Senator Stanis³aw Karczewski: Przeciw!)
(Senator Czes³aw Ryszka: No, mo¿e siê pomyl¹.)
Kto jest przeciw? Proszê o naciœniêcie przycis-

ku „przeciw” i podniesienie rêki.
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Proszê o wyniki.
Na 85 obecnych senatorów 52 g³osowa³o za, 33

– przeciw. (G³osowanie nr 18)
Wobec wyników g³osowania, stwierdzam, ¿e

Senat odrzuci³ projekt uchwa³y w sprawie zmiany
Regulaminu Senatu i tym samy zakoñczy³ postê-
powanie w tej sprawie.

Powracamy do rozpatrywania punktu dzie-
wi¹tego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o wykonywa-
niu kary pozbawienia wolnoœci poza zak³adem
karnym w systemie dozoru elektronicznego.

Przypominam, ¿e debata nad rozpatrywan¹
ustaw¹ zosta³a zakoñczona i obecnie mo¿emy
przyst¹piæ do g³osowania w tej sprawie.

Przystêpujemy do g³osowania w sprawie usta-
wy o zmianie ustawy o wykonywaniu kary pozba-
wienia wolnoœci poza zak³adem karnym w syste-
mie dozoru elektronicznego.

Przypominam, ¿e Komisja Praw Cz³owieka
i Praworz¹dnoœci przedstawi³a projekt uchwa³y,
w którym wnosi³a o przyjêcie tej ustawy bez po-
prawek. Jest to druk senacki nr 144A.

Przystêpujemy do g³osowania nad przedsta-
wionym przez komisjê projektem uchwa³y.

(Rozmowy na sali)
Panie Senatorze, proszê nie przeszkadzaæ.
Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa senatorów jest za przyjêciem

projektu uchwa³y, przyciska „za” i podnosi rêkê.
Kto jest przeciw – naciska przycisk „przeciw”

i podnosi rêkê
Kto siê wstrzyma³ od g³osu – odpowiednio.
G³osowanie trwa, za moment poproszê o wyniki

g³osowania.
Dziêkujê bardzo. Proszê o wyniki.
Na 85 obecnych senatorów 82 g³osowa³o za,

nikt nie by³ przeciw, 3 wstrzyma³o siê od g³osu.
(G³osowanie nr 19)

Wobec wyników g³osowania, stwierdzam, ¿e
Senat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zmianie

ustawy o wykonywaniu kary pozbawienia wolno-
œci poza zak³adem karnym w systemie dozoru
elektronicznego.

Powracamy do rozpatrywania punktu dzie-
si¹tego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks spó-
³ek handlowych.

Przypominam, ¿e debata nad rozpatrywan¹
ustaw¹ zosta³a zakoñczona i obecnie mo¿emy
przyst¹piæ do g³osowania w sprawie tej ustawy.

Przystêpujemy do g³osowania w sprawie ustawy
o zmianie ustawy – Kodeks spó³ek handlowych.

Przypominam, ¿e Komisja Gospodarki Narodo-
wej przedstawi³a projekt uchwa³y, w którym wno-
si o wprowadzenie poprawki do ustawy. Znajd¹ to
pañstwo w druku nr 138A.

Zgodnie z art. 54 ust. 1 Regulaminu Senatu za
chwilê przeprowadzimy g³osowanie nad przedsta-
wion¹ poprawk¹, a nastêpnie nad podjêciem
uchwa³y w ca³oœci, ze zmian¹ wynikaj¹c¹ z przyjê-
tej poprawki.

Panie i Panowie Senatorowie, przystêpujemy
do g³osowania nad przedstawion¹ przez Komisjê
Gospodarki Narodowej poprawk¹. Tekst popraw-
ki jest w druku nr 138A.

Poprawka ma charakter uœciœlaj¹cy: zmierza
do zapewnienia konsekwencji i spójnoœci w ra-
mach przepisów zawartych w art. 345.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa senatorów jest za przyjêciem

przedstawionego wniosku? Proszê o naciœniêcie
przycisku „za” i podniesienie rêki.

Kto jest przeciwnego zdania?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê bardzo. Proszê o podanie wyników.
Na 84 obecnych senatorów wszyscy g³osowali

za. (G³osowanie nr 20)
A wiêc poprawka zosta³a przyjêta.
Przystêpujemy teraz do g³osowania nad podjê-

ciem uchwa³y w sprawie ustawy o zmianie ustawy
– Kodeks spó³ek handlowych w ca³oœci, ze zmian¹
wynikaj¹c¹ z przyjêtej poprawki.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa senatorów jest za podjêciem

uchwa³y? Proszê o naciœniêcie przycisku „za”
i podniesienie rêki.

Kto jest przeciwnego zdania?
Kto siê wstrzyma³ siê od g³osu?
Dziêkujê bardzo. Proszê o podanie wyników

g³osowania.
Na 83 obecnych senatorów wszyscy g³osowali

za.(G³osowanie nr 21)
(Rozmowy na sali)
Bardzo proszê tego wys³uchaæ, a potem bêdzie

moment na opuszczenie sali.
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-

nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zmianie
ustawy – Kodeks spó³ek handlowych.

W zwi¹zku z podjêt¹ uchwa³¹ przypominam se-
natorowi sprawozdawcy Stanowi Iwanowi o obo-
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wi¹zku reprezentowania Senatu w toku rozpatry-
wania uchwa³ Senatu przez komisje sejmowe.

Teraz jest moment na opuszczenie sali. Infor-
mujê, ¿e porz¹dek obrad trzynastego posiedzenia
Senatu zosta³ wyczerpany.

Za moment przyst¹pimy do oœwiadczeñ sena-
torów poza porz¹dkiem obrad.

Szanowni Pañstwo, przystêpujemy do oœwiad-
czeñ senatorów poza porz¹dkiem obrad.

Proszê uprzejmie przenieœæ rozmowy kuluaro-
we w kuluary, a tutaj pozwoliæ na spokojne wyg³o-
szenie oœwiadczenia pani senator Jadwidze Fet-
liñskiej.

Zapraszam pani¹ senator.
Uprzejmie proszê o zamkniêcie drzwi po opusz-

czeniu sali. Dziêkujê bardzo.
Przystêpujemy do wyg³aszania oœwiadczeñ.

Pani senator Janina Fetliñska.

Senator Janina Fetliñska:
Dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo!
Oœwiadczenie kierujê do pana prezydenta Rze-

czypospolitej Polskiej, marsza³ków Sejmu i Sena-
tu Rzeczypospolitej Polskiej oraz premiera rz¹du
Rzeczypospolitej Polskiej…

(Rozmowy na sali)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Przepraszam, Pani Senator.
Szanowni Pañstwo Senatorowie, kole¿anka

jest na trybunie i wyg³asza oœwiadczenie, a wiêc
bardzo proszê powstrzymaæ siê od rozmów.

Senator Janina Fetliñska:

W dniu 10 grudnia 2008 r. z okazji szeœædzie-
si¹tej rocznicy proklamowania przez Zgromadze-
nie Ogólne Narodów Zjednoczonych Powszechnej
Deklaracji Praw Cz³owieka odbêdzie siê w Nowym
Jorku Sesja Specjalna Zgromadzenia Ogólnego
Narodów Zjednoczonych.

Powszechna Deklaracja Praw Cz³owieka jest
pierwszym miêdzynarodowym aktem g³osz¹cym
ideê ca³oœciowego poszanowania praw cz³owieka
i pierwszym katalogiem fundamentalnych praw
cz³owieka. Ten zbiór wspólnych norm by³ ratyfi-
kowany przez wszystkie kraje cz³onkowskie ONZ.

Papie¿ Benedykt XVI w dniu 18 kwietnia
2008 r. w wyst¹pieniu na forum ONZ mówi³: „Po-
wszechna Deklaracja umocni³a przekonanie, ¿e
poszanowanie praw cz³owieka zasadniczo zako-
rzenione jest w sprawiedliwoœci, która siê nie
zmienia, na której opiera siê wi¹¿¹ca moc miê-

dzynarodowych proklamacji. Aspekt ten bywa
czêsto lekcewa¿ony, gdy próbuje siê pozbawiæ
prawa ich prawdziwej funkcji w imiê ciasnej per-
spektywy utylitarystycznej. Poniewa¿ prawa
i wynikaj¹ce z nich obowi¹zki wyp³ywaj¹ w spo-
sób naturalny z ludzkiego wzajemnego oddzia³y-
wania, […] obowi¹zuj¹ we wszystkich czasach
i wszystkie narody”.

Z okazji szeœædziesi¹tej rocznicy proklamowa-
nia Powszechnej Deklaracji Praw Cz³owieka oraz
dla podkreœlenia znaczenia praw cz³owieka w bu-
dowaniu demokratycznego pañstwa prawa ucze-
stnicy pierwszej konferencji pod tytu³em „Prawa
rodziny przysz³oœci¹ demokracji”, która mia³a
miejsce 30 maja 2008 r. w Warszawie, podpisali
zainicjowany przez miêdzynarodowe œrodowiska
troszcz¹ce siê o prawa cz³owieka i prawa rodziny
na forum europejskim „Apel w sprawie praw i god-
noœci ¿ycia w rodzinie ludzkiej”. Apel ten, adreso-
wany do ONZ na rêce sekretarza generalnego Ban
Ki-moona, ma nastêpuj¹c¹ treœæ.

„My, obywatele krajów cz³onkowskich ONZ,
w 60. rocznicê przyjêcia i proklamowania przez
ONZ Powszechnej Deklaracji Praw Cz³owieka
(Uchwa³a nr 217A (III) Zgromadzenia Ogólnego
z 10 grudnia 1948),

Przypominaj¹c, ¿e: Powszechna Deklaracja
Praw Cz³owieka jest zbiorem wspólnych norm do
osi¹gniêcia przez wszystkich ludzi i wszystkie Na-
rody,

Maj¹c na wzglêdzie: Prawa i godnoœæ cz³owie-
ka, wolnoœæ, równoœæ, solidarnoœæ i sprawiedli-
woœæ, ukonstytuowane na duchowym i moral-
nym dziedzictwie, które s¹ podstaw¹ zjednocze-
nia Narodów,

Potwierdzamy, ¿e nale¿y bezwzglêdnie prze-
strzegaæ:

1. prawa do ¿ycia ka¿dego cz³owieka, od poczê-
cia do naturalnej œmierci, ka¿dego dziecka, które
ma prawo byæ poczête, urodzone i edukowane
w rodzinie, opartej na ma³¿eñstwie kobiety i mê¿-
czyzny, rodzinie bêd¹cej naturaln¹ i podstawow¹
komórk¹ spo³eczeñstwa,

2. prawa dziecka do wychowania i nauczania
przez rodziców, którzy maj¹ pierwszorzêdne i fun-
damentalne prawo do wyboru rodzaju nauczania,
które powinno byæ dane ich dzieciom.

Wzywamy zatem: rz¹dz¹cych, polityków oraz
wszystkie osoby bior¹ce udzia³ w podejmowaniu
decyzji do rozumienia zapisów Powszechnej De-
klaracji Praw Cz³owieka w œwietle poni¿szych ar-
tyku³ów, w celu przestrzegania, promowania
i umacniania rz¹dowych zobowi¹zañ wynika-
j¹cych z Powszechnej Deklaracji Praw Cz³owieka,
szczególnie przez potwierdzenie, ¿e:

Artyku³ 3: Ka¿dy cz³owiek ma prawo do ¿ycia,
wolnoœci i bezpieczeñstwa swej osoby.

Artyku³ 16: 1. Mê¿czyŸni i kobiety, bez wzglêdu
na ró¿nice rasy, narodowoœci lub religii, maj¹ pra-
wo […] do zawarcia ma³¿eñstwa i za³o¿enia rodzi-
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ny. 3. Rodzina jest naturaln¹ i podstawow¹ ko-
mórk¹ spo³eczeñstwa i ma prawo do ochrony ze
strony spo³eczeñstwa i pañstwa.

Artyku³ 25: Matka i dziecko maj¹ prawo do
szczególnej opieki i pomocy.

Artyku³ 26: Rodzice maj¹ prawo pierwszeñstwa
w wyborze rodzaju nauczania, które ma byæ dane
ich dzieciom.”

Zapis odnosz¹cy siê do fundamentalnego pra-
wa do ¿ycia, zawarty w Powszechnej Deklaracji
Praw Cz³owieka, znalaz³ równie¿ odzwierciedlenie
w Miêdzynarodowym Pakcie Praw Cywilnych i Po-
litycznych, który w art. 6 stanowi, ¿e ka¿da istota
ludzka ma przyrodzone prawo do ¿ycia. Prawo to
powinno byæ chronione przez ustawê. Nikt nie
mo¿e byæ samowolnie pozbawiony ¿ycia.

Maj¹c równie¿ na wzglêdzie zapis art. 26 niniej-
szej deklaracji, stanowi¹cej, i¿ ¿adnego z postano-
wieñ niniejszej deklaracji nie mo¿na rozumieæ ja-
ko udzielaj¹cego jakiemukolwiek pañstwu, gru-
pie lub osobie jakiegokolwiek prawa do rozwijania
dzia³alnoœci lub wydawania aktów zmierzaj¹cych
do obalenia któregokolwiek z praw i wolnoœci pro-
klamowanych w niniejszej deklaracji, oraz w tros-
ce o poszanowanie fundamentalnych praw cz³o-
wieka, w tym szczególnie prawa do ¿ycia ka¿dego
cz³owieka od poczêcia do naturalnej œmierci,
zwracam siê z uprzejm¹ proœb¹ do cz³onków dele-
gacji Rzeczypospolitej Polskiej, która bêdzie bra³a
udzia³ w sesji specjalnej Zgromadzenia Ogólnego
Narodów Zjednoczonych w dniu 10 grudnia
2008 r., o wyra¿enie podczas tej sesji woli umac-
niania rz¹dowych zobowi¹zañ wynikaj¹cych z Po-
wszechnej Deklaracji Praw Cz³owieka.

Moje oœwiadczenie podpisali tak¿e koledzy se-
natorowie: Stanis³aw Karczewski, Bronis³aw Kor-
fanty, Czes³aw Ryszka, Tadeusz Skorupa, Henryk
Górski, Ryszard Bender, Zbigniew Cichoñ, Maciej
Klima, Stanis³aw Piotrowicz, Piotr Kaleta, Tade-
usz Gruszka i Mieczys³aw Augustyn.

Dziêkujê za umo¿liwienie odczytania ca³ego
tekstu, bo przekroczy³am czas o dwie minuty.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dziêkujê pani senator za wyg³oszenie oœwiad-

czenia.
Zapraszam pana senatora Piotra Kaletê.

Senator Piotr Kaleta:
Bardzo dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Pani Marsza³ek! Wysoki Senacie! Moje oœwiad-

czenie skierowane jest do prezesa Zak³adu Ubez-
pieczeñ Spo³ecznych, pana Sylwestra Rypiñskie-
go, a dotyczy ono sprawy regionalnej. Brzmi ono
nastêpuj¹co.

Panie Prezesie!
Na moje rêce zosta³o przekazane stanowisko

burmistrza miasta i gminy Gostyñ, reprezentu-
j¹cego mieszkañców gminy oraz pracowników In-
spektoratu Zak³adu Ubezpieczeñ Spo³ecznych
w Gostyniu, w sprawie zamiaru likwidacji siedzi-
by Inspektoratu ZUS w Gostyniu i utworzenia
w jego miejsce biura terenowego.

W uzasadnieniu czytamy, ¿e likwidacja owego
inspektoratu spowoduje pogorszenie mo¿liwoœci
za³atwiania spraw w miejscu przez spo³ecznoœæ
lokaln¹, zw³aszcza w przypadku starszej ludno-
œci. Ponadto z us³ug Inspektoratu ZUS w Gosty-
niu korzystaj¹ równie¿ instytucje i podmioty go-
spodarcze dzia³aj¹ce na terenie gminy i powiatu.
Reorganizacja przeprowadzona w 2005 r., zmniej-
szaj¹ca liczbê pracowników w pionie bezpoœre-
dniej obs³ugi klientów, spowodowa³a wyd³u¿enie
czasu oczekiwania w kolejkach, a planowane ut-
worzenie biura terenowego w miejsce inspektora-
tu pogorszy zaistnia³¹ sytuacjê. Jednoczeœnie
planowane przeniesienie sk³adnicy akt emerytal-
no-rentowych do inspektoratu w Rawiczu znacz-
nie utrudni dostêp do akt petentów, co spowoduje
wyd³u¿enie czasu oczekiwania na wszelkiego ro-
dzaju zaœwiadczenia.

Inspektorat ZUS w Gostyniu, wed³ug mojego
rozeznania, dobrze spe³nia swoje zadania statu-
towe. Zatrudnieni tam pracownicy s¹ kompeten-
tni i ciesz¹ siê zaufaniem spo³ecznym w œrodowis-
ku regionalnym.

Mam nadziejê, ¿e wskazane przeze mnie okoli-
cznoœci przemawiaj¹ za pozostawieniem placówki
i zostan¹ one wziête pod uwagê przez pana preze-
sa przed podjêciem ostatecznej decyzji.

Bardzo dziêkujê, Pani Marsza³ek.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Bardzo dziêkujê, Panie Senatorze.
Zapraszam pana senatora Micha³a Wojtczaka.

Senator Micha³ Wojtczak:
Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo!
Chcia³bym wyg³osiæ oœwiadczenie skierowane

do prezesa Rady Ministrów, pana premiera Do-
nalda Tuska, a chcia³bym siê zwróciæ o rozwa¿e-
nie przysz³oœci Instytutu Polskiego w Pary¿u.

Jest to placówka niezwykle zas³u¿ona dla pol-
skiej kultury, dla krzewienia polskiej kultury, tra-
dycji, historii na emigracji. To jest miejsce, które
sta³o siê bardzo istotne nie tylko dla Polaków, któ-
rzy wyemigrowali w okresie stanu wojennego czy
w latach poprzednich, ale tak¿e dla wszystkich,
którzy w jakikolwiek sposób interesuj¹ siê polsk¹
histori¹, polsk¹ kultur¹. Mo¿na tam znaleŸæ in-
formacje bardzo popularne, ale Instytut Polski od
lat s³u¿y tak¿e pomoc¹ w opracowywaniu prac
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naukowych. By³o to miejsce, w którym spotykali
siê czy mo¿na by³o siê spotkaæ z wybitnymi przed-
stawicielami kultury, prezentowano tam filmy,
odbywa³y siê spektakle teatralne i koncerty. Pra-
cownicy Instytutu Polskiego w Pary¿u do dnia dzi-
siejszego prowadz¹ kursy jêzyka polskiego, wci¹¿
ciesz¹ce siê wœród obcokrajowców, g³ównie Fran-
cuzów, du¿¹ popularnoœci¹. Instytut w tym czasie
zgromadzi³ te¿ bibliotekê, która dzisiaj liczy sobie
dziesiêæ tysiêcy czy ponad dziesiêæ tysiêcy wolu-
minów. Po roku 1989, po odzyskaniu przez Polskê
niepodleg³oœci by³o to miejsce, w którym spotykali
siê Polacy z tej najœwie¿szej, solidarnoœciowej
emigracji. Mogli wreszcie spotkaæ siê w miejscu,
które by³o kawa³kiem Polski wolnej, ju¿ oficjalnie
wolnej, w miejscu bardziej przyjaznym ni¿ nawet
nasza ambasada czy konsulat.

Zainteresowanie Polsk¹ mia³o przynajmniej
dwie fale: po odzyskaniu przez Polskê niepodleg-
³oœci w 1989 r., a nastêpnie po wst¹pieniu Polski
do Unii Europejskiej, dlatego te¿ ten instytut,
mieszcz¹cy siê w samym sercu Pary¿a, cieszy³ siê
du¿¹ popularnoœci¹.

Tymczasem dowiadujê siê o tym, ¿e losy insty-
tutu s¹ bardzo powa¿nie zagro¿one, ¿e zapad³a
decyzja o jego likwidacji. Z ostatnim dniem maja
zakoñczy³a swoj¹ dzia³alnoœæ polska biblioteka,
a jej zbiory s¹ w tej chwili przekazywane do jedne-
go z paryskich uniwersytetów. A przecie¿ Instytut
Polski w Pary¿u wpisuje siê w bogat¹ d³ugoletni¹
tradycjê polskiej emigracji, siêgaj¹c¹ od Hotelu
Lambert po œrodowisko zwi¹zane z miesiêczni-
kiem „Kontakt” wydawanym tam w okresie stanu
wojennego. Staram siê zrozumieæ, ¿e utrzymanie
tego instytutu to s¹ ogromne koszty, ale te¿ wiem,
bo prowadzi³em tam wiele rozmów, ¿e istnieje
mo¿liwoœæ przynajmniej czêœciowego samofinan-

sowania siê instytutu, jednak po tak¹ mo¿liwoœæ
chyba nikt do tej pory nie siêgn¹³, a zrobili to na
przyk³ad Duñczycy w przypadku podobnego in-
stytutu, nie zamierzaj¹c go likwidowaæ.

Chcia³bym zatem zapytaæ pana premiera, po
pierwsze, jakie przes³anki zdecydowa³y o ewen-
tualnej, choæ zdaje siê, ¿e ju¿ podjêtej, decyzji
o likwidacji Instytutu Polskiego w Pary¿u. Czy
rzeczywiœcie zwa¿ono wszystkie argumenty prze-
mawiaj¹ce za, zarówno te wymierne w z³otówkach
czy w euro, jak i te niewymierne, niematerialne,
których pewnie do koñca zmierzyæ siê nie da,
a które – jestem o tym przekonany – s¹ znacznie
wa¿niejsze od z³otówek wydanych na promocjê
polskiej kultury w Pary¿u, w tak wa¿nym miej-
scu w Europie? Po drugie, czy rozpatrywano
mo¿liwoœæ choæby czêœciowego samofinansowa-
nia siê instytutu? Po trzecie, jak rz¹d polski za-
mierza skompensowaæ brak Instytutu Polskiego
w Pary¿u? W jaki sposób inaczej bêdziemy pro-
mowaæ polsk¹ kulturê, polski jêzyk, polsk¹ tra-
dycjê, polsk¹ historiê we Francji? Dziêkujê bar-
dzo. (Oklaski)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dziêkujê bardzo panu senatorowi za wyg³osze-

nie oœwiadczenia.
Wiêcej osób nie zg³osi³o chêci przedstawienia

oœwiadczeñ z trybuny, z³o¿y³y je do protoko³u.
Oczywiœcie trafi¹ one do odpowiednich adresa-
tów.

Panie i Panowie Senatorowie, zamykam trzy-
naste posiedzenie Senatu Rzeczypospolitej Pol-
skiej siódmej kadencji.

(Wicemarsza³ek trzykrotnie uderza lask¹ mar-
sza³kowsk¹)

Dziêkujê bardzo.

(Koniec posiedzenia o godzinie 19 minut 58)
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36 S. Jurcewicz - - - - + + + - - + + + + + + + + + + +
37 P.M. Kaleta + + + + + + + + + + + - + - + + + - + +
38 S. Karczewski + + + + + + + + + + + - + - + + + - + +
39 L. Kieres . - - - + + + - - + + + + + + + + + + +
40 K.M. Kleina - - - - + + + - - + + + + + + + + + + +
41 M. Klima + + . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42 P. Klimowicz - - - - + + + - - + + + + + + + + + + +
43 R. Knosala - - - - + + + - - + + + + + + + + + + +
44 S. Kogut . + + + + + + + + + + - + - + + + - + +
45 M. Konopka - - - - + + + - - + + + + + + + + + + +
46 B.J. Korfanty . + + + + + + + + + + - + - + + + - + +
47 S. Kowalski - - - - + + + - - + + + + + + + + + + +
48 N.J. Krajczy + + + + + + + + + + + - + - + + + - + +
49 W.J. Kraska + + + + + + + + + + + - + - + + + - + +
50 K. Kwiatkowski - - - - + + + - - + + + + + + + + + + +
51 R.E. Ludwiczuk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52 K. Majkowski + + + + + + + + + + + - + - + + + - + +
53 A. Massalski . + + + + + + + + + + - + - + + + - + +
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
54 Z.H. Meres - - - - + + + - - + + + + + + + + + + +
55 T.W. Misiak - - - - + + + - - + + + + + + + + + + +
56 A. Misio³ek - - - - + + + - - + + + + + + + + + + +
57 A.A. Motyczka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58 R.K. Muchacki - - - - + + + - - + + + + + + + + + + +
59 I. Niewiarowski - - - - + + + - - + + + + + + + + + + +
60 M. Ok³a . - - - + + + - - + + + + + + + + + + +
61 J. Olech - - - - + + + - - + + + + + + + + + + +
62 W.Z. Ortyl + + + + + + + + + + + - + - + + + - + +
63 A. Owczarek - - - - + + + - - + + + + + + + + + + +
64 M. Pañczyk-Pozdziej . - - - + + + - - + + + + + + + + + + +
65 B.J. Paszkowski + + + + + + + + + + + - + + + + + - + +
66 Z.M. Paw³owicz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
67 A. Person - . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
68 A.K. Piechniczek - - ? - + + + - - + + + + + + + + + + +
69 K.M. Piesiewicz - - - - + + + - - + + + + + + + + + + +
70 S. Piotrowicz + + + + + + + + + + + - + - + + + - + +
71 Z.S. Pupa + + + + + + + + + + + - + - + + + - + +
72 J.W. Rachoñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
73 M.D. Rocki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
74 Z. Romaszewski + . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75 J. Rotnicka - - - - + + + - - + + + + + + + + + + +
76 J. Rulewski . - - - + + + - + + + + + + + + + + + +
77 C.W. Ryszka + . + + + + + + + + + - + - + + + - ? +
78 S. Sadowski + + + + + + + + + + + - + - + + + - + +
79 J. Sepio³ - - - - + + + - - + + + + + + + + + + +
80 W. Sidorowicz . - - - + + + - - + + + + + + + + + + +
81 T.W. Skorupa . + + + + + + + + + + - + - + + + - + +
82 W. Skurkiewicz + + + + + + + + + + + - + - + + + - + +
83 E.S. Smulewicz . - - - + + + - - + + + + + + + + + + +
84 J. Swakoñ - - - - + + + - - + + + + + + + + + + +
85 Z.M. Szaleniec - - - - + + + - - + + + + + + + + + + +
86 A. Szewiñski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
87 G.A. Sztark - - - - + + + - - + + + + + + + + + + +
88 M. Trzciñski - - - - + + + - - + + + + + + + + + + +
89 P. Wach - - - - + + + - - + + + + + + + + + + +
90 K.A. Wiatr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
91 M.S. Witczak - - - - + + + - - + + + + + + + + + + +
92 E.K. Wittbrodt - - - - + + + - - + + + + + + + + + + +
93 G.M. Wojciechowski + + + + + + + + + + + - + - + + + - + +
94 M. Wojtczak - - - - + + + - - + + + + + + + + + + +
95 H.M. WoŸniak . - - - + + + - - + + + + + + + + + + +
96 J. Wyrowiñski - - - - + + + - - + + + + + + + + + + +
97 K.P. Zaremba . - - - + + + - - + + + + + + + + + + +
98 P.B. Zientarski . - - - + + + - - + + + + + + + + + + +
99 M. Zió³kowski - - - - + + + - - + + + + + + . + + + +

Obecnych 70 84 83 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 85 85 84 85 85 85 84
Za 27 33 32 33 83 84 84 33 34 83 84 51 84 57 85 84 85 52 82 84
Przeciw 43 51 50 50 0 0 0 51 50 1 0 33 0 27 0 0 0 33 0 0
Wstrzyma³o siê 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0
Nie g³osowa³o 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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21
1 £.M. Abgarowicz +
2 M. Adamczak +
3 P.£. Andrzejewski +
4 D.I. Arciszewska-Mielewczyk .
5 M. Augustyn +
6 G.P. Banaœ .
7 R.J. Bender +
8 J. Bergier +
9 S. Bisztyga +

10 P.J. B³aszczyk +
11 K. Bochenek +
12 B.M. Borusewicz +
13 B. Borys-Damiêcka +
14 J.M. Chróœcikowski .
15 Z.J. Cichoñ +
16 L. Cichosz +
17 W. Cimoszewicz .
18 G. Czelej +
19 W. Dajczak +
20 W.J. Dobkowski +
21 J. Dobrzyñski +
22 J. Duda .
23 J. Fetliñska +
24 P.K. G³owski +
25 S. Gogacz +
26 S.A. Gorczyca +
27 R.J. Górecki +
28 H. Górski +
29 M.T. Grubski +
30 P.A. Gruszczyñski .
31 T.J. Gruszka +
32 A.S. Grzyb +
33 W.L. Idczak +
34 S.A. Iwan +
35 K. Jaworski +
36 S. Jurcewicz +
37 P.M. Kaleta +
38 S. Karczewski +
39 L. Kieres +
40 K.M. Kleina +
41 M. Klima .
42 P. Klimowicz +
43 R. Knosala +
44 S. Kogut +
45 M. Konopka +
46 B.J. Korfanty +
47 S. Kowalski +
48 N.J. Krajczy +
49 W.J. Kraska +
50 K. Kwiatkowski +
51 R.E. Ludwiczuk .
52 K. Majkowski +
53 A. Massalski +

21
54 Z.H. Meres +
55 T.W. Misiak +
56 A. Misio³ek +
57 A.A. Motyczka .
58 R.K. Muchacki +
59 I. Niewiarowski +
60 M. Ok³a +
61 J. Olech +
62 W.Z. Ortyl +
63 A. Owczarek +
64 M. Pañczyk-Pozdziej +
65 B.J. Paszkowski +
66 Z.M. Paw³owicz .
67 A. Person .
68 A.K. Piechniczek +
69 K.M. Piesiewicz +
70 S. Piotrowicz +
71 Z.S. Pupa +
72 J.W. Rachoñ .
73 M.D. Rocki .
74 Z. Romaszewski .
75 J. Rotnicka +
76 J. Rulewski +
77 C.W. Ryszka +
78 S. Sadowski +
79 J. Sepio³ +
80 W. Sidorowicz +
81 T.W. Skorupa +
82 W. Skurkiewicz +
83 E.S. Smulewicz +
84 J. Swakoñ +
85 Z.M. Szaleniec +
86 A. Szewiñski .
87 G.A. Sztark +
88 M. Trzciñski +
89 P. Wach +
90 K.A. Wiatr .
91 M.S. Witczak +
92 E.K. Wittbrodt +
93 G.M. Wojciechowski +
94 M. Wojtczak +
95 H.M. WoŸniak +
96 J. Wyrowiñski +
97 K.P. Zaremba +
98 P.B. Zientarski +
99 M. Zió³kowski +

Obecnych 83
Za 83
Przeciw 0
Wstrzyma³o siê 0
Nie g³osowa³o 0
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Przemówienia i oœwiadczenia
senatorów

przekazane do protoko³u,
niewyg³oszone

podczas 13. posiedzenia Senatu





Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora £ukasza Abgarowicza

Oœwiadczenie skierowane do ministra sprawiedliwoœci, prokuratora generalnego RP Zbigniewa
Æwi¹kalskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Na podstawie art. 20 ustawy o wykonywaniu mandatu pos³a i senatora zwracam siê do Pana Ministra,

jako prokuratora generalnego RP, o pilne skontrolowanie sposobu prowadzenia przez Prokuraturê Rejo-
now¹ £ódŸ-Ba³uty sprawy 1 Ds. 1721/07.

Informacjê o powa¿nych nieprawid³owoœciach otrzyma³em od Stowarzyszenia „W ramach prawa”, któ-
re jest stowarzyszeniem zarejestrowanym, ogólnopolskim i zajmuje siê miêdzy innymi ochron¹ obywateli
przed dyskryminacj¹ oraz prawid³owoœci¹ funkcjonowania organów ochrony praworz¹dnoœci. Wed³ug
otrzymanych informacji sprawa o wskazanym numerze nie jest prowadzona zgodnie ze standardami
pañstwa prawa, zaœ prokuratura wykazuje siê niekompetencj¹, a mo¿e nawet z³¹ wol¹. Z tego powodu
mo¿e powstaæ sytuacja, w której nara¿one bêdzie ¿ycie i zdrowie nieograniczonej liczby ludzi, a z drugiej
strony, gdy oczywiste jest usi³owanie oszustwa i fa³szerstwa, od siedemnastu miesiêcy nic siê nie dzieje.
Takie postêpowanie podwa¿a wiarê w obiektywizm i sprawnoœæ wymiaru sprawiedliwoœci i nie mo¿e mieæ
miejsca. W sprawach oczywistych, w tym przypadku chodzi o oszustwa i fa³szerstwa, akt oskar¿enia po-
winien byæ wniesiony niezw³ocznie, by nie budziæ uzasadnionych w¹tpliwoœci.

By³y prezes firmy Ergon Polska (dostawca konstrukcji betonowych) zawiadomi³ prokuratury w War-
szawie i £odzi, ¿e na olbrzymie budowy w tych miastach – Promenada w Warszawie i Manufaktura w £odzi
– dostawca wprowadzi³ betonowe elementy niezgodne z polsk¹ norm¹, co mo¿e spowodowaæ wielkie nie-
szczêœcie. Jego niepokój budzi³ fakt, ¿e gdy sprawê zacz¹³ sam badaæ, zosta³ niezw³ocznie wyrzucony. Nie
maj¹c mo¿liwoœci wyjaœnienia zagro¿enia do koñca, zwróci³ siê do prokuratury, wierz¹c, ¿e ta – maj¹c na
wzglêdzie mo¿liwoœæ powstania tragedii – skrupulatnie zbada sprawê.

Prokuratura Rejonowa Warszawa-Praga Po³udnie umorzy³a œledztwo w sprawie 4 Ds. 510/05/3 przy
zdawkowym uzasadnieniu. Prokuratura w £odzi-Ba³utach zarejestrowa³a sprawê jako Co 1144/05,
a nastêpnie 1 Ds. 786/06, i umorzy³a j¹ 29 czerwca 2006 r. (statystyczna moc pó³rocza?!).

Zdumiewaj¹ce jest, ¿e jakiœ prokurator oœmieli³ siê umorzyæ postêpowanie w oparciu o go³os³owne
twierdzenia ewentualnego sprawcy i nie spróbowa³ nawet zobiektywizowaæ, mimo oczywistych technicz-
nych mo¿liwoœci – wszak zrobi³ to Budimex – materia³u dowodowego nied³ugo po tragedii, która rozegra³a
siê 28 stycznia 2006 r. w Katowicach!

O faktach tych dowiedzia³ siê jeden z wykonawców inwestycji Manufaktura w £odzi, a mianowicie fir-
ma Budimex Dromex, dla której wyjaœnienie sprawy by³o istotne, gdy¿ wykorzystywa³a w inwestycji ele-
menty konstrukcyjne wyprodukowane przez Ergon, a do rzetelnoœci dostawcy ju¿ wczeœniej mia³a za-
strze¿enia.

Wobec tak nieodpowiedzialnego dzia³ania lokalnej prokuratury Budimex Dromex z³o¿y³ 30 listopada
2006 r. szeroko umotywowany wniosek o podjêcie umorzonego postêpowania, ale Prokuratura Rejonowa
w £odzi-Ba³utach nie wykona³a ani jednej czynnoœci procesowej. Jest to bulwersuj¹ce, bowiem Budimex
Dromex nie tylko udzieli³ we wniosku prokuraturze korepetycji, jak mo¿na sprawdziæ, co zawiera w œrod-
ku wbudowana ju¿ noœna konstrukcja betonowa, ale do³¹czy³ ekspertyzê, niekwestionowanego autory-
tetu, sporz¹dzon¹ w wyniku przeœwietlenia betonu sprawnym urz¹dzeniem.

To podejrzane postêpowanie spowodowa³o koniecznoœæ z³o¿enia przez Budimex Dromex za¿alenia na
bezczynnoœæ prokuratury w trybie art. 306 §3 k.p.k. Za¿alenie to zosta³o z³o¿one miesi¹c po rocznicy tra-
gedii w Katowicach, 27 lutego 2007 r.

Po uchyleniu zaskar¿onego postanowienia prokuratura prowadzi sprawê tak osobliwie, ¿e zachodzi
podejrzenie dzia³añ nie tylko nieprofesjonalnych. Postanowienie o zasiêgniêciu opinii bieg³ego z 11 czer-
wca 2006 r. by³o wyj¹tkowo nieudolne, bo zleca³o jej sporz¹dzenie osobie zaanga¿owanej w sprawê, by nie
powiedzieæ: reprezentantowi interesów producenta. Rezultat takiego postêpowania zawsze jest oczywi-
sty. Nastêpnie przes³uchano osobê, co jest dzia³aniem pozornym, skierowanym na wywo³anie wra¿enia
obiektywizmu. Z prawdziwego zeznania bieg³ego, ¿e jest w sprawê zaanga¿owany, prowadz¹ca sprawê
nie wyci¹gnê³a ¿adnych wniosków procesowych. Nastêpnie przes³uchano w charakterze œwiadka osobê
prawdopodobnie odpowiedzialn¹ zarówno za produkcjê, jak i usi³owanie oszustwa na wielk¹ skalê na
szkodê firmy Budimex Dromex i fa³szowanie dokumentów, udaj¹c jednoczeœnie, ¿e sprawa nie ma ani hi-
storii, ani kontekstu.

Po tych zbêdnych czynnoœciach zosta³o wydane postanowienie z 8 listopada 2007 r. o zasiêgniêciu opi-
nii ju¿ nie u osoby bezpoœrednio zainteresowanej i tkwi¹cej w uk³adzie lokalnym, ale równie¿ wadliwe, bo-
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wiem w pkcie 1 nakazywa³o bieg³emu badanie faktów wynikaj¹cych z dokumentów zawartych w materia-
le dowodowym, do oceny których nie s¹ potrzebne ¿adne wiadomoœci specjalne, a wystarczy zwyk³a
uczciwoœæ. Uczciwoœæ jest bowiem wystarczaj¹c¹ kwalifikacj¹, by prawnik porówna³ zawart¹ pomiêdzy
stronami umowê i obiektywny dowód (wyniki przeœwietlenia betonu), ¿e nie zosta³a dotrzymana, a produ-
cent wystawi³ faktury na ponad 1,5 miliona z³ za towar zamówiony i po cenie umówionej, mimo dostar-
czenia czego innego. Z dokumentów wynika, ¿e na piœmie zapewnia³ Budimex Dromex o dostawie zgodnej
z umow¹, a wiêc k³amliwie.

