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Senat

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

V I I k a d e n c j a

Sprawozdanie Stenograficzne

z 14. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

w dniach 25 i 26 czerwca 2008 r.

Warszawa
2008 r.



1. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Porozumienia Miêdzy-
narodowym Programie Energetycznym, sporz¹dzonego w Pary¿u dnia 18 li-
stopada 1974 r., ze zmianami z dnia 30 listopada 2007 r.

2. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Aktu genewskiego Poro-
zumienia haskiego w sprawie miêdzynarodowej rejestracji wzorów prze-
mys³owych, przyjêtego w Genewie dnia 2 lipca 1999 r.

3. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Traktatu singapurskiego
o prawie znaków towarowych i regulaminu do Traktatu singapurskiego o pra-
wie znaków towarowych, przyjêtych w Singapurze dnia 27 marca 2006 r.

4. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o transporcie kole-
jowym.

5. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o informatyzacji
dzia³alnoœci podmiotów realizuj¹cych zadania publiczne.

6. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towa-
rów i us³ug.

7. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o doradztwie po-
datkowym.

8. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji decyzji Rady numer
2007/436/WE, Euratom z dnia 7 czerwca 2007 r. w sprawie systemu zaso-
bów w³asnych Wspólnot Europejskich.

9. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o swobodzie dzia-
³alnoœci gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

10.Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o organizacji ryn-
ku mleka i przetworów mlecznych.

11. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o spo³eczno-zawo-
dowych organizacjach rolników, ustawy o zwi¹zkach zawodowych rolni-
ków indywidualnych oraz ustawy o izbach rolniczych.

12. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o odpadach wydobywczych.

13. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o gospodarowaniu
niektórymi sk³adnikami mienia Skarbu Pañstwa oraz o Agencji Mienia
Wojskowego oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

14. Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach
z Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych.

15. Drugie czytanie projektu ustawy o skutkach wygaœniêcia praw rzeczowych
na nieruchomoœciach, które wesz³y w granice Rzeczypospolitej Polskiej po
II Wojnie Œwiatowej, ujawnieniu w ksiêgach wieczystych prawa w³asnoœci
Skarbu Pañstwa oraz o zmianie ustawy – Przepisy wprowadzaj¹ce kodeks
cywilny oraz ustawy o ksiêgach wieczystych i hipotece.

16. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o rachunkowoœci.

17. Stanowisko Senatu w sprawie Sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii
i Telewizji z dzia³alnoœci w 2007 r. wraz z Informacj¹ o podstawowych
prooblemach radiofonii i telewizji w 2007 r.

18. Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o rachunkowoœci.

Porz¹dek obrad
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19. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy zmieniaj¹cej ustawê o zmianie usta-
wy – Prawo o ustroju s¹dów powszechnych oraz niektórych innych ustaw,
ustawê o prokuraturze oraz ustawê – Prawo o ustroju s¹dów powsze-
chnych*.

20. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji
i prywatyzacji oraz niektórych innych ustaw

21. Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym.

22. Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o wykonywaniu inicja-
tywy ustawodawczej przez obywateli,

23. Zmiany w sk³adzie komisji senackich.

24. Trzecie czytanie projektu ustawy o skutkach wygaœniêcia praw rzeczo-
wych na nieruchomoœciach, które wesz³y w granice Rzeczypospolitej Pol-
skiej po II Wojnie Œwiatowej, ujawnieniu w ksiêgach wieczystych prawa
w³asnoœci Skarbu Pañstwa oraz o zmianie ustawy – Przepisy wprowadza-
j¹ce kodeks cywilny oraz ustawy o ksiêgach wieczystych i hipotece

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

Obecni senatorowie: wed³ug za³¹czonej do protoko³u listy obecnoœci.

Obecni goœcie i przedstawiciele urzêdów:

Ministerstwo Finansów – podsekretarz stanu El¿bieta Chojna-Duch
– podsekretarz stanu Andrzej Parafianowicz

Ministerstwo Gospodarki – sekretarz stanu Adam Szejnfeld

Ministerstwo Infrastruktury – sekretarz stanu Tadeusz Jarmuziewicz
– podsekretarz stanu Juliusz Engelhardt

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi – podsekretarz stanu Artur £awniczak

Ministerstwo Skarbu Pañstwa – podsekretarz stanu Zdzis³aw Gawlik

Ministerstwo Sprawiedliwoœci –  podsekretarz stanu Zbigniew Wrona

Ministerstwo Spraw Wewnêtrznych i Administracji – podsekretarz stanu Witold Dro¿d¿

Ministerstwo Spraw Zagranicznych – podsekretarz stanu Gra¿yna Bernatowicz

Ministerstwo Œrodowiska – podsekretarz stanu Henryk Jezierski

* Zgodnie z art.123 ust. 1 Konstytucji RP Rada Ministrów wnios³a projekt ustawy jako projekt pilny.