Muszê podkreœliæ, Panie Ministrze, ¿e nikt w czasie ca³ego postêpowania nie oœmieli³ siê zakwestiono-
waæ przydatnoœci zastosowanego urz¹dzenia do wykrycia oszustwa ani sprawnoœci tego urz¹dzenia.

Jednoczeœnie postêpowanie nie jest prowadzone w ogóle kontradyktoryjnie, nawet w tak w¹skim za-
kresie, który przewiduje obowi¹zuj¹ce prawo. W szczególnoœci permanentnie ³amany jest art. 318 k.p.k.,
co pozwala na bezkarnoœæ winnych takich b³êdów w powo³ywaniu bieg³ych jak opisane. W wyniku tego
strona, której celowo to uniemo¿liwiono, nie mo¿e wspó³pracowaæ z wymiarem sprawiedliwoœci i wska-
zaæ, kto móg³by w sprawie pomóc. Widocznie jednak chodzi nie o to, by sprawê rozstrzygn¹æ, tylko o to, by
do tego nie dopuœciæ, skoro, pod pretekstem oczekiwania na opiniê z tak wadliwego postanowienia, za-
wiesza siê postêpowanie 29 lutego 2008 r.

Moim zdaniem sprawa wymaga natychmiastowej interwencji Pana Ministra w oparciu o aparat obiek-
tywny, odpowiedzialny i niezwi¹zany z £odzi¹, bo wyst¹pienie moje jest oparte nie na opiniach i ocenach
osób, tylko na dokumentach zawartych w aktach prokuratury.

Poniewa¿ w tej sytuacji podane fakty musz¹ znaleŸæ potwierdzenie, oczekujê nie tylko naprawy stanu
obecnego, ale informacji, w jaki sposób w ogóle mog³o dojœæ do takiej sytuacji i jakie zosta³y wyci¹gniête
konsekwencje wobec jej twórców.

Sprawê uwa¿am za niezwykle wa¿n¹, gdy¿ obok usi³owania oszustwa i fa³szerstwa zachodzi uzasa-
dnione podejrzenie powa¿nego naruszenia polskich norm budowlanych skutkuj¹cego os³abieniem kon-
strukcji w budynkach wielkopowierzchniowych wykorzystywanych publicznie, co mo¿e doprowadziæ do
katastrofy budowlanej o nieobliczalnych skutkach.

Z wyrazami szacunku
£ukasz Abgarowicz
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senator Ma³gorzatê Adamczak

Oœwiadczenie skierowane do minister pracy i polityki spo³ecznej Jolanty Fedak

Szanowna Pani Minister!
W zwi¹zku z wieloma sygna³ami, które dochodz¹ do mnie od osób prowadz¹cych domy pomocy spo³e-

cznej, zwracam siê do Pani z uprzejm¹ proœb¹ o zwrócenie uwagi na nastêpuj¹cy, jak¿e wa¿ny problem.
Powiaty, które zgodnie z art. 152 ust. 1 ustawy o pomocy spo³ecznej – DzU z 2004 r. Nr 64, poz. 593 ze

zmianami – w prowadzonych przez siebie domach pomocy spo³ecznej osi¹gnê³y wymagany przepisami
standard us³ug, dziœ nie otrzymuj¹ wsparcia na funkcjonowanie swoich placówek, których prowadzenie
ze wzglêdu na osi¹gniêty standard jest kosztowne. Ale powiaty, które zlekcewa¿y³y zapisy tego artyku³u
ustawy o pomocy spo³ecznej, s¹ dziœ preferowane w otrzymywaniu œrodków z bud¿etu pañstwa za poœre-
dnictwem wojewodów.

Do 31 grudnia 2006 r. obowi¹zywa³ zapis z art. 152 ust. 1: „Domy pomocy spo³ecznej, które nie osi¹gaj¹
obowi¹zuj¹cego standardu, s¹ obowi¹zane do opracowania i realizacji programu naprawczego do koñca
2006 r.” Wype³niaj¹c go, niektóre powiaty osi¹gnê³y wymagany standard, mimo ¿e nie otrzyma³y na ten cel
œrodków z bud¿etu pañstwa. Efektem realizacji w domach pomocy spo³ecznej us³ug na okreœlanym w stan-
dardzie poziomie, wymagaj¹cym œrodków wiêkszych ni¿ dotychczas otrzymywane z tytu³u prowadzenia
tych domów, s¹ miêdzy innymi zad³u¿enia powiatów oraz ra¿¹co niskie pensje pracowników.

31 grudnia 2006 r. wyd³u¿ono czas osi¹gniêcia standardów do koñca 2010 r. Dodatkowo pojawi³y siê
w bud¿ecie pañstwa œrodki na wsparcie placówek dochodz¹cych do standardów. W ten sposób admini-
stracja rz¹dowa karze powiaty, które wywi¹za³y siê ze swego obowi¹zku w terminie, pomijaniem ich
w udzielaniu wsparcia finansowego. Jako posiadaj¹ce wymagany przepisami standard nie s¹ one upra-
wnione do otrzymania dodatkowych œrodków, które s¹ konieczne do utrzymania osi¹gniêtego standar-
du, a zw³aszcza do zwiêkszenia wynagrodzeñ pracowników, których kosztem dochodzono do tych stan-
dardów. Powiaty, które nie wywi¹za³y siê z obowi¹zku osi¹gniêcia standardu do koñca 2006 r., otrzyma³y
z tego powodu podwójn¹ nagrodê: wyd³u¿ono im bez ¿adnych konsekwencji czas na osi¹gniêcie standar-
du oraz umo¿liwiono otrzymanie dodatkowego wsparcia finansowego na ten cel. Dlatego konieczne,
wrêcz niezbêdne, i pilne jest obecnie wsparcie bie¿¹cej dzia³alnoœci domów pomocy spo³ecznej, które
osi¹gnê³y standard, gdy¿ pozwoli to na prawid³owe funkcjonowanie tych placówek w bardzo trudnym
okresie ponoszenia przez nie kosztów zrealizowania programów naprawczych, na przyk³ad sp³aty kredy-
tów, i wyrównywania znacz¹cych i pal¹cych zaleg³oœci p³acowych wobec pracowników placówek pomocy
spo³ecznej. Zaleg³oœci te powsta³y w poprzednich latach, kiedy priorytetem w wydatkach domów by³o
osi¹gniêcie standardu.

Proszê uprzejmie o odpowiedŸ na moje pytanie, czy Ministerstwo Pracy i Polityki Spo³ecznej dostrzega
ten problem i w jaki sposób ma zamiar go rozwi¹zaæ.

Z wyrazami szacunku
Ma³gorzata Adamczak
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senator Dorotê Arciszewsk¹-Mielewczyk

Oœwiadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra spraw wewnêtrznych i admini-
stracji Grzegorza Schetyny

Szanowny Panie Ministrze!
W dniu 27 maja 2008 r. zwróci³ siê do mnie pan Leszek Kujawa z proœb¹ o przedstawienie mo¿liwych roz-

wi¹zañ w zakresie liberalnej, jego zdaniem, polityki organów samorz¹du terytorialnego, odnosz¹cej siê do
kwestii rejestracji dzia³alnoœci gospodarczej i polegaj¹cej miêdzy innymi na nielegitymowaniu podmiotu
rejestruj¹cego dzia³alnoœæ gospodarcz¹ na okolicznoœæ posiadania dokumentu uprawniaj¹cego do wyko-
nywania dzia³alnoœci gospodarczej w okreœlonym miejscu. Nielegitymowanie podmiotów rejestruj¹cych
dzia³alnoœæ gospodarcz¹ deklaruj¹cych wykonywanie dzia³alnoœci gospodarczej w okreœlonym miejscu
w zakresie posiadania tytu³u prawnego do nieruchomoœci powoduje, ¿e nierzadko podmioty te wskazuj¹
jako miejsce wykonywania dzia³alnoœci nieruchomoœæ, do której nie posiadaj¹ tytu³u prawnego.

Pan Kujawa jest w³aœcicielem okreœlonej nieruchomoœci po³o¿onej w Gdyni przy ulicy Chabrowej. Inny
podmiot, rejestruj¹c dzia³alnoœæ gospodarcz¹ w Urzêdzie Miasta Gdyni, wskaza³ jako miejsce wykonywa-
nia dzia³alnoœci gospodarczej w³aœnie nieruchomoœæ po³o¿on¹ przy ulicy Chabrowej, bêd¹c¹ w³asnoœci¹
pana Kujawy. Nadmieniam, ¿e wedle oœwiadczenia pana Kujawy nigdy nie dosz³o do zawarcia z jakimkol-
wiek podmiotem stosownej umowy, która dawa³aby tytu³ prawny do w³adania t¹ nieruchomoœci¹. Nie by-
³o zatem podstaw do przyjêcia, ¿e dzia³alnoœæ gospodarcza zarejestrowana przez inn¹ ni¿ pan Kujawa
osobê mo¿e byæ wykonywana na jego posesji bez jego zgody. Tymczasem Urz¹d Miasta w Gdyni dokona³
rejestracji podmiotu gospodarczego w ten sposób, ¿e wpisa³ nieruchomoœæ nale¿¹c¹ do Pana Kujawy jako
miejsce wykonywania dzia³alnoœci gospodarczej podmiotu rejestrowanego. Co wiêcej, wed³ug oœwiadcze-
nia pana Kujawy odby³o siê to bez okazania w urzêdzie miasta stosownych dokumentów potwierdza-
j¹cych tytu³ prawny do zajmowania nieruchomoœci, na której mia³a byæ prowadzona dzia³alnoœæ gospo-
darcza.

W zwi¹zku z zaistnieniem tak kuriozalnej sytuacji kierujê do Pana Ministra nastêpuj¹ce pytania:
Czy rejestrowanie przez osobê fizyczn¹ dzia³alnoœci gospodarczej w okreœlonym miejscu, niebêd¹cym

miejscem zameldowania danej osoby, bez okazywania stosownych dokumentów potwierdzaj¹cych tytu³
prawny do zajmowania tego miejsca jest praktyk¹ powszechn¹?

Czy w³aœciwe by³o postêpowanie w tym przypadku Urzêdu Miasta w Gdyni, który nie ¿¹da³ dokumen-
tów potwierdzaj¹cych tytu³ prawny do zajmowania okreœlonej nieruchomoœci?

Kiedy i które organy administracji publicznej maj¹ obowi¹zek ¿¹dania od podmiotu rejestruj¹cego
dzia³alnoœæ gospodarcz¹ okazania dokumentów potwierdzaj¹cych posiadanie tytu³u prawnego do nieru-
chomoœci, na której ma byæ prowadzona dzia³alnoœæ gospodarcza?

Z powa¿aniem
Dorota Arciszewska-Mielewczyk
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senator Dorotê Arciszewsk¹-Mielewczyk

Oœwiadczenie skierowane do ministra sprawiedliwoœci, prokuratora generalnego RP Zbigniewa
Æwi¹kalskiego oraz do ministra spraw zagranicznych Rados³awa Sikorskiego

Szanowni Panowie Ministrowie!
W maju bie¿¹cego roku do mojego biura senatorskiego zg³osi³o siê kilka obywatelek polskich z proœb¹

o udzielenie wsparcia i zwrócenie siê w ich sprawie z interwencj¹ do odpowiednich ministrów w rz¹dzie
premiera Tuska. Wszystkie te kobiety maj¹ podobny problem prawny, wyjecha³y bowiem z Polski na fali
emigracji po 2000 r. i za granic¹ zwi¹za³y siê z obywatelami pañstw obcych. Ze zwi¹zków tych urodzi³y siê
dzieci, jednak¿e same zwi¹zki nie przetrwa³y próby czasu. S¹dy pañstw zagranicznych, rozwi¹zuj¹c
ma³¿eñstwa przez rozwód, ró¿nie orzeka³y w sprawach dzieci pochodz¹cych z tych ma³¿eñstw, najczê-
œciej jednak przyznawa³y prawa do opieki nad nimi ojcom obywatelom tych pañstw. Nie oznacza to oczy-
wiœcie, ¿e nale¿y w takim sposobie orzekania upatrywaæ jakiegoœ uprzywilejowania przez s¹dy zagranicz-
ne „swoich” obywateli. Przyczyna tego stanu rzeczy ma znacznie bardziej prozaiczne pod³o¿e. Po prostu
obywatele pañstw zagranicznych byli reprezentowani przez wykwalifikowanych pe³nomocników proce-
sowych, skutecznie prowadz¹cych proces w kierunku uzyskania orzeczenia na korzyœæ swoich klientów.
Odmiennie przedstawia³a siê sytuacja matek, które bêd¹c emigrantkami z niedostateczn¹ zazwyczaj
znajomoœci¹ jêzyka kraju, do którego wyjecha³y, nie by³y zdolne do samodzielnego skutecznego odpiera-
nia zarzutów formu³owanych przez drug¹ stronê. Kobiety te nie by³y równie¿ na tyle zamo¿ne, aby op³aciæ
us³ugi profesjonalnego prawnika.

W zwi¹zku z tym s¹dy pañstw zagranicznych orzeka³y zazwyczaj na korzyœæ mê¿ów lub partnerów
tych kobiet i przyznawa³y prawo do opieki nad dzieckiem ojcom. Dla tych kobiet i jednoczeœnie matek
utrata prawa opieki nad dzieæmi to osobista tragedia, któr¹ pog³êbia fakt, i¿ nie mog¹ regularnie spoty-
kaæ siê ze swoimi dzieæmi z uwagi na du¿¹ odleg³oœæ, kobiety te bowiem, po nieudanej próbie rozpoczê-
cia nowego ¿ycia na emigracji, wróci³y do Polski, zaœ dzieci zosta³y przy ojcach, zgodnie z orzeczeniami
s¹dowymi.

W niektórych przypadkach kobiety, nie godz¹c siê z niesprawiedliwymi w ich odczuciu rozstrzygniê-
ciami s¹dów zagranicznych, decydowa³y siê na rozwi¹zania sprzeczne z prawem, to jest zabiera³y dzieci
i ucieka³y do Polski wierz¹c, ¿e tu, u siebie, bêd¹ w stanie znaleŸæ jakieœ rozwi¹zanie zaistnia³ej sytuacji.
Niestety, w polskich s¹dach spotyka³y siê najczêœciej z suchym stwierdzeniem, ¿e w ich sprawach ma za-
stosowanie Europejska konwencja o uznawaniu i wykonywaniu orzeczeñ dotycz¹cych pieczy nad dziec-
kiem oraz o przywracaniu pieczy nad dzieckiem, sporz¹dzona w Luksemburgu dnia 20 maja 1980 r., któ-
rej Polska jest stron¹ (DzU z 1996 r. Nr 31, poz. 134).

Konwencja luksemburska nakazuje uznawanie i wykonywanie orzeczeñ z zakresu pieczy nad dzieæmi
w pañstwach stronach konwencji. Wobec faktu, i¿ Polska jest stron¹ tej konwencji, s¹dy polskie odma-
wia³y udzielenia ochrony prawnej matkom, którym s¹dy pañstw zagranicznych odebra³y prawo opieki
nad dzieæmi. Wszystkie te ludzkie dramaty dzia³y siê wiêc w majestacie prawa. Pytanie jednak, czy chce-
my takiego stosowania prawa stawiaj¹cego w nierównoprawnej sytuacji naszych obywateli, którzy za
granic¹ uzyskali niekorzystne dla siebie orzeczenie s¹dowe wydane najczêœciej na skutek braku odpo-
wiedniej pomocy prawnej. Trzeba bowiem zauwa¿yæ, ¿e z treœci konwencji wynika miêdzy innymi, i¿ mo¿-
liwa jest zmiana orzeczenia rozstrzygaj¹cego o pieczy nad dzieckiem, jeœli stwierdzi siê, ¿e skutki przed-
miotowej decyzji przesta³y w sposób oczywisty pozostawaæ w zgodzie z dobrem dziecka w wyniku zmiany
okolicznoœci zwi¹zanych miêdzy innymi z up³ywem czasu, a nie wy³¹cznie ze zmian¹ miejsca zamieszka-
nia po bezprawnym przejêciu pieczy (art. 10 ust. 1 lit. b konwencji). Mo¿liwe jest zatem zniwelowanie
skutków orzeczenia wydanego w innym pañstwie stronie konwencji, a w procesie tym nale¿y kierowaæ siê
przede wszystkim dobrem dziecka.

Kierowanie siê dobrem dziecka powinno byæ niew¹tpliwie priorytetem w procesie o wydanie dziecka
tocz¹cym siê na podstawie regulacji knwencji luksemburskiej. Tymczasem zdarza siê, ¿e jest inaczej,
na przyk³ad w jednej ze spraw s¹d polski nakaza³ wydanie dziecka wbrew jednoznacznej opinii psycho-
loga rodzinnego, podkreœlaj¹cego szczególnie bliski zwi¹zek dziecka z rodzicem, któremu opieka nad
dzieckiem zosta³a odebrana moc¹ orzeczenia s¹du zagranicznego, i jednoczeœnie brak takiego zwi¹zku
z rodzicem, któremu s¹d zagraniczny przyzna³ pieczê. W uzasadnieniu wyroku s¹d polski, nakazuj¹c
wydanie dziecka obywatelowi pañstwa obcego, powo³a³ siê na regulacje konwencji nakazuj¹ce wykona-
nie orzeczenia, przemilcza³ jednak obowi¹zek uznawania przedmiotowych rozstrzygniêæ na podstawie
priorytetu, to jest dobra dziecka! Tak¹ zawê¿aj¹c¹ interpretacjê postanowieñ konwencji uwa¿am za
niedopuszczaln¹.
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Zwracam siê zatem do ministra sprawiedliwoœci z proœb¹ o udzielenie odpowiedzi, czy rzeczywiœcie
polskie s¹dy nie maj¹ narzêdzi dla dokonywania ponownej weryfikacji orzeczeñ s¹dów pañstw zagranicz-
nych zapad³ych w takich sprawach, jak tu przedstawiona.

Czy zawsze poszukiwanie ochrony prawnej przez obywateli polskich w takich sytuacjach musi koñ-
czyæ siê „umyciem r¹k” i orzekaniem na podstawie wymienionej konwencji z przemilczeniem mo¿liwoœci
zmiany rozstrzygniêcia, jeœli jest to konieczne z uwagi na dobro dziecka?

Proszê o wyjaœnienie, dlaczego tak skwapliwie stosuje siê postanowienia konwencji, podczas gdy s¹dy
niemieckie – a zarazem organy w³adzy s¹downiczej pañstwa równie¿ bêd¹cego stron¹ konwencji – odma-
wiaj¹ w analogicznych sytuacjach wydawania dzieci pochodz¹cych z mieszanych, polsko-niemieckich
ma³¿eñstw obywatelom polskim, którym s¹dy przyzna³y w³adzê rodzicielsk¹. Nadmieniam, ¿e s¹dy nie-
mieckie uzasadniaj¹ odmowy wydawania dzieci równie¿ na podstawie konwencji luksemburskiej, to zna-
czy dobrem dziecka!

Wreszcie, jeœli Pan Minister uzna³by, ¿e brak jest odpowiednich argumentów natury prawnej, które
mog³yby pomóc obywatelom polskim odwracaæ niekorzystne dla nich rozstrzygniêcia w zakresie pieczy
nad dzieckiem, to czy mo¿liwa jest taka zmiana w ustawodawstwie polskim, wskutek której zakres
ochrony interesów obywateli polskich móg³by zostaæ poszerzony?

Drug¹ kwesti¹, któr¹ chcia³abym poruszyæ, jest niedostateczna, w mojej opinii, opieka placówek pol-
skich za granic¹ nad Polakami, którzy wyjechali z Polski wobec braku perspektyw zawodowych i ¿ycio-
wych. W zwi¹zku z tym uwa¿am, ¿e pañstwo polskie poprzez tworzenie i utrzymywanie zagranicznych
placówek dyplomatycznych i konsularnych powinno zadbaæ nie tylko o odpowiednie kreowanie polityki
miêdzynarodowej, ale równie¿ o swoich obywateli, którzy w du¿ej liczbie znajduj¹ siê w tych pañstwach.
Za niewystarczaj¹c¹ uwa¿am bowiem interwencjê polskich placówek zagranicznych jedynie w szczegól-
nie dramatycznych sytuacjach, vide przypadek w³oskich tak zwanych obozów pracy, gdzie obywatele pol-
scy pracowali w warunkach ur¹gaj¹cych godnoœci ludzkiej. Chcia³abym w tym miejscu przypomnieæ, ¿e
polskie placówki zagraniczne nie powinny byæ jedynie ³adn¹ wizytówk¹ pañstwa polskiego za granic¹, ale
przede wszystkim powinny zajmowaæ siê organizowaniem efektywnej pomocy rodakom na emigracji.

Wobec tego uwa¿am, ¿e przy polskich placówkach zagranicznych powinny powstaæ centra udzielaj¹ce
obywatelom polskim przynajmniej podstawowej pomocy prawnej. Teza ta nie oznacza oczywiœcie, ¿e ta-
kie centra powinny powstaæ we wszystkich pañstwach, w jakich Polska posiada swoje placówki, ale ¿e ta-
kowe oœrodki pomocy prawnej powinny dzia³aæ szczególnie w tych krajach, do których emigracja obywa-
teli polskich jest najwiêksza.

Zwracam siê zatem do ministra spraw zagranicznych z zapytaniem o mo¿liwoœæ tworzenia takich cen-
trów pomocy prawnej lub zorganizowania pomocy prawnej rodakom na emigracji w inny sposób.

Z powa¿aniem
Dorota Arciszewska-Mielewczyk
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Ryszarda Bendera

Oœwiadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska

Od chwili przejêcia rz¹dów w Polsce przez pana i pañsk¹ partiê niektórzy prominentni jej przedstawi-
ciele coraz czêœciej przejawiaj¹ niechêæ, a nawet agresjê wobec ludzi Koœcio³a. Nie widaæ, aby podejmowa³
pan jakiekolwiek istotne kroki maj¹ce temu przeciwdzia³aæ.

Najjaskrawszym przyk³adem ewidentnej agresji wobec Koœcio³a s¹ uporczywe dzia³ania oraz inwekty-
wy pos³a Janusza Palikota wymierzone w ojca Tadeusza Rydzyka, redemptorystê, dyrektora Radia Mary-
ja. Pose³ ów da³ siê poznaæ szerokim krêgom spo³ecznym, g³ównie za poœrednictwem mediów, dziêki wyre-
¿yserowanym wyst¹pieniom z pogranicza pornografii. Przejawia on w szczególnoœci swoist¹ obsesjê na
punkcie ojca Tadeusza Rydzyka i Radia Maryja. Przywodzi ona na myœl równie obsesyjne ataki na Koœció³
i duchowieñstwo katolickie, w których specjalizuje siê Goebbels propagandy stanu wojennego, Jerzy Ur-
ban, na ³amach rynsztokowego tygodnika „Nie”. Pose³ Palikot w swoich seansach nienawiœci nie tylko l¿y
polskiego kap³ana, ale posuwa siê wrêcz do pod¿egania do przestêpstwa, wzywaj¹c do aresztowania ojca
Tadeusza Rydzyka na piêæ lat. Zreszt¹ nie tylko wzywanie do uwiêzienia ksiêdza przypomina metody ko-
munistów. Pose³ Palikot u¿ywa wobec kap³ana okreœlenia „szatan”, tak samo, jak czyni³ to w Rosji so-
wieckiej stalinowski propagandzista Jemielian Jaros³awski, który na ³amach pisma „Antyreligioznik”
nazywa³ szatanem arcybiskupa Jana Cieplaka, skazanego w Zwi¹zku Sowieckim na karê œmierci, cudem
ocalonego dziêki wymianie w 1924 r. na Boles³awa Bieruta, bolszewickiego agenta z Polski.

Czy wed³ug Pana Premiera dobrze s³u¿y interesowi Polski i Pana partii dzia³alnoœæ pos³a, który tak lite-
ralnie wpisuje siê w najgorsze komunistyczne tradycje walki z Koœcio³em? Pragnê zapytaæ, czy potrafi
Pan Premier i przewodnicz¹cy Platformy Obywatelskiej przywo³aæ tego cz³owieka do porz¹dku. Bêdê
wdziêczny Panu Premierowi za szczer¹ i pog³êbion¹ odpowiedŸ, do której jako senator mam prawo i o któ-
r¹ gor¹co proszê.

Ryszard Bender
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Stanis³awa Bisztygê

Oœwiadczenie skierowane do ministra œrodowiska Macieja Nowickiego

Szanowny Panie Ministrze!
Zwracam siê do Pana Ministra z uprzejm¹ proœb¹ o analizê i ¿yczliwe ustosunkowanie siê do wyst¹pienia

spó³ek „Górna Raba”, skierowanego na rêce g³ównego inspektora ochrony œrodowiska – kserokopia w za-
³¹czeniu – w sprawie przesuniêcia w czasie stosowania art. 147a ustawy – Prawo ochrony œrodowiska.

Z powa¿aniem
Stanis³aw Bisztyga
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Stanis³awa Bisztygê

Oœwiadczenie skierowane do ministra finansów Jana Vincenta-Rostowskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Zwracam siê z propozycj¹ finansowania z bud¿etu pañstwa (urzêdów skarbowych) szkoleñ pracowni-

ków izb i urzêdów podleg³ych Panu Ministrowi. Z jednej strony wymagamy od tych pracowników rzetelnej
wiedzy i szybkiego podejmowania decyzji, z drugiej zaœ mamy œwiadomoœæ ogromu spraw i niskich wyna-
grodzeñ.

Propozycja finansowania szkoleñ lub ich ca³kowitej refundacji wychodzi naprzeciw oczekiwaniom za-
równo pracowników skarbowoœci, jak i obywateli, bêd¹cych petentami urzêdów.

Z powa¿aniem
Stanis³aw Bisztyga
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Stanis³awa Bisztygê

Oœwiadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra gospodarki Waldemara Pawlaka

Szanowny Panie Premierze!
Zwracam siê z gor¹c¹ rekomendacj¹ projektu „Centrum sportu i rekreacji Zasobie-Myœlenice, strefa

czasu wolnego”. Gmina Myœlenice aplikuje o fundusze na realizacjê tego projektu w ramach Programu
Operacyjnego „Innowacyjna gospodarka” na lata 2007–2013 dzia³ania 6.4 „Inwestycje w projekty tury-
styczne o znaczeniu ponadregionalnym”.

Myœlenice jako wa¿ny oœrodek tranzytowy na trasie Warszawa – Kraków – Zakopane w moim przeko-
naniu w pe³ni zas³uguj¹ na realizacjê tego projektu.

Z powa¿aniem
Stanis³aw Bisztyga
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Stanis³awa Bisztygê

Oœwiadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra spraw wewnêtrznych i admini-
stracji Grzegorza Schetyny

Szanowny Panie Premierze!
Zwracam siê do Pana Premiera o dokonanie analizy i rozwa¿enie mo¿liwoœci zmiany rozporz¹dzenia

MSWiA z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów s³u¿¹cych zapewnieniu bezpieczeñstwa
publicznego lub ochronie zdrowia i ¿ycia oraz mienia, a tak¿e zasad wydawania dopuszczenia tych wyro-
bów do u¿ytkowania – DzU z 2007 r. Nr 143 poz. 1002. Œrodowiska zwi¹zane z OSP zwracaj¹ uwagê na po-
trzebê nowelizacji wymienionego rozporz¹dzenia i dopuszczenie do u¿ytkowania drabin stra¿ackich
o wysokoœci 42 m.

Z powa¿aniem
Stanis³aw Bisztyga
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Stanis³awa Bisztygê

Oœwiadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra spraw wewnêtrznych i admini-
stracji Grzegorza Schetyny

Szanowny Panie Premierze!
Przesy³am rezolucjê Rady Gminy Czernichów, wzywaj¹c¹ do ustalenia granic gminy Czernichów, pod-

jêt¹ w zwi¹zku z tocz¹cymi siê od kilku lat staraniami o w³¹czenie do terytorium gminy dwóch przy-
sio³ków le¿¹cych na lewym brzegu Wis³y.

Rada Ministrów w 2005 r. uwzglêdni³a argumenty i podjê³a decyzjê o ustaleniu nowych granic gminy,
jednak na skutek b³êdów w dokumentacji geodezyjnej postulaty nie zosta³y w ca³oœci zrealizowane. Aktu-
alnie wiêkszoœæ objêtego wnioskiem obszaru znajduje siê na terytorium gminy Czernichów, natomiast
dzia³ki le¿¹ce w korycie rzeki (od jego œrodka) oraz tereny nadbrze¿ne, na których znajduj¹ siê urz¹dzenia
przeciwpowodziowe, nadal nale¿¹ do po³o¿onej na przeciwleg³ym brzegu Wis³y gminy BrzeŸnica. Wniosek
koryguj¹cy zosta³ z³o¿ony do MSWiA przez Radê Gminy Czernichów w 2006 r. Nastêpnie by³ uzupe³niany
o dodatkowe dokumenty, a obecnie oczekuje na rozpatrzenie.

Ostateczne rozstrzygniêcie kwestii przebiegu granicy jest dla gminy niezwykle istotne. Aktualnie opra-
cowane jest studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla obszaru ca³ej
gminy Czernichów. Na bie¿¹co aktualizowane s¹ dokumenty zwi¹zane z zabezpieczeniem przed powo-
dzi¹. Prowadzony jest równie¿ lobbing na rzecz modernizacji wa³ów wiœlanych i towarzysz¹cych im
urz¹dzeñ melioracyjnych. Aby te starania by³y sensowne i efektywne, konieczne jest osi¹gniêcie spójno-
œci terytorialnej i jej stabilizacja.

Argumenty Rady Gminy Czernichów s¹ zasadne i wa¿ne, dlatego te¿ zwracam siê do Pana Premiera
z uprzejm¹ proœb¹ o zainteresowanie siê t¹ spraw¹.

£¹czê wyrazy szacunku
Stanis³aw Bisztyga
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Stanis³awa Bisztygê

Oœwiadczenie skierowane do minister nauki i szkolnictwa wy¿szego Barbary Kudryckiej

Szanowna Pani Minister!
Art. 264 pkt 7 ustawy o szkolnictwie wy¿szym z dnia 27 lipca 2005 r., zniesiony w ubieg³ym roku, prze-

widywa³ trzydziestoszeœciodniowy urlop wypoczynkowy dla takich stanowisk w bibliotekach, jak m.in.:
starszy kustosz, kustosz, adiunkt biblioteczny itp.

Liczne œrodowiska bibliotekarzy opowiadaj¹ siê za utrzymaniem tego przywileju. Jeœli to nie nast¹pi,
pracownicy bibliotek zajmuj¹cy wymienione stanowiska bêd¹ zmuszeni do przejœcia na emeryturê
z chwil¹ ukoñczenia 60 lat, co jest sprzeczne z programem rz¹du dotycz¹cym wyd³u¿enia czasu aktywno-
œci zawodowej i ograniczania wczeœniejszych emerytur.

Bardzo proszê Pani¹ Minister o rozwa¿enie mo¿liwoœci przywrócenia tego podstawowego uprawnienia
jak¿e licznej i niezwykle merytorycznej grupy zawodowej, na pracy której opiera siê funkcjonowanie wiê-
kszoœci bibliotek w Polsce.

Z powa¿aniem
Stanis³aw Bisztyga
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Stanis³awa Bisztygê

wspólnie z innymi senatorami

Oœwiadczenie skierowane do ministra kultury i dziedzictwa narodowego Bogdana Zdrojewskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Uprzejmie prosimy Pana Ministra o przedstawienie stanowiska w sprawie uregulowania op³at pobiera-

nych od w³aœcicieli hoteli za retransmisjê programów telewizyjnych w pokojach hotelowych. Problem ten
pozostaje nieuregulowany od wielu lat. Polska jako cz³onek Unii Europejskiej powinna przyj¹æ te same
uregulowania, jakie obowi¹zuj¹ w krajach Unii.

Na naszym rynku dzia³a kilkanaœcie organizacji zbiorowego zarz¹dzania, które ¿¹daj¹ op³at tytu³em
praw autorskich i pokrewnych, mimo i¿ ka¿dy telewizor w pokoju hotelowym jest op³acany jak przez abo-
nenta prywatnego op³aty radiowo-telewizyjnej, zgodnie z wyrokiem Europejskiego Trybuna³u Sprawied-
liwoœci oraz dyrektyw¹ 2001/29/WE. Nieuregulowana pozostaje tak¿e kwestia organizacji uprawnio-
nych do pobierania op³at autorskich.

Gor¹co prosimy Pana Ministra o ustosunkowanie siê do poruszonych problemów.

Z powa¿aniem
Stanis³aw Bisztyga
Janusz Sepio³
Henryk WoŸniak
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senator Barbarê Borys-Damiêck¹

Oœwiadczenie skierowane do prezesa zarz¹du, dyrektora generalnego Polskich Linii Lotniczych LOT
Dariusza Nowaka

Szanowny Panie Prezesie!
W zwi¹zku z przys³uguj¹cym senatorowi RP prawem sk³adania oœwiadczeñ i interpelacji bardzo proszê

o jak najszybsz¹ odpowiedŸ na nastêpuj¹ce pytanie. Dlaczego na pok³adach samolotów rejsowych PLL LOT
na linii Warszawa – Wilno – Warszawa nie rozpowszechnia siê jedynej codziennej gazety w jêzyku polskim
„Kurier Wileñski”, wydawanej z tak du¿ym trudem przez Polaków zamieszka³ych w Wilnie i wspó³finanso-
wanej przez Senat RP poprzez Fundacjê „Pomoc Polakom na Wschodzie”?

Przekona³am siê o tym osobiœcie, pokonuj¹c tê trasê. Otrzymujê równie¿ pytania od Polaków podró¿u-
j¹cych pañstwa samolotami do rodzin i w interesach. Polacy mieszkaj¹cy na Litwie czyni¹ wiele starañ
o zachowanie jêzyka polskiego, porozumiewanie siê nim i czerpanie informacji z piœmiennictwa w jêzyku
przodków. Polacy s¹ roz¿aleni i czuj¹ siê sekowani, gdy¿ na pok³adach polskich samolotów proponuje siê
podró¿nym litewskie gazety w jêzyku litewskim! A gdzie s¹ polskie gazety?!

Proszê wiêc Pana o jak najszybsze zajêcie stanowiska w tej sprawie i naprawienie „wpadki”. Za³agodzi
to frustracjê spo³ecznoœci polskiej i poczucie niesprawiedliwoœci.

Nawiasem mówi¹c, „Kurier Wileñski” swego czasu wiele zrobi³ dla LOT. Nale¿a³oby to doceniæ. Za-
³¹czam pismo z „Kuriera Wileñskiego”.

Barbara Borys-Damiêcka
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora W³adys³awa Dajczaka

Oœwiadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra spraw wewnêtrznych i admini-
stracji Grzegorza Schetyny

Szanowny Panie Ministrze!
Zwracam siê do Pana z proœb¹ o wyjaœnienie przyczyn przewlek³ego prowadzenia postêpowañ doty-

cz¹cych dofinansowania informatyzacji dzia³alnoœci podmiotów realizuj¹cych zadania publiczne.
Zgodnie z §11 rozporz¹dzenia ministra spraw wewnêtrznych i administracji z dnia 14 marca 2006 r.

w sprawie kryteriów i trybu przeznaczania oraz rozliczania œrodków finansowych na informatyzacjê, DzU
nr 53 poz. 388 ze zmianami, wydanego na podstawie art. 12 ust. 6 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o infor-
matyzacji dzia³alnoœci podmiotów realizuj¹cych zadania publiczne, DzU nr 64 poz. 565 ze zmianami,
w terminie trzech miesiêcy od dnia 31 marca lub 30 listopada – terminy na sk³adanie wniosków o dofi-
nansowanie projektów informatycznych – minister tworzy listy rankingowe, w których wskazuje najlep-
sze projekty informatyczne do dofinansowania. Listy rankingowe publikowane s¹ w Biuletynie Informa-
cji Publicznej Ministerstwa Spraw Wewnêtrznych i Administracji. Z kolei decyzjê o dofinansowaniu pro-
jektów minister podejmuje w ci¹gu miesi¹ca od dnia wejœcia w ¿ycie ustawy bud¿etowej.

Sk³adaj¹c wniosek o dofinansowanie projektu informatycznego w listopadzie, oczekiwaæ by mo¿na, ¿e
decyzjê ministra bêdzie mo¿na uzyskaæ w marcu kolejnego roku. Niestety, okazuje siê, ¿e lista rankingo-
wa wniosków o dofinansowanie przedsiêwziêæ informatycznych, z³o¿onych w terminie do dnia 31 marca
2007 r., opublikowana zosta³a na stronach internetowych ministerstwa dopiero dnia 16 stycznia 2008 r.,
zaœ decyzja ministra w sprawie przyznania dofinansowania dla tej tury wniosków zapad³a 16 kwietnia
bie¿¹cego roku – opublikowana na stronach internetowych 6 maja. Je¿eli natomiast chodzi o wnioski z³o-
¿one w terminie do koñca miesi¹ca listopada ubieg³ego roku, na razie nie wiadomo nic. Informacji na
stronach internetowych brak, nie mo¿na jej te¿ uzyskaæ od pracowników ministerstwa.

Panie Ministrze, przypuszczam, ¿e nie zdaje Pan sobie sprawy, jak bardzo podmioty realizuj¹ce zada-
nia publiczne czekaj¹ na Pana decyzjê i jak wiele od niej zale¿y.

Wiele jednostek, licz¹c na dofinansowanie, wstrzyma³o zakupy z w³asnych œrodków, mimo i¿ utrudnia
im to znacznie codzienn¹ pracê – przyk³adowo pracuj¹ w oparciu o przestarza³y, niewydolny park maszy-
nowy. Nie chc¹c szafowaæ pieni¹dzem publicznym, czekaj¹ na Pana rozstrzygniêcie. Nie dokonuj¹ wydat-
ków, w przypadku których z³o¿y³y wniosek o dofinansowanie, licz¹c, i¿ œrodki w³asne bêd¹ mog³y wyko-
rzystaæ na inne cele.

Zaniepokojenie budzi fakt, ¿e wspomniane przepisy nie s¹, niestety, jedynymi martwymi zapisami nie-
zrealizowanymi przez ministra spraw wewnêtrznych i administracji. Podobnie wygl¹da sprawa opiniowa-
nia symboli, o których mowa w ustawie z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach – DzU Nr 31,
poz. 130 ze zmianami. W myœl art. 3 tej¿e ustawy jednostki samorz¹du terytorialnego mog¹ ustanawiaæ
w³asne herby, flagi, emblematy oraz insygnia i inne symbole, jednak wzory tych symboli wymagaj¹ zaopi-
niowania przez ministra w³aœciwego do spraw administracji publicznej. Zgodnie z zapisami ustawy, opinia
ministra powinna zostaæ wydana w terminie trzech miesiêcy od dnia z³o¿enia wniosku o jej wydanie. Nie-
stety, w praktyce okazuje siê, ¿e na przyk³ad gmina, w której mieszkam, czeka³a na opiniê pó³ roku.

Panie Ministrze, sk¹d takie opóŸnienia? Dlaczego w ministerstwie nie s¹ przestrzegane zapisy ustawo-
we? Jaki wzór, jaki przyk³ad dawany jest z góry? Czy mo¿na oczekiwaæ od innych przestrzegania przepi-
sów, je¿eli samemu siê ich nie przestrzega?

Oczekujê wyczerpuj¹cej i szczegó³owej odpowiedzi od Pana Ministra.

£¹czê wyrazy szacunku
W³adys³aw Dajczak
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senator Janinê Fetliñsk¹

Oœwiadczenie skierowane do minister zdrowia Ewy Kopacz oraz do wiceprezesa Rady Ministrów, mini-
stra spraw wewnêtrznych i administracji Grzegorza Schetyny

Ponawiam swoje oœwiadczenie z poprzedniej kadencji, dotycz¹ce bezpieczeñstwa biologicznego
oraz laboratoriów trzeciej i czwartej klasy bezpieczeñstwa, poniewa¿ problemy wymagaj¹ pilnego roz-
wi¹zania.

Zgodnie z „Decision No 2119/98/EC of the European Parliament and of the Council of 24 September
1998, setting up a network for the epidemiological surveillance and control of communicable diseases in
the Community” pañstwa cz³onkowskie Unii Europejskiej zobowi¹zane s¹ do sprawowania nadzoru nad
chorobami zakaŸnymi na swoim terytorium. Aby Polska mog³a wywi¹zaæ siê z tego zobowi¹zania, powinna
posiadaæ odpowiedni¹ bazê laboratoryjn¹, pozwalaj¹c¹ na szybk¹ identyfikacjê niebezpiecznych czynni-
ków zakaŸnych.

Jedynym laboratorium w kraju maj¹cym trzeci poziom bezpieczeñstwa biologicznego, BSL-3,
jest laboratorium wojskowe w Pu³awach. Nawet to laboratorium nie jest w pe³ni zdolne do prowa-
dzenia badañ nieznanych i groŸnych czynników zakaŸnych, polegaj¹cych na pe³nej identyfikacji wi-
rusów, bakterii lub innych czynników zakaŸnych z zastosowaniem metod izolacji, mikroskopii elek-
tronowej oraz metod molekularnych – badania kwasów nukleinowych, czyli informacji genetycznej
zarazków.

Polska ma przestarza³¹ bazê laboratoryjn¹ oraz nie posiada ¿adnego laboratorium maj¹cego trzeci po-
ziom bezpieczeñstwa biologicznego, BSL-3, które pracowa³oby na potrzeby ludnoœci cywilnej.

Potrzeba stworzenia takiego laboratorium wynika z zagro¿enia atakami terrorystycznymi (broni¹ bio-
logiczn¹) na Polskê z powodu udzia³u naszej armii w wojskowych misjach pokojowych poza granicami
kraju, a tak¿e z migracji grup ludnoœci po ca³ym œwiecie, co mo¿e skutkowaæ przywiezieniem groŸnych
chorób zakaŸnych niewystêpuj¹cych obecnie na terenie Polski. Kolejnym argumentem przemawiaj¹cym
za stworzeniem takiego laboratorium jest koniecznoœæ monitorowania chorób zoonotycznych oraz pato-
genów potencjalnie zoonotycznych (SARS, wirusowe gor¹czki krwotoczne, ptasia grypa oraz inne patoge-
ny o potencjalnoœci wywo³ania chorób u ludzi).

Zgodnie z rozporz¹dzeniem ministra œrodowiska z dnia 29 listopada 2002 r., DzU z 2002 r. Nr 212 poz.
1798, prace z czynnikami wysoce zakaŸnymi powinny byæ wykonywane w laboratoriach o odpowiednim
poziomie bezpieczeñstwa biologicznego. W zwi¹zku z tym niezbêdne jest, aby w Pañstwowym Zak³adzie
Higieny, centralnej placówce prowadz¹cej nadzór epidemiologiczny na potrzeby Pañstwowej Inspekcji
Sanitarnej, funkcjonowa³y laboratoria klasy BSL-3.

W 2005 r. Pañstwowy Zak³ad Higieny dziêki œrodkom uzyskanym z Ministerstwa Nauki i Informatyza-
cji przyst¹pi³ do realizacji inwestycji budowlanej „Adaptacja i modernizacja pomieszczeñ IV piêtra bu-
dynku AB w celu utworzenia laboratorium trzeciego poziomu bezpieczeñstwa biologicznego (BSL-3)”. Do
ukoñczenia tego projektu potrzebne s¹ dodatkowe fundusze w celu doprowadzenia rozbudowy laborato-
rium do stanu pozwalaj¹cego na wykonywanie badañ diagnostycznych w kierunku identyfikacji czynni-
ków wirusowych i bakteryjnych stanowi¹cych potencjalne zagro¿enie dla ludnoœci. Praca z takimi czyn-
nikami wymaga laboratorium BSL-3.

Pomimo wielokrotnych wyst¹pieñ Pañstwowego Zak³adu Higieny nie wyasygnowano œrodków niezbê-
dnych do dokoñczenia tej inwestycji oraz wyposa¿enia laboratorium.

Pañstwowy Zak³ad Higieny jest jedyn¹ jednostk¹ podlegaj¹c¹ Ministerstwu Zdrowia, która w³¹czona
jest w centralny system bezpieczeñstwa pañstwa.

W zwi¹zku z tym chcê ponowiæ pytania z poprzedniej kadencji i prosiæ Pañstwa Ministrów o wyczerpu-
j¹c¹ odpowiedŸ na te pytania.

Dlaczego Polska nie posiada systemu bezpieczeñstwa biologicznego oraz laboratoriów trzeciej i czwar-
tej klasy bezpieczeñstwa biologicznego?

Dlaczego, pomimo licznych wyst¹pieñ ze strony Pañstwowego Zak³adu Higieny oraz wyznaczenia
przez g³ównego inspektora sanitarnego w 2003 r. tej jednostki do wykonywania badañ w kierunku wyso-
ce zakaŸnych czynników stanowi¹cych du¿e zagro¿enie dla ca³ego spo³eczeñstwa, nie wyasygnowano
œrodków niezbêdnych do dokoñczenia inwestycji i wyposa¿enia laboratorium BSL-3? Tak¿e jako senator
RP zg³asza³am w debacie stosown¹ poprawkê do ustawy bud¿etowej na 2008 r., lecz g³osami Platformy
Obywatelskiej zosta³a ona odrzucona.
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Dlaczego w roku 2006 przeznaczono sumê 6 milionów z³ na modernizacjê laboratorium Inspekcji Sani-
tarnej w Warszawie przy ulicy Nowogrodzkiej z przeznaczeniem na potrzeby diagnostyki zwi¹zanej z mo¿-
liwoœci¹ wyst¹pienia pandemii grypy lub zaka¿eñ ptasi¹ gryp¹ u ludzi, a nie dofinansowano Pañstwowe-
go Zak³adu Higieny, zw³aszcza ¿e Krajowy Oœrodek do spraw Grypy znajduje siê w Pañstwowym Zak³a-
dzie Higieny?

Jak wygl¹da plan szybkiej naprawy tej zatrwa¿aj¹cej sytuacji i kto odpowiada za jego realizacjê?

Z powa¿aniem
Janina Fetliñska
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senator Janinê Fetliñsk¹

Oœwiadczenie skierowane do minister zdrowia Ewy Kopacz

Moje oœwiadczenie dotyczy programu szczepieñ ochronnych ma³ych dzieci.
Obecna medycyna pozwala chroniæ najm³odsze dzieci przed wieloma wirusami i bakteriami. Wyró¿-

niamy dwa rodzaje szczepionek: szczepionki pojedyncze – monowalentne, które uodparniaj¹ przeciw jed-
nej chorobie, oraz szczepionki skojarzone – poliwalentne, uodporniaj¹ce przeciw kilku chorobom.

Szczepionki skojarzone s¹ preparatami nowej generacji. W jednej dawce mo¿e byæ nawet piêæ szczepio-
nek. Stosowanie takich szczepionek powoduje zmniejszenie liczby iniekcji, jakie otrzymuj¹ ma³e dzieci.
Podczas jednej wizyty zamiast nawet piêciu zastrzyków dziecko otrzymuje tylko jeden. Dziêki wprowa-
dzeniu szczepionek skojarzonych zaoszczêdza siê dzieciom bólu oraz stresu zwi¹zanego ze szczepieniem.
U¿ywanie takich szczepionek wzmaga odpowiedŸ immunologiczn¹ i odpornoœæ organizmu, jednoczeœnie
ogranicza iloœæ substancji dodatkowych, w których rozpuszczana jest szczepionka.

Wydaje siê bardzo korzystne szybkie wprowadzenie szczepionek skojarzonych do Programu Szczepieñ
Ochronnych, jednak ujemnym aspektem takiego podejœcia bêdzie koniecznoœæ zakupienia tych szcze-
pionek poza granicami Polski, co mo¿e przyczyniæ siê do upadku polskiego producenta szczepionek sta-
rego typu, gdy¿ nie bêdzie on mia³ wystarczaj¹co du¿o czasu na rozwiniêcie produkcji szczepionek nowej
generacji, czyli skojarzonych. Mo¿e to spowodowaæ znaczny wzrost wydatków na szczepienia, dwu-, trzy-
krotny w stosunku do obecnego. Pewnym wyjœciem by³aby pomoc finansowa pañstwa w dostosowaniu
siê producenta polskiego do nowych wymogów.

Kolejnym problemem, jaki chcia³abym poruszyæ, s¹ szczepienia przeciwko pneumokokom. Eksperci
z WHO zalecaj¹ w³¹czenie szczepieñ przeciwko pneumokokom skoniugowan¹ szczepionk¹ do narodo-
wych programów szczepieñ ochronnych jako dzia³anie priorytetowe we wszystkich krajach. Z tej rady
w latach 2006–2007 skorzysta³o dwanaœcie pañstw Europy i w³¹czy³o szczepienia przeciwko pneumoko-
kom do narodowych programów szczepieñ ochronnych.

W Polsce skoniugowana szczepionka przeciwko pneumokokom zalecana jest w kalendarzu szczepieñ
dopiero od 2006 r. dla wszystkich niemowl¹t w wieku od dwóch miesiêcy. Szczepienie nie jest refundowa-
ne. Za wprowadzeniem szczepieñ powszechnych przeciwko pneumokokom dla populacji dzieci do dru-
giego roku ¿ycia przemawia du¿a czêstoœæ nosicielstwa, to, ¿e koszty leczenia dzieci z inwazyjn¹ chorob¹
pneumokokow¹ przewy¿szaj¹ koszty powszechnych szczepieñ, a zakres skonfigurowanej szczepionki
obejmuje oko³o 77% przypadków wystêpuj¹cych w Polsce.

Koszt wprowadzenia szczepieñ przeciwko pneumokokom wed³ug aktualnych cen dla ca³ej populacji
dzieci do drugiego roku ¿ycia kszta³tuje siê na poziomie oko³o 120 milionów z³ dla dwóch roczników.

W zwi¹zku z powy¿szym zwracam siê do Pani Minister z proœb¹ o udzielenie odpowiedzi na nastêpuj¹ce
pytania:

1. Czy zostan¹ wprowadzone do Programu Szczepieñ Ochronnych szczepionki skojarzone, a jeœli tak,
to kiedy?

2. Czy zostan¹ wprowadzone do Programu Szczepieñ Ochronnych szczepienia przeciwko pneumoko-
kom dla ca³ej populacji dzieci do drugiego roku ¿ycia, a jeœli tak, to kiedy?

Z powa¿aniem
Janina Fetliñska
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Piotra G³owskiego

Oœwiadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego

Szanowny Panie Ministrze!
Rolnicy oraz naukowcy zwracaj¹ uwagê na powa¿ny problem pojawiaj¹cy siê w polskich stadach byd-

³a, jakim s¹ zaka¿enia IBR/IPV (zakaŸne zapalenia nosa i tchawicy/otrêt byd³a). Wymieniona jednostka
chorobowa przysparza problemów tak w zakresie dostêpnej wiedzy na jej temat, jak i sposobów jej zwal-
czania.

Znacz¹cym zjawiskiem jest fakt, ¿e byd³o choruje niezale¿nie od wieku, a zachorowalnoœæ w krótkim
czasie mo¿e siêgn¹æ nawet 100% stada! Œmiertelnoœæ w takich przypadkach wynosi nawet do kilkunastu
procent. Choroba powoduje ograniczenia w handlu byd³em, w dystrybucji nasienia i embriotransferze,
co prowadzi do oczywistych negatywnych zmian finansowych w bud¿etach polskich rolników.

W Polsce podejrzanych jest o zaka¿enie a¿ 30% stad, w zale¿noœci od regionu. Uregulowania prawne
dotycz¹ce IBR/IPV uleg³y na przestrzeni ostatnich lat, w latach 2004–2005, zmianom i chocia¿ ustawa
z 7 stycznia 2005 r. o zmianie ustawy o ochronie zwierz¹t oraz zwalczaniu chorób zakaŸnych zwierz¹t
oraz zmianie niektórych innych ustaw, DzU nr 23, poz. 188, znios³a zakaz szczepieñ przeciwko IBR/IPV,
utrzymuj¹c obowi¹zek rejestracji choroby, to niektóre podmioty nie dopuszczaj¹ w handlu osobników
szczepionych!

Kraje europejskie, takie jak Dania, Finlandia, Szwecja, Austria i Szwajcaria, s¹ wolne od tej choroby
dziêki likwidacji wszystkich seropozytywnych zwierz¹t. By³o to mo¿liwe dziêki zrekompensowaniu ró¿nic
miêdzy ich wartoœci¹ rzeŸn¹ a hodowlan¹. Pozosta³e kraje uregulowa³y problem IBR/IPV przez wprowa-
dzenie szczepieñ z zastosowaniem szczepionek delecyjnych, pozwalaj¹cych na odró¿nienie osobników
zaka¿onych naturalnie od zwierz¹t szczepionych.

Proszê o poinformowanie, jak Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zamierza uregulowaæ kwestiê
uwolnienia byd³a od choroby IBR/IPV, tak aby wprowadzone zmiany sta³y siê regulacjami stwarzaj¹cymi
warunki do op³acalnej i konkurencyjnej w Europie hodowli byd³a.

Z powa¿aniem
Piotr G³owski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Ryszarda Góreckiego

Oœwiadczenie skierowane do ministra sprawiedliwoœci, prokuratora generalnego RP Zbigniewa
Æwi¹kalskiego

Z niepokojem odbieram kolejne doniesienia zwi¹zane z planowanym ponownym zamkniêciem po-
wszechnego dostêpu do zawodów prawniczych. Zróbmy wszystko, aby parlament, reprezentuj¹c interesy
œrodowisk prawniczych, reprezentowa³ jednoczeœnie interesy zwyk³ych obywateli.

Pod wzglêdem liczby prawników uprawnionych do wystêpowania przed s¹dem na sto tysiêcy miesz-
kañców Polska zajmuje czterdzieste szóste, przedostatnie, miejsce wœród czterdziestu siedmiu pañstw –
dalsze miejsce zajmuje jedynie Azerbejd¿an. Z dostêpnych statystyk dotycz¹cych liczby prawników, we-
d³ug stanu na dzieñ 31 grudnia 2005 r., wynika, ¿e na sto tysiêcy mieszkañców przypada szeœædziesiêciu
adwokatów i radców. Je¿eli jednak od liczby radców prawnych odejmiemy radców zatrudnionych w fir-
mach oraz organach administracji rz¹dowej i samorz¹dowej na podstawie umowy o pracê, to na sto tysiê-
cy obywateli przypada trzydziestu dziewiêciu prawników – adwokatów i radców prawnych.

Liczba prawników uprawnionych do reprezentowania obywateli przed s¹dami daleko odbiega od stan-
dardów europejskich. Koszty zwi¹zane z profesjonaln¹ obs³ug¹ prawn¹ s¹ niewspó³miernie wysokie
w stosunku do mo¿liwoœci finansowych spo³eczeñstwa, co prowadzi do pozbawienia czêœci spo³eczeñ-
stwa mo¿liwoœci korzystania z us³ug prawnych.

Trudno powo³ywaæ siê na problemy organizacyjne zwi¹zane z du¿¹ liczb¹ aplikantów, którzy dostali siê
na aplikacjê radcowsk¹ i adwokack¹ w trakcie ostatnich trzech egzaminów. Znakomita wiêkszoœæ apli-
kantów to ludzie, którzy od wielu lat próbowali siê dostaæ na aplikacjê. Dlatego jednorazowo liczba kan-
dydatów by³a tak du¿a.

Ma³o przekonuj¹ce jest twierdzenie, ¿e jeœli ktoœ zda egzamin, ale nie dostanie siê na aplikacjê w jed-
nym mieœcie, to bêdzie móg³ j¹ odbywaæ tam, gdzie jest wiêcej wolnych miejsc, ni¿ chêtnych. Takie sytua-
cje dotychczas siê nie zdarza³y. Liczba kandydatów zawsze by³a wy¿sza od liczby miejsc.

Je¿eli ministerstwo chce ograniczyæ w pewnym stopniu liczbê aplikantów, podnosz¹c w ten sposób po-
ziom aplikacji, to jedyn¹ drog¹ jest wprowadzenie trudniejszego egzaminu lub zwiêkszenie minimalnej li-
czby punktów potrzebnych do zdania egzaminu. Przywrócenie limitu naboru bêdzie czynnikiem sprzyja-
j¹cym powstawaniu ró¿nych patologii, w tym korupcji i nepotyzmu.

Mam nadziejê, ¿e mój g³os w tej sprawie pozwoli zwróciæ uwagê na zjawisko, którego reperkusje mog¹
okazaæ siê dotkliwe dla spo³eczeñstwa.

Z wyrazami szacunku
Ryszard Górecki
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Macieja Grubskiego

Oœwiadczenie skierowane do ministra obrony narodowej Bogdana Klicha

Szanowny Panie Ministrze!
Reforma poprzedniego rz¹du dotycz¹ca likwidacji WSI i powo³ania w to miejsce SKW i SWW w mojej

ocenie spowodowa³a oddzielenie siê wywiadu i kontrwywiadu wojskowego od armii. Gdy siê analizuje ak-
ty prawne i obserwuje to, z czym mamy do czynienia w rzeczywistoœci, ma siê wra¿enie, ¿e nacisk na tak
zwan¹ opcjê zerow¹ w s³u¿bach wojskowych, która sprawdzi³a siê w roku 1990 w s³u¿bach cywilnych,
obecnie wprowadzi³ chaos, a byæ mo¿e, co powinno podlegaæ analizie, os³abi³ mo¿liwoœci obronne kraju.
Zastanawiaj¹ce jest, ¿e w kolejnych latach dzia³ania, które mia³y usprawniæ s³u¿by specjalne, mia³y sku-
tek wrêcz odwrotny od zamierzonego, przynosz¹c wiêcej szkód ni¿ po¿ytku i, co dziwne, nikt z tego tytu³u
nie poniós³ ¿adnej odpowiedzialnoœci.

Liczê na to, ¿e Pan Minister wyka¿e maksimum determinacji w podporz¹dkowywaniu tych s³u¿b Mini-
sterstwu Obrony Narodowej. Oczekujê równie¿, ¿e ku przestrodze kolejnych chêtnych do marginalizowa-
nia struktur wojskowych zostanie sporz¹dzona pe³na analiza, która wyka¿e negatywne skutki dzia³añ,
a opracowane wnioski bêd¹ podstaw¹ do poci¹gniêcia pomys³odawców do odpowiedzialnoœci.

Z powa¿aniem
Maciej Grubski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Macieja Grubskiego

Oœwiadczenie skierowane do ministra obrony narodowej Bogdana Klicha

Szanowny Panie Ministrze!
Z koñcem czerwca bie¿¹cego roku minie termin zakoñczenia prac komisji weryfikacyjnej do spraw

WSI. Z informacji medialnych wynika, ¿e liczba zweryfikowanych oficerów i ¿o³nierzy WSI to oko³o
50% do 60% ich ogólnego stanu. ¯o³nierze, którzy nie zostan¹ zweryfikowani, a wiêc pozbawieni nale¿nej
im oceny, praktycznie strac¹ mo¿liwoœæ funkcjonowania w armii. Nagonka, której niestety podda³a siê
wiêkszoœæ polityków, ¿e wszyscy pracownicy s³u¿by powo³anej do ¿ycia w wolnej Polsce to przestêpcy
i z³oczyñcy, spowodowa³a, co mo¿emy zaobserwowaæ od kilku miesiêcy, os³abienie tak potrzebnej ka¿de-
mu pañstwu wiedzy o zagro¿eniach wewnêtrznych i zewnêtrznych.

W zwi¹zku z tym uprzejmie proszê o udzielenie odpowiedzi na pytanie, jakie dzia³ania mog¹ zostaæ
podjête przez Pana Ministra i kierowany przez Pana resort, aby nie utraciæ na zawsze wiedzy i umiejêtno-
œci pozosta³ych 50% ¿o³nierzy, tak potrzebnych naszej OjczyŸnie.

Z powa¿aniem
Maciej Grubski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Macieja Grubskiego

Oœwiadczenie skierowane do ministra obrony narodowej Bogdana Klicha

Szanowny Panie Ministrze!
W historii wolnej Polski kolejne rz¹dy nie zauwa¿a³y, trudno powiedzieæ, z jakiego powodu, problemu,

jakim jest zagospodarowanie na potrzeby pañstwa odchodz¹cych z armii wysoko kwalifikowanych ofice-
rów ró¿nych specjalnoœci. Taki b³¹d pope³ni³y struktury cywilne, których to oficerowie, jak póŸniej poka-
za³y fakty, zamiast oddawaæ swoj¹ wiedzê Rzeczypospolitej, oddawa³y j¹ organizacjom przestêpczym.
Dziœ na rynku pracy znajduj¹ siê równie¿ wysoko kwalifikowani wojskowi emeryci, którzy przys³u¿yli siê
pañstwu swoj¹ s³u¿b¹. Ich wiek oscyluje miêdzy czterdziestym a piêædziesi¹tym pi¹tym rokiem ¿ycia. Sy-
tuacjê, z jak¹ mamy do czynienia, mo¿na okreœliæ jako marnotrawienie ludzkiej wiedzy.

Kierowany przez Pana Ministra resort w mojej ocenie podejmuje w³aœciwe dzia³ania, które maj¹ na ce-
lu przejêcie od ministra gospodarki pe³nej kontroli nad zak³adami zbrojeniowymi. Taki kierunek daje
mo¿liwoœæ stworzenia programu zatrudnienia by³ych oficerów o specjalnoœciach unikalnych, a istotnych
dla potrzeb obronnoœci pañstwa, w nadzorowanych przez MON zak³adach bran¿y zbrojeniowej.

Uprzejmie proszê Pana Ministra o wspóln¹ debatê na ten temat z senack¹ Komisj¹ Obrony Narodowej.
Ze swej strony deklarujê pomoc i pe³ne zaanga¿owanie przy opracowywaniu takiego programu.

Z powa¿aniem
Maciej Grubski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Macieja Grubskiego

Oœwiadczenie skierowane do ministra œrodowiska Macieja Nowickiego

Szanowny Panie Ministrze!
Grupa mieszkañców ³ódzkich osiedli mieszkaniowych – Olechowa, Andrzejowa, M³ynka, Kowalszczyz-

ny, Nowosolnej – oraz Rada Osiedla £ódŸ-Andrzejów zwróci³a siê do mnie z proœb¹ o pomoc w doprowa-
dzeniu do spotkania Pana Ministra z przedstawicielami Rady Osiedla £ódŸ-Andrzejów i Stowarzyszenia
„Bezpieczna Autostrada”, reprezentuj¹cymi mieszkañców wymienionych osiedli. Temat spotkania
mia³by dotyczyæ œrodowiskowych uwarunkowañ dla autostrady A1, obejmuj¹cych zmienion¹ lokalizacjê
na odcinku Romanów – Brzeziny.

Na spotkaniu zainteresowani chcieliby przekazaæ Panu Ministrowi swoje zastrze¿enia co do raportu
w sprawie oddzia³ywania na œrodowisko, sporz¹dzonego przez firmê Ekkom. Miêdzy innymi na podstawie
tego raportu Pan Minister wyda w najbli¿szym czasie uzgodnienie dla decyzji o œrodowiskowych uwarun-
kowaniach dla przedmiotowego odcinka autostrady A1.

Zdaniem mieszkañców, raport firmy Ekkom jest opracowaniem nierzetelnym i nie mo¿e stanowiæ pod-
stawy do wydania decyzji o œrodowiskowych uwarunkowaniach. W dniach 16 kwietnia 2008 r. oraz 9 ma-
ja 2008 r. zosta³y skierowane do Pana Ministra pisma w tej sprawie oraz petycja podpisana przez blisko
tysi¹c szeœciuset mieszkañców. Wed³ug informacji uzyskanych przez zainteresowanych, pisma te jednak
nie trafi³y do r¹k Pana Ministra.

Nale¿y równie¿ nadmieniæ, ¿e 15 maja 2008 r. w ogólnopolskim wydaniu „Gazety Wyborczej” ukaza³ siê
artyku³ na temat powi¹zañ GDDKiA z firm¹ Ekkom. Wed³ug informacji „Gazety”, potwierdzonej przez
prezesa Ekkomu, pana Janusza Bohatkiewicza, szef wydzia³u ochrony œrodowiska w firmie Ekkom to
m¹¿ cz³onkini komisji przetargowej w GDDKiA, szefowej tamtejszego wydzia³u ochrony œrodowiska. We-
d³ug mieszkañców, mo¿e to mieæ istotny zwi¹zek z tym, ¿e raport jest a¿ tak nieobiektywny i nierzetelny.

Zastrze¿enia co do opracowania firmy Ekkom s¹ bardzo powa¿ne, dlatego w imieniu mieszkañców £o-
dzi oraz swoim w³asnym zwracam siê do Pana Ministra z uprzejm¹ proœb¹ o mo¿liwoœæ bezpoœredniego
przedstawienia Panu Ministrowi, jako organowi wydaj¹cemu decyzjê w tak wa¿nej i konfliktowej sprawie,
najistotniejszych kwestii.

Z powa¿aniem
Maciej Grubski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Piotra Gruszczyñskiego

Oœwiadczenie skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Poczta Polska jest przedsiêbiorstwem, które prowadzi swoj¹ dzia³alnoœæ us³ugow¹ w tak zwanym ob-
szarze zastrze¿onym. W zwi¹zku z tym zwracam siê z pytaniem, czy przys³uguje temu przedsiêbiorstwu
dop³ata wynikaj¹ca z dzia³alnoœci prowadzonej w tym obszarze i czy Poczta Polska wystêpowa³a o tak¹
dop³atê.

Dla takiej dzia³alnoœci powinna byæ prowadzona szczegó³owa kalkulacja kosztów œwiadczenia us³ug,
pozwalaj¹ca uzyskaæ dop³atê z bud¿etu, co pozwoli³oby na obni¿enie kosztów œwiadczenia us³ug. Poczta
Polska podnosi bowiem ceny us³ug poprzez przerzucanie na przyk³ad podwy¿ek dla pracowników na bar-
ki klientów, co w efekcie mo¿e doprowadziæ do utraty zdolnoœci konkurowania na rynku.

Z powa¿aniem
Piotr Gruszczyñski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Piotra Gruszczyñskiego

Oœwiadczenie skierowane do minister zdrowia Ewy Kopacz

Szanowna Pani Minister!
Zwracam siê z proœb¹ o zmianê pozycji 7 za³¹cznika nr 2 do rozporz¹dzenia ministra zdrowia z 17 gru-

dnia 2004 r. (DzU z 2004 r. Nr 276 poz. 2739) w sprawie wykazu wyrobów medycznych bêd¹cych przed-
miotami ortopedycznymi i œrodków pomocniczych, wysokoœci udzia³u w³asnego œwiadczeniobiorcy w ce-
nie ich nabycia, kryteriów ich przyznawania, okresów u¿ytkowania, a tak¿e wyrobów medycznych bê-
d¹cych przedmiotami ortopedycznymi podlegaj¹cymi naprawie w zale¿noœci od wskazañ medycznych
oraz wzoru zlecenia na zaopatrzenie w te wyroby i œrodki w zakresie wieku, do jakiego przys³uguje refun-
dacja do pomp insulinowych.

Ograniczenie wieku, do jakiego przys³uguje refundacja, nie uwzglêdnia osób, które mimo ukoñczenia
osiemnastego roku ¿ycia nadal pozostaj¹ uczniami szkó³ ponadgimnazjalnych, i studentów. Taki stan
przepisów prawnych powoduje, ¿e osoby, które koñcz¹ osiemnaœcie lat, nie otrzymuj¹ refundacji, pomi-
mo i¿ nie maj¹ mo¿liwoœci pracy zarobkowej i pozostaj¹ na utrzymaniu rodziców. Uwa¿am, ¿e zmiana roz-
porz¹dzenia wyjdzie naprzeciw oczekiwaniom spo³ecznym i umo¿liwi nowoczesne leczenie cukrzycy przy
pomocy pomp insulinowych.

Z powa¿aniem
Piotr Gruszczyñski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Piotra Gruszczyñskiego

Oœwiadczenie skierowane do ministra finansów Jana Vincenta-Rostowskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Zwracam siê z proœb¹ o podanie przewidywanego terminu wprowadzenia zmian do obowi¹zuj¹cych

przepisów podatkowych w zakresie likwidacji podatku od zysków kapita³owych i podatku od zysku z osz-
czêdnoœci.

Z powa¿aniem
Piotr Gruszczyñski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Piotra Gruszczyñskiego

Oœwiadczenie skierowane do sekretarza stanu w Ministerstwie Gospodarki Adama Szejnfelda

Szanowny Panie Ministrze!
Polski Koncern Naftowy Orlen SA prowadzi produkcjê i sprzeda¿ paliwa VERVA 98 oraz VERVA ON.

Sprzeda¿ ta jednak odbywa siê tylko poprzez sieæ stacji paliw, których w³aœcicielem jest PKN Orlen SA.
Praktyka taka ogranicza mo¿liwoœci dystrybucji paliw wy¿szej jakoœci poza sieci¹ koncernu, co w kon-
sekwencji mo¿e prowadziæ do nadmiernego wzrostu cen i nieuczciwej konkurencji.

W zwi¹zku z tym zwracam siê do Pana Ministra o sprawdzenie, czy praktyka ograniczania dystrybucji
nie narusza przepisów antymonopolowych.

Z powa¿aniem
Piotr Gruszczyñski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Piotra Gruszczyñskiego

Oœwiadczenie skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Szanowny Panie Ministrze!
W zwi¹zku z przygotowywanymi zmianami uregulowañ prawnych dotycz¹cych restrukturyzacji Pol-

skich Kolei Pañstwowych zwracam siê do Pana Ministra z proœb¹ o uwzglêdnienie w proponowanych
zmianach mo¿liwoœci przekazywania jednostkom samorz¹du terytorialnego maj¹tku PKP, zw³aszcza
dworców kolejowych.

Czêœæ samorz¹dowców, z którymi siê spotykam, wyra¿a wolê przejêcia i prowadzenia dworców kolejo-
wych, wychodz¹c z za³o¿enia, ¿e dworce s¹ pierwsz¹ wizytówk¹ miejscowoœci, zaœ ich stan techniczny,
a przede wszystkim wizualny, budzi ogromne zastrze¿enia.

Z powa¿aniem
Piotr Gruszczyñski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Piotra Gruszczyñskiego

Oœwiadczenie skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Szanowny Panie Ministrze!
Poczta Polska od 2005 r. wprowadza zmiany w przedsiêbiorstwie, polegaj¹ce na podziale organizacyj-

nym firmy na centra i piony. Zauwa¿alne jest znaczne obni¿enie wskaŸników jakoœci, w tym terminowo-
œci i bezpieczeñstwa œwiadczonych us³ug. Wobec tego chcia³bym zapytaæ, czy Ministerstwo Infrastruktu-
ry bêdzie wystêpowa³o do zarz¹du Poczty Polskiej o przedstawienie programu gwarantuj¹cego odbudo-
wanie zaufania klientów i sprostanie pojawiaj¹cej siê konkurencji.

Z powa¿aniem
Piotr Gruszczyñski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Piotra Gruszczyñskiego

Oœwiadczenie skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

W kwietniu 2008 r. dokonano zmiany organizacyjnej w Poczcie Polskiej, polegaj¹cej na po³¹czeniu
dwóch najwa¿niejszych pionów: Centrum Sieci Pocztowej i Centrum Us³ug Pocztowych. Taka decyzja za-
sadniczo zmienia dotychczasowe kierunki przekszta³cania przedsiêbiorstwa. Wobec tego, czy nale¿y
oczekiwaæ dalszych ³¹czeñ pozosta³ych pionów i jaki jest obecnie przyjêty dalszy kierunek zmian organi-
zacyjnych w przedsiêbiorstwie?

Z powa¿aniem
Piotr Gruszczyñski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Tadeusza Gruszkê

Oœwiadczenie skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Panie Ministrze!
Moje oœwiadczenie dotyczy wymagaj¹cych zmian procedur zwi¹zanych z egzaminem na prawo jazdy

kategorii B.
Obecnie w wielu oœrodkach egzaminacyjnych czas oczekiwania na egzamin dochodzi nawet do dwóch

miesiêcy. Jest to rzecz skandaliczna, tym bardziej ¿e ustawa mówi o trzydziestu dniach oczekiwania na
egzamin od momentu z³o¿enia stosownych dokumentów. Jedn¹ z przyczyn tego stanu jest czas trwania
egzaminu, który wynosi czterdzieœci minut. Nale¿y zastanowiæ siê nad skróceniem czasu egzaminu, na
przyk³ad do dwudziestu piêciu minut. Skróci³oby to w istotny sposób okres oczekiwania na egzamin, po-
nadto zwiêkszy³aby siê jego zdawalnoœæ. Jak podaj¹ ró¿ne statystyki, w pierwszym terminie zdaje od 10%
do 20% osób ubiegaj¹cych siê o uprawnienia. Wed³ug mnie to nic dziwnego – ma³o kto jest w stanie przez
czterdzieœci minut wytrzymaæ stres zwi¹zany z egzaminem. Na egzaminie trzeba wykonaæ wiele manew-
rów przy zachowaniu odpowiedniej koncentracji, a – jak siê okazuje – najwiêcej osób osi¹ga wynik nega-
tywny po trzydziestej minucie egzaminu. Osoby te zdecydowanie przyczyniaj¹ siê do tworzenia siê du-
¿ych kolejek, s¹ w nich ci, którzy od wielu miesiêcy próbuj¹ zdaæ egzamin. Innym skutkiem d³ugiego
okresu oczekiwania na egzamin jest utrata kontaktu z samochodem po zaliczonym pozytywnie kursie, co
powoduje utrudnienia w trakcie zdawania egzaminu.

Kolejna kwestia to wysokoœæ op³aty za egzamin praktyczny. Dlaczego osoba, która czêsto z kuriozal-
nych przyczyn, bo na przyk³ad nie wskaza³a jakiegoœ elementu przy sprawdzaniu œwiate³ lub silnika,
otrzyma³a negatywn¹ ocenê i egzamin zosta³ przerwany, ponownie ma p³aciæ 118 z³, to jest tyle samo, co
za ca³y egzamin? W opinii spo³ecznej jest to wielce bulwersuj¹ce i ra¿¹co niesprawiedliwe. Uwa¿am, ¿e
nale¿y dokonaæ rozdzia³u op³at za czynnoœci i manewry wykonywane na placu oœrodka egzaminacyjnego
od czêœci egzaminu w ruchu miejskim.

Mam nadziejê, ¿e Pan Minister przychyli siê do moich uwag i w mo¿liwie najkrótszym czasie wprowadzi
poprawki do odpowiednich przepisów prawa.

Z powa¿aniem
Tadeusz Gruszka
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Stanis³awa Jurcewicza

Oœwiadczenie skierowane do ministra kultury i dziedzictwa narodowego Bogdana Zdrojewskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Chcia³bym zasygnalizowaæ Panu Ministrowi wa¿ny problem dotycz¹cy wniosków o dofinansowanie

zadañ w ramach programu „Rozwój infrastruktury i szkolnictwa artystycznego” w zadaniu „Wspó³finan-
sowanie zakupu i modernizacji trwa³ego wyposa¿enia do prowadzenia dzia³alnoœci kulturalnej, w tym
dzia³alnoœci filmowej”.