(Pocz¹tek posiedzenia o godzinie 11 minut 03)

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

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Otwieram czternaste posiedzenie Senatu Rze-

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

sza³kowsk¹)
Na sekretarzy posiedzenia wyznaczam senato-

ra Tadeusza Gruszkê oraz senatora Andrzeja Sze-
wiñskiego. Listê mówców prowadziæ bêdzie sena-
tor Andrzej Szewiñski.

Proszê senatorów sekretarzy o zajêcie miejsc
przy stole prezydialnym.

Panie i Panowie Senatorowie! W dniu 2 czerwca
2008 r. zmar³ Adam Dara¿, senator trzeciej ka-
dencji z województwa rzeszowskiego, zastêpca
przewodnicz¹cego Komisji Inicjatyw i Prac Usta-
wodawczych, cz³onek Komisji Ochrony Œrodowis-
ka, Komisji Samorz¹du Terytorialnego i Admini-
stracji Pañstwowej, Komisji Spraw Emigracji i Po-
laków za Granic¹, Komisji Konstytucyjnej Zgro-
madzenia Narodowego. Proszê o uczczenie pa-
miêci senatora minut¹ ciszy.

(Wszyscy wstaj¹) (Chwila ciszy)
(Senator Kazimierz Jaworski: Wieczne odpo-

czywanie racz mu daæ, Panie.)
(Zgromadzeni odpowiadaj¹: A œwiat³oœæ wie-

kuista niechaj mu œwieci.)
(Senator Kazimierz Jaworski: Wieczne odpo-

czywanie racz mu daæ, Panie.)
(Zgromadzeni odpowiadaj¹: A œwiat³oœæ wie-

kuista niechaj mu œwieci.)
(Senator Kazimierz Jaworski: Wieczne odpo-

czywanie racz mu daæ, Panie.)
(Zgromadzeni odpowiadaj¹: A œwiat³oœæ wie-

kuista niechaj mu œwieci.)
Dziêkujê.
Wysoki Senacie! Przypominam, ¿e w wyborach

uzupe³niaj¹cych do Senatu RP przeprowadzo-
nych w województwie podkarpackim, w okrêgu
wyborczym nr 21, w dniu 22 czerwca 2008 r. zo-
sta³ wybrany senator Stanis³aw Zaj¹c. (Oklaski)

Informujê, ¿e przed przyst¹pieniem do obrad
pan senator Stanis³aw Zaj¹c z³o¿y œlubowanie po-
selskie…

(G³os z sali: Senatorskie.)
Senatorskie. Z³o¿y œlubowanie senatorskie.

Rota œlubowania senatorskiego jest zawarta
w art. 104 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej
Polskiej.

Przypominam, ¿e zgodnie z art. 30 ust. 5 Regu-
laminu Senatu senatorowie sk³adaj¹ œlubowanie
w ten sposób, ¿e po odczytaniu roty œlubowania
wypowiadaj¹ s³owo „œlubujê”. Œlubowanie mo¿e
byæ z³o¿one z dodaniem s³ów „Tak mi dopomó¿
Bóg”.

Proszê pana senatora Stanis³awa Zaj¹ca o po-
dejœcie do sto³u prezydialnego w celu z³o¿enia œlu-
bowania senatorskiego. Wszystkich proszê o po-
wstanie. (Wszyscy wstaj¹)

Odczytujê rotê œlubowania: „Uroczyœcie œlubu-
jê rzetelnie i sumiennie wykonywaæ obowi¹zki
wobec Narodu, strzec suwerennoœci i interesów
Pañstwa, czyniæ wszystko dla pomyœlnoœci Oj-
czyzny i dobra obywateli, przestrzegaæ Konstytu-
cji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej”.

Senator Stanis³aw Zaj¹c:
Œlubujê. Tak mi dopomó¿ Bóg. (Oklaski)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Stwierdzam, ¿e senator Stanis³aw Zaj¹c z³o¿y³
œlubowanie. (Oklaski)

Panie Senatorze…
(Rozmowy na sali)
Proszê siadaæ.
Informujê, ¿e Sejm na siedemnastym posiedze-

niu w dniu 13 czerwca 2008 r. przyj¹³ wiêkszoœæ
poprawek Senatu do ustawy o zmianie ustawy
o op³atach abonamentowych oraz jedyn¹ popraw-
kê Senatu do ustawy o zmianie ustawy – Kodeks
spó³ek handlowych.

Wobec niewniesienia zastrze¿eñ do protoko³u
dziesi¹tego posiedzenia stwierdzam, ¿e protokó³
tego posiedzenia zosta³ przyjêty.