Program ten dotyczy wszystkich projektów, zarówno du¿ych, regionalnych, o istotnym znaczeniu kul-
turowym, jak i ma³ych, lokalnych. Niestety, projekty lokalne maj¹ niewielkie szanse na wsparcie, mimo
spe³nienia warunków formalnych. Rzeczywiœcie, s¹ one mniej znacz¹ce w perspektywie ogólnokrajowej,
ale bardzo wa¿ne dla ma³ych spo³ecznoœci lokalnych.

Przyk³adem tego typu wniosku jest projekt, który z³o¿y³a Miejska Biblioteka Publiczna – Centrum Kul-
tury w Pieszycach. Projekt ten dotyczy stworzenia sieci informatycznej obejmuj¹cej biblioteki powiatu
dzier¿oniowskiego.

Dlatego zwracam siê do Pana Ministra z proœb¹ o przeanalizowanie mo¿liwoœci wydzielenia œrodków fi-
nansowych na ma³e projekty w ramach wymienionego programu.

Z wyrazami szacunku
Stanis³aw Jurcewicz
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Stanis³awa Jurcewicza

Oœwiadczenie skierowane do ministra Skarbu Pañstwa Aleksandra Grada

Szanowny Panie Ministrze!
W zwi¹zku z licznymi pytaniami od osób, które staraj¹ siê o rekompensatê za pozostawione mienie za-

bu¿añskie, zwracam siê do Pana Ministra z zapytaniem, w jaki sposób i kiedy Ministerstwo Skarbu
Pañstwa zamierza usprawniæ system wyp³at za to mienie. W wielu przypadkach o rekompensaty wystê-
puj¹ osoby w podesz³ym wieku, a d³ugi okres oczekiwania na za³atwienie sprawy wywo³uje ogromne znie-
cierpliwienie i niezadowolenie.

Proszê o informacjê dotycz¹ rozwi¹zania tego problemu.

Z wyrazami szacunku
Stanis³aw Jurcewicz
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Stanis³awa Karczewskiego

Oœwiadczenie skierowane do ministra finansów Jana Vincenta-Rostowskiego.

Sk³adam oœwiadczenie w sprawie obni¿enia akcyzy na benzynê bezo³owiow¹.
Wysokie ceny paliwa w Polsce przyczyni³y siê do wzrostu cen oraz niepokojów spo³ecznych. Obecnie

œrednia cena najpopularniejszej benzyny E95 wynosi 4,55 z³, z czego 1,56 z³ to akcyza, 0,80 z³ – op³ata pa-
liwowa i 0,78 z³ – podatek VAT. Akcyza na 1 l oleju napêdowego wynosi 1,05 z³. Najbardziej pesymistycz-
ne prognozy zapowiadaj¹, ¿e w okresie wakacji ceny benzyny mog¹ siêgn¹æ rzêdu nawet 6 z³.

Dynamiczny wzrost cen paliw spowodowa³ wzrost cen we wszystkich ga³êziach gospodarki. Wysokie ce-
ny ropy na polskim rynku odbijaj¹ siê na bud¿ecie obywateli i zmuszaj¹ ich do oszczêdnoœci. Taka sytuacja
przyczynia siê do zahamowania konsumpcji, a w konsekwencji zmniejszenia wp³ywów do bud¿etu.

Stawka minimalna, okreœlona w tej dyrektywie unijnej, wynosi obecnie 1 tysi¹c 82 z³ na 1 tysi¹c l. Bio-
r¹c pod uwagê fakt, ¿e stawka akcyzy na benzynê bezo³owiow¹ w Polsce to 1 tysi¹c 565 z³ na 1 tysi¹c l,
mo¿na dokonaæ obni¿enia stawki nawet o 483 z³ na 1 tysi¹c l. Co wiêcej, zmniejszenie stawki akcyzy
zmniejszy równie¿ podstawê do naliczania podatku VAT.

Bior¹c to pod uwagê, zwracam siê do Pana Ministra z apelem o podjêcie stosownych dzia³añ. Decyzja
o obni¿eniu akcyzy na benzynê, która poci¹gnie za sob¹ spadek cen paliw, jest priorytetowa i powinna za-
paœæ bez zbêdnej zw³oki.

Z powa¿aniem
Stanis³aw Karczewski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Stanis³awa Karczewskiego

Oœwiadczenie skierowane do minister zdrowia Ewy Kopacz

Sk³adam oœwiadczenie w sprawie prac nad koszykiem œwiadczeñ gwarantowanych.
Wczoraj w mediach ukaza³a siê informacja dotycz¹ca prac nad koszykiem œwiadczeñ gwarantowa-

nych. Wynika z niej, ¿e Ministerstwo Zdrowia ma zamiar stworzyæ nowy katalog œwiadczeñ, a ten opraco-
wany przez poprzedni¹ ekipê wyrzuciæ do koszta.

Prawie rok temu ówczesny minister zdrowia, pan profesor Zbigniew Religa, przedstawi³ opracowany
przez Agencjê Oceny Technologii Medycznych koszyk œwiadczeñ gwarantowanych. Pracowa³o nad nim
kilkuset naukowców, autorytetów polskiej medycyny. Tytaniczna praca przynios³a œwietne opracowa-
nie, na podstawie którego mo¿na w krótkim czasie dokonaæ wyceny poszczególnych procedur medycz-
nych. Ówczesna opozycja – z Pani¹ Minister na czele – oburzona by³a brakiem takiej wyceny i twierdzi³a,
¿e trzeba jej dokonaæ w trybie natychmiastowym.

Szanowna Pani Minister, jestem g³êboko przekonany, ¿e ¿adna ekipa rz¹dowa, maj¹c swój program
i realizuj¹c swoje zamierzenia, nie mo¿e w ca³oœci opieraæ siê na opracowaniach poprzedników. Ale uwa-
¿am równie¿, ¿e nie mo¿na zaprzepaszczaæ dorobku poprzedników. Szkoda naszych pieniêdzy i czasu.

Zwracam siê do Pani Minister z apelem o jak najszybsze dokoñczenie prac nad wycen¹ procedur na
podstawie opracowanego przez poprzedni rz¹d koszyka œwiadczeñ gwarantowanych.

Z powa¿aniem
Stanis³aw Karczewski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Paw³a Klimowicza

Oœwiadczenie skierowane do minister zdrowia Ewy Kopacz

Szanowna Pani Minister!
W zwi¹zku z przyjêciem przez senack¹ Komisjê Zdrowia w dniu 3 czerwca 2008 r. mojego wniosku

o ustanowienie wieloletniego programu inwestycyjnego „Modernizacja Dzieciêcego Szpitala Uniwersy-
teckiego w Krakowie – Prokocimiu”, w imieniu œrodowiska lekarskiego, a tak¿e w³adz samorz¹du wojewó-
dzkiego i gminnego, uprzejmie proszê Pani¹ Minister o uwzglêdnienie tego postulatu ju¿ w 2009 r.

Budowê szpitala w Prokocimiu prowadzono etapami od lat szeœædziesi¹tych. Œrodki na ten cel pocho-
dzi³y z dotacji rz¹du USA, nastêpnie sponsorem szpitala zosta³a amerykañska fundacja Project HOPE.
Dziêki jej wsparciu kontynuowano rozbudowê szpitala, pozyskiwano nowoczesne wyposa¿enie oraz
szkolono lekarzy i pielêgniarki w wiod¹cych oœrodkach medycznych na œwiecie. Pomoc strony amerykañ-
skiej zakoñczy³a siê w 1995 r., kiedy szpital uznano za wystarczaj¹co samodzielny.

Uniwersytecki Szpital Dzieciêcy w Krakowie – Prokocimiu jest szpitalem ostatniej szansy dla najciê¿ej
chorych dzieci z terenu ca³ego kraju. Dzieci leczone s¹ w nim w zakresie wszystkich specjalnoœci pedia-
trycznych i chirurgicznych. Szpital jest jedyn¹ placówk¹ w regionie, w której leczone s¹ najciê¿sze przy-
padki wad wrodzonych, nowotworów, oparzenia, ofiary wypadków oraz wczeœniaki ze skrajnie nisk¹ ma-
s¹ urodzeniow¹.

Znaczna czêœæ szpitala, a przede wszystkim zbudowane ponad czterdzieœci lat temu sale operacyjne
oraz oddzia³y intensywnej terapii nie spe³niaj¹ ju¿ nowoczesnych standardów i musz¹ zostaæ szybko
zmodernizowane. Ze wzglêdu na zakres koniecznych do realizacji przedsiêwziêæ modernizacja szpitala
nie mo¿e zostaæ dokonana w ramach œrodków posiadanych przez jednostkê lub jej organ za³o¿ycielski,
czyli Uniwersytet Jagielloñski.

Wprowadzenie w ¿ycie narodowego wieloletniego programu inwestycyjnego dla Szpitala Uniwersytec-
kiego w Krakowie – Prokocimiu pozwoli³oby w³adzom samorz¹dowym na zaplanowanie na kolejne lata
œrodków bud¿etowych niezbêdnych do kompleksowej odnowy szpitala.

Z powa¿aniem
Pawe³ Klimowicz
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Paw³a Klimowicza

Oœwiadczenie skierowane do ministra obrony narodowej Bogdana Klicha

Szanowny Panie Ministrze!
W zwi¹zku z koniecznoœci¹ opuszczenia przez Policjê Komisariatu IV w Krakowie dotychczas zajmowa-

nej siedziby przy ulicy Mazowieckiej 112 w Krakowie i przeniesieniu siê do tymczasowej siedziby przy uli-
cy Radzikowskiego 29, znajduj¹cej siê zarówno poza terenem Dzielnicy V Krowodrza, jak i Dzielnicy VI
Bronowice oraz Dzielnicy VII Zwierzyniec, rady tych dzielnic wyst¹pi³y do prezydenta miasta Krakowa
o podjêcie wszelkich niezbêdnych dzia³añ maj¹cych na celu przekazanie dzia³ek nr 167/44, 167/45,
167/47, 168 obr 2 Krowodrza na rzecz gminy miejskiej Kraków z przeznaczeniem pod budowê nowych
siedzib Komisariatu IV Policji w Krakowie oraz Stra¿y Miejskiej – Oddzia³ Krowodrza w Krakowie.

Zwracam siê wiêc do Pana Ministra z pytaniem, kiedy wymienione dzia³ki, znajduj¹ce siê aktualnie
w zarz¹dzie Wojska Polskiego, zostan¹ przekazane gminie Kraków, aby w³adze miasta mog³y zrealizowaæ
uchwa³ê podjêt¹ przez rady trzech jego dzielnic.

Z powa¿aniem
Pawe³ Klimowicz
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Paw³a Klimowicza

Oœwiadczenie skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Zwracam siê do Pana Ministra w nastêpuj¹cej sprawie. Miasto Kraków niezwykle dotkliwie odczuwa
brak pó³nocnej obwodnicy, której powstanie pozwoli³oby na zamkniêcie autostradowego ringu wokó³
miasta. To wa¿ne nie tylko ze wzglêdu na uci¹¿liwy ruch tranzytowy, ale tak¿e ze wzglêdu na d³awi¹ce
Kraków korki.

Pó³nocna obwodnica ma mieæ d³ugoœæ oko³o 12 km. Przewidywany koszt jej budowy to blisko miliard
z³otych. Z tego powodu inwestycja ta zdecydowanie przewy¿sza mo¿liwoœci finansowe gminy Kraków oraz
województwa ma³opolskiego. Samorz¹dy te przeznaczy³y 4 miliony z³ na przygotowanie budowy pó³noc-
nej obwodnicy. Wed³ug planów pozwolenie na budowê by³oby gotowe w 2010 r. Ten wysi³ek wskazuje, i¿
lokalnym spo³ecznoœciom niezwykle zale¿y na realizacji tego wa¿nego przedsiêwziêcia.

Dlatego te¿ zwracam siê do Pana Ministra z wnioskiem o wsparcie Krakowa w budowie pó³nocnej ob-
wodnicy. Czy ministerstwo przewiduje finansowe w³¹czenie siê w budowê pó³nocnej obwodnicy dla Kra-
kowa? W jakich latach przewiduje siê budowê tej obwodnicy?

Z powa¿aniem
Pawe³ Klimowicz
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Ryszarda Knosalê

Oœwiadczenie skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Szanowny Panie Ministrze!
W po³owie ubieg³ego roku przyjêto ustawê z dnia 14 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o spó³dzielniach

mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw, DzU Nr 125 poz. 873. Aktem tym dokonano za-
sadniczych zmian, komentowanych zreszt¹ szeroko w mediach, dotycz¹cych miêdzy innymi zasad, na ja-
kich odbywa siê przeniesienie odrêbnej w³asnoœci lokalu.

Pomijam trudnoœci wystêpuj¹ce w trakcie uw³aszczania, zwi¹zane z d³ugotrwa³¹ procedur¹ uregulo-
wania stanu prawnego nieruchomoœci, pragnê jednak zwróciæ uwagê na inny obszar, na którym tak¿e
pojawiaj¹ siê problemy dotycz¹ce wykonawstwa.

Znane s¹ przypadki odmowy wszczêcia przez organy spó³dzielni procedury uw³aszczeniowej, podparte
argumentacj¹, jakoby lokal wskazywany we wniosku nie by³ objêty zakresem przedmiotowym art. 48
ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spó³dzielniach mieszkaniowych – DzU z 2003 r. Nr 119
poz. 1116 ze zmianami. Spó³dzielnie mieszkaniowe w uzasadnieniu swoich decyzji powo³uj¹ siê bowiem
na literalne brzmienie wspomnianego artyku³u, który stanowi, ¿e na pisemne ¿¹danie najemcy spó³dziel-
czego lokalu mieszkalnego, który przed przejêciem przez spó³dzielniê mieszkaniow¹ by³ mieszkaniem
przedsiêbiorstwa pañstwowego, pañstwowej osoby prawnej lub pañstwowej jednostki organizacyjnej,
spó³dzielnia jest obowi¹zana zawrzeæ z nim umowê przeniesienia w³asnoœci lokalu.

Sygnalizowany tu problem dotyczy przypadków, w których mieszkania zosta³y przejête przez
spó³dzielnie na przyk³ad od spó³ki prawa handlowego powsta³ej w wyniku przekszta³cenia przedsiêbior-
stwa pañstwowego. Przedmiotowe przejêcie nieruchomoœci znalaz³o swoje umocowanie prawne w usta-
wie z dnia 12 paŸdziernika 1994 r. o zasadach przekazywania zak³adowych budynków mieszkalnych
przez przedsiêbiorstwa pañstwowe – DzU Nr 119 poz. 567 ze zmianami. W akcie tym stwierdza siê, ¿e na
zasadach okreœlonych ustaw¹ dla przekazywania spó³dzielniom mieszkaniowym gruntów zabudowa-
nych budynkami mieszkalnymi przez przedsiêbiorstwa pañstwowe mo¿e odbywaæ siê równie¿ przekazy-
wanie tego typu nieruchomoœci przez spó³ki handlowe. Z tego wynika, ¿e niezale¿nie od tego, jaka by³a
forma prawna podmiotu, który dokonywa³ przekazania nieruchomoœci na rzecz spó³dzielni mieszkanio-
wej, czynnoœæ ta odbywa³a siê, zgodnie z ustaw¹, na takich samych zasadach. Niemniej jednak spó³dziel-
nie mieszkaniowe staj¹ na stanowisku, i¿ jedynie w przypadku lokali przejêtych przez spó³dzielnie bezpo-
œrednio od podmiotów wymienionych expressis verbis w art. 48 ust. 1 przys³uguje najemcy roszczenie
o przeniesienie w³asnoœci lokalu. Œcis³a interpretacja tego przepisu dopuszcza wszczêcie procedury uw-
³aszczeniowej jedynie w odniesieniu do lokali stanowi¹cych przed przejêciem w³asnoœæ przedsiêbiorstwa
pañstwowego, pañstwowej osoby prawnej lub pañstwowej jednostki organizacyjnej. Tym samym w gor-
szym po³o¿eniu znajduj¹ siê ci najemcy, których mieszkania przejête zosta³y przez spó³dzielnie mieszka-
niowe od spó³ek prawa handlowego, innych spó³dzielni czy na przyk³ad jednostek samorz¹du terytorial-
nego, a pierwotnie te¿ by³y w³asnoœci¹ podmiotów wskazanych w art. 48. W tym przypadku ewentualne
nabycie lokalu jest mo¿liwe, ale ju¿ nie na warunkach preferencyjnych, jak w przypadku pierwszej grupy
podmiotów, lecz po cenach rynkowych.

Opisany stan rzeczy zdaje siê staæ w oczywistej sprzecznoœci z zasad¹ równoœci obywateli wobec pra-
wa. W mojej ocenie przepis ten poprzez swój zawê¿ony zakres dyskryminuje czêœæ lokatorów spó³dzielni,
którzy zajmuj¹ mieszkania przejête od spó³ek prawa handlowego, w tym na podstawie umowy najmu. Lo-
katorzy ci ponosz¹ wszystkie ciê¿ary funkcjonowania spó³dzielni, wnosz¹ op³aty jak pozostali cz³onkowie
spó³dzielni, ale jednoczeœnie nie s¹ zrównani z nimi w prawach. Osoby te nie mia³y ¿adnego wp³ywu na
formê organizacyjn¹ podmiotu, który administrowa³ zajmowanymi przez nie mieszkaniami, stanowi¹cy-
mi pierwotnie w³asnoœæ przedsiêbiorstwa pañstwowego, przed przejêciem ich przez spó³dzielnie.

W zwi¹zku z tym zasadne jest postawienie pytania, czy dzia³ania spó³dzielni, które opisa³em, s¹ zgodne
z prawem, a jeœli tak, to czy Pana resort zamierza podj¹æ inicjatywê ustawodawcz¹ w celu zmiany przed-
miotowych, krzywdz¹cych, regulacji.

Z wyrazami szacunku
Ryszard Knosala
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Ryszarda Knosalê

Oœwiadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra gospodarki Waldemara Pawlaka

Szanowny Panie Premierze!
W dniu 1 czerwca 2008 r. rozpocz¹³ siê pó³roczny okres, w którym przedsiêbiorcy, importerzy oraz inne

podmioty wykorzystuj¹ce w swojej dzia³alnoœci substancje chemiczne zobowi¹zani s¹ do dokonania ich
tak zwanej wstêpnej rejestracji w systemie REACH, zgodnie z rozporz¹dzeniem (WE) nr 1907/2006 Par-
lamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleñ
i stosowanych ograniczeñ w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemika-
liów. Jest to pocz¹tkowy etap niezwykle istotnego pod wieloma wzglêdami procesu budowy wspólnotowe-
go instrumentu s³u¿¹cego do rejestracji, oceny, udzielania zezwoleñ i ograniczeñ w zakresie wykorzysty-
wania chemikaliów. System, poprzez wdro¿enie jednolitych uregulowañ w zakresie wykorzystywania
substancji chemicznych, ma siê przyczyniæ miêdzy innymi do poprawy ochrony zdrowia ludzkiego,
ochrony œrodowiska naturalnego oraz rozwoju rynku wewnêtrznego.

Z uwagi na niezwyk³¹ z³o¿onoœæ problematyki dotycz¹cej budowy systemu przepisy wspólnotowe prze-
widuj¹ objêcie wymienionych podmiotów okresami przejœciowymi. W zale¿noœci od rodzaju oraz tona¿u
rejestrowanej substancji okres ten mo¿e trwaæ nawet do jedenastu lat. W tym czasie mo¿liwe bêdzie kon-
tynuowanie dotychczasowej dzia³alnoœci oraz dope³nienie formalnoœci niezbêdnych do dokonania reje-
stracji w³aœciwej. Jednak¿e skorzystanie z okresów przejœciowych mo¿liwe jest, poza nielicznymi wyj¹t-
kami, jedynie pod warunkiem dokonania do dnia 1 grudnia 2008 r. rejestracji wstêpnej. Uchybienie te-
mu terminowi stworzy po stronie przedsiêbiorców powa¿ne ryzyko niedope³nienia obowi¹zku rejestracji
w³aœciwej, a w konsekwencji pozbawi ich legalnej mo¿liwoœci produkcji, importu czy te¿ wykorzystywa-
nia takich substancji. Dzia³ania podejmowane z pogwa³ceniem tych regulacji, a wiêc bez rejestracji w sy-
stemie REACH, mog¹ w konsekwencji spowodowaæ na³o¿enie dotkliwych kar finansowych, a w skraj-
nych przypadkach nawet wydanie zakazu prowadzenia dzia³alnoœci.

Polski przemys³ chemiczny charakteryzuje siê stosunkowo du¿ym rozdrobnieniem, przez co niew¹t-
pliwie utrudnione jest w³aœciwe poinformowanie wszystkich podmiotów. W zwi¹zku z tym istniej¹ uzasa-
dnione obawy, ¿e wielu rodzimych przedsiêbiorców, szczególnie ma³ych i œrednich, nie otrzyma³o jeszcze
wiadomoœci o objêciu ich dzia³alnoœci wskazanymi regulacjami. W efekcie mog¹ oni nie zd¹¿yæ dope³niæ
formalnoœci rejestracyjnych w wymaganym terminie, przez co znajd¹ siê w zdecydowanie gorszym po³o-
¿eniu w porównaniu z podmiotami korzystaj¹cymi z okresów przejœciowych. W wariancie pesymistycz-
nym skutkiem tego mo¿e byæ trwa³e wyeliminowanie czêœci podmiotów z rynku.

Za³o¿enia, które towarzyszy³y przyjêciu przywo³anego na wstêpie rozporz¹dzenia, opiera³y siê miêdzy
innymi na zasadzie niedyskryminowania ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw we wdra¿aniu systemu.
Chcia³bym zatem prosiæ Pana Premiera o podjêcie zintensyfikowanych dzia³añ informacyjnych, ma-
j¹cych na celu dotarcie do jak najszerszego krêgu osób zainteresowanych, w szczególnoœci zaœ do wspo-
mnianych ju¿ wielokrotnie ma³ych i œrednich przedsiêbiorców, których dotyczy ten problem.

Z wyrazami szacunku
Ryszard Knosala
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Stanis³awa Koguta

Oœwiadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra spraw wewnêtrznych i admini-
stracji Grzegorza Schetyny

Szanowny Panie Premierze!
Zwracam siê do Pana jako sprawozdawca Komisji Gospodarki Narodowej w sprawie ustawy o ustano-

wieniu „Programu modernizacji Policji, Stra¿y Granicznej, Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej i Biura Ochrony
Rz¹du w latach 2007–2009”.

W ostatnich dniach uczestniczy³em w obchodach siedemnastolecia istnienia Karpackiego Oddzia³u
Stra¿y Granicznej. Przygl¹da³em siê dwukrotnie æwiczeniom jednostki Zarz¹du Zabezpieczenia Dzia³añ
SG w Nowym S¹czu, realizuj¹cej zadania specjalne. Przeprowadzone z najwy¿szym profesjonalizmem
æwiczenia uœwiadomi³y mi, jak bardzo dobrze wyszkoleni specjaliœci chroni¹ bezpieczeñstwo obywateli
Rzeczypospolitej Polskiej.

Zaciekawi³ mnie jako cz³owieka, który odby³ niegdyœ zasadnicz¹ s³u¿bê wojskow¹, interesuj¹cego siê
stanem polskiej armii i innych s³u¿b mundurowych, rodzaj broni u¿ytej dwukrotnie podczas æwiczeñ
funkcjonariuszy w Starym S¹czu i Stró¿ach. Zwróci³a na to moj¹ uwagê postronna osoba przygl¹daj¹ca
siê przeprowadzanej akcji. Specjaliœci bior¹cy udzia³ w æwiczeniach wyposa¿eni byli w pistolety maszy-
nowe typu PM 98. Wedle mojej wiedzy, ¿adna ze s³u¿b mundurowych w Europie, dzia³aj¹ca na podobnym
poziomie operacyjnym, nie pos³uguje siê ju¿ tego typu broni¹. Wyposa¿enie funkcjonariuszy, którzy bêd¹
braæ udzia³ w wyj¹tkowo odpowiedzialnych zadaniach, dziœ jest ju¿ przestarza³e.

Szanowny Panie Premierze, zwracam siê z proœb¹ o doposa¿enie III Wydzia³u Zabezpieczenia Dzia³añ
Komedy G³ównej Stra¿y Granicznej w Nowym S¹czu w nowoczeœniejsze i bardziej niezawodne pistolety ma-
szynowe. Proszê o zakup niezbêdnego sprzêtu w iloœci koniecznej dla wspomnianej jednostki. Koszt zaku-
pu jednego pistoletu to oko³o 12 tysiêcy z³. Proszê tak¿e rozwa¿yæ mo¿liwoœæ doposa¿enia jednostki w nowy
samochód specjalistyczny, przystosowany do potrzeb funkcjonariuszy.

Mamy dobrze wyszkolonych specjalistów realizuj¹cych zadania w zakresie porz¹dku i bezpieczeñstwa
publicznego. S¹ oni chlub¹ naszej ojczyzny. Obywatele mog¹ czuæ siê bezpieczni wiedz¹c, ¿e s¹ nale¿ycie
chronieni na terenie Rzeczypospolitej. Bezpieczeñstwo i ¿ycie ludzkie s¹ bezcenne.

Uœwiadomiony co do zadañ Stra¿y Granicznej dziêki uczestnictwu we wspomnianych obchodach sie-
demnastolecia jej istnienia, chcê zapytaæ tak¿e o to, w jakim kierunku po wejœciu do strefy Schengen bê-
dzie organizowana i rozwijana struktura Stra¿y Granicznej, wyj¹tkowo dobrze przygotowanej do realiza-
cji zadañ specjalnych formacji policyjnej.

Stanis³aw Kogut
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Stanis³awa Koguta

Oœwiadczenie skierowane do ministra sportu i turystyki Miros³awa Drzewieckiego

Szanowny Panie Ministrze!
Sport osób niepe³nosprawnych jest bardzo wa¿nym elementem rehabilitacji fizycznej, czynnikiem

wspieraj¹cym psychicznie i sposobem uspo³ecznienia osób dotkniêtych przez los ograniczeniem rucho-
wym. Ruch paraolimpijski przynosi prócz po¿ytków odczuwanych przez samych zainteresowanych tak¿e
wymierne, obiektywne korzyœci w zakresie interesu publicznego. Z tego powodu wymaga on zdecydowa-
nego poparcia ze strony w³adz publicznych.

Przekazujê Panu Ministrowi koncepcjê reformy w zakresie opieki lekarskiej nad sportowcami parao-
limpijczykami z proœb¹ o rozwa¿enie jej zastosowania
Proszê o zapoznanie siê z tym materia³em (MZ-ZP-D-070-8681-2/KC/08) i informacjê, czy widzi Pan
mo¿liwoœæ wdro¿enia tej koncepcji.

Z powa¿aniem
Stanis³aw Kogut

Do wiadomoœci ministra zdrowia
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Marka Konopkê

Oœwiadczenie skierowane do ministra sprawiedliwoœci, prokuratora generalnego RP Zbigniewa
Æwi¹kalskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Jestem senatorem pochodz¹cym z województwa warmiñsko-mazurskiego. Jak Panu Ministrowi wia-

domo, jest to region obci¹¿ony historycznie. Jedn¹ z konsekwencji zasz³oœci historycznych, do dziœ bu-
dz¹cych niepokój wœród mieszkañców Warmii i Mazur, jest kwestia roszczeñ obywateli niemieckich.

W obecnym czasie przed polskimi s¹dami tocz¹ siê kolejne sprawy s¹dowe o odszkodowania z powódz-
twa niemieckiego. Niestety, proces ten ma tendencjê wzrostow¹. Ka¿da z tych spraw podsyca emocje i wy-
wo³uje trwogê wœród mieszkañców naszego regionu. Wœród ludnoœci osiedlonej na maj¹tku porzuconym
dobrowolnie przez by³ych w³aœcicieli pochodzenia niemieckiego rodzi siê pytanie o jutro, o przysz³oœæ ich
oraz ich dzieci.

W mojej ocenie obywatele polscy, dzia³aj¹cy w dobrej wierze, nie mog¹ dziœ ponosiæ negatywnych skut-
ków interpretacji prawnych oraz nieœcis³oœci przepisów prawa. Pañstwo ma obowi¹zek zapewniæ poczu-
cie bezpieczeñstwa swoim obywatelom, w tym poczucie bezpieczeñstwa ich w³asnoœci.

Zdajê sobie sprawê, ¿e poruszona problematyka nie jest kwesti¹ prost¹. Szanujê i respektujê zasadê
niezawis³oœci s¹dów, jednak¿e zaufanie, jakim obdarzy³o nas spo³eczeñstwo, zobowi¹zuje do skutecz-
nych dzia³añ w obronie jego praw. Dlatego te¿ zwracam siê do Pana Ministra z proœb¹ o odpowiedŸ na na-
stêpuj¹ce pytania.

Jakie dzia³ania podj¹³ lub zamierza podj¹æ rz¹d polski w obronie praw maj¹tkowych wobec rosn¹cej li-
czby powództw obywateli niemieckich?

Jakie plany ma Ministerstwo Sprawiedliwoœci wobec realnego zagro¿enia wyp³aty przez Skarb Pañ-
stwa odszkodowañ z tytu³u ¿¹dañ rewindykacyjnych?

Jakie kroki poczyni³ rz¹d polski, by uregulowaæ kwestie prawne dotycz¹ce poruszonej wy¿ej tematyki?
A mo¿e nie ma powodów do takich obaw?

Z wyrazami szacunku
Marek Konopka
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Norberta Krajczego

Oœwiadczenie skierowane do minister zdrowia Ewy Kopacz

W imieniu Stowarzyszenia Mened¿erów Opieki Zdrowotnej STOMOZ oraz przedstawicieli okrêgowych
izb lekarskich zwracam siê do Pani Minister z zapytaniem dotycz¹cym nierównego traktowania podmio-
tów, w tym przypadku niepublicznych zak³adów opieki zdrowotnej oraz gabinetów prywatnych, poprzez
niewprowadzenie tylko dla tych podmiotów rozporz¹dzenia podobnego do tego, które obowi¹zuje w publi-
cznej s³u¿bie zdrowia. Chodzi o rozporz¹dzenie ministra zdrowia z 10 listopada 2006 r. w sprawie wyma-
gañ, jakim powinny odpowiadaæ pod wzglêdem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urz¹dzenia za-
k³adów opieki zdrowotnej – DzU Nr 213 poz. 1568. Wed³ug tego rozporz¹dzenia termin dostosowania
publicznych zak³adów opieki zdrowotnej zosta³ przed³u¿ony do 31 grudnia 2012 r.

Na ogólnopolskim zjeŸdzie lekarzy Pani Minister poinformowa³a – co podnosz¹ lekarze z okrêgowych
izb lekarskich – ¿e Ministerstwo Zdrowia wyda rozporz¹dzenie, które obowi¹zywa³oby te¿ w przypadku
niepublicznych zak³adów opieki zdrowotnej i gabinetów prywatnych i wyd³u¿y³oby termin dostosowania
do wymagañ, jakim powinny odpowiadaæ pod wzglêdem fachowym i sanitarnym pomieszczenia
i urz¹dzenia zak³adów opieki zdrowotnej, gdy¿ niewprowadzenie tego rozporz¹dzenia powoduje, ¿e nowe
warunki w przypadku gabinetów prywatnych obowi¹zuj¹ od czerwca bie¿¹cego roku.

Proszê Pani¹ Minister o zajêcie stanowiska w tej sprawie.

Z powa¿aniem
Norbert Krajczy
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Norberta Krajczego

Oœwiadczenie skierowane do minister zdrowia Ewy Kopacz

W imieniu Stowarzyszenia Mened¿erów Ochrony Zdrowia, dyrektorów zak³adów opieki zdrowotnej,
zwracam siê do Pani Minister z proœb¹ o zajêcie siê tematem nierównego traktowania zarz¹dzanych przez
nich podmiotów – SPZOZ. Dyrektorzy dobrze zarz¹dzaj¹cy placówkami ochrony zdrowia i przez to niema-
j¹cy d³ugów s¹ jednoczeœnie karani przez rz¹dz¹cych, gdy¿ nie otrzymuj¹ dodatkowych œrodków, tak jak
jednostki zad³u¿one.

Dotyczy to tak zwanej ustawy 203, w przypadku której dyrektorzy jednostek, którzy wyp³acili praco-
wnikom nale¿ne podwy¿ki, a nastêpnie chcieli poprzez rozprawy s¹dowe zwrotu swoich nak³adów, wska-
zuj¹c przy tym ministra skarbu czy ministra finansów, zwrotu poniesionych nak³adów nie otrzymali.

Dokonywano ju¿ dwukrotnych odd³u¿eñ placówek s³u¿by zdrowia i wówczas te¿ dobrze zarz¹dzane je-
dnostki nie mia³y przekazywanych œrodków finansowych w ramach tak zwanej restrukturyzacji. Milio-
nowe dotacje otrzymywa³y tylko szpitale zad³u¿one. Obecny rz¹d proponuje odd³u¿enie placówek ochro-
ny zdrowia, a nastêpnie przekszta³cenie w spó³ki prawa handlowego. Tak¿e i tutaj dla niezad³u¿onych je-
dnostek ochrony zdrowia nie ma ¿adnych planów. Czy za dobre zarz¹dzanie otrzymaj¹ one dodatkowe
œrodki finansowe na zakup sprzêtu lub nowe inwestycje?

Z przedstawionych sytuacji wynika, ¿e dobrze zarz¹dzane jednostki regularnie s¹ karane i od kolej-
nych ekip rz¹dowych nie otrzymuj¹ niezbêdnych im œrodków finansowych, które mog³yby przeznaczyæ
na podwy¿ki p³ac czy na amortyzacjê sprzêtu medycznego.

Proszê o zajêcie siê tym tematem.

Z powa¿aniem
Norbert Krajczy
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego

oraz senatora Macieja Grubskiego

Oœwiadczenie skierowane do ministra obrony narodowej Bogdana Klicha

Szanowny Panie Ministrze!
£ódzki Klub Garnizonowy od koñca 2005 r. ma now¹ siedzibê w budynku nr 3 kompleksu nr K4645

przy ulicy �ród³owej 52 w £odzi. Budynek ten od pocz¹tku wymaga³ remontu i tak¹ te¿ decyzjê podjê³o Mi-
nisterstwo Obrony Narodowej, umieszczaj¹c w centralnym planie remontów nieruchomoœci (zadanie in-
westycyjne nr 11081) tak zwan¹ adaptacjê budynku przy ulicy �ród³owej 52 na klub garnizonowy.

Rejonowy Zarz¹d Infrastruktury w Bydgoszczy zleci³ wykonanie projektu adaptacji budynku firmie cy-
wilnej, co zosta³o zrealizowane. Zosta³ zatwierdzony równie¿ program organizacyjno-u¿ytkowy przebu-
dowy pomieszczeñ budynku nr 3, uzyskano bowiem wszystkie potrzebne pozwolenia i opinie. Okaza³o siê
jednak, ¿e brakuje œrodków finansowych na zabezpieczenie realizacji tego zadania. Decyzjê, w wyniku
której dosz³o do tej sytuacji, podjêto na szczeblu Departamentu Infrastruktury MON w lutym 2007 r. Do
dzisiaj nie podano konkretnych i sensownych wyjaœnieñ, jakie by³y przes³anki tej decyzji, samo zaœ
stwierdzenie o braku œrodków finansowych nie jest w naszym mniemaniu wystarczaj¹c¹ argumentacj¹.
Podejmuj¹c tak¹ decyzjê, nie podano równie¿ informacji, kiedy mo¿liwe bêdzie rozpoczêcie prac adapta-
cyjnych budynku.

Decyzjê o adaptacji budynku podjê³o Dowództwo Wojsk L¹dowych w Warszawie. W ubieg³ym roku na-
st¹pi³a reorganizacja struktur, w wyniku której kluby garnizonowe zosta³y podporz¹dkowane poprzez
okrêgi wojskowe Inspektoratowi Wsparcia Si³ Zbrojnych w Bydgoszczy.

W zwi¹zku z powy¿szym zwracamy siê do Pana Ministra z pytaniem, czy nowe rozwi¹zania organizacyj-
ne mia³y wp³yw na to, ¿e gotowe i zatwierdzone projekty zosta³y schowane do szuflady.

Szanowny Panie Ministrze, Klub Garnizonowy jest niezwykle wa¿ny dla œrodowiska ³ódzkiego. Dlatego
uprzejmie prosimy Pana Ministra o podjêcie decyzji, która umo¿liwi szybkie rozpoczêcie modernizacji
Klubu Garnizonowego w £odzi.

Z powa¿aniem
Maciej Grubski
Krzysztof Kwiatkowski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego

oraz senatora Macieja Grubskiego

Oœwiadczenie skierowane do minister zdrowia Ewy Kopacz

Szanowna Pani Minister!
W zwi¹zku z niepokoj¹cymi informacjami otrzymanymi od przedstawicieli Stowarzyszenia Chorych na

MPS i Choroby Rzadkie, dotycz¹cymi leczenia rzadkich chorób przemian metabolicznych, zwracamy siê
do Pani Minister z uprzejm¹ proœb¹ o umieszczenie leku Myozyme na liœcie leków refundowanych.

Wyra¿amy rozczarowanie brakiem aktywnej polityki pañstwa wobec problemu finansowania terapii
chorób rzadkich. Brak dzia³añ ze strony polskich w³adz skutkuje ograniczaniem dostêpu do leczenia ra-
tuj¹cego ¿ycie pacjentom.

Pomimo pozytywnych opinii dotycz¹cych terapii lekiem Myozyme, wydanych przez takie instytucje jak
FDA w USA czy EMEA w UE, w Polsce piêtnastu pacjentów cierpi¹cych na chorobê Pompego niestety na-
dal, od jesieni 2006 r., czeka na decyzjê o uruchomieniu programu terapeutycznego zapewniaj¹cego ra-
tuj¹c¹ ¿ycie terapiê. W Polsce bez uzasadnienia odwleka siê decyzjê, choæ inni europejscy p³atnicy publi-
czni ju¿ dawno rozpoczêli terapiê pacjentów dotkniêtych t¹ chorob¹. Obecnie w krajach Unii Europej-
skiej leczeniem objêtych jest ponad piêæset osób, z których ponad 89% to pacjenci z póŸn¹ postaci¹ cho-
roby. W po³owie 2007 r. Ministerstwo Zdrowia skierowa³o do Agencji Oceny Technologii Medycznych pro-
œbê o wydanie rekomendacji dotycz¹cej wdro¿enia programu terapeutycznego. W dniu 4 lutego 2008 r.
Rada Konsultacyjna AOTM zdecydowa³a siê rekomendowaæ finansowanie leczenia „nowo rozpoznanej
i niemowlêcej postaci” choroby Pompego. Jak nam przekazano w Ministerstwie Zdrowia, przedstawiciele
resortu zdrowia poinformowali Radê Konsultacyjn¹ AOTM, ¿e ze wzglêdu na trudnoœci z jasn¹ interpreta-
cj¹ pojêcia „nowo rozpoznana postaæ choroby” rekomendacja nie mo¿e byæ zaakceptowana. Ministerstwo
poprosi³o o pilne wydanie, podczas najbli¿szego posiedzenia rady, nowej rekomendacji, nie dyskryminu-
j¹cej ¿adnej z grup pacjentów. Stowarzyszenie MPS otrzyma³o równie¿ zapewnienie, ¿e ministerstwo za-
dba o pilne i pozytywne zakoñczenie sprawy.

Maj¹c to na uwadze, z wielk¹ nadziej¹ oczekiwaliœmy na posiedzenie rady AOTM. Tymczasem, jak siê
dowiedzieliœmy, ani w dniu 1 kwietnia bie¿¹cego roku, ani te¿ póŸniej na posiedzeniu rady AOTM temat
choroby Pompego nie by³ poruszany. Obawiamy siê, ¿e procedura wniesienia tematu choroby Pompego
pod obrady rady mo¿e trwaæ nastêpnych kilka miesiêcy, a w przypadku tej choroby trwa i tak ju¿ stanow-
czo za d³ugo, bo a¿ od jesieni 2006 r.

Dnia 15 maja 2008 r. Stowarzyszenie Chorych na Mukopolisacharydozê i Choroby Rzadkie zorganizo-
wa³o demonstracjê przed Kancelari¹ Prezesa Rady Ministrów, domagaj¹c siê refundacji leków ratuj¹cych
¿ycie zrzeszonym w stowarzyszeniu dzieciom. W demonstracji wziê³o udzia³ oko³o dwustu osób. Podczas
pikiety demonstruj¹cy spotkali siê z przedstawicielem rz¹du, podsekretarzem stanu w Ministerstwie
Zdrowia, panem Markiem Twardowskim, który obieca³ rych³e rozwi¹zanie problemu. Ka¿dy dzieñ zw³oki
w stosowaniu leku powoduje nieodwracalne uszkodzenia komórek organizmu ludzkiego, dlatego bardzo
krzywdz¹ce s¹ przed³u¿aj¹ce siê procedury administracyjne przeprowadzane przez Ministerstwo Zdro-
wia i Agencjê Oceny Technologii Medycznych.

Szanowna Pani Minister, uprzejmie prosimy o jak najszybsze rozwi¹zanie naœwietlonego problemu,
gdy¿ ka¿dy dzieñ zw³oki tragicznie odbija siê na zdrowiu pacjentów.

Z powa¿aniem
Maciej Grubski
Krzysztof Kwiatkowski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego

oraz senatora Macieja Grubskiego

Oœwiadczenie skierowane do minister zdrowia Ewy Kopacz

Szanowna Pani Minister!
Z du¿ym niepokojem przyjmujemy kierowane do nas przez dyrektorów szpitali informacje dotycz¹ce mo¿-

liwoœci wyst¹pienia po 1 lipca 2008 r. problemów z rozliczeniem zrealizowanych œwiadczeñ zdrowotnych.
Zgodnie z podan¹ na stronach Narodowego Funduszu Zdrowia informacj¹, od 1 lipca 2008 r. zostanie

wprowadzony nowy system rozliczania œwiadczeñ medycznych. System ten ma byæ oparty na wzorowa-
nych na angielskim HRG jednorodnych grupach pacjentów. W trosce o zachowanie p³ynnoœci finansowej
szpitali pytamy kierownictwo Ministerstwa Zdrowia, czy resort jest w posiadaniu informacji o stopniu do-
stosowania systemów informatycznych szpitali do tego modelu rozliczeniowego. W szczególnoœci istotne
jest, czy najwiêksze szpitale w Polsce bêd¹ w stanie po 1 lipca 2008 r. bezproblemowo przekazywaæ do
NFZ sprawozdawania dotycz¹ce wykonanych us³ug medycznych. Czy resort zdrowia z uwagi na funkcjê
nadzoru nad NFZ posiada informacje o ewentualnych rozwi¹zaniach alternatywnych, jakie mo¿na wpro-
wadziæ w przypadku k³opotów z systemami informatycznymi posiadanymi przez szpitale?

Z wyrazami szacunku
Krzysztof Kwiatkowski
Maciej Grubski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Andrzeja Misio³ka

Oœwiadczenie skierowane do ministra finansów Jana Vincenta-Rostowskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Na terenie Polski wiele podmiotów gospodarczych realizuje inwestycje polegaj¹ce na budowie sieci wo-

doci¹gowo-kanalizacyjnych, ciep³owniczych i innych. Czêsto jednak¿e bywa, ¿e budowa tych sieci napo-
tyka na trudnoœci zwi¹zane z brakiem mo¿liwoœci uzyskania zgody od w³aœcicieli nieruchomoœci na
umiejscowienie na ich terenie powy¿szych urz¹dzeñ. Dzieje siê tak dlatego, i¿ aby przeprowadziæ inwe-
stycje przez nieruchomoœci, odpowiedni organ (wójt, burmistrz, starosta, prezydent miasta) jest zmuszo-
ny wydaæ decyzjê w trybie przepisów k.p.a. o przeprowadzeniu przez teren nieruchomoœci sieci, o których
mowa powy¿ej. W takiej sytuacji w³aœcicielowi nieruchomoœci lub jej wieczystemu u¿ytkownikowi przy-
s³uguje odszkodowanie na podstawie art. 128–135 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieru-
chomoœciami. Odszkodowanie to na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 29 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o po-
datku dochodowym od osób fizycznych jest zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Z tak¹ sam¹ sytuacj¹ mamy do czynienia w przypadku opisanym w art. 124 ustawy o gospodarce nie-
ruchomoœciami, a wiêc w sytuacji ograniczenia, w drodze decyzji w³aœciwego organu, sposobu korzysta-
nia z nieruchomoœci w celu przeprowadzenia na niej omawianych urz¹dzeñ. Innymi s³owy, w przypadku
braku zgody w³aœciciela lub wieczystego u¿ytkownika na przeprowadzenie przez jego nieruchomoœæ
omawianych urz¹dzeñ, przys³uguje mu odszkodowanie, które jest zwolnione z podatku dochodowego od
osób fizycznych. Jednak¿e wówczas, gdy strony, a wiêc organ gminy oraz w³aœciciel nieruchomoœci, doj-
d¹ do porozumienia i zawr¹ w przedmiotowym zakresie umowê, to zgodnie z ustaw¹ o podatku dochodo-
wym od osób fizycznych uzyskane w ten sposób przez w³aœciciela nieruchomoœci odszkodowanie stanowi
przychód podlegaj¹cy opodatkowaniu. W obu przytoczonych przypadkach wysokoœæ odszkodowania jest
ustalana na podstawie opinii bieg³ego rzeczoznawcy, a tym samym w odniesieniu do tej samej nierucho-
moœci jego wysokoœæ za ka¿dym razem bêdzie taka sama. Oczywiœcie w³aœciciele nieruchomoœci, zdaj¹c
sobie z tego sprawê, celowo nie wyra¿aj¹ zgody na przeprowadzanie przez swoje grunty instalacji, aby za-
trzymaæ dla siebie kwotê odszkodowania bez pomniejszania jej o podatek dochodowy, który byliby zobo-
wi¹zani zap³aciæ, gdyby wyrazili zgodê na inwestycje w drodze rokowañ. Sytuacja taka powoduje przewle-
kanie inwestycji w czasie, co z kolei ma wp³yw na uzyskiwanie œrodków z Unii Europejskiej, a tak¿e na re-
alizacjê zadañ inwestycyjnych gminy.

Proszê o poinformowanie, jakie kroki zamierza podj¹æ Ministerstwo Finansów w celu zlikwidowania
tego dualizmu, jako ¿e Ÿród³em korzyœci dla w³aœciciela nieruchomoœci jest w obu przypadkach skarb
gminy, a wysokoœæ odszkodowania w stosunku do konkretnej nieruchomoœci jest taka sama, zale¿na od
jej wielkoœci lub po³o¿enia.

Proszê równie¿ o rozwa¿enie mo¿liwoœci zmiany przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fi-
zycznych w taki sposób, aby osoby, które uzyska³y odszkodowanie, obojêtne, w jakim trybie, a wiêc
w omawianym przypadku tak¿e te, które otrzyma³y odszkodowanie w wyniku zawartej ugody, mog³y ko-
rzystaæ ze zwolnieñ z podatku dochodowego.

Z powa¿aniem
Andrzej Misio³ek
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Ireneusza Niewiarowskiego

Oœwiadczenie skierowane do ministra kultury i dziedzictwa narodowego Bogdana Zdrojewskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Z du¿ym zaniepokojeniem przyj¹³em informacjê o odrzuceniu z przyczyn formalnych wniosku

nr 3759/08 Zespo³u Szkó³ Plastycznych w Kole dotycz¹cego wykonania inwestycyjnych prac konserwa-
torsko-budowlanych w zespole pa³acowo-parkowym w Koœcielcu. Wniosek Zespo³u Szkó³ Plastycznych
w Kole zosta³ z³o¿ony do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Dziedzi-
ctwo kulturowe”, priorytet 1 „Rewaloryzacja zabytków nieruchomych i ruchomych”.

W ubieg³ym roku decyzj¹ starosty kolskiego zespó³ pa³acowo-parkowy w Koœcielcu przekazany zosta³
w trwa³y zarz¹d Zespo³owi Szkó³ Plastycznych w Kole.

Zabytkowy pa³ac w Koœcielcu z lat siedemdziesi¹tych i osiemdziesi¹tych XIX wieku, wybudowany
z fundacji hrabiów Kreutzów i otoczony siedemnastohektarowym parkiem z licznymi pomnikami przyro-
dy, okaza³ym stawem oraz zabytkowymi obiektami dawnej architektury ogrodowej (ruiny romantyczne,
meczet i minaret, sztuczna grota wy³o¿ona tufem wulkanicznym sprowadzonym z Sycylii), jest jednym
z naj³adniejszych obiektów zabytkowych wschodniej Wielkopolski. Do czasu przekazania przez starostê
kolskiego pa³acu w Koœcielcu Zespo³owi Szkó³ Plastycznych w Kole mieœci³ siê w nim Oddzia³ Zamiejsco-
wy Wielkopolskiego Oœrodka Doradztwa Rolniczego. Po likwidacji siedziby oddzia³u w pa³acu w Koœcielcu
i przeniesieniu jej do budynku bursy szkolnej w Kole pa³ac pozosta³ bez faktycznego gospodarza, wymon-
towano ogrzewanie, budynek stoi bez nadzoru i stopniowo niszczeje. Najwiêksze zagro¿enie stwarza chy-
l¹ca siê ku upadkowi pa³acowa wie¿a. W trakcie likwidowania Oddzia³u Zamiejscowego Wielkopolskiego
Oœrodka Doradztwa Rolniczego w Koœcielcu i przekazywania pa³acu Zespo³owi Szkó³ Plastycznych w Kole
zarówno ze strony starosty kolskiego, jak i przedstawicieli Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowe-
go pada³y zapewnienia, ¿e pa³ac ju¿ w 2008 r. zostanie objêty pracami konserwatorsko-remontowymi.
Obecna sytuacja stawia realizacjê tych obietnic pod du¿ym znakiem zapytania, co musi budziæ zaniepo-
kojenie dalszymi losami koœcieleckiego pa³acu.

Ponadto pa³ac w Koœcielcu – oprócz tego, ¿e wymaga szybkiego i generalnego remontu – nie jest przysto-
sowany do pe³nienia funkcji obiektu dydaktycznego, brakuje tam zaplecza internatowego, nie ma te¿ sali
gimnastycznej. Bêdzie on wymaga³ dodatkowych, poza pracami konserwatorskimi, nak³adów inwestycyj-
nych. Chc¹c przenieœæ Zespó³ Szkó³ Plastycznych w Kole do pa³acu w Koœcielcu, nale¿y tak¿e wzi¹æ pod
uwagê to, ¿e obiekt ten powinien ³¹czyæ wówczas funkcjê placówki dydaktycznej z funkcj¹ zabytkowego pa-
³acu, udostêpnianego zwiedzaj¹cym, gdy¿ pa³ac w Koœcielcu wpisany jest na mapê zabytków Wielkopolski.

Z ubolewaniem trzeba stwierdziæ, ¿e wskutek dotychczasowych decyzji doprowadzono do ogranicze-
nia dobrze zorganizowanego i s³u¿¹cego rolnikom oraz mieszkañcom wsi systemu doradztwa rolniczego
na obszarze ca³ej wschodniej Wielkopolski, gdy¿ centrum tego systemu od dziesi¹tków lat (pocz¹tki
w dwudziestoleciu miêdzywojennym) stanowi³ pa³ac w Koœcielcu. Obecnie brakuje pomys³u na w³aœciwe
zagospodarowanie zabytkowego obiektu, który Oddzia³ Zamiejscowy Wielkopolskiego Oœrodka Doradz-
twa Rolniczego zmuszony by³ opuœciæ.

Proszê Pana Ministra o udzielenie odpowiedzi na nastêpuj¹ce pytania.
Czy w roku bie¿¹cym przewidziane jest przeprowadzenie prac konserwatorsko-remontowych w zabyt-

kowym zespole pa³acowo-parkowym w Koœcielcu?
Czy ze wzglêdu na póŸny termin, to jest po³owê roku, przewiduje siê podjêcie w bie¿¹cym roku chocia¿-

by prac zabezpieczaj¹cych budynek przed dalszym niszczeniem i dewastacj¹ (uruchomienie ogrzewania,
nadzór, zabezpieczenie konstrukcji wie¿y) ze œrodków przeznaczonych na utrzymanie obiektów Skarbu
Pañstwa, bêd¹cych w dyspozycji starosty kolskiego jako organu zarz¹dzaj¹cego mieniem Skarbu Pañ-
stwa?

Czy jest – a jeœli tak, to jaki – plan (harmonogram) przewidywanych prac konserwatorsko-remonto-
wych, które maj¹ byæ wykonane na terenie zabytkowego zespo³u pa³acowo-parkowego w Koœcielcu?

Z powa¿aniem
Ireneusz Niewiarowski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora W³adys³awa Ortyla

Oœwiadczenie skierowane do ministra sprawiedliwoœci, prokuratora generalnego RP Zbigniewa
Æwi¹kalskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Z g³êbokim niepokojem przyj¹³em kolejne informacje prasowe dotycz¹ce proponowanych zmian w za-

kresie dostêpu do zawodów prawniczych. Szczególny niepokój budzi pojawiaj¹ca siê informacja, jakoby
Ministerstwo Sprawiedliwoœci planowa³o powrót do bardzo ju¿ w przesz³oœci krytykowanych limitów
przyjêæ na aplikacje prawnicze.

Nale¿y stwierdziæ, i¿ dzisiaj w Polsce us³ugi prawnicze s¹ niezwykle drogie, ma³o dostêpne i niejedno-
krotnie ich jakoœæ pozostawia wiele do ¿yczenia. Wiem z doœwiadczenia, ¿e przeciêtny obywatel jest bar-
dzo czêsto pozbawiony pomocy profesjonalisty, gdy¿ zazwyczaj po prostu nie staæ go na skorzystanie
z tych¿e us³ug, a pomoc profesjonalisty z urzêdu bywa czyst¹ fikcj¹. Rozwi¹zaniem tego problemu jest
zwiêkszenie konkurencyjnoœci na rynku us³ug prawniczych. Jak dowodzi ekonomia, wbrew temu, co
twierdz¹ niektórzy, tylko i wy³¹cznie zdrowa konkurencja sprawi, ¿e us³ugi takie bêd¹ i tañsze, a zarazem
bardziej dostêpne, i lepsze pod wzglêdem jakoœci. Tymczasem z informacji prasowych wynika, ¿e mini-
sterstwo planuje ograniczenie m³odym osobom dostêpu do zawodu prawnika. Takie stanowisko powinno
budziæ i budzi stanowczy sprzeciw. Argumentem, jaki pada za ograniczeniem liczby aplikantów, jest nie-
wydolnoœæ korporacji prawniczych, jeœli chodzi o szkolenie tak du¿ej liczby aplikantów.

Wobec powy¿szego, jeœli korporacje prawnicze nie radz¹ sobie w sposób nale¿yty ze szkoleniem przy-
sz³ych prawników, moim zdaniem nie nale¿y ograniczaæ ich liczby, lecz wprowadziæ takie zmiany syste-
mowe, które umo¿liwi¹ m³odym absolwentom prawa wykonywanie ich wymarzonego zawodu bez konie-
cznoœci odbywania aplikacji prawniczej. Takie mo¿liwoœci daje ustawa o zasadach œwiadczenia us³ug
prawnych i doradcach prawnych. Wprowadza ona stopniowy dostêp do zawodu prawnika, co jednoczeœ-
nie zwiêksza bezpieczeñstwo klienta. Ju¿ dziœ widaæ, ¿e dzia³aj¹ce na rynku biura doradztwa prawnego
doskonale daj¹ sobie radê, jeœli chodzi o obs³ugê prawn¹ przedsiêbiorców, i znalaz³y szerokie uznanie
w oczach klientów jako pomoc pozas¹dowa.

Tym bardziej dziwi – ufam, ¿e jest to nieprawdziwa informacja – ¿e ministerstwo planuje weryfikowaæ
ju¿ dzia³aj¹cych doradców prawnych, których,co wa¿ne, rynek ju¿ niezwykle pozytywnie zweryfikowa³.
Weryfikuj¹cymi mieliby byæ cz³onkowie korporacji prawniczych. Takie stanowisko w pañstwie prawa, ja-
kim jest Polska, jest nie do przyjêcia. Nie do przyjêcia jest tak¿e teza, ¿e doradcy nie mog¹ mieæ takich sa-
mych uprawnieñ, co adwokaci, gdy¿ wtedy ci drudzy byliby niepotrzebni. Nie rozumiem takiego stano-
wiska. Tylko i wy³¹cznie od klienta powinno zale¿eæ, czy wybierze on jako swego pe³nomocnika osobê
z korporacji, czy te¿ przedsiêbiorcê, który z tej¿e korporacji siê nie wywodzi.

Ponadto ustawa o doradcach prawnych wychodzi naprzeciw tendencjom europejskim, jeœli wzi¹æ pod
uwagê stopniowe znoszenie barier w dostêpnoœci do poszczególnych zawodów prawniczych. Podkreœlê przy
tym, ¿e w orzeczeniu z lutego 2002 r. ETS uzna³, i¿ wszelkiego rodzaju samorz¹dy posiadaj¹ce prawo do da-
nego zawodu s¹ tylko zwi¹zkami przedsiêbiorców. Wobec powy¿szego, jako przedsiêbiorcy nie mog¹ oni po-
siadaæ monopolu na wykonywanie us³ug prawniczych ani decydowaæ, kto ma takowy zawód wykonywaæ.

Koñcz¹c, zwracam siê do Pana Ministra o jasne wyra¿enie swojej koncepcji zmiany przepisów prawa
w tym wzglêdzie, ufaj¹c jednoczeœnie, i¿ fakt, ¿e jest Pan cz³onkiem jednej z korporacji prawniczych nie
wp³ynie w ¿aden sposób na jakiekolwiek jednostronne podejœcie do prezentowanych powy¿ej problemów.

Z powa¿aniem
W³adys³aw Ortyl
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Andrzeja Owczarka

Oœwiadczenie skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Szanowny Panie Ministrze!
Rozporz¹dzenie ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. okreœla warunki sytuowania bu-

dynków zabezpieczaj¹ce interesy w³aœcicieli s¹siednich nieruchomoœci. W przypadku, gdy w³aœciciel
s¹siaduj¹cej dzia³ki wyra¿a zgodê na postawienie budynku w granicy, starostwo powiatowe zgodnie
z art. 9 ustawy – Prawo budowlane (DzU z 2006 r. Nr 156, poz. 118) zwraca siê do ministra infrastruktury
celem uzyskania upowa¿nienia do wyra¿enia zgody.

Spraw takich jest du¿o i urzêdnicy w Ministerstwie Infrastruktury wydaj¹, lub nie, zgodê bez wizji lo-
kalnej.

Procedura taka bardzo wyd³u¿a czas za³atwienia sprawy, a odmowne decyzje urzêdników nie zawsze
s¹ zrozumia³e dla petentów.

W zwi¹zku z tym zwracam siê do Pana Ministra, aby przy okazji nowelizacji zmieniæ ten przepis, pozwa-
laj¹c na podjêcie decyzji w sprawie zgody przez starostwa powiatowe przy zachowaniu kontroli ministra
infrastruktury.

£¹czê wyrazy szacunku
Andrzej Owczarek
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Bohdana Paszkowskiego

Oœwiadczenie skierowane do minister rozwoju regionalnego El¿biety Bieñkowskiej

Moje oœwiadczenie dotyczy wykorzystywania œrodków z Unii Europejskiej w okresie programowania
2004–2006 oraz 2007–2013.

W maju bie¿¹cego roku w prasie ukazywa³y siê artyku³y, z których wynika³o, ¿e samorz¹dy wojewódz-
kie wstrzyma³y siê z og³aszaniem konkursów na projekty w ramach regionalnych programów operacyj-
nych. Powodem by³a informacja, która pojawi³a siê na stronach internetowych Ministerstwa Rozwoju Re-
gionalnego, ¿e Komisja Europejska nie bêdzie dawaæ pieniêdzy na inwestycje, w których ocena oddzia³y-
wania na œrodowisko zosta³a przygotowana niezgodnie z przepisami unijnymi, choæ zgodnie z prawem
polskim.

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego do czasu zmiany przepisów ustawowych, mia³o sprawê rozwi¹zaæ
poprzez przyjêcie uzgodnionych z Komisj¹ Europejsk¹ wytycznych. W zwi¹zku z t¹ sytuacj¹ proszê o wy-
jaœnienie, czy opisane stanowisko samorz¹dów wojewódzkich zosta³o przez Ministerstwo Rozwoju Regio-
nalnego zmienione na skutek dzia³añ resortu.

Ponadto proszê o odpowiedŸ, w jakim terminie przewidywane jest uchwalenie przedmiotowych przepi-
sów ustawowych.

Proszê równie¿ o wyjaœnienie, czy w chwili obecnej, wed³ug oceny Ministerstwa Rozwoju Regionalnego,
nie istniej¹ innego rodzaju bariery formalne, które uniemo¿liwiaj¹ lub istotnie utrudniaj¹ uruchamianie
projektów w ramach sektorowych lub innych programów operacyjnych w okresie programowania
2007–2013. Je¿eli s¹, to jakie oraz poprzez jakie dzia³ania – i kiedy podejmowane przez Ministerstwo Roz-
woju Regionalnego, w ewentualnej wspó³pracy z innymi resortami i instytucjami – zostan¹ zlikwidowa-
ne?

Jednoczeœnie, maj¹c œwiadomoœæ, i¿ koñczy siê okres wykorzystywania œrodków z Unii Europejskiej
z poprzedniej perspektywy programowania 2004–2006, proszê o informacjê, jak przedstawia siê sytuacja
wykorzystania przez Polskê skierowanych do naszego kraju œrodków europejskich, w rozbiciu na po-
szczególne programy operacyjne lub inne programy wsparcia.

Proszê ponadto o wyjaœnienie, czy zdarzy³y siê ju¿ przypadki koniecznoœci zwrotu przez beneficjentów
uzyskanych œrodków europejskich, z uwagi na niezgodne z obowi¹zuj¹cymi procedurami ich wykorzy-
stanie, co wynika³o z odpowiednich kontroli. Jakiej skali jest to zjawisko i jakiego rodzaju naruszenia s¹
jego przyczyn¹?

Bohdan Paszkowski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Czes³awa Ryszkê

Oœwiadczenie skierowane do marsza³ka Senatu Bogdana Borusewicza

Panie Marsza³ku!
Podczas dwunastego posiedzenia Senatu, 15 maja, odwo³ywaliœmy z funkcji rzecznika praw dziecka

pani¹ minister Ewê Sowiñsk¹. Chcia³bym krótko odnieœæ siê do rezygnacji pani minister z tego urzêdu.
Napiszê szczerze, ¿e nie by³em zaskoczony decyzj¹ pani minister z 22 kwietnia bie¿¹cego roku. To oczy-

wiste, ¿e rezygnacja mia³a zwi¹zek ze skierowaniem do Sejmu dwóch projektów uchwa³ w sprawie odwo-
³ania pani rzecznik praw dziecka. Jakie zarzuty stawiali w nich wnioskodawcy?

Najpowa¿niejszy z nich to zarzut sprzeniewierzenia siê z³o¿onej przez pani¹ rzecznik przysiêdze, kon-
kretnie poprzez niedochowanie wiernoœci konstytucji, wykorzystywanie urzêdu do prezentowania pry-
watnych pogl¹dów, nieinformowanie opinii publicznej o podejmowanych dzia³aniach oraz uleganie wp³y-
wom konkretnej opcji politycznej.

Mocne zarzuty, ale ani jeden niepoparty wystarczaj¹cym dowodem, konkretnym argumentem. Praw-
d¹ jest, ¿e zanim dosz³o do rezygnacji minister Ewy Sowiñskiej z tego kadencyjnego i niezale¿nego urzê-
du, najpierw odby³ siê zmasowany atak mediów zarówno na urz¹d rzecznika praw dziecka, jak i na jej
osobê. Nag³oœniono kwestiê wpadek jêzykowych pani minister, w istocie chodzi³o mediom o wyszydzenie
wartoœci, które wyznaje, a dok³adniej mówi¹c katolickich pogl¹dów wobec problemu homoseksualizmu,
pornografii oraz moralnoœci m³odzie¿y.

Chcia³bym powiedzieæ, ¿e pogl¹d, i¿ homoseksualizm jest grzechem, z ca³¹ pewnoœci¹ nie jest sprze-
niewierzeniem siê z³o¿onej konstytucyjnej przysiêdze. To dowód odwagi g³oszenia wyznawanych warto-
œci. Gdyby by³o inaczej, gdyby jako wysoki urzêdnik pani minister ukrywa³a swoje pogl¹dy, powsta³by
w naszym kraju niebezpieczny precedens preferowania poprawnoœci politycznej ponad w³asne pogl¹dy
i wartoœci.

Nie wolno zapominaæ, ¿e mówimy o rzeczniku praw dziecka, a nie na przyk³ad ministrze gospodarki.
Mówimy o wychowaniu naszych dzieci w duchu wartoœci, a nie wed³ug zasady „róbta, co chceta”.

Podobnie by³o z wypowiedziami pani minister wskazuj¹cymi, ¿e w naszym kraju prawo nie strze¿e
dzieci przed ryzykiem wykorzystania seksualnego. Przypomnê, ¿e piêtnastoletnia dziewczyna mo¿e zo-
staæ bezkarnie wykorzystana w produkcji filmu pornograficznego.

Nie bêdê przytacza³ innych przyk³adów, gdzie rzecznik praw dziecka mia³a prawo wyst¹piæ w obronie
wychowania polskich dzieci i m³odzie¿y wed³ug wartoœci chrzeœcijañskich. Spotyka³o siê to zawsze z wy-
szydzeniem rzecznika w mediach, które s¹ równie¿ zobowi¹zane do przestrzegania tych wartoœci. Mówi
o tym ustawa.

Dlatego rezygnacjê w atmosferze medialnej nagonki osoby stoj¹cej na stra¿y praw dziecka w naszym
kraju, osoby kieruj¹cej niezawis³ym, niezale¿nym od innych instytucji pañstwowych organem, osoby od-
powiadaj¹cej jedynie przed parlamentem, uwa¿am za pora¿kê naszej demokracji.

Moim oœwiadczeniem dziêkujê pani minister za pe³nion¹ misjê dla dobra naszych dzieci.

Czes³aw Ryszka
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Czes³awa Ryszkê

Oœwiadczenie skierowane do minister edukacji narodowej Katarzyny Hall

Szanowna Pani Minister!
Jak mi wiadomo z informacji Pani ministerstwa, za trzy lata ma zostaæ wydany polsko-niemiecki pod-

rêcznik do historii. Jego idea zosta³a podjêta przez ministrów spraw zagranicznych Polski i Republiki Fe-
deralnej Niemiec – Rados³awa Sikorskiego i Franka-Waltera Steinmeiera. Impulsem do tej inicjatywy by-
³o wydanie pierwszego tomu wspólnego francusko-niemieckiego podrêcznika do nauczania historii.

Wiem, ¿e piszê o czymœ, co dopiero jest zamierzeniem, jednak z wypowiedzi – g³ównie polityków PO –
wynika, ¿e podrêcznik powstaje po to, aby m³odzie¿y polskiej i niemieckiej pomóc budowaæ wspóln¹ przy-
sz³oœæ, swego rodzaju most pokoleñ, poprawiaæ klimat dobrych stosunków politycznych, gospodarczych.

Wed³ug wiceministra edukacji Krzysztofa Stanowskiego, polsko-niemiecki podrêcznik do historii zo-
stanie wydany w 2011 r. Ma on sk³adaæ siê z trzech, czterech tomów, z których pierwszy obejmie okres od
œredniowiecza do czasów nowo¿ytnych. Z innych wypowiedzi ministra Stanowskiego wynika³oby, ¿e Pol-
ska i Niemcy maj¹ jak¹œ wspóln¹ historiê. Jak s¹dzê, chodzi w podrêczniku o wspólne wyjaœnienie naj-
trudniejszych fragmentów naszych dziejów.

Jeœli tak, to nie mo¿e to byæ wspólny podrêcznik, poniewa¿ nie rozstrzygniemy w nim kwestii spornych.
Obie strony maj¹ przecie¿ zupe³nie inny pogl¹d na dzieje. Dlatego tu nie trzeba niczego uzgadniaæ, tu nie
mo¿e byæ ¿adnej p³aszczyzny porozumienia, poniewa¿ zmierzalibyœmy w podrêczniku w kierunku prze-
milczeñ, czyli tego, co nazywamy polityczn¹ poprawnoœci¹ w przestrzeni historycznej, a polityczna po-
prawnoœæ w nauce to nic innego jak zakamuflowane k³amstwo.

W normalnych warunkach kwestie sporne rozstrzyga siê na poziomie naukowym, czyli powinna nam
wystarczyæ rzetelna dyskusja polskich i niemieckich historyków na trudne tematy, a nie tworzenie pod-
rêcznika, w którym bêd¹ przemilczenia i polityczne gesty. Mam, niestety, niedobre przeczucia, ¿e obecnie
w œrodowisku rz¹dowym istnieje ogromna presja polityczna, aby za wszelk¹ cenê zawrzeæ z Niemcami
kompromis w dziedzinie historii, a jednoczeœnie wesprzeæ trwaj¹c¹ w Niemczech kampaniê wybielania
narodu niemieckiego z pope³nionych w czasie II wojny œwiatowej zbrodni.

Kiedy obserwuje siê to, co dzieje siê w Niemczech, widaæ silne parcie, aby na kanwie drugowojennych
kwestii zbudowaæ tak zwan¹ now¹ to¿samoœæ historyczn¹, now¹ to¿samoœæ narodow¹. W³aœnie na tej
p³aszczyŸnie kreuje siê nowy niemiecki patriotyzm oraz poczucie wspólnoty. I to jest coœ niebywa³ego, po-
niewa¿ Niemcy, które przez ca³e lata by³y s³usznie okreœlane mianem zbrodniczych w czasie II wojny
œwiatowej, w tej chwili chc¹ zepchn¹æ nieco na margines w³asn¹ winê za zbrodnie, przerzuciæ j¹ miêdzy
innymi na barki polskie. Taki jest plan budowy tak zwanego Centrum Wypêdzonych. Teraz, ¿eby nie
dra¿niæ Polaków, zmieniono jego nazwê na Widoczny Znak.

Powrócê do podrêcznika. Mam nadziejê, ¿e bêdzie on s³u¿y³ nauczaniu historii, a nie bêdzie to polsko-
-niemiecka wspólna wersja wydarzeñ. Obyœmy nie poœwiêcili polskoœci dla relatywistycznej ideologii.

Czes³aw Ryszka

13. posiedzenie Senatu w dniach 4 i 5 czerwca 2008 r.
Przemówienia i oœwiadczenia senatorów przekazane do protoko³u, niewyg³oszone podczas 13. posiedzenia Senatu 245



Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Czes³awa Ryszkê

Oœwiadczenie skierowane do ministra œrodowiska Macieja Nowickiego

Panie Ministrze!
Moje oœwiadczenie zwi¹zane jest z zerwaniem umowy przez zarz¹d Narodowego Funduszu Ochrony

Œrodowska i Gospodarki Wodnej z Fundacj¹ „Lux Veritatis”, dotycz¹cej inwestycji geotermalnej w Toru-
niu.

Fundacja „Lux Veritatis" zosta³a poinformowana przez zarz¹d Narodowego Funduszu Ochrony Œrodo-
wiska i Gospodarki Wodnej o wypowiedzeniu zawartej wczeœniej umowy, dotycz¹cej inwestycji geoter-
malnych. Zgodnie z t¹ decyzj¹, zarz¹d NFOŒiGW postanowi³ nie wyp³acaæ œrodków za wykonywanie prac
przygotowawczych, za które powinien zap³aciæ zgodnie z wczeœniej podpisan¹ umow¹. Zdaniem prawni-
ków, decyzja wypowiadaj¹ca umowê nie ma odpowiedniego umocowania w prawie.

Chcia³bym wiedzieæ, jakie by³y powody merytoryczne lub pozamerytoryczne, z podaniem podstaw pra-
wnych, zerwania umowy dotycz¹cej inwestycji geotermalnej. Czy¿by prawd¹ by³o, ¿e Narodowy Fundusz
Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej rozwi¹za³ umowê z Fundacj¹ „Lux Veritatis” pod pretekstem,
¿e nie wykaza³a ona prawa w³asnoœci do budynków kompleksu szkolno-akademickiego? Z wstêpnych
ekspertyz prawnych wynika, ¿e nie mia³o to ¿adnego znaczenia prawnego, czy s¹ one w³asnoœci¹ dotowa-
nego, gdy¿ niezale¿nie od tego stanowi¹ zabezpieczenie zawartej przez niego umowy.

By³y prezes zarz¹du funduszu, Kazimierz Kujda, potwierdzi³, ¿e umowa miêdzy fundacj¹ a funduszem
by³a zawierana z najwy¿sz¹ starannoœci¹. Jak siê wyrazi³: zachowaliœmy szczególn¹ starannoœæ, wiele
czynnoœci by³o takich, których siê zwykle nie stosuje. Przyk³adowo, u beneficjenta, czyli Fundacji „Lux
Veritatis”, by³a przeprowadzona kontrola postêpowania przetargowego, która nie stwierdzi³a ¿adnych
nieprawid³owoœci. To znaczy, ¿e postêpowanie by³o przeprowadzone prawid³owo, a w przypadku finanso-
wania krajowego takich kontroli siê nie robi. Takie kontrole robi siê u beneficjentów, którzy korzystaj¹ ze
œrodków unijnych: Funduszu Spójnoœci lub strukturalnego.

Zapytam: czy nie chodzi³o w tym przypadku tylko o to, ¿eby pod jakimkolwiek pozorem zablokowaæ
przekazanie nale¿nej Fundacji „Lux Veritatis” kwoty? Czy nie wskazuje na to notatka s³u¿bowa ze spot-
kania zwo³anego przez wiceministra œrodowiska Stanis³awa Gaw³owskiego, które odby³o siê na jego ¿y-
czenie 5 grudnia 2007 r.? Minister Gaw³owski nakaza³ pracownikom NFOŒiGW pilne zbadanie mo¿liwo-
œci wypowiedzenia aneksu do umowy z Fundacj¹ „Lux Veritatis” na poszukiwawczy odwiert geologiczny
w Toruniu. Jeœli ta notatka jest prawdziwa, to wed³ug mnie podwa¿a ona zaufanie do organów obecnej
w³adzy, która – kieruj¹c siê sobie tylko wiadomymi wzglêdami politycznymi – potrafi niszczyæ cenne ini-
cjatywy i przedsiêwziêcia obywatelskie.

Czy opisana decyzja o zerwaniu umowy koresponduje z wytycznymi Unii Europejskiej, które nak³ada-
j¹ na pañstwa cz³onkowskie obowi¹zek zwiêkszenia udzia³u geotermii w pozyskiwaniu alternatywnych
Ÿróde³ energii? Jak siê wydaje, decyzja prezesa zarz¹du NFOŒiGW jest sprzeczna nie tylko z wewnêtrz-
nym prawem kraju cz³onkowskiego, ale tak¿e z prawem wspólnotowym, co wskazuje, ¿e obecny polski
rz¹d nie przestrzega ustawodawstwa. Je¿eli pionierskie projekty spotykaj¹ siê z tak pe³nym niechêci
przyjêciem, trudno siê dziwiæ niskiemu stanowi wykorzystania geotermii w naszym kraju.

Jak to jest? Wicepremier Waldemar Pawlak pozytywnie wypowiada siê w sprawie energii pochodz¹cej
z wód geotermalnych, a równoczeœnie rz¹d wstrzymuje przekazanie Fundacji „Lux Veritatis” œrodków
z Narodowego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej na odwierty w poszukiwaniu wód
geotermalnych w Toruniu?

Czy muszê dodawaæ, ¿e odnawialne Ÿród³a energii powoduj¹ zmniejszenie obci¹¿eñ dla œrodowiska
miêdzy innymi z tego powodu, ¿e przy produkcji energii z tych Ÿróde³ nie uwalnia siê dwutlenek wêgla? Je-
dnoczeœnie Polska, która otrzyma³a niskie limity emisji dwutlenku wêgla, potrzebuje tej energii dla go-
spodarki. Wyst¹piliœmy do Komisji Europejskiej o 284 milionów t emisji gazów, ale ta przyzna³a nam tyl-
ko 208 milionów t. W 2007 r. udzia³ energii odnawialnej w ogólnej sprzeda¿y energii w Polsce wyniós³
4,3%, a wed³ug ustaleñ UE poziom ten mia³ wynosiæ 5,1%. W zwi¹zku z tym polskie firmy zap³aci³y karê
286 milionów z³. Trzy razy wiêcej ni¿ w 2006 r. Za dwa lata energia odnawialna ma stanowiæ 7,5% energii
sprzedanej w naszym kraju. Ile wynios¹ kary?

Energia geotermalna jest doskona³ym uzupe³nieniem zasobów energetycznych kraju i mo¿e wp³yn¹æ
na zwiêkszenie naszego bezpieczeñstwa energetycznego. Jednak dzia³ania rz¹du, na przyk³ad wobec to-
ruñskiej inwestycji, wstrzymuj¹ rozwój geotermii w Polsce i mog¹ przyczyniæ siê do tego, ¿e Polska nie wy-
korzysta œrodków UE zarezerwowanych na ten cel.
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Panie Ministrze, czy rz¹d ma alternatywny program wykorzystania geotermii, skoro takimi decyzjami,
poprzez wzglêdy polityczne, usi³uje siê wstrzymaæ dzia³ania inwestycyjne partnerom spo³ecznym? Czy
fundusz liczy siê z mo¿liwoœci¹ wyst¹pienia przez fundacjê z powództwem odszkodowawczym za straty
spowodowane niewykonaniem umowy przez ten fundusz?

O prawo do podobnych inwestycji w Polsce ubiegaj¹ siê tak¿e podmioty z kapita³em zagranicznym,
a w zwi¹zku z tym mo¿na podejrzewaæ, ¿e chodzi tu o eliminowanie kapita³u polskiego, o wycinanie kon-
kurencji. Czy to prawda?

Panie Ministrze, proszê mnie przekonaæ, ¿e tak nie jest.

Czes³aw Ryszka
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Czes³awa Ryszkê

Oœwiadczenie skierowane do ministra kultury i dziedzictwa narodowego Bogdana Zdrojewskiego

Panie Ministrze!
Za³o¿one w 1870 r. przez W³adys³awa Platera Muzeum Polskie w Rapperswilu w Szwajcarii, miejsce,

w którym znajduj¹ siê cenne zbiory o charakterze kulturalno-historycznym, odwiedzane przez Polaków
z ca³ego œwiata, znajduje siê obecnie w trudnej sytuacji. Mówi siê nawet, ¿e tej zas³u¿onej placówce grozi
likwidacja. Z inicjatywy bowiem zrzeszenia „Pro Schloss”, popieranego przez powa¿ne ugrupowania fi-
nansowe, planuje siê „lepsze zagospodarowanie zamku” w Rapperswilu. Pod uwagê brane jest przenie-
sienie tutaj muzeum miejskiego, co w konsekwencji grozi³oby eksmisj¹ polskiej placówki.

Jak podaje Anna Buchmann, dyrektor Muzeum Polskiego w Rapperswilu, zaplanowana przez gminê
grodzk¹ Rapperswilu i miasto Rapperswil-Jona budowa w Rapperswilu nowoczesnego muzeum miej-
skiego, tak zwanego Bryni Haus, zosta³a wstrzymana przez utworzon¹ na jesieni ubieg³ego roku grupê
„Pro Schloss”. Choæ w³aœciciel zamku, czyli gmina grodzka Rapperswil, z któr¹ Towarzystwo Przyjació³
Muzeum Polskiego ma umowê na wynajem sal muzealnych, oraz rada miejska miasta Rapperswil-Jona
nie popieraj¹ starañ grupy „Pro Schloss”, to groŸba likwidacji Muzeum Polskiego w tym miejscu sta³a siê
bardzo realna.

Umowa wynajmu by³a dotychczas, bez dodatkowych formalnoœci, przed³u¿ana przez gminê grodzk¹ co
piêæ lat. Obecna wygasa w 2011 r. i zak³ada dwuletni termin wypowiedzenia. Mo¿e siê okazaæ, ¿e Polacy,
którzy przez dziesiêciolecia w³o¿yli znaczne sumy pieniêdzy w ratowanie zagro¿onego ca³kowit¹ dewasta-
cj¹ zamku w Rapperswilu (na przyk³ad koszty ostatniego remontu w 1989 r. Polacy pokryli w 80%), obec-
nie zostan¹ pozbawieni wp³ywu na dalsze zagospodarowanie obiektu.

W³adze miasta chcia³yby utrzymaæ Muzeum Polskie w zamku, jednak zgodnie z zasadami demokracji
bezpoœrednia inicjatywa zg³oszona przez miejscowych obywateli musi byæ poddana publicznej dyskusji.
Odbêdzie siê ona 24 czerwca bie¿¹cego roku. Wezm¹ w niej udzia³ przedstawiciele wszystkich zaintereso-
wanych stron i wtedy rozstrzygnie siê sprawa przysz³oœci naszego muzeum.

Panie Ministrze, uprzejmie proszê, aby Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego jeszcze moc-
niej w³¹czy³o siê w kampaniê na rzecz utrzymania Muzeum Polskiego w rapperswilskim zamku. Wiem, ¿e
ministerstwo prowadzi regularne konsultacje z partnerami szwajcarskimi, ale w tym momencie najwa¿-
niejsze jest wsparcie muzeum i zapewnienie o dalszej wspó³pracy z nim.

Dyrekcja Muzeum Polskiego w Rapperswilu zwróci³a siê do Polaków z proœb¹ o podpisywanie kierowa-
nej do w³adz miejskich i do gminy Rapperswil petycji o utrzymanie polskiego muzeum. Tekst petycji znaj-
duje siê na stronie internetowej www.rapperswil-castle.com/polish/ i tam te¿, za poœrednictwem inter-
netu, mo¿na z³o¿yæ swój podpis.

Czes³aw Ryszka
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora W³adys³awa Sidorowicza

Oœwiadczenie skierowane do minister zdrowia Ewy Kopacz

Oœwiadczenie to sk³adam w sprawie zagro¿eñ zwi¹zanych z opóŸnieniem wydawania pozwoleñ na ob-
rót lekami.

Z koñcem bie¿¹cego roku up³ywa piêcioletni okres przejœciowy dla obrotu lekami generycznymi. Od
1 stycznia 2009 r. Polska musi ju¿ respektowaæ zasady obowi¹zuj¹ce w Unii, st¹d tak pilna jest sprawa
uzyskania pozwoleñ na obrót lekami produkowanymi w Polsce. Polski Zwi¹zek Pracodawców Przemys³u
Farmaceutycznego zwraca³ siê w tej sprawie do Pani Minister w dniu 4 marca bie¿¹cego roku, do ministra
Twardowskiego w dniu 25 lutego bie¿¹cego roku i ponownie do Pani Minister w dniu 21 maja bie¿¹cego
roku, nadal jednak wyra¿a zaniepokojenie brakiem adekwatnych dzia³añ ministerstwa w tej sprawie.

W tej sytuacji zwracam siê do Pani Minister z proœb¹ o informacjê, czy podjêto dzia³ania, które pozwa-
la³yby na unikniêcie opisywanych zagro¿eñ.

Z wyrazami szacunku
W³adys³aw Sidorowicz
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Tadeusza Skorupê

Oœwiadczenie skierowane do ministra finansów Jana Vincenta-Rostowskiego

Szanowny Panie Ministrze!
W mediach co i rusz porusza siê kwestiê dzia³añ antykorupcyjnych i sk³adanych miêdzy innymi w ra-

mach tych dzia³añ oœwiadczeñ maj¹tkowych funkcjonariuszy publicznych czy pañstwowych. Nigdy bli-
¿ej problemem tym siê nie interesowa³em, choæ podzielam zdanie o koniecznoœci takich dzia³añ. Jednak
w zwi¹zku z przekazaniem mi pewnych faktów mam olbrzymie w¹tpliwoœci, czy prowadzone dzia³ania
w tym zakresie nie s¹ robione na si³ê, a nawet celowo, bezzasadnie i niezgodnie z prawem.

Po pierwsze, je¿eli kodeks prawny jasno definiuje, kto jest funkcjonariuszem publicznym, a inne prze-
pisy, kto jest funkcjonariuszem pañstwowym, to dlaczego istniej¹ wyj¹tki i wszystkie wymienione tam
osoby nie s¹ zobowi¹zane do sk³adania oœwiadczeñ maj¹tkowych? Czy to jest logiczne? Chyba nie.

Po drugie, dlaczego funkcjonariusze zobowi¹zani do sk³adania oœwiadczeñ maj¹tkowych nie maj¹
obowi¹zku podawaæ w nich tych samych informacji maj¹tkowych?

Po trzecie, istnieje prawdopodobieñstwo, ¿e urzêdy skarbowe, urzêdy kontroli skarbowej czy prokura-
tury s¹ starannie i celowo manipulowane bezzasadnymi doniesieniami sk³adanymi najczêœciej wzajem-
nie przez przeciwników politycznych. Prowadz¹ one kuriozalne i kosztoch³onne postêpowania. Dysponu-
jê przyk³adem tego, dotycz¹cym jednego z samorz¹dowców, i w razie potrzeby przeka¿ê te informacje Pa-
nu Ministrowi. Chodzi³oby o to, aby przynajmniej przeprosiæ tê osobê za kilkunastomiesiêczne bezzasa-
dne postêpowanie kontrolne oraz za skierowanie przez urz¹d kontroli skarbowej wniosku do prokuratu-
ry o wszczêcie postêpowania karnego pomimo oczywistej wiedzy, ¿e przestêpstwa tego nie pope³niono!

Panie Ministrze! Najbardziej jednak zadziwia fakt, ¿e kontroluj¹cy poselskie, senatorskie czy samo-
rz¹dowe oœwiadczenia maj¹tkowe urzêdnicy sami sk³adaj¹ je na ca³kowicie innych ni¿ my formularzach,
z których wy³¹czono obowi¹zek podawania najistotniejszych informacji, których z kolei nierzetelnoœæ
najczêœciej siê nam zarzuca. Jak Pan Minister ³atwo zauwa¿y, formularze oœwiadczeñ maj¹tkowych sk³a-
danych na przyk³ad przez podw³adnych Pana Ministra, w tym osób bezpoœrednio odpowiedzialnych za
kontrolê tych¿e, ró¿ni¹ siê zasadniczo od formularzy oœwiadczeñ sk³adanych przez radnych czy te¿ po-
s³ów i senatorów RP. Nam ka¿e siê na przyk³ad dok³adnie oszacowaæ zgromadzony i posiadany maj¹tek,
w tym zawartoœæ niezwykle trudnych do oszacowania lokali mieszkaniowych, budynków czy nierucho-
moœci rolnych, których ceny zmieniaj¹ siê jak w kalejdoskopie, a podw³adni Pana Ministra, którzy nas
kontroluj¹, na przyk³ad z inspektoratu kontroli skarbowej, w ogóle nie musz¹ tego maj¹tku oszacowaæ,
bo w swoich formularzach nie maj¹ takich rubryk! Na marginesie warto dodaæ, ¿e nie wiadomo jakim ma-
j¹tkiem dysponuje G³ówny Inspektor Kontroli Skarbowej, bo jego oœwiadczenia maj¹tkowego, pomimo
takiego obowi¹zku, w ogóle nie ma w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów.

Po przedstawieniu powy¿szego oœmielam siê stwierdziæ, ¿e w kwestii sk³adania oœwiadczeñ maj¹tko-
wych panuje ogromny chaos. Wydaje siê oczywistym, ¿e przy takim chaosie nale¿y w trybie natychmia-
stowym przyst¹piæ do ujednolicenia prawa, w tym zw³aszcza do ujednolicenia grona osób, które maj¹
obowi¹zek sk³adaæ oœwiadczenia maj¹tkowe i ujednolicenia wzoru sk³adanych oœwiadczeñ maj¹tko-
wych.

Tadeusz Skorupa
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Eryka Smulewicza

Oœwiadczenie skierowane do ministra œrodowiska Macieja Nowickiego

Zwracam siê do Pana Ministra z proœb¹ o niewykluczanie gminy £¹ck w powiecie p³ockim z Krajowego
Programu Oczyszczania Œcieków Komunalnych ze wzglêdu na zbyt wysoki wskaŸnik amortyzacji w prze-
liczeniu na jednego mieszkañca. Zadanie pod nazw¹ „Uporz¹dkowanie gospodarki œciekowej w zlewni je-
zior: Ciechomickiego, Górskiego i Zdworskiego, w gminie £¹ck” jest priorytetowym proekologicznym za-
daniem inwestycyjnym gminy.

Aglomeracja £¹ck zosta³a utworzona na mocy rozporz¹dzenia nr 102 wojewody mazowieckiego z 5 paŸ-
dziernika 2005 r. i tym samym wpisana do KPOŒK. Gmina £¹ck charakteryzuje siê znacznymi walorami
przyrodniczymi. Ca³y teren gminy uznany zosta³ za obszar wêz³owy rangi krajowej i miêdzynarodowej sie-
ci ekologicznej Econet. Tereny te cechuje letniskowe i rekreacyjno-turystyczne zagospodarowanie. Sza-
cunkowa liczba miejsc noclegowych przekracza cztery tysi¹ce. Jeziora znajduj¹ce siê na terenie gminy s¹
jednak intensywnie zanieczyszczane w wyniku du¿ego ruchu turystycznego.

Od kilku lat realizowane s¹ na terenie gminy prace zwi¹zane z popraw¹ czystoœci jezior. Umieszczenie
aglomeracji £¹ck w KPOŒK daje mo¿liwoœæ pozyskania œrodków finansowych na realizacjê przedsiêwziê-
cia polegaj¹cego na budowie kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalni¹ œcieków w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. Gmina, planuj¹c finansowanie inwestycji
z RPOWM, podjê³a ju¿ dzia³ania w celu przygotowania przedsiêwziêcia. Zlecono opracowanie koncepcji
uporz¹dkowania gospodarki œciekowej na terenie gminy. Przedmiotowe zadanie dotyczy sieci o d³ugoœci
oko³o 57 km na terenie gminy £¹ck wokó³ jezior Ciechomickiego, Górskiego i Zdworskiego.

Do dzisiaj gmina £¹ck ponios³a znaczne koszty zwi¹zane z przygotowaniem przedsiêwziêcia. Oko³o
1 miliona z³ wydatkowano na przygotowanie dokumentacji projektowej. Szacunkowy koszt ca³ego przed-
siêwziêcia to 42 miliony z³ przy rocznym bud¿ecie gminy wynosz¹cym oko³o 11 milionów z³. Jednoczeœnie
zadanie zosta³o zakwalifikowane do dofinansowania w 2008 r. z propozycj¹ po¿yczki z wojewódzkiego
funduszu ochrony œrodowiska w wysokoœci do 1 miliona 528 tysiêcy z³.

Maj¹c na uwadze znaczenie i wagê okreœlonych wskaŸników oceny dla zapewnienia maksymalnej
efektywnoœci i du¿ego oddzia³ywania projektów realizowanych z funduszy strukturalnych nie mo¿emy
zapominaæ o przypadkach wyj¹tkowych. Zaniechanie inwestycji mo¿e doprowadziæ do pogorszenia sta-
nu czystoœci jezior znajduj¹cych siê na terenie gminy £¹ck, co bêdzie mia³o negatywny wymiar ekologicz-
ny, a tak¿e niekorzystnie wp³ynie na rozwój turystyki oraz gospodarki lokalnej i regionalnej.

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

Oœwiadczenie w sprawie propozycji zmian u³atwiaj¹cych dostêp do dzia³ania „U³atwianie startu m³o-
dym rolnikom” w ramach PROW 2007–2013.

W zwi¹zku z niewielkim zainteresowaniem dzia³aniem „U³atwianie startu m³odym rolnikom” w ra-
mach PROW 2007–2013 oraz czêsto zg³aszanymi przez m³odych rolników uwagami pozwalam sobie je
Panu Ministrowi przedstawiæ w celu analizy zasadnoœci ewentualnego wprowadzenia ich w celu zwiêk-
szenia absorpcji œrodków.

W wypadku wnioskodawców sk³adaj¹cych wnioski do 30 czerwca 2008 r. nale¿y rozwa¿yæ mo¿liwoœæ
uzupe³nienia powierzchni u¿ytków rolnych gospodarstwa do wielkoœci œredniej wojewódzkiej (krajowej)
w ci¹gu stu osiemdziesiêciu dni od otrzymania decyzji warunkowej. Umo¿liwi to aplikowanie o premiê
tym osobom, które spe³niaj¹ wszystkie kryteria dostêpu do dzia³ania za wyj¹tkiem posiadania gospodar-
stwa odpowiedniej wielkoœci, s¹ jednak w stanie je powiêkszyæ.

Obecny stan prawny wyklucza takich wnioskodawców. Sk³adaj¹cy wnioski do 30 czerwca 2008 r. ju¿
w dniu sk³adania wniosku musz¹ posiadaæ w³aœciwy area³ – minimalnie odpowiednio ma to byæ œrednia
wojewódzka lub krajowa – a sk³adaj¹cy wnioski od 1 lipca 2007 r. do dnia z³o¿enia wniosku nie mog¹ pro-
wadziæ dzia³alnoœci rolniczej, z wyj¹tkiem osób, które wesz³y w posiadanie gospodarstw w drodze spadku
lub darowizn.

Nale¿y uwzglêdniæ specyfikê dzia³ów specjalnych produkcji rolnej i zwolniæ osoby prowadz¹ce lub za-
mierzaj¹ce prowadziæ tego typu dzia³alnoœæ z wymogu posiadania gospodarstwa rolnego o wielkoœci u¿yt-
ków rolnych nie mniejszej ni¿ œrednia wojewódzka (krajowa). Nastêpuje tu wy³¹czenie m³odych osób, któ-
re prowadz¹ prê¿nie rozwijaj¹ce siê gospodarstwa rolne, wymagaj¹ce inwestycji, a nie mog¹ skorzystaæ
z pomocy w ramach MR, bo specjalizuj¹ siê w prowadzeniu dzia³ów specjalnych niewymagaj¹cych du-
¿ych powierzchni UR. Czêsto s¹ to gospodarstwa osi¹gaj¹ce dobre wyniki ekonomiczne wyra¿aj¹ce siê
miêdzy innymi wysokim wskaŸnikiem ESU.

Chodzi te¿ o zwolnienie beneficjentów dzia³ania z wymogu pozostawania ubezpieczonym w KRUS
z mocy ustawy i w pe³nym zakresie jako rolników w ci¹gu trzyletniego okresu po wyp³acie premii lub skró-
cenie tego okresu. Aktywnoœæ zawodowa w sferze innej ni¿ rolnictwo nie wyklucza samodzielnego prowa-
dzenia gospodarstwa rolnego. Dodatkowo nie motywuje to do uruchamiania pozarolniczej dzia³alnoœci
gospodarczej.

Proszê Pana Ministra o ich realizacjê i podjêcie decyzji, czy zasadne by³oby wprowadzenie przedstawio-
nych zmian w przedmiotowym dzia³aniu z uwzglêdnieniem planowanych celów i wskaŸników do osi¹g-
niêcia w wyniku realizacji tego dzia³ania.

Z powa¿aniem
Eryk Smulewicz

Do wiadomoœci prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Dariusza Wojtasika
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Eryka Smulewicza

Oœwiadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego

Proszê o podanie informacji na temat przebiegu dzia³añ realizowanych przez Ministerstwo Rolnictwa
i Rozwoju Wsi zwi¹zanych ze wsparciem rolników i samorz¹dów z terenu powiatów p³ockiego i ¿uromiñ-
skiego, których dotknê³a epidemia ptasiej grypy pod koniec ubieg³ego roku.

Uprzejmie proszê o przedstawienie informacji na temat strat, jakie poniós³ sektor drobiarski oraz lo-
kalne samorz¹dy, oraz informacji o wielkoœci rekompensat, jakie uzyska³y te podmioty. Kiedy nale¿y siê
spodziewaæ sfinalizowania wyp³at stosownych rekompensat i odszkodowañ?

Czy Komisja Europejska wyrazi³a zgodê na zastosowanie w tym wypadku tak zwanych nadzwyczaj-
nych œrodków wsparcia, zgodnie z art. 14 rozporz¹dzenia Rady (EWG) nr 2777/75 z 29 paŸdziernika
1975 r.? Czy strona polska z³o¿y³a stosowny wniosek w tej sprawie do Komisji Europejskiej?

Z powa¿aniem
Eryk Smulewicz

Do wiadomoœci prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Dariusza Wojtasika
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Piotra Wacha

Oœwiadczenie skierowane do prezes Urzêdu Komunikacji Elektronicznej Anny Stre¿yñskiej

Niniejszym zwracam siê do Pani Prezes UKE z zapytaniem, czy i kiedy zostanie zrealizowany wniosek
TVP SA Oddzia³ w Opolu, skierowany do Oœrodka Emisji TVP, o zmianê warunków posiadanej koncesji
w zakresie parametrów systemu antenowego i zwiêkszenia obszaru jego zasiêgu?

Wniosek ten uwa¿am za spo³ecznie po¿¹dany i uzasadniony przede wszystkim z powodu specyfiki na-
szego województwa.

Obszar województwa opolskiego wynosi 9412 km2 i wed³ug danych statystycznych GUS z 2007 r. za-
mieszkany jest przez jeden milion czterdzieœci jeden tysiêcy dziewiêciuset czterdziestu jeden mieszkañ-
ców, w tym oko³o sto osiemnaœcie tysiêcy osób (11,3%) jest stale zatrudnionych poza granicami naszego
kraju. Wyniki przeprowadzonych badañ wskazuj¹ na to, ¿e emigracja zarobkowa ludnoœci Œl¹ska Opol-
skiego jest od dziesiêcioleci typowa dla naszego przygranicznego regionu i uwarunkowana historycznie.
Równoczeœnie charakteryzuje siê wysok¹ identyfikacj¹ z ziemi¹ ojczyst¹, z zachowaniem sta³ego zamel-
dowania na OpolszczyŸnie, utrzymywaniem sta³ych kontaktów rodzinnych i, co z tym zwi¹zane, czêstymi
i regularnymi przyjazdami osób pracuj¹cych za granic¹, co weekend lub przynajmniej raz w miesi¹cu, do
rodzin – wspó³ma³¿onków i dzieci, pozosta³ych w naszym kraju.

Opolszczyznê zamieszkuje miêdzy innymi oko³o 10,3% osób deklaruj¹cych swoj¹ przynale¿noœæ do
mniejszoœci niemieckiej, mieszkaj¹cych g³ównie w obszarach wiejskich i pos³uguj¹cych siê gwar¹ œl¹sk¹.
Wed³ug spisu powszechnego z 2002 r. przynale¿noœæ niepolsk¹ (w tym ludnoœæ z Kresów Wschodnich,
Czech i inn¹) w naszym województwie zadeklarowa³y ogó³em sto trzydzieœci trzy tysi¹ce trzysta czterdzie-
œci dwie osoby (12,5%) na jeden milion szeœædziesi¹t piêæ tysiêcy czterdziestu trzech mieszkañców.

Praca zarobkowa za granic¹ i czêste przyjazdy do domu wi¹¿¹ siê tak¿e z konkretnymi potrzebami
i oczekiwaniami mieszkañców województwa opolskiego co do aktualnej problematyki informacyjnej do-
tycz¹cej spraw regionu i Polski, a tak¿e krajów s¹siaduj¹cych z naszym krajem, a którym sprostaæ mo¿e
tylko regionalna TVP, znaj¹ca dobrze opisan¹ specyfikê Œl¹ska Opolskiego.

TVP SA Oddzia³ w Opolu zgodnie z posiadan¹ koncesj¹ ma zarezerwowany sygna³ obejmuj¹cy obszar
zamieszka³y tylko przez szeœæset czternaœcie tysiêcy mieszkañców Opolszczyzny, co jest niewystarcza-
j¹ce i nie spe³nia potrzeb regionalnych i oczekiwañ mieszkañców naszego województwa. Zwiêkszenie pa-
rametrów sygna³u antenowego umo¿liwi odbiór tej stacji na terenie ca³ej Opolszczyzny i bêdzie zgodne
z regionaln¹ misj¹ TVP Opole oraz wzmocni jej pozycjê na rynku mediów.

W zwi¹zku z tym udzielam poparcia dla wniosku regionalnej TVP SA Oddzia³ w Opolu i uprzejmie pro-
szê UKE o odpowiedŸ na pytanie sformu³owane na wstêpie.

Z wyrazami szacunku
Piotr Wach
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Grzegorza Wojciechowskiego

Oœwiadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego oraz do ministra œro-
dowiska Macieja Nowickiego

W zwi¹zku z wieloma kr¹¿¹cymi mitami dotycz¹cymi cen pasz niezawieraj¹cych GMO, zwracam siê do
Panów Ministrów z nastêpuj¹cymi pytaniami.

1. Jak d³ugo rz¹d bêdzie przed³u¿aæ termin wejœcia w ¿ycie przepisu o zakazie karmienia zwierz¹t pa-
szami genetycznie modyfikowanymi zamiast zaproponowaæ producentom alternatywne rodzaje pasz bez
GMO? W chwili obecnej mamy ustawê o paszach, która de facto nie funkcjonuje.

2. Czy ministerstwo posiada kalkulacje odnoœnie do cen pasz niezawieraj¹cych w swym sk³adzie roœlin
GMO? Jeœli nie, to czy resort zamierza prowadziæ tego typu wyliczenia?

3. Jaki procent pasz dostêpnych na polskim rynku nie zawiera GMO? Czy nie zachodzi podejrzenie
zmonopolizowania polskiego rynku paszowego przez pasze GMO? Czy nie istnieje obawa permanentnego
³amania prawa i braku mo¿liwoœci dokonania przez producentów i hodowców rzetelnego wyboru ? Prze-
cie¿ konsument ma prawo wyboru, a producenci i hodowcy nabywaj¹cy pasze s¹ te¿ konsumentami. Czy
ministerstwo prowadzi monitoring rynku paszowego?

4. W jaki sposób ministerstwo zamierza informowaæ rolników i hodowców o mo¿liwoœciach karmienia
zwierz¹t paszami niezawieraj¹cymi w swym sk³adzie roœlin genetycznie modyfikowanych?

5. Czy ministerstwo pracuje nad programem wspierania uprawy roœlin wysokobia³kowych w Polsce?
Kiedy bêdzie on realizowany? Czy jest planowane – a jeœli tak, to w jakim zakresie – wsparcie rolników za-
jmuj¹cych siê produkcj¹ tych roœlin? Wsparcie zachêci³oby rolników do produkcji takich roœlin i skutecz-
nie zast¹pi³oby sojê GMO w paszach.

6. Z opracowañ naukowych wynika, i¿ jest mo¿liwe zast¹pienie soi GMO w paszach soj¹ niemodyfiko-
wan¹, wyprodukowan¹ na Ukrainie i sprowadzon¹ z tego kraju. Czy prowadzone s¹ prace nad nawi¹za-
niem wspó³pracy gospodarczej z Ukrain¹ w tym zakresie? Jeœli nie, to czy rz¹d zamierza rozwa¿yæ tê kwe-
stiê?

Proszê Panów Ministrów o wyjaœnienie i rozwa¿enie tych niezwykle istotnych zagadnieñ.

Z powa¿aniem
Grzegorz Wojciechowski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Grzegorza Wojciechowskiego

Oœwiadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego oraz do ministra œro-
dowiska Macieja Nowickiego

W dniu 27 maja bie¿¹cego roku na posiedzeniu Rady Ministrów zosta³ przyjêty wieloletni Program Po-
prawy Odmian Roœlin, którego celem jest uzyskiwanie nowych, bardziej wydajnych i jakoœciowo lepszych
odmian roœlin uprawnych, przeznaczonych miêdzy innymi do produkcji ¿ywnoœci i pasz.

W zwi¹zku z tym zwracam siê do Panów Ministrów z nastêpuj¹cymi pytaniami.
1. Co oznacza okreœlenie „ulepszone roœliny dla zrównowa¿onych AgroEkoSystemów, wysokiej jakoœci

¿ywnoœci i produkcji roœlinnej na cele nie¿ywnoœciowe”? Jakie dzia³ania zosta³y zaplanowane, by zacho-
waæ ró¿norodnoœæ biologiczn¹ roœlin uprawnych dla nastêpnych pokoleñ?

2. W jaki sposób zamierza siê przeprowadziæ badania, których celem jest „ocena skutków ewentualnej
uprawy roœlin genetycznie modyfikowanych dla produkcji rolniczej i œrodowiska”? Czy badania te bêd¹
prowadzone w otwartym œrodowisku? Kto bêdzie nadzorowa³ te badania?

3. Z jakich œrodków rz¹d zamierza sfinansowaæ koszt funkcjonowania programu?
4. Dlaczego nie ma podobnych programów badaj¹cych mo¿liwoœci tradycyjnego i ekologicznego rolni-

ctwa?
Proszê zatem Panów Ministrów o wyjaœnienie tych niezwykle istotnych kwestii.

Z powa¿aniem
Grzegorz Wojciechowski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Grzegorza Wojciechowskiego

Oœwiadczenie skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Panie Ministrze!
Sk³adam oœwiadczenie w sprawie likwidacji objazdu dla pojazdów o rzeczywistej masie ca³kowitej po-

wy¿ej 8 t, poruszaj¹cych siê na drodze krajowej nr 12, na odcinku od Wadlewa do Piotrkowa Trybunal-
skiego.

Zwróci³ siê do mnie prezydent miasta Piotrkowa Trybunalskiego z proœb¹ o pomoc w sprawie utrzyma-
nia obowi¹zuj¹cego objazdu dla pojazdów o rzeczywistej masie ca³kowitej powy¿ej 8 t, poruszaj¹cych siê
na drodze krajowej nr 12, na odcinku od m. Wadlew do m. Piotrków Trybunalski, przez K¹cik – Mzurki.
Otó¿ Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddzia³ w £odzi, pismem z dnia 30 kwietnia
2008 r. poinformowa³a, i¿ z dniem 31 maja br. zostanie wprowadzona nowa organizacja ruchu i pojazdy
tak zwanego ruchu ciê¿kiego zostan¹ wprowadzone do Piotrkowa Trybunalskiego.

W zwi¹zku z zaistnia³¹ sytuacj¹ chcia³bym zapytaæ Pana Ministra, co zosta³o zrobione, a dok³adniej ja-
kie naprawy zosta³y poczynione, ¿e GDDKiA znosi obowi¹zuj¹cy zakaz? Na jakiej podstawie zosta³ znie-
siony obowi¹zuj¹cy zakaz? Czy wprowadzenie ruchu ciê¿kiego do Piotrkowa Trybunalskiego nie wp³ynie
negatywnie na stan ulic i nie pogorszy warunków ruchu, a co najwa¿niejsze nie bêdzie stanowiæ bezpo-
œredniego zagro¿enia dla zdrowia i ¿ycia mieszkañców miasta?

Proszê Pana Ministra o wyjaœnienie i rozwi¹zanie opisanego problemu.

Z powa¿aniem
Grzegorz Wojciechowski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Grzegorza Wojciechowskiego

Oœwiadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego

Panie Ministrze!
Zwróci³ siê do mnie rolnik, Pan Jan Szymczak, z proœb¹ o pomoc w sprawie zad³u¿enia powsta³ego

w wyniku wypowiedzenia umowy preferencyjnego kredytu inwestycyjnego na zakup ziemi. Zwróci³em siê
w tej sprawie do prezesa ARiMR. Niestety, agencja nie jest zainteresowana pomoc¹ pañstwu Alinie i Jano-
wi Szymczakom (numer sprawy: DW-4530-182/i/07/RS/08) i „wyczerpa³a dopuszczalne przez obo-
wi¹zuj¹ce prawo mo¿liwoœci rozwi¹zania tej sprawy” (cytat z odpowiedzi ARiMR z dnia 13 maja 2008 r. na
moje oœwiadczenie w niniejszej sprawie).

Problem rysuje siê nastêpuj¹co: z chwil¹ uruchomienia programu rent strukturalnych rolnik zdecy-
dowa³ siê przekazaæ gospodarstwo nastêpcom. Jednak¿e przekazywane grunty by³y obci¹¿one kredytem
preferencyjnym na zakup ziemi. Nie chc¹c obci¹¿aæ nastêpców d³ugiem, postanowi³ sp³aciæ zaci¹gniêty
kredyt, ³ami¹c w ten sposób warunki umowy kredytowej. Niestety bank, przyjmuj¹c wczeœniejsz¹ sp³atê
kredytu, nie poinformowa³ rolnika o karach gro¿¹cych za wczeœniejsz¹ sp³atê kredytu. Tak¿e notariusz,
który sporz¹dza³ akt darowizny, nie uœwiadomi³ rolnikowi i jego nastêpcom zagro¿eñ i dokona³ aktu prze-
niesienia w³asnoœci w zamian za rentê strukturaln¹, pomimo widniej¹cych w ksiêgach wieczystych ob-
ci¹¿eñ na rzecz banku. Niedoinformowany i nieœwiadomy finansowych konsekwencji rolnik, w dobrej
wierze sp³aci³ kredyt przed terminem, w wyniku czego musi zwróciæ agencji, za poœrednictwem banku,
otrzymane dofinansowanie do oprocentowania kredytu wraz z karnymi odsetkami. Dla rolnika, który
wraz z ¿on¹ (nieposiadaj¹c¹ ¿adnych dochodów, gdy¿ gospodarstwo by³o wspólne) utrzymuje siê z renty
strukturalnej, jest to kwota znacznie przekraczaj¹ca osi¹gane przez niego dochody.

W zwi¹zku z trudn¹ sytuacj¹ d³u¿nika zwracam siê z proœb¹ do Pana Ministra odpowiedzialnego za re-
alizacj¹ polityki rz¹du w dziedzinie rolnictwa i rozwoju wsi, a tak¿e nadzoruj¹cego i kontroluj¹cego dzia-
³alnoœæ ARiMR, o zapoznanie siê ze spraw¹ i uwzglêdnienie wszelkich okolicznoœci ³agodz¹cych w spra-
wie pañstwa Aliny i Jana Szymczaków. Niestety istnieje realna obawa, i¿ sprawa pañstwa Szymczaków
zosta³a potraktowana standardowo, a wrêcz obcesowo przez urzêdników Agencji i nie uwzglêdniono oko-
licznoœci szczególnych, zaistnia³ych w tej sprawie. Dlaczego agencja i jej urzêdnicy traktuj¹ rolników tak
bezdusznie? Ca³y spór ci¹gnie siê ju¿ bardzo d³ugo, a odsetki karne przeros³y wartoœæ otrzymanych do-
p³at do kredytu. Suma nale¿na do zwrotu wielokrotnie przekracza mo¿liwoœci finansowe pañstwa Aliny
i Jana Szymczaków, którzy utrzymuj¹ siê z renty strukturalnej pana Szymczaka.

Z powa¿aniem
Grzegorz Wojciechowski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Grzegorza Wojciechowskiego

Oœwiadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska

Oœwiadczenie kierujê w sprawie nieuzyskania informacji od rz¹du na temat p³atnoœci bezpoœrednich.
Na posiedzeniu plenarnym Senatu w dniu 27 marca bie¿¹cego roku omawiana by³a „Informacja dla

Sejmu i Senatu RP o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiec – gru-
dzieñ 2007 r. (podczas Prezydencji portugalskiej)”. W trakcie dyskusji zwróci³em siê do przedstawiciela
rz¹du z proœb¹ o udzielenie informacji na temat struktury i poziomu p³atnoœci bezpoœrednich w 2009 r.
w zwi¹zku z ewentualnymi zmianami systemowymi, które mog¹ wejœæ w ¿ycie na poziomie ustawodaw-
stwa wspólnotowego. Niestety, do tej pory nie doczeka³em siê odpowiedzi.

W zwi¹zku z powy¿szym ponownie zwracam siê z zapytaniem, tym razem bezpoœrednio do Pana Pre-
miera, i bardzo proszê o udzielenie odpowiedzi.

Z powa¿aniem
Grzegorz Wojciechowski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Henryka WoŸniaka

Oœwiadczenie skierowane do ministra finansów Jana Vincenta-Rostowskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Zapewne jest Panu znana powszechna negatywna opinia o braku obowi¹zku prowadzenia kas fiskal-

nych przez osoby uzyskuj¹ce przychody z dzia³alnoœci w zawodach prawniczych i ochrony zdrowia.
Jako osobie, która przez wiele lat kierowa³a urzêdem skarbowym, dobrze znane s¹ mi trudnoœci

w ustaleniu przychodów i dochodów tych dwóch grup zawodowych, z jakimi borykaj¹ siê pracownicy
s³u¿b skarbowych. Jako senator mam te¿ wiele okazji, by s³yszeæ krytykê istniej¹cej sytuacji prawnej
w tym zakresie ze strony opinii publicznej, która traktuje tê sytuacjê jako niczym nieuzasadnione uprzy-
wilejowanie tych dwóch, bardzo wa¿nych, wielkich grup zawodowych. Niejednokrotnie wyra¿ane s¹ opi-
nie, i¿ omawiany stan prawny narusza konstytucyjn¹ zasadê równoœci obywateli wobec prawa.

W zwi¹zku z tym pragnê zapytaæ Pana Ministra, czy resort finansów pracuje nad rozci¹gniêciem obo-
wi¹zku prowadzenia kas fiskalnych na wspomniane grupy zawodowe.

Z uszanowaniem
Henryk WoŸniak

13. posiedzenie Senatu w dniach 4 i 5 czerwca 2008 r.
260 Przemówienia i oœwiadczenia senatorów przekazane do protoko³u, niewyg³oszone podczas 13. posiedzenia Senatu



Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Henryka WoŸniaka

Oœwiadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra gospodarki Waldemara Pawlaka

Szanowny Panie Premierze!
Energetyka i bezpieczeñstwo energetyczne Polski s¹ dziœ tematem powszechnie obecnym w naszej

œwiadomoœci.
W opinii ekspertów istniej¹ znaczne mo¿liwoœci poprawy bilansu energetycznego kraju poprzez lepsze

zagospodarowanie zasobów gazu ziemnego. Krajowe roczne wydobycie realizowane przez PGNiG wynosi
4,3 miliarda m3 gazu ziemnego – w przeliczeniu na gaz wysokometanowy.

Wydobywany gaz ziemny stanowi oko³o 30% zu¿ycia krajowego i jest jednym z kluczowych czynników
zapewniaj¹cych PGNiG konkurencyjn¹ pozycjê na rynku ze wzglêdu na ni¿sze koszty pozyskania w poró-
wnaniu z kosztami zakupu gazu importowanego. To pozwala na czêœciowe uniezale¿nienie siê od skut-
ków wzrostu cen gazu pochodz¹cego z zagranicy – ceny gazu s¹ zwi¹zane z cenami produktów ropopo-
chodnych – oraz sytuacji geopolitycznej.

Pomimo znaczenia, jakie ma krajowe wydobycie gazu ziemnego i ropy naftowej w ca³okszta³cie dzia³al-
noœci PGNiG, dzia³ania w tym zakresie dwóch kolejnych zarz¹dów PGNiG spowodowa³y, ¿e w najbli¿-
szych latach nale¿y spodziewaæ siê spadku wydobycia zarówno ropy naftowej, jak i gazu ziemnego. Przed-
stawione przez PGNiG plany wydobywcze – 5,5 miliarda m3 gazu ziemnego w przeliczeniu na gaz wysoko-
metanowy, pocz¹wszy od 2008 r., i 1,1 miliona t ropy naftowej od 2010 r. – s¹ nierealne i bêd¹ wymaga³y
korekty w dó³, co w przypadku spó³ki gie³dowej bêdzie mia³o okreœlone konsekwencje.

Nale¿y równie¿ za³o¿yæ, ¿e dostawy gazu ziemnego ze z³ó¿ zagranicznych – Norwegia, Dania, Libia –
oraz dostawy LNG poprzez gazoport mog¹ ulec opóŸnieniu.

Taki stan rzeczy wymaga podjêcia stanowczych i energicznych dzia³añ w zakresie:
— pozyskania nowych koncesji poszukiwawczych – aktualnie posiadane nie gwarantuj¹ znacz¹cych

odkryæ z³ó¿ ropy naftowej i gazu ziemnego;
— zdynamizowania i podniesienia efektywnoœci prac poszukiwawczych;
— zdynamizowania procesów inwestycyjnych w zakresie budowy nowych kopalñ ropy naftowej i gazu

ziemnego, podziemnych magazynów gazu i paliw p³ynnych;
— utrzymania obecnej i wyszkolenia nowej kadry górniczej i energo-mechanicznej;
—opracowania iwdro¿enianowychprocedurumo¿liwiaj¹cychnowoczesne iefektywnezarz¹dzanie firm¹;
— wdra¿ania nowoczesnych technologii podnosz¹cych efektywnoœæ eksploatacji z³ó¿ ropy naftowej

i gazu ziemnego;
— rozwoju rynku gazu zaazotowanego, szczególnie w odniesieniu do odbiorców przemys³owych;
— tworzenia przedsiêwziêæ gospodarczych w celu produkcji z gazu zaazotowanego energii elektrycznej.
Pragnê ponadto zwróciæ siê do Pana Premiera z proœb¹ o interwencjê w sprawie zwiêkszenia dostaw ga-

zu do pó³nocnej czêœci województwa lubuskiego.
Wyst¹pi³a tutaj bowiem, szczególnie w okolicach S³ubic, Gorzowa i Kostrzyna, bardzo trudna sytuacja,

gdy¿ po stronie Gaz-Systemu SA s¹ ograniczenia swobodnego przesy³u gazu, powoduj¹ce odmowê przy-
³¹czenia do sieci wnioskodawców. Problem dotyczy zarówno odbiorców indywidualnych, jak i przemys³o-
wych skoncentrowanych w Kostrzyñsko-S³ubickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej.

Na tym obszarze jest najwiêksza w kraju koncentracja liczby odbiorców, a wymowa spo³eczna i gospodar-
cza tego zjawiska jest fatalna. Mam œwiadomoœæ, ¿e ca³kowite rozwi¹zanie tego problemu, dotycz¹cego
pó³nocno-zachodniej Polski, jest mo¿liwe w efekcie planowanych w perspektywie kilku lat wielkich nak³adów
inwestycyjnych.

Jednak¿e, jak stwierdza dyrektor OT URE w Szczecinie, wszystkie sk³adane do URE wnioski œwiadcz¹
o tym, ¿e jest mo¿liwoœæ techniczna przy³¹czenia, brakuje tylko gazu. Jednoczeœnie dyrektor WOSD oœwiad-
cza, ¿e od co najmniej dwóch lat za ka¿dym razem, kiedy operator wnosi o zwiêkszenie mo¿liwoœci przesy³a-
nia gazu, otrzymuje odmowy zwiêkszenia przepustów na stacjach pierwszego stopnia, mimo ¿e wszystkie te
stacje maj¹ techniczne zdolnoœci przesy³ania wiêkszej iloœci gazu, oraz przedstawia dane techniczne z dzie-
siêciu stacji, mówi¹ce o ich wykorzystaniu na poziomie 20–60%, a mo¿liwoœci rozwi¹zania problemu widzi
w pozwoleniu Gaz-Systemu SA na zwiêkszenie mocy na stacjach przesy³owych pierwszego stopnia.

Mam pe³n¹ œwiadomoœæ, ¿e Pan Premier dostrzega wielk¹ wagê problemu w skali makro, ale pragnê te¿
prosiæ Pana Premiera o ingerencjê, aby nast¹pi³o mo¿liwie szybkie rozwi¹zanie problemu dostaw gazu
w wymiarze regionalnym w regionie gorzowskim.

Z uszanowaniem
Henryk WoŸniak
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Henryka WoŸniaka

wspólnie z innymi senatorami

Oœwiadczenie skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Szanowny Panie Ministrze!
Obowi¹zuj¹ce przepisy o szkoleniu i egzaminowaniu (Rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury z dnia

27 paŸdziernika 2005 r. w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnieñ przez kieruj¹cych
pojazdami, instruktorów i egzaminatorów – DzU z 2005 r. Nr 217, poz.1834 – zwane dalej rozporz¹dze-
niem) wprowadzi³y szereg zmian dotycz¹cych egzaminowania i kontroli nad tym procesem, z których na
pierwszy plan wysuwa siê rejestracja procesu egzaminowania. Jak pokazuj¹ doœwiadczenia WORD, sys-
tem monitoringu zaproponowany przez ministerstwo sprawdzi³ siê. Rejestracja egzaminu okaza³a siê
bardzo dobrym narzêdziem kontroli zarówno wewnêtrznej (egzaminator nadzoruj¹cy) jak i zewnêtrznej
(urz¹d marsza³kowski) oraz pozwoli³a na bardziej obiektywn¹ obs³ugê skarg na przebieg egzaminu. Kolej-
nym krokiem do poprawy procesu szkolenia i egzaminowania powinno byæ doprowadzenie do tego, aby
na egzaminie pojawiali siê jak najlepiej przygotowani kandydaci na kierowców. Poni¿ej przedstawiamy
propozycje zmian, które powinny doprowadziæ do podwy¿szenia poziomu przygotowania przysz³ych kie-
rowców do egzaminu.

1. Zmiana zasad przeprowadzania egzaminu teoretycznego.
Obecnie egzamin teoretyczny nie jest rzeczywistym miernikiem wiedzy, któr¹ winien siê wykazaæ kan-

dydat na kierowcê. Ma³a liczba dostêpnych powszechnie pytañ (oko³o 450 dla kategorii B) spowodowa³a,
¿e szko³y nauki jazdy, zamiast szkoliæ kursantów z przepisów ruchu drogowego (Ustawa z dnia 20 czer-
wca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, DzU z 2005 r. Nr108, poz. 908, zwana dalej ustaw¹), ograniczaj¹
siê do przekazania im zestawu pytañ do nauczenia. Osoby zdaj¹ce egzamin nie potrafi¹ prze³o¿yæ wiedzy
zawartej w pytaniach na sytuacje zdarzaj¹ce siê na drodze. Kolejnym problemem jest to, ¿e pytania te nie
przedstawiaj¹ wszystkich zagadnieñ zawartych w przepisach prawa o ruchu drogowym. Nale¿a³oby za-
tem jak najszybciej zmieniæ zasady przeprowadzania egzaminu teoretycznego: pytania egzaminacyjne
winny byæ zbli¿one do prawdziwych sytuacji na drodze; pytania egzaminacyjne obejmowaæ powinny
swoim zakresem ca³oœæ zagadnieñ z prawa o ruchu drogowym przy jednoczesnym ich uproszczeniu (wiê-
kszoœæ pytañ powinna byæ niejawna); czas odpowiadania na pytanie winien byæ ograniczony – zast¹pie-
nie systemu 18 pytañ w 25 minut systemem pytanie – ograniczony czas do namys³u – odpowiedŸ.

Zmiany te powinny doprowadziæ do tego, ¿e szko³y nauki jazdy zaczn¹ siê ponownie przyk³adaæ do
szczegó³owego przekazywania wiedzy teoretycznej z prawa o ruchu drogowym, zamiast, jak dotychczas,
przekazywaæ do wyuczenia zakres powszechnie znanych pytañ.

2. Obowi¹zkowe coroczne szkolenia dla instruktorów nauki jazdy.
Prawo o ruchu drogowym ca³y czas siê zmienia. Obowi¹zkowe coroczne szkolenia wprowadzone zosta-

³y dla egzaminatorów (art. 111 pkt 4 ustawy), a instruktorzy bazuj¹ na raz zdobytej wiedzy. Powinno siê
wprowadziæ nastêpuj¹ce zasady szkoleñ dla instruktorów: proces szkolenia powinien byæ obligatoryjny
dla wszystkich czynnych instruktorów nauki jazdy; jednym z wyk³adowców powinien byæ egzaminator
(najlepiej nadzoruj¹cy), tak aby podczas szkoleñ istnia³a mo¿liwoœæ przekazywania doœwiadczeñ z proce-
su egzaminowania (obserwacja najczêœciej pope³nianych przez osoby egzaminowane b³êdów); kursy dla
kandydatów na instruktorów nauki jazdy powinny byæ organizowane tylko przez wojewódzkie oœrodki
ruchu drogowego (dotychczas organizuj¹ je równie¿ inne podmioty!).

Wprowadzone zmiany zmusi³yby instruktorów nauki jazdy do podnoszenia swoich kwalifikacji zawo-
dowych i jednoczeœnie zapewni³yby œcis³e powi¹zanie miêdzy procesem szkolenia i egzaminowania.

3. Doprecyzowanie zasad kontroli nad oœrodkami szkolenia kierowców.
Oprócz mo¿liwoœci, jakie stwarzaj¹ ustawowe zapisy dotycz¹ce kontroli nad oœrodkami szkolenia kie-

rowców (art. 103, 104 i 108 ustawy) i instruktorami nauki jazdy (art. 105, 106, 107 i 108 ustawy), rozpo-
rz¹dzenie dotycz¹ce szkolenia i egzaminowania powinno wprowadziæ odpowiednie mechanizmy nadzoru
ze strony starostw. Informacja o wynikach egzaminów uzyskanych przez osoby egzaminowane w odnie-
sieniu do instruktorów i jednostek szkol¹cych, któr¹ dyrektor oœrodka egzaminowania przekazuje
w okresach pó³rocznych do starostw (§ 30 ust. 7 pkt 2 rozporz¹dzenia), nie ma prze³o¿enia na ewentualne
sankcje w stosunku do szkó³ i instruktorów osi¹gaj¹cych s³abe wyniki nauczania. Nale¿a³oby wprowa-
dziæ nastêpuj¹ce rozwi¹zania: szko³y nauki jazdy, które wykazuj¹ siê zdawalnoœci¹ znacznie odbiegaj¹c¹
od œredniej, powinny byæ obligatoryjnie kontrolowane pod wzglêdem poprawnoœci przebiegu procesu na-
uczania i prowadzenia dokumentacji; powinno siê stosowaæ zakazy prowadzenia dzia³alnoœci przez szko-
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³y, w których w wyniku kontroli wykryje siê ra¿¹ce naruszanie zasad szkolenia i prowadzenia dokumen-
tacji; instruktorzy nauki jazdy, którzy wykazuj¹ siê zdawalnoœci¹ znacznie odbiegaj¹c¹ od œredniej, po-
winni byæ w pierwszej kolejnoœci kierowani na kursy doszkalaj¹ce, a w przypadku braku poprawy ich wy-
ników na kontrolny egzamin instruktorski; rankingi szkó³ nauki jazdy powinny byæ podawane do publi-
cznej wiadomoœci, a szko³y nauki jazdy powinny obowi¹zkowo mieæ umieszczon¹ w swoim lokalu infor-
macjê o wynikach zdawalnoœci swoich kursantów potwierdzon¹ przez starostwo powiatowe wraz z odnie-
sieniem do œredniej dla powiatu.

Zmiany te powinny wp³yn¹æ na poprawê szkolenia i zwiêkszenie odpowiedzialnoœci szkó³ i instrukto-
rów nauki jazdy za wykonywan¹ przez siebie pracê. Szkolenie kierowców jest dzia³alnoœci¹ zarobkow¹,
ale konieczne jest wprowadzenie takich mechanizmów, aby mo¿liwe by³o usuniêcie z rynku szkó³ i in-
struktorów nieuczciwie i nieudolnie wykonuj¹cych swoj¹ pracê.

Oprócz zmian w procesie szkolenia warto wprowadziæ kosmetyczne zmiany dotycz¹ce przeprowadza-
nia egzaminu praktycznego: dostosowanie „Arkusza przebiegu egzaminu praktycznego” (wzór nr 7 do za-
³¹cznika nr 5 rozporz¹dzenia) do zadañ egzaminacyjnych zawartych w tabeli 7 instrukcji egzaminowania
(Instrukcja przeprowadzania egzaminów pañstwowych na prawo jazdy lub pozwolenie – za³¹cznik nr 5 do
rozporz¹dzenia); zmiana kryteriów oceny zadañ na placu manewrowym: zakaz naje¿d¿ania na linie – jaz-
da na placu manewrowym po linii jest dopuszczalna, natomiast podczas jazdy w mieœcie uznawana jest
jako b³¹d; skrócenie zadania pierwszego na placu manewrowym – „przygotowania do jazdy” – poprzez po-
kazywanie tylko wybranych przez egzaminatora p³ynów i œwiate³ oraz przeniesienie „ruszenia z miejsca”
do zadania egzaminacyjnego drugiego; wprowadzenie jednolitych zasad przerwania egzaminu praktycz-
nego na placu manewrowym dla wszystkich kategorii prawa jazdy; uaktualnienie wymiarów placu ma-
newrowego dla kategorii C+E, tak aby mo¿liwe by³o wykonanie zadañ egzaminacyjnych nowymi pojazda-
mi, w które oœrodki egzaminowania zaopatruj¹ siê, maj¹c na uwadze zmiany w przepisach obowi¹zuj¹ce
od 1 lipca 2010 r. (§ 43 ust. 4 pkt 10 i 11 oraz § 59 ust. 11 rozporz¹dzenia ministra infrastruktury z dnia
31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbêdnego wyposa-
¿enia – DzU z 2003 r. Nr 32, poz. 262); uœciœlenie kilku niejasnych definicji, jak najechanie, przejechanie,
naruszenie itp.

Do egzaminu pañstwowego w WORD podchodz¹ tak¿e osoby podlegaj¹ce kontrolnemu sprawdzeniu
kwalifikacji (art. 114 ustawy). Wydaje siê, ¿e proces ponownego przyznawania im uprawnieñ jest zbyt up-
roszczony, szczególnie gdy ma siê na uwadze dzia³ania podejmowane w celu poprawy bezpieczeñstwa ru-
chu drogowego. £atwoœæ ponownego uzyskania uprawnieñ w naszym kraju doskonale widaæ na przyk³a-
dzie obywateli niemieckich, którzy po zakoñczonej karze zakazu prowadzenia pojazdów wol¹ skoñczyæ
kurs nauki jazdy i zdaæ egzamin w Polsce ni¿ przejœæ skomplikowan¹ procedurê odzyskiwania uprawnieñ
w swojej ojczyŸnie. Wydaje siê, ¿e do ustawy – Prawo o ruchu drogowym powinny byæ wniesione nastêpu-
j¹ce poprawki: osoby, którym zabrano uprawnienie do kierowania pojazdem w wyniku prowadzenia po-
jazdu w stanie nietrzeŸwoœci, powinny byæ poddane rozszerzonym badaniom w celu stwierdzenia braku
uzale¿nienia od alkoholu; nale¿y wyd³u¿yæ z jednego roku do trzech lub piêciu lat okres, w którym nowi
kierowcy mog¹ utraciæ prawo jazdy po przekroczeniu dwudziestu punktów karnych (art. 140 ust. 1 pkt 3
ustawy); drugie przekroczenie dwudziestu czterech punktów karnych (art. 130 ustawy) nale¿a³oby karaæ
czasowym zakazem prowadzenia pojazdów.

Prawo jazdy jest dokumentem u³atwiaj¹cym ¿ycie, ale w celu poprawy bezpieczeñstwa na drogach po-
winno siê eliminowaæ tych kierowców, którzy lekcewa¿¹ przepisy ruchu drogowego i stanowi¹ realne za-
gro¿enie na drogach.

Bez ma³a 6 tysiêcy œmiertelnych ofiar wypadków drogowych w ka¿dym roku to bardzo du¿o, zbyt du¿o,
aby nie postawiæ pytania, czy w sferze szkolenia i egzaminowania, a tak¿e w sferze etyki ruchu drogowego
nie mo¿na zrobiæ nic wiêcej. Z tym pytaniem, przedstawiaj¹c powy¿sze propozycje, zwracamy siê do Pana
Ministra.

Z uszanowaniem
Henryk WoŸniak
Janusz Sepio³
Stanis³aw Bisztyga
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Jana Wyrowiñskiego

Oœwiadczenie skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Szanowny Panie Ministrze!
Sk³adam oœwiadczenie w sprawie Stowarzyszenia Gmin Pomorskich na rzecz Budowy Autostrady A1
W poniedzia³ek 2 czerwca 2008 r. w Kowalewie Pomorskim odby³o siê posiedzenie cz³onków Stowarzy-

szenia Gmin Pomorskich na rzecz Budowy Autostrady A1. W spotkaniu uczestniczyli wójtowie gmin
i burmistrzowie miast z województw pomorskiego i kujawsko-pomorskiego, przez terytoria których prze-
biega lub przebiegaæ bêdzie autostrada A1. Byli równie¿ przedstawiciele wojewodów, marsza³ków woje-
wództw oraz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Niestety, pomimo zaproszenia na spotkanie nie przyby³ ¿aden przedstawiciel ministra infrastruktury.
Co wiêcej, kierowany przez Pana resort nawet nie usprawiedliwi³ nieobecnoœci swego reprezentanta.

Wszyscy zebrani, ³¹cznie ze mn¹, przyjêli ten fakt z oburzeniem i potraktowali go jako przejaw lekcewa-
¿enia stowarzyszenia. By³o mi wstyd, ¿e mój rz¹d w taki sposób traktuje powa¿ne spotkania dotycz¹ce ¿y-
wotnych spraw spo³ecznoœci lokalnych. Zebrani oczekiwali w szczególnoœci informacji dotycz¹cych bu-
dowy autostrady A1 na odcinku Nowe Marzy – Czerniewice.

Bêdê Panu wdziêczny za wyjaœnienia w tej sprawie.

Z wyrazami szacunku
Jan Wyrowiñski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Jana Wyrowiñskiego

Oœwiadczenie skierowane do minister edukacji narodowej Katarzyny Hall

Szanowna Pani Minister!
Sk³adam oœwiadczenie w sprawie programu „Szko³a dla rodziców i wychowawców”.
Jesteœmy zasypywani przera¿aj¹cymi doniesieniami o okrutnym traktowaniu dzieci przez rodziców.

Proponowane rozwi¹zania prawne, w tym zakaz bicia dzieci, do koñca nie rozwi¹¿¹ tego problemu.
Potrzeb¹ chwili jest podjêcie intensywnych dzia³añ zmierzaj¹cych do upowszechniania wœród rodzi-

ców i wychowawców wiedzy w zakresie budowania prawid³owych relacji miêdzy nimi a dzieæmi. Skoro
przemoc wobec dzieci jest w g³ównej mierze przejawem i skutkiem bezradnoœci doros³ych, spraw¹ nad-
rzêdn¹ wydaje siê do³o¿enie wszelkich starañ, aby w szczególnoœci rodzicom zaoferowaæ szeroko zakrojo-
n¹ pomoc w wychowywaniu dzieci.

Jak Pani zapewne doskonale wie, ofert¹ tego rodzaju pomocy jest realizowany przez dzia³aj¹ce przy
MEN Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej program „Szko³a dla rodziców i wy-
chowawców”. Odnoszê wra¿enie, ¿e ten dobry program nie jest powszechnie znany. Informacja o nim do-
ciera tylko do czêœci szkó³ oraz do tych rodziców, którzy ju¿ korzystaj¹ z pomocy wyspecjalizowanych in-
stytucji i stowarzyszeñ nios¹cych pomoc ofiarom uzale¿nieñ oraz rodzinom dzieci i m³odzie¿y z zaburze-
niami rozwoju.

Program „Szko³a dla rodziców i wychowawców” powinien byæ dostêpny dla wszystkich. Informacja
o nim musi towarzyszyæ edukacyjnym dzia³aniom publicznym, mog³aby zostaæ wpleciona w stosowne
programy emitowane w radiu publicznym i telewizji publicznej. Powinna równie¿ znaleŸæ siê w rekla-
mach.

Szerszy dostêp do warsztatów psychoedukacyjnych wymaga³by zwiêkszenia liczby realizatorów pro-
gramu, co wi¹za³oby siê z koniecznoœci¹ wyszkolenia wiêkszego ni¿ dotychczas grona pedagogów i psy-
chologów, którzy chcieliby uzyskaæ odpowiednie uprawnienia.

Poniewa¿, jak mi siê wydaje, gra jest warta œwieczki, zapytujê Pani¹ Minister, czy podziela Pani mój po-
gl¹d co do koniecznoœci upowszechnienia programu „Szko³a dla rodziców i wychowawców”. Je¿eli tak, to
co Pani zdaniem nale¿y zrobiæ w tym kierunku?

Zaj¹³em siê t¹ spraw¹ zainspirowany przez pana Leszka Zaleskiego, emerytowanego toruñskiego pe-
dagoga, który od d³u¿szego czasu stara siê upowszechniaæ w swoim œrodowisku wiedzê o programie
„Szko³a dla rodziców i wychowawców”.

Z wyrazami szacunku
Jan Wyrowiñski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Jana Wyrowiñskiego

Oœwiadczenie skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Szanowny Panie Ministrze!
Przyjêty do realizacji przez GDDKiA sposób skomunikowania Torunia na wêŸle Lubicz z przygotowy-

wan¹ do budowy autostrad¹ A1 skutkowaæ bêdzie, zdaniem w³adz Torunia, parali¿em komunikacyjnym
na wa¿nej drodze wylotowej z miasta. W³odarze Torunia, w celu unikniêcia tego wielce prawdopodobnego
zagro¿enia, proponuj¹ za swej strony, aby w³¹czyæ do projektu i budowy A1 na odcinku Nowe Marzy –
Czerniewice drugi etap modernizacji ulicy Szosa Lubicka. Odcinek ten, o d³ugoœci oko³o 1 km, le¿¹cy
w ci¹gu drogi krajowej nr 80, ³¹czy Bydgoszcz i Toruñ z autostrad¹ A1 oraz przysz³¹ drogê ekspresow¹
S10. Ma on mieæ uk³ad dwujezdniowy i wyeliminuje w poziomie torów przejazd przez czynn¹ liniê kolejo-
w¹ nr 27 Toruñ – Lipno. Inwestycja ta prawid³owo skomunikuje Toruñ i ca³y region (w tym Bydgoszcz)
z autostrad¹ A1 i bêdzie istotnym elementem funkcjonowania strategicznego uk³adu drogowego. Winna
zatem stanowiæ integraln¹ czêœæ budowy wêz³a Lubicz, w ramach zadania autostradowego.

Maj¹c na wzglêdzie dobro torunian oraz rosn¹cych rzesz turystów odwiedzaj¹cych gród Kopernika,
uprzejmie proszê Pana Ministra o ¿yczliwe odniesienie siê do z³o¿onej w tej sprawie proœby prezydenta To-
runia b¹dŸ zaproponowanie innych rozwi¹zañ.

Z wyrazami szacunku
Jan Wyrowiñski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Piotra Zientarskiego

Oœwiadczenie skierowane do ministra Skarbu Pañstwa Aleksandra Grada

Szanowny Panie Ministrze!
Przedmiotem niniejszego oœwiadczenia pragnê uczyniæ sytuacjê osób ubiegaj¹cych siê o uzyskanie re-

kompensaty za mienie pozostawione poza granicami Polski w zwi¹zku z II wojn¹ œwiatow¹.
Przewlek³oœæ postêpowañ o przyznanie prawa do rekompensaty, prowadzonych przez urzêdy wojewó-

dzkie, ur¹ga wszelkim standardom okreœlonym w przepisach postêpowania administracyjnego czy
w konstytucji. Przewlek³oœæ postêpowañ wystêpuje równie¿ na poziomie organu drugiej instancji, któ-
rym w przedmiotowych sprawach jest minister skarbu.

Nadto pragnê zwróciæ uwagê na to, i¿ ju¿ po uzyskaniu decyzji o przyznaniu rekompensaty uprawnieni
maj¹ problemy z realizacj¹ uprawnieñ. Sam fakt uzyskania pozytywnej decyzji okazuje siê swoist¹ fikcj¹,
a problemem faktycznym pozostaje uzyskanie wyp³aty pieniêdzy czy te¿ otrzymanie rekompensaty w in-
nej formie.

Przyk³adem opisanej sytuacji jest sprawa pani Jadwigi Rychlewicz, która do mojego biura senator-
skiego zg³osi³a siê z problemem zwi¹zanym z ujawnieniem w rejestrze wojewódzkim wybranej formy reali-
zacji prawa do rekompensaty. Wniosek o ujawnienie formy realizacji prawa do rekompensaty, z³o¿ony
przez zainteresowan¹ do wojewody zachodniopomorskiego, spowodowa³ wszczêcie procedury stwierdze-
nia niewa¿noœci decyzji przyznaj¹cej prawo do rekompensaty. Pocz¹tkowo sprawa wywo³a³a spory kom-
petencyjne pomiêdzy wojewod¹ zachodniopomorskim a ministrem Skarbu Pañstwa. Ostatecznie za or-
gan w³aœciwy uznano ministra Skarbu Pañstwa, który prowadzi postêpowania oznaczone sygnaturami
MSP/DERRiKA/6285/07 i DERRiUA-EW-6541-576/07. Dokumenty zosta³y przekazane przez wojewo-
dê zachodniopomorskiego do Ministerstwa Skarbu Pañstwa w piœmie z dnia 15 paŸdziernika 2007 r.

Zainteresowana wielokrotnie czyni³a starania o uzyskanie informacji, na jakim etapie znajduje siê po-
stêpowanie w jej sprawie, jednak nie otrzyma³a odpowiedzi. Mimo up³ywu kilku miesiêcy, postêpowanie
w sprawie nie zosta³o zakoñczone.

Pomijaj¹c ca³¹ skomplikowan¹ problematykê prawn¹ spraw zwi¹zanych z uzyskiwaniem prawa do re-
kompensaty, pragnê szczególn¹ uwagê zwróciæ na fakt, i¿ opiesza³oœæ organów prowadzi do przewlek³oœci
postêpowañ, trwaj¹ one nawet kilka lat. Taka sytuacja stanowi zaprzeczenie wszystkich podstawowych
zasad postêpowania administracyjnego, w szczególnoœci zasady szybkoœci postêpowania, i powoduje
podwa¿enie zaufania obywateli do pañstwa. Dlatego te¿ proszê o podjêcie dzia³añ zmierzaj¹cych do
usprawnienia funkcjonowania administracji prowadz¹cej postêpowania z zakresu uzyskiwania rekom-
pensat za pozostawione mienie w taki sposób, aby realizacja rekompensat sta³a siê rzeczywistoœci¹,
a przesta³a byæ fikcj¹.

Z wyrazami szacunku
Piotr B. Zientarski
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Uchwa³y Senatu RP
podjête

na 13. posiedzeniu Senatu





UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 5 czerwca 2008 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o op³atach abonamentowych

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 9 maja 2008 r. ustawy o zmianie
ustawy o op³atach abonamentowych, wprowadza do jej tekstu nastêpuj¹ce poprawki:
1) w art. 1 w pkt 1 w lit. b, pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) osoby, które ukoñczy³y 60 lat oraz maj¹ ustalone prawo do emerytury, której wysokoœæ nie prze-
kracza miesiêcznie kwoty 50% przeciêtnego miesiêcznego wynagrodzenia w gospodarce narodo-
wej w roku poprzedzaj¹cym, og³aszanego przez Prezesa G³ównego Urzêdu Statystycznego;”;

2) w art. 1 w pkt 1 w lit. b, w pkt 7 w lit. e kropkê na koñcu zastêpuje siê przecinkiem i dodaje siê lit. f i g
w brzmieniu:
„f) wobec których stwierdzono niewa¿noœæ orzeczenia, na podstawie ustawy z dnia 23 lutego 1991 r.

o uznaniu za niewa¿ne orzeczeñ wydanych wobec osób represjonowanych za dzia³alnoœæ na rzecz
niepodleg³ego bytu Pañstwa Polskiego (Dz. U. Nr 34, poz. 149, z póŸn. zm.),

g) wobec których wydano decyzjê o internowaniu w zwi¹zku z wprowadzeniem w dniu 13 grudnia
1981 r. w Polsce stanu wojennego.”;

3) w art. 1 skreœla siê pkt 2;
4) dodaje siê art. 1a w brzmieniu:

„Art. 1a.
1. Op³aty abonamentowe uiszczone z góry za okres d³u¿szy ni¿ jeden miesi¹c przez osoby, które

naby³y prawo do zwolnienia z op³at abonamentowych na podstawie niniejszej ustawy, podlega-
j¹ zwrotowi za miesi¹ce, za które op³aty s¹ nienale¿ne.

2. Za us³ugê zwrotu op³at operator publiczny, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy zmienianej
w art. 1, otrzymuje wynagrodzenie umowne.

3. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji okreœli, w drodze rozporz¹dzenia, sposób zwrotu op³at abo-
namentowych za rok 2008 osobom, które uiœci³y op³aty za miesi¹ce, za które op³ata jest niena-
le¿na, uwzglêdniaj¹c zni¿ki za uiszczanie op³aty abonamentowej za okres d³u¿szy ni¿ jeden
miesi¹c.”;

5) dodaje siê art. 1b w brzmieniu:
„Art. 1b. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji ustali na rok 2008 i 2009 nowy sposób podzia³u wp³y-

wów, o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, miêdzy jednostki publicznej ra-
diofonii i telewizji, uwzglêdniaj¹cy zwolnienia z op³at abonamentowych okreœlone w niniejszej
ustawie.”.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



UZASADNIENIE

Senat, po rozpatrzeniu ustawy o zmianie ustawy o op³atach abonamentowych, postanowi³ wprowa-
dziæ do jej tekstu piêæ poprawek.

Przyjmuj¹c poprawkê nr 1, Senat stan¹³ na stanowisku, i¿ przyjête przez Sejm rozwi¹zanie zwolnienia
z op³at abonamentowych jedynie pewnej grupy emerytów budzi w¹tpliwoœci ze wzglêdu na konstytucyjn¹
zasadê równoœci. Poniewa¿ rozszerzenie uprawnienia na wszystkich emerytów wi¹za³oby siê z objêciem
równie¿ tych, którzy prawa emerytalne mog¹ uzyskaæ na korzystniejszych warunkach, du¿o wczeœniej od
innych grup spo³ecznych, co sta³oby w sprzecznoœci z zasad¹ sprawiedliwoœci, Senat postanowi³ dodaæ
kryterium wieku (60 lat) oraz, aby zwolnienie dotyczy³o emerytów dla których zwolnienie bêdzie rzeczywi-
st¹ ulg¹ – kryterium dochodowe, tzn. otrzymywana emerytura nie mo¿e przekraczaæ 50% przeciêtnego
wynagrodzenia og³aszanego dla celów emerytalnych za rok poprzedzaj¹cy.

Poprawka nr 2 powoduje objêcie zwolnieniem od op³at abonamentowych osób, wobec których stwier-
dzono niewa¿noœæ orzeczenia, na podstawie ustawy o uznaniu za niewa¿ne orzeczeñ wydanych wobec
osób represjonowanych za dzia³alnoœæ na rzecz niepodleg³ego bytu Pañstwa Polskiego, oraz wobec któ-
rych wydano decyzjê o internowaniu w zwi¹zku z wprowadzeniem w dniu 13 grudnia 1981 r. w Polsce sta-
nu wojennego. Zdaniem Senatu koniecznoœæ tej poprawki wynika z konstytucyjnego obowi¹zku otacza-
nia szczególn¹ opiek¹ weteranów.

Poprawk¹ nr 3 Senat postanowi³ utrzymaæ w mocy przepis zabezpieczaj¹cy przed nadu¿yciami rozszerza-
nia zwolnieñ od op³at abonamentowych na gospodarstwa domowe, dla których op³aty te nie s¹ uci¹¿liwe.

Poniewa¿ ustawa wchodzi w ¿ycie w trakcie roku 2008, Senat uzna³ za konieczne dodanie przepisów
reguluj¹cych zasady proporcjonalnego zwrotu op³at osobom, które dziêki ustawie zyska³y zwolnienie
z op³at, a uiœci³y op³aty za kilka miesiêcy z góry (poprawka nr 4).

Równie¿ z powodu wejœcia ustawy w trakcie roku 2008, Senat uzna³ za konieczne wprowadzenie po-
prawki pozwalaj¹cej Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji aktualizowaæ sposób podzia³u wp³ywów z abo-
namentu, miêdzy jednostki publicznej radiofonii i telewizji, uwzglêdniaj¹c nowe zwolnienia z op³at abo-
namentowych. Poniewa¿ KRRiT ustala ten podzia³ do 30 czerwca roku poprzedzaj¹cego, dodana regula-
cja musi dotyczyæ roku 2008 i 2009.

13. posiedzenie Senatu w dniach 4 i 5 czerwca 2008 r.
272 Uchwa³a Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o op³atach abonamentowych



UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 5 czerwca 2008 r.

w sprawie ustawy o zwrocie nadp³aty w podatku akcyzowym zap³aconym
z tytu³u nabycia wewn¹trzwspólnotowego albo importu samochodu osobowego

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 9 maja 2008 r. ustawy o zwrocie
nadp³aty w podatku akcyzowym zap³aconym z tytu³u nabycia wewn¹trzwspólnotowego albo importu sa-
mochodu osobowego, przyjmuje tê ustawê bez poprawek.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 5 czerwca 2008 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 9 maja 2008 r. ustawy o zmianie
ustawy – Kodeks karny, przyjmuje tê ustawê bez poprawek.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 5 czerwca 2008 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ujawnieniu w ksiêgach wieczystych prawa w³asnoœci
nieruchomoœci Skarbu Pañstwa oraz jednostek samorz¹du terytorialnego

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 30 maja 2008 r. ustawy o zmia-
nie ustawy o ujawnieniu w ksiêgach wieczystych prawa w³asnoœci nieruchomoœci Skarbu Pañstwa oraz
jednostek samorz¹du terytorialnego, przyjmuje tê ustawê bez poprawek.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 5 czerwca 2008 r.

w sprawie ustawy o ratyfikacji Protoko³u miêdzy Rzecz¹pospolit¹ Polsk¹
a Republik¹ Austrii o zmianie Umowy miêdzy Rzecz¹pospolit¹ Polsk¹
a Republik¹ Austrii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania

w zakresie podatków od dochodu i od maj¹tku, podpisanej w Wiedniu dnia
13 stycznia 2004 r., podpisanego w Warszawie dnia 4 lutego 2008 r.

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 9 maja 2008 r. ustawy o ratyfika-
cji Protoko³u miêdzy Rzecz¹pospolit¹ Polsk¹ a Republik¹ Austrii o zmianie Umowy miêdzy Rzecz¹pospo-
lit¹ Polsk¹ a Republik¹ Austrii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od
dochodu i od maj¹tku, podpisanej w Wiedniu dnia 13 stycznia 2004 r., podpisanego w Warszawie dnia 4
lutego 2008 r., przyjmuje tê ustawê bez poprawek.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 5 czerwca 2008 r.

w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy
o podatku od towarów i us³ug

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 od towarów i us³ug.

Jednoczeœnie upowa¿nia senatora Henryka WoŸniaka do reprezentowania Senatu w pracach nad pro-
jektem.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ

p r o j e k t

USTAWA

z dnia

o zmianie ustawy o podatku od towarów i us³ug

Art. 1.

W ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us³ug (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z póŸn. zm.1))
w art. 109 ust. 4 i 5 otrzymuj¹ brzmienie:
„4. W razie stwierdzenia, ¿e podatnik w z³o¿onej deklaracji podatkowej wykaza³ kwotê zobowi¹zania po-

datkowego ni¿sz¹ od kwoty nale¿nej, naczelnik urzêdu skarbowego lub organ kontroli skarbowej
okreœla wysokoœæ tego zobowi¹zania w prawid³owej wysokoœci oraz ustala dodatkowe zobowi¹zanie
podatkowe w wysokoœci odpowiadaj¹cej 30 % kwoty zani¿enia tego zobowi¹zania. W stosunku do
osób fizycznych, które za ten sam czyn ponosz¹ odpowiedzialnoœæ za wykroczenie skarbowe albo za
przestêpstwo skarbowe dodatkowego zobowi¹zania podatkowego nie ustala siê.
5. W razie stwierdzenia, ¿e podatnik w z³o¿onej deklaracji podatkowej wykaza³ kwotê zwrotu ró¿nicy

podatku lub zwrotu podatku naliczonego wy¿sz¹ od kwoty nale¿nej, naczelnik urzêdu skarbowe-
go lub organ kontroli skarbowej okreœla kwotê zwrotu w prawid³owej wysokoœci oraz ustala do-
datkowe zobowi¹zanie podatkowe w wysokoœci odpowiadaj¹cej 30 % kwoty zawy¿enia. W stosun-
ku do osób fizycznych, które za ten sam czyn ponosz¹ odpowiedzialnoœæ za wykroczenie skarbowe
albo za przestêpstwo skarbowe dodatkowego zobowi¹zania podatkowego nie ustala siê.”.

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.

1)
Zmiany wymienionej ustawy zosta³y og³oszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 113, Nr 90, poz. 756, Nr 143, poz. 1199 i Nr 179,

poz. 1484, z 2006 r. Nr 143, poz. 1028 i 1029, z 2007 r. Nr 168, poz. 1187 i Nr 192, poz. 1382 oraz z 2008 r. Nr 74, poz. 444.



UZASADNIENIE

1. Ustawa wykonuj¹ca wyrok Trybuna³u Konstytucyjnego

Projektowana ustawa stanowi wykonanie obowi¹zku dostosowania systemu prawa do wyroku Trybu-
na³u Konstytucyjnego z dnia 4 wrzeœnia 2007 r. (sygn. akt P 43/06), stwierdzaj¹cego niezgodnoœæ przepi-
su art. 109 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us³ug (Dz. U. Nr 54, poz. 535,
z 2005 r. Nr 14, poz. 113, Nr 90, poz. 756, Nr 143, poz. 1199 i Nr 179, poz. 1484, z 2006 r. Nr 143, poz.
1028 i 1029) 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 2007 r., Nr 168, poz. 1187 (dzieñ publikacji wy-
roku – 18 wrzeœnia 2007 r.). Pe³ny tekst orzeczenia wraz z uzasadnieniem zamieszczony zosta³ w OTK
Z.U. z 2007 r., Nr 8A, poz. 95.

2. Przedmiot i istota rozstrzygniêcia Trybuna³u Konstytucyjnego

2.1. Trybuna³ Konstytucyjny orzek³ o niezgodnoœci z Konstytucj¹ art. 109 ust. 5 i 6 ustawy o podatku
od towarów i us³ug – w zakresie, w jakim dopuszcza stosowanie wobec tej samej osoby, za ten sam czyn,
sankcji administracyjnej okreœlonej przez powo³an¹ ustawê jako „dodatkowe zobowi¹zanie podatkowe”
i odpowiedzialnoœci za wykroczenia skarbowe albo przestêpstwa skarbowe.

Technika orzecznicza zastosowana w tym przypadku przez Trybuna³ (tzw. wyrok zakresowy) spowodo-
wa³a, ¿e z ustawy uchylona zosta³a norma prawna zawarta w zaskar¿onym przepisie (w brzmieniu okreœ-
lonym w sentencji wyroku), w treœci ustawy pozostawiony zosta³ natomiast sam przepis (jednostka re-
dakcyjna tekstu), który by³ podstaw¹ rekonstrukcji normy.

Artyku³ art. 109 ust. 5 i 6 ustawy o podatku od towarów i us³ug obowi¹zuje wy³¹cznie w zakresie, w ja-
kim Trybuna³ nie stwierdzi³ jego niekonstytucyjnoœci (tzw. czêœciowa niekonstytucyjnoœæ przepisu).

2.2. Zdaniem Trybuna³u Konstytucyjnego: „[…] sankcje za zani¿enie nale¿noœci podatkowej w dekla-
racji wype³nionej przez podatnika, stosowane automatycznie, z mocy ustawy z tytu³u jego winy obiektyw-
nej maj¹ znaczenie przede wszystkim prewencyjne. Zmierzaj¹ do przekonania podatników, i¿ rzetelne
i staranne wype³nienie deklaracji podatkowej le¿y w ich interesie. Ujawnienie bowiem b³êdu w deklaracji
poci¹ga za sob¹ obowi¹zek zap³acenia podwy¿szonej kwoty ró¿nicy podatku nale¿nego i deklarowanego.

Zaskar¿one przepisy dotycz¹ podatku od towarów i us³ug, który odnosi siê przede wszystkim do pod-
miotów prowadz¹cych dzia³alnoœæ gospodarcz¹. Od podmiotów tych mo¿na oczekiwaæ profesjonalizmu
tak¿e w zakresie rozliczania siê z podatków. Trybuna³ zwraca uwagê, ¿e dodatkowe zobowi¹zanie podat-
kowe ustalane przez urz¹d skarbowy lub organ kontroli skarbowej w wymiarze ustawowo okreœlonym –
30% kwoty zani¿enia zobowi¹zania podatkowego lub zawy¿enia kwoty zwrotu podatku naliczanego – nie
jest to¿same i nie pozostaje w bezpoœrednim zwi¹zku z odpowiedzialnoœci¹ karnoskarbow¹. Nawet
w przypadku kumulacji dodatkowego zobowi¹zania podatkowego z odpowiedzialnoœci¹ karnoskarbow¹,
nie ci¹¿¹ one z regu³y na tych samych podmiotach. Dodatkowe zobowi¹zania podatkowe ci¹¿¹ bowiem na
podmiotach prowadz¹cych dzia³alnoœæ gospodarcz¹, którymi s¹ czêsto osoby prawne. Odpowiedzialnoœæ
karnoskarbow¹ ponosz¹ zaœ wy³¹cznie osoby fizyczne za przestêpstwa i wykroczenia karnoskarbowe.
Zagro¿enie dodatkowym zobowi¹zaniem podatkowym sk³aniaæ ma podmioty prowadz¹ce dzia³alnoœæ go-
spodarcz¹ do dba³oœci o nale¿yt¹ organizacjê obs³ugi dzia³alnoœci tego podmiotu w zakresie rozliczeñ po-
datkowych. Odpowiedzialnoœæ karnoskarbow¹ ponosz¹ zaœ osoby prowadz¹ce rozliczenia podatkowe
podmiotu, na którym ci¹¿y omawiany obowi¹zek podatkowy.

[…] odpowiedzialnoœæ administracyjna podatnika nie bêd¹cego osob¹ fizyczn¹, polegaj¹ca na obci¹¿e-
niu go dodatkowym zobowi¹zaniem podatkowym, przewidzianym w zaskar¿onych przepisach nie jest
konkurencyjna z odpowiedzialnoœci¹ karnoskarbow¹, ponoszon¹ przez osoby fizyczne. Inaczej problem
ten jednak przedstawia siê w odniesieniu do podatników podatku od towarów i us³ug bêd¹cych osobami
fizycznymi. Podatnikowi, który z³o¿y³ nieprawid³ow¹ deklaracjê podatkow¹ mo¿na bowiem zarzuciæ jakiœ
stopieñ niedbalstwa przy sk³adaniu tej deklaracji, co wystarcza do postawienia zarzutu pope³nienia wy-
kroczenia karnoskarbowego. W tych przypadkach powstaje zbieg odpowiedzialnoœci administracyjnej i
odpowiedzialnoœci za wykroczenia skarbowe.”

Trybuna³ Konstytucyjny orzek³, ¿e poprzez dopuszczenie stosowania (wobec tej samej osoby, za ten
sam czyn) sankcji administracyjnej okreœlonej przez ustawê jako „dodatkowe zobowi¹zanie podatkowe”
i ustanowienie odpowiedzialnoœci za przestêpstwa i wykroczenia skarbowe w postêpowaniu karnym
skarbowym, zaskar¿one przepisy naruszaj¹ zasadê pañstwa prawa wyra¿on¹ w art. 2 Konstytucji.

Kumulowanie odpowiedzialnoœci administracyjnej i odpowiedzialnoœci karnoskarbowej stanowi wy-
raz braku proporcjonalnoœci i nadmiernego fiskalizmu. Wykracza poza granice niezbêdne dla zapewnie-
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nia ponoszenia ciê¿aru opodatkowania w uzasadnionych granicach osób fizycznych prowadz¹cych dzia-
³alnoœæ gospodarcz¹ – podatników podatku od towarów i us³ug.

Wprowadzone wyrokiem Trybuna³u Konstytucyjnego ograniczenie zakresowe regulacji art. 109 ust. 5
i 6 ustawy o podatku od towarów i us³ug nie ma zastosowania w stosunku do podatników tej ustawy nie-
bêd¹cych osobami fizycznymi. U nich nie wystêpuje bowiem kumulacja obowi¹zku podatkowego w za-
kresie podatku ci¹¿¹cego na podmiocie prowadz¹cym dzia³alnoœæ podlegaj¹c¹ opodatkowaniu oraz od-
powiedzialnoœci karnoskarbowej ci¹¿¹cej na osobach fizycznych zobowi¹zanych do rzetelnego i termino-
wego sk³adania deklaracji i rozliczania podatku. W tym zakresie poddany kontroli konstytucyjnoœci prze-
pis zosta³ oceniony jako zgodny z art. 2 Konstytucji.

2.3. Wyrok wywo³uje skutki prawne z dniem publikacji (18 wrzeœnia 2007 r.). Trybuna³ nie zdecydowa³
siê na odsuniêcie w czasie terminu utraty mocy obowi¹zuj¹cej przepisu.

2.4. W Sejmie V kadencji trwa³y prace nad rz¹dowym projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku od
towarów i us³ug oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 734). W projekcie tym zawarta
by³a propozycja uchylenia m.in. art. 109 ust. 5-6 (art. 1 pkt 35 ww. rz¹dowego projektu ustawy). Projekt
nie wszed³ jednak w ¿ycie ze wzglêdu na dzia³anie zasady dyskontynuacji prac parlamentarnych.

3. Cele i zakres projektowanej ustawy

Maj¹c na uwadze koniecznoœæ wykonania wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego z dnia 4 wrzeœnia 2007 r.,
kieruj¹csiêbrzmieniemsentencjiwyrokuorazmotywami jegouzasadnienia,proponuje siêabyzmianausta-
wy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us³ug polega³a na uzupe³nieniu art. 109 ust. 5 o regulacjê
wy³¹czaj¹c¹ kumulacjê odpowiedzialnoœci administracyjnej i karnoskarbowej, w stosunku do osób fizycz-
nych (dodanie zd. 2).

Jednoczeœnie proponuje siê identyczne jak w ust. 5 uzupe³nienie ust. 4. Trybuna³ nie stwierdzi³ co pra-
wda jego niekonstytucyjnoœci, jednak dlatego, ¿e ust. 4 nie by³ przedmiotem skargi. Mo¿na zaœ wobec nie-
go wyraziæ podobne w¹tpliwoœci konstytucyjne. Ró¿nica miêdzy ust. 4 i 5 dotyczy tylko tego, i¿ pierwszy
mówi o zani¿eniu zobowi¹zania podatkowego, a drugi o wykazaniu kwoty zwrotu ró¿nicy podatku lub
zwrotu podatku naliczonego wy¿szej od kwoty nale¿nej.

Ponadto, w projekcie ustawy zamieszczony zosta³ przepis przejœciowy, statuuj¹cy regu³ê bezpoœred-
niego dzia³ania prawa nowego do spraw „w toku”.

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 5 czerwca 2008 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o wykonywaniu kary pozbawienia wolnoœci
poza zak³adem karnym w systemie dozoru elektronicznego

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 30 maja 2008 r. ustawy o zmia-
nie ustawy o wykonywaniu kary pozbawienia wolnoœci poza zak³adem karnym w systemie dozoru elek-
tronicznego, przyjmuje tê ustawê bez poprawek.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 5 czerwca 2008 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks spó³ek handlowych

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 9 maja 2008 r. ustawy o zmianie
ustawy – Kodeks spó³ek handlowych, wprowadza do jej tekstu nastêpuj¹c¹ poprawkê:
– w art. 1 w pkt 4, w art. 345 w § 8 wyrazy „§ 2, 3, 5 i 6” zastêpuje siê wyrazami”§ 2, 3, 5 - 7”.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



UZASADNIENIE

Na posiedzeniu w dniu 5 czerwca 2008 r. Senat rozpatrzy³ ustawê o zmianie ustawy – Kodeks spó³ek
handlowych i uchwali³ do niej jedn¹ poprawkê.

Art. 345 w nowym brzmieniu w § 6 stanowi, ¿e podstaw¹ uchwa³y walnego zgromadzenia spó³ki
w sprawie finansowania nabycia lub objêcia emitowanych przez spó³kê akcji jest pisemne sprawozdanie
zarz¹du (musi ono spe³niaæ wymagania okreœlone w tym przepisie). Na podstawie § 7 sprawozdanie to za-
rz¹d spó³ki bêdzie zobowi¹zany z³o¿yæ do s¹du rejestrowego i og³osiæ. Natomiast § 8 wy³¹cza stosowanie
wskazanych w nim paragrafów art. 345 do œwiadczeñ spe³nianych w ramach zwyk³ej dzia³alnoœci insty-
tucji finansowych, jak równie¿ do œwiadczeñ spe³nianych na rzecz pracowników spó³ki lub spó³ki z ni¹
powi¹zanej, których celem jest u³atwienie nabycia lub objêcia emitowanych przez spó³kê akcji. W sfor-
mu³owanym w § 8 katalogu wymieniono m.in. przytoczony wy¿ej § 6, a pominiêto § 7. Zdaniem Senatu,
skoro ustawodawca przyj¹³, ¿e w przypadkach okreœlonych w § 8, przepis o sprawozdaniu zarz¹du nie bê-
dzie stosowany, nale¿y wy³¹czyæ w tych przypadkach równie¿ stosowanie § 7, który odnosi siê bezpoœred-
nio do sprawozdania. Przyjête brzmienie § 8 uniemo¿liwia bowiem stosowanie § 7. Senacka poprawka
zmierza zatem do zapewnienia konsekwencji, a tym samym spójnoœci w ramach przepisów zawartych
w art. 345.
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Sprawozdanie mniejszoœci komisji
senator sprawozdawca mniejszoœci
Janusz Sepio³. . . . . . . . . . . . . . 6

Sprawozdanie mniejszoœci komisji
senator sprawozdawca mniejszoœci
Wojciech Skurkiewicz. . . . . . . . . . 6

Zapytania i odpowiedzi
senator Piotr Kaleta . . . . . . . . . . . 7
senator sprawozdawca
Andrzej Grzyb. . . . . . . . . . . . . . 7
senator Czes³aw Ryszka . . . . . . . . . 7
senator W³odzimierz Cimoszewicz . . . . 8
senator sprawozdawca
Andrzej Grzyb. . . . . . . . . . . . . . 8
senator Ryszard Bender . . . . . . . . . 8
senator sprawozdawca
Andrzej Grzyb. . . . . . . . . . . . . . 8
senator Czes³aw Ryszka . . . . . . . . . 8
senator sprawozdawca
Andrzej Grzyb. . . . . . . . . . . . . . 8
senator Krystyna Bochenek . . . . . . . 9
senator sprawozdawca mniejszoœci
Wojciech Skurkiewicz. . . . . . . . . . 9

senator Stanis³aw Jurcewicz . . . . . . 9
senator sprawozdawca mniejszoœci
Wojciech Skurkiewicz. . . . . . . . . . 9
senator Ryszard Bender . . . . . . . . . 9
senator Piotr Kaleta . . . . . . . . . . . 9
senator sprawozdawca mniejszoœci
Andrzej Grzyb . . . . . . . . . . . . . 10
senator Stanis³aw Jurcewicz . . . . . . 10
senator sprawozdawca mniejszoœci
Piotr Andrzejewski. . . . . . . . . . . 10
senator Zdzis³aw Pupa . . . . . . . . . 10
senator sprawozdawca
Andrzej Grzyb . . . . . . . . . . . . . 10
senator Stanis³aw Karczewski . . . . . 11
senator sprawozdawca mniejszoœci
Piotr Andrzejewski. . . . . . . . . . . 11
senator Czes³aw Ryszka . . . . . . . . 12
senator sprawozdawca
Andrzej Grzyb . . . . . . . . . . . . . 12
senator Krystyna Bochenek . . . . . . 12
senator sprawozdawca mniejszoœci
Wojciech Skurkiewicz . . . . . . . . . 13
senator Wojciech Skurkiewicz . . . . . 13
senator sprawozdawca
Andrzej Grzyb . . . . . . . . . . . . . 13
senator Grzegorz Wojciechowski . . . . 13
senator sprawozdawca
Andrzej Grzyb . . . . . . . . . . . . . 13
senator sprawozdawca
Andrzej Grzyb . . . . . . . . . . . . . 14
senator Zbigniew Szaleniec. . . . . . . 14
senator sprawozdawca mniejszoœci
Piotr Andrzejewski. . . . . . . . . . . 14
senator Janina Fetliñska. . . . . . . . 15
senator sprawozdawca
Andrzej Grzyb . . . . . . . . . . . . . 15
senator Stanis³aw Jurcewicz . . . . . . 15
senator sprawozdawca mniejszoœci
Piotr Andrzejewski. . . . . . . . . . . 15



senator sprawozdawca mniejszoœci
Wojciech Skurkiewicz . . . . . . . . . 15
senator Czes³aw Ryszka . . . . . . . . 16
senator sprawozdawca
Andrzej Grzyb . . . . . . . . . . . . . 16
senator Krystyna Bochenek . . . . . . 16
senator sprawozdawca mniejszoœci
Piotr Andrzejewski. . . . . . . . . . . 16
senator Stanis³aw Piotrowicz . . . . . . 17
senator sprawozdawca
Andrzej Grzyb . . . . . . . . . . . . . 17
senator Stanis³aw Karczewski . . . . . 17
senator sprawozdawca
Andrzej Grzyb . . . . . . . . . . . . . 17
senator sprawozdawca mniejszoœci
Wojciech Skurkiewicz . . . . . . . . . 17
senator Mariusz Witczak . . . . . . . . 18
senator sprawozdawca mniejszoœci
Piotr Andrzejewski. . . . . . . . . . . 18
senator Zbigniew Cichoñ . . . . . . . . 19
senator sprawozdawca
Andrzej Grzyb . . . . . . . . . . . . . 19
senator Zbigniew Cichoñ . . . . . . . . 19
senator Wojciech Skurkiewicz . . . . . 19
senator sprawozdawca
Andrzej Grzyb . . . . . . . . . . . . . 19
senator Grzegorz Wojciechowski . . . . 20
senator sprawozdawca
Andrzej Grzyb . . . . . . . . . . . . . 20
senator Roman Ludwiczuk . . . . . . . 20
senator Czes³aw Ryszka . . . . . . . . 20
senator sprawozdawca
Andrzej Grzyb . . . . . . . . . . . . . 21
senator Piotr Kaleta . . . . . . . . . . 21
senator sprawozdawca
Andrzej Grzyb . . . . . . . . . . . . . 21
senator Stanis³aw Jurcewicz . . . . . . 21
senator sprawozdawca mniejszoœci
Piotr Andrzejewski. . . . . . . . . . . 21
senator Janina Fetliñska. . . . . . . . 22
senator sprawozdawca
Andrzej Grzyb . . . . . . . . . . . . . 22
senator Tadeusz Gruszka . . . . . . . 22
senator sprawozdawca
Andrzej Grzyb . . . . . . . . . . . . . 23
senator Zbigniew Romaszewski . . . . 23
senator sprawozdawca
Andrzej Grzyb . . . . . . . . . . . . . 23
senator Piotr Kaleta . . . . . . . . . . 23
senator sprawozdawca mniejszoœci
Piotr Andrzejewski. . . . . . . . . . . 23
senator Grzegorz Wojciechowski . . . . 24
senator sprawozdawca
Andrzej Grzyb . . . . . . . . . . . . . 24
senator Roman Ludwiczuk . . . . . . . 24

Wyst¹pienie sekretarza stanu w Minister-
stwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego

sekretarz stanu Piotr ¯uchowski . . . . 24
Wyst¹pienie przewodnicz¹cego Krajowej

Rady Radiofonii i Telewizji

przewodnicz¹cy
Witold Ko³odziejski . . . . . . . . . . 25
senator W³odzimierz Cimoszewicz . . . 29
senator Piotr Andrzejewski . . . . . . . 29

Zapytania i odpowiedzi
senator Roman Ludwiczuk . . . . . . . 29
przewodnicz¹cy
Witold Ko³odziejski . . . . . . . . . . 30
senator Wojciech Skurkiewicz . . . . . 30

Wniosek formalny o odroczenie debaty
nad punktem pierwszym porz¹dku obrad

senator Stanis³aw Karczewski . . . . . 30
senator Mariusz Witczak . . . . . . . . 31

Wznowienie obrad
Punkt pierwszy porz¹dku obrad (cd.)

senator Stanis³aw Karczewski . . . . . 31
senator Mariusz Witczak . . . . . . . . 32
senator Krystyna Bochenek . . . . . . 32
senator Stanis³aw Karczewski . . . . . 32
senator Mieczys³aw Augustyn . . . . . 33

G³osowanie nr 1. . . . . . . . . . . . . . . 33
Odrzucenie wniosku formalnego

senator Czes³aw Ryszka . . . . . . . . 33
przewodnicz¹cy
Witold Ko³odziejski . . . . . . . . . . 33
senator Andrzej Owczarek . . . . . . . 35
przewodnicz¹cy
Witold Ko³odziejski . . . . . . . . . . 35
senator Mariusz Witczak . . . . . . . . 35
przewodnicz¹cy
Witold Ko³odziejski . . . . . . . . . . 35
senator Wojciech Skurkiewicz . . . . . 36
sekretarz stanu
Piotr ¯uchowski . . . . . . . . . . . . 36
senator Wojciech Skurkiewicz . . . . . 37
sekretarz stanu
Piotr ¯uchowski . . . . . . . . . . . . 37
przewodnicz¹cy
Witold Ko³odziejski . . . . . . . . . . 37
senator Stanis³aw Gogacz . . . . . . . 38
przewodnicz¹cy
Witold Ko³odziejski . . . . . . . . . . 38
sekretarz stanu
Piotr ¯uchowski . . . . . . . . . . . . 39
senator Antoni Piechniczek . . . . . . 39
sekretarz stanu
Piotr ¯uchowski . . . . . . . . . . . . 39
przewodnicz¹cy
Witold Ko³odziejski . . . . . . . . . . 39
senator Piotr Andrzejewski . . . . . . . 40
sekretarz stanu
Piotr ¯uchowski . . . . . . . . . . . . 40
senator Piotr Andrzejewski . . . . . . . 40
senator Piotr Andrzejewski . . . . . . . 41
przewodnicz¹cy
Witold Ko³odziejski . . . . . . . . . . 41
senator Piotr Andrzejewski . . . . . . . 41
senator Stanis³aw Jurcewicz . . . . . . 41
przewodnicz¹cy
Witold Ko³odziejski . . . . . . . . . . 41
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senator Czes³aw Ryszka . . . . . . . . 42
sekretarz stanu
Piotr ¯uchowski . . . . . . . . . . . . 42
senator
Dorota Arciszewska-Mielewczyk . . . . 42
sekretarz stanu
Piotr ¯uchowski . . . . . . . . . . . . 43
senator
Dorota Arciszewska-Mielewczyk . . . . 43
sekretarz stanu
Piotr ¯uchowski . . . . . . . . . . . . 43
senator Janina Fetliñska. . . . . . . . 43
przewodnicz¹cy
Witold Ko³odziejski . . . . . . . . . . 44
senator Jan Rulewski . . . . . . . . . 44
przewodnicz¹cy
Witold Ko³odziejski . . . . . . . . . . 45
senator Wojciech Skurkiewicz . . . . . 45
sekretarz stanu
Piotr ¯uchowski . . . . . . . . . . . . 45

Otwarcie dyskusji
senator Czes³aw Ryszka . . . . . . . . 46
senator Krzysztof Piesiewicz . . . . . . 47
senator W³adys³aw Dajczak . . . . . . 49
senator Ryszard Bender . . . . . . . . 51
senator Andrzej Owczarek . . . . . . . 52
senator Mieczys³aw Augustyn . . . . . 53

senator Janusz Sepio³ . . . . . . . . . 54
senator Jan Rulewski . . . . . . . . . 55
senator Czes³aw Ryszka . . . . . . . . 57
senator W³odzimierz Cimoszewicz . . . 58
senator Barbara Borys-Damiêcka . . . 59
senator Stanis³aw Jurcewicz . . . . . . 61
senator Janina Fetliñska. . . . . . . . 61
senator Stanis³aw Gogacz . . . . . . . 62
senator W³adys³aw Ortyl . . . . . . . . 63
senator Stanis³aw Piotrowicz . . . . . . 64
senator Zbigniew Cichoñ . . . . . . . . 65
senator W³adys³aw Sidorowicz . . . . . 66
senator Piotr Kaleta . . . . . . . . . . 67
senator Wojciech Skurkiewicz . . . . . 68
senator Stanis³aw Jurcewicz . . . . . . 69
senator Stanis³aw Karczewski . . . . . 70
senator Antoni Piechniczek . . . . . . 71
senator Bohdan Paszkowski . . . . . . 71
senator Grzegorz Banaœ . . . . . . . . 73
senator Piotr Wach. . . . . . . . . . . 74
senator Wojciech Skurkiewicz . . . . . 75
senator Krystyna Bochenek . . . . . . 76
senator Krystyna Bochenek . . . . . . 78

Zamkniêcie dyskusji
Komunikaty
Przerwa w posiedzeniu
Wyniki g³osowañ

(Obrady w dniu 5 czerwca)

Wznowienie posiedzenia
senator Piotr Kaleta . . . . . . . . . . 79

Uczczenie pamiêci zmar³ej Agaty Mróz oraz
górników poleg³ych w kopalni „Borynia”

Punkt drugi porz¹dku obrad: stanowisko
Senatu w sprawie ustawy o zwrocie nad-
p³aty w podatku akcyzowym zap³aconym
z tytu³u nabycia wewn¹trzwspólnotowego
albo importu samochodu osobowego

Sprawozdanie KomisjiGospodarkiNarodowej
senator sprawozdawca
Henryk WoŸniak . . . . . . . . . . . . 79

Zapytania i odpowiedzi
senator Ryszard Knosala . . . . . . . . 80
senator sprawozdawca
Henryk WoŸniak . . . . . . . . . . . . 80
senator Ryszard Górecki . . . . . . . . 81
senator sprawozdawca
Henryk WoŸniak . . . . . . . . . . . . 81

Wyst¹pienie podsekretarza stanu w Mini-
sterstwie Finansów

podsekretarz stanu
Jacek Kapica . . . . . . . . . . . . . 81

Zapytania i odpowiedzi
senator Ryszard Knosala . . . . . . . . 82
podsekretarz stanu
Jacek Kapica . . . . . . . . . . . . . 82

senator Piotr Wach. . . . . . . . . . . 82
podsekretarz stanu
Jacek Kapica . . . . . . . . . . . . . 82
senator Piotr Wach. . . . . . . . . . . 82

Otwarcie dyskusji
senator Stanis³aw Bisztyga. . . . . . . 83

Zamkniêcie dyskusji
Punkt trzeci porz¹dku obrad: stanowisko

Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy
– Kodeks karny

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej
senator sprawozdawca
Bohdan Paszkowski . . . . . . . . . . 83

Sprawozdanie Komisji Praw Cz³owieka
i Praworz¹dnoœci

senator sprawozdawca
Zbigniew Cichoñ. . . . . . . . . . . . 84

Zapytania i odpowiedzi
senator Piotr Andrzejewski . . . . . . . 84
senator sprawozdawca
Bohdan Paszkowski . . . . . . . . . . 85
senator sprawozdawca
Zbigniew Cichoñ. . . . . . . . . . . . 85
senator Ryszard Bender . . . . . . . . 86
senator sprawozdawca
Zbigniew Cichoñ. . . . . . . . . . . . 86
senator Piotr Wach. . . . . . . . . . . 86
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senator sprawozdawca
Zbigniew Cichoñ. . . . . . . . . . . . 86
senator Grzegorz Wojciechowski . . . . 87
senator sprawozdawca
Bohdan Paszkowski . . . . . . . . . . 87
senator Piotr Wach. . . . . . . . . . . 88
senator sprawozdawca
Zbigniew Cichoñ. . . . . . . . . . . . 88
senator Ryszard Bender . . . . . . . . 88
senator sprawozdawca
Zbigniew Cichoñ. . . . . . . . . . . . 89
senator Stanis³aw Piotrowicz . . . . . . 89
senator sprawozdawca
Bohdan Paszkowski . . . . . . . . . . 89
senator Witold Idczak . . . . . . . . . 89
senator sprawozdawca
Bohdan Paszkowski . . . . . . . . . . 90

Wyst¹pienie podsekretarza stanu w Mini-
sterstwie Sprawiedliwoœci

podsekretarz stanu
Zbigniew Wrona . . . . . . . . . . . . 90

Zapytania i odpowiedzi
senator Ryszard Bender . . . . . . . . 91
podsekretarz stanu
Zbigniew Wrona . . . . . . . . . . . . 91
senator Grzegorz Wojciechowski . . . . 92
podsekretarz stanu
Zbigniew Wrona . . . . . . . . . . . . 92

Otwarcie dyskusji
senator Piotr Zientarski . . . . . . . . 92
senator Piotr Andrzejewski . . . . . . . 93

Zamkniêcie dyskusji
Wyst¹pienie podsekretarza stanu w Mini-

sterstwie Sprawiedliwoœci
podsekretarz stanu
Zbigniew Wrona . . . . . . . . . . . . 95

Punkt czwarty porz¹dku obrad: stanowis-
ko Senatu w sprawie ustawy o zmianie
ustawy o ujawnieniu w ksiêgach wieczy-
stych prawa w³asnoœci nieruchomoœci
Skarbu Pañstwa oraz jednostek samo-
rz¹du terytorialnego

Sprawozdanie po³¹czonych komisji: Komi-
sji Gospodarki Narodowej oraz Komisji
Samorz¹du Terytorialnego i Administra-
cji Pañstwowej

senator sprawozdawca
Janusz Sepio³ . . . . . . . . . . . . . 95

Zapytania i odpowiedzi
senator Piotr Andrzejewski . . . . . . . 96
senator sprawozdawca
Janusz Sepio³ . . . . . . . . . . . . . 96
senator Piotr Andrzejewski . . . . . . . 97
senator sprawozdawca
Janusz Sepio³ . . . . . . . . . . . . . 97

Wyst¹pienie podsekretarza stanu w Mini-
sterstwie Spraw Wewnêtrznych i Admini-
stracji

podsekretarz stanu
Zbigniew Sosnowski . . . . . . . . . . 97

Zapytania i odpowiedzi
senator Piotr Andrzejewski . . . . . . . 98
podsekretarz stanu
Zbigniew Sosnowski . . . . . . . . . . 98
senator Piotr Andrzejewski . . . . . . . 98
podsekretarz stanu
Zbigniew Sosnowski . . . . . . . . . . 98
senator Henryk WoŸniak . . . . . . . . 99
podsekretarz stanu
Zbigniew Sosnowski . . . . . . . . . . 99

Otwarcie dyskusji
senator Janusz Sepio³ . . . . . . . . . 99
senator Ryszard Bender . . . . . . . . 99
senator Piotr Andrzejewski . . . . . . 101
senator Jan Wyrowiñski . . . . . . . 102
senator Henryk WoŸniak . . . . . . . 104
senator Janusz Sepio³ . . . . . . . . 104
senator Leon Kieres. . . . . . . . . . 105
senator Ryszard Bender . . . . . . . 106
senator Piotr Andrzejewski . . . . . . 106
senator Henryk WoŸniak . . . . . . . 107

Zamkniêcie dyskusji
Punkt pi¹ty porz¹dku obrad: stanowisko

Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji
Protoko³u miêdzy Rzecz¹pospolit¹ Pol-
sk¹ a Republik¹ Austrii o zmianie Umo-
wy miêdzy Rzecz¹pospolit¹ Polsk¹ a Re-
publik¹ Austrii w sprawie unikania pod-
wójnego opodatkowania w zakresie po-
datków od dochodu i od maj¹tku, podpi-
sanej w Wiedniu dnia 13 stycznia
2004 r., podpisanego w Warszawie dnia
4 lutego 2008 r.

Sprawozdanie KomisjiSprawZagranicznych
senator sprawozdawca
Witold Idczak. . . . . . . . . . . . . 108

Sprawozdanie KomisjiGospodarkiNarodowej
senator sprawozdawca
Stanis³aw Bisztyga . . . . . . . . . . 109

Zapytania i odpowiedzi
senator Wies³aw Dobkowski . . . . . 110
podsekretarz stanu
w Ministerstwie Finansów
Jacek Dominik . . . . . . . . . . . . 110

Otwarcie dyskusji
Zamkniêcie dyskusji
Punkt szósty porz¹dku obrad: drugie czy-

tanie projektu ustawy o zmianie ustawy
o podatku od towarów i us³ug

Sprawozdanie po³¹czonych komisji: Komi-
sji Ustawodawczej oraz Komisji Gospo-
darki Narodowej

senator sprawozdawca
Henryk WoŸniak . . . . . . . . . . . 110

Zapytania i odpowiedzi
senator Przemys³aw B³aszczyk . . . . 111
senator sprawozdawca
Henryk WoŸniak . . . . . . . . . . . 111

Wyst¹pienie podsekretarz stanu w Minister-
stwie Finansów
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podsekretarz stanu
El¿bieta Chojna-Duch . . . . . . . . 111

Otwarcie dyskusji
Zamkniêcie dyskusji
Punkt siódmy porz¹dku obrad: drugie czy-

tanie projektu uchwa³y w sprawie zmiany
Regulaminu Senatu

Sprawozdanie po³¹czonych komisji :
Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Re-
gulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich

senator sprawozdawca
Krzysztof Kwiatkowski . . . . . . . . 112

Zapytania i odpowiedzi
senator Zbigniew Cichoñ . . . . . . . 113
senator sprawozdawca
Krzysztof Kwiatkowski . . . . . . . . 113
senator Zbigniew Cichoñ . . . . . . . 113
senator sprawozdawca
Krzysztof Kwiatkowski . . . . . . . . 113

Otwarcie dyskusji
Zamkniêcie dyskusji
Punkt ósmy porz¹dku obrad: informacja

Rzecznika Praw Obywatelskich o dzia³al-
noœci w 2007 r., z uwagami o stanie prze-
strzegania wolnoœci i praw cz³owieka
i obywatela

rzecznik Janusz Kochanowski . . . . 114
Powitanie delegacji Senatu Republiki

Czeskiej
rzecznik Janusz Kochanowski . . . . 120

Zapytania i odpowiedzi
senator Czes³aw Ryszka . . . . . . . 123
rzecznik Janusz Kochanowski . . . . 123
senator Piotr Andrzejewski . . . . . . 124
rzecznik Janusz Kochanowski . . . . 125
senator Zbigniew Szaleniec . . . . . . 126
rzecznik Janusz Kochanowski . . . . 126
senator Zbigniew Szaleniec . . . . . . 127
rzecznik Janusz Kochanowski . . . . 127
senator W³adys³aw Sidorowicz . . . . 127
rzecznik Janusz Kochanowski . . . . 128
senator Maciej Grubski . . . . . . . . 128
rzecznik Janusz Kochanowski . . . . 129
senator Krystyna Bochenek. . . . . . 129
rzecznik Janusz Kochanowski . . . . 129
senator Jan Dobrzyñski . . . . . . . 131
rzecznik Janusz Kochanowski . . . . 131
senator Zbigniew Cichoñ . . . . . . . 132
rzecznik Janusz Kochanowski . . . . 132
senator Wies³aw Dobkowski . . . . . 132
rzecznik Janusz Kochanowski . . . . 133
senator Czes³aw Ryszka . . . . . . . 133
rzecznik Janusz Kochanowski . . . . 133
senator Grzegorz Wojciechowski . . . 134
rzecznik Janusz Kochanowski . . . . 134
senator Wojciech Skurkiewicz . . . . 134
rzecznik Janusz Kochanowski . . . . 135
senator Wojciech Skurkiewicz . . . . 135
rzecznik Janusz Kochanowski . . . . 135
senator Lucjan Cichosz . . . . . . . . 135

rzecznik Janusz Kochanowski . . . . 135
senator Józef Bergier . . . . . . . . . 136
rzecznik Janusz Kochanowski . . . . 136
senator Zbigniew Szaleniec . . . . . . 136
rzecznik Janusz Kochanowski . . . . 136
senator Bronis³aw Korfanty . . . . . . 137
rzecznik Janusz Kochanowski . . . . 137
senator Stanis³aw Gogacz. . . . . . . 138
rzecznik Janusz Kochanowski . . . . 138
senator Wies³aw Dobkowski . . . . . 139
rzecznik Janusz Kochanowski . . . . 139
senator Tadeusz Skorupa . . . . . . . 139
rzecznik Janusz Kochanowski . . . . 139
senator Piotr Kaleta. . . . . . . . . . 140
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