Informujê, ¿e protoko³y jedenastego, dwuna-
stego i trzynastego posiedzenia Senatu, zgodnie
z art. 39 ust. 3 Regulaminu Senatu, s¹ przygoto-
wane do udostêpnienia senatorom. Je¿eli nikt
z pañstwa senatorów nie zg³osi do nich zastrze-
¿eñ, to zostan¹ one przyjête na kolejnym posie-
dzeniu.

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

1. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o gospodarowaniu niektórymi
sk³adnikami mienia Skarbu Pañstwa oraz o Agen-
cji Mienia Wojskowego oraz o zmianie niektórych
innych ustaw.

2. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o raty-
fikacji Porozumienia o Miêdzynarodowym Progra-
mie Energetycznym, sporz¹dzonego w Pary¿u
dnia 18 listopada 1974 r., ze zmianami z dnia
30 listopada 2007 r.

3. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o raty-
fikacji Aktu genewskiego Porozumienia haskiego
w sprawie miêdzynarodowej rejestracji wzorów
przemys³owych, przyjêtego w Genewie dnia 2 lip-
ca 1999 r.

4. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o raty-
fikacji Traktatu singapurskiego o prawie znaków
towarowych i regulaminu do Traktatu singapur-
skiego o prawie znaków towarowych, przyjêtych
w Singapurze dnia 27 marca 2006 r.

5. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o transporcie kolejowym.

6. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o informatyzacji dzia³alnoœci
podmiotów realizuj¹cych zadania publiczne.

7. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o rachunkowoœci.

8. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o podatku od towarów i us³ug.

9. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o doradztwie podatkowym.

10. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ra-
tyfikacji decyzji Rady numer 2007/436/WE, Eu-
ratom z dnia 7 czerwca 2007 r. w sprawie systemu
zasobów w³asnych Wspólnot Europejskich.

11. Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie
ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu
Ubezpieczeñ Spo³ecznych.

12. Drugie czytanie projektu ustawy o skut-
kach wygaœniêcia praw rzeczowych na nierucho-
moœciach, które wesz³y w granice Rzeczypospoli-
tej Polskiej po II Wojnie Œwiatowej, ujawnieniu
w ksiêgach wieczystych prawa w³asnoœci Skarbu
Pañstwa oraz o zmianie ustawy – Przepisy wpro-
wadzaj¹ce kodeks cywilny oraz ustawy o ksiêgach
wieczystych i hipotece.

13. Stanowisko Senatu w sprawie Sprawo-
zdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
z dzia³alnoœci w 2007 r. wraz z Informacj¹ o pod-

stawowych problemach radiofonii i telewizji
w 2007 r.

Panie i Panowie Senatorowie, informujê, ¿e na
proœbê ministra gospodarki dokonamy zmiany
kolejnoœci niektórych rozpatrywanych punktów
porz¹dku obrad. Punkty dotycz¹ce trzech ratyfi-
kacji zostan¹ rozpatrzone jako punkty drugi, trze-
ci i czwarty.

Proponujê rozpatrzenie punktu pi¹tego oraz
punktu siódmego projektu porz¹dku obrad, po-
mimo ¿e druki do nich zosta³y dorêczone w termi-
nie póŸniejszym ni¿ okreœlony w art. 34 ust. 2 Re-
gulaminu Senatu. Jeœli nie us³yszê sprzeciwu,
uznam, ¿e Wysoka Izba przyjê³a przedstawion¹
propozycjê. Wobec…

(Dorota Arciszewska-Mielewczyk: Ja zg³aszam
sprzeciw.)

Tak? Jest sprzeciw?
(Dorota Arciszewska-Mielewczyk: Ja bêdê zg³a-

sza³a sprzeciw w ogóle co do programu, nie tylko
co do tego punktu. Mam to zg³osiæ w tym momen-
cie czy jeszcze poczekaæ?)

Nie, nie, jeszcze nie. Nie.
Wobec braku g³osów sprzeciwu stwierdzam, ¿e

Senat przedstawion¹ propozycjê przyj¹³.
Informujê, ¿e Komisja Gospodarki Narodowej

w trakcie rozpatrywania ustawy o zmianie ustawy
o rachunkowoœci – punkt siódmy porz¹dku obrad
– dostrzeg³a potrzebê wprowadzenia zmian legis-
lacyjnych wykraczaj¹cych poza materiê ustawy
i na podstawie art. 69 ust. 1 Regulaminu Senatu
przedstawi³a wniosek o podjêcie inicjatywy usta-
wodawczej. Inicjatywa ta zawarta jest w druku se-
nackim nr 179.

Proszê wszystkich pañstwa senatorów o obec-
noœæ przy rozpatrywaniu punktu siódmego po-
rz¹dku obrad, poniewa¿ wtedy w g³osowaniu roz-
strzygniemy o ewentualnym rozszerzeniu porz¹d-
ku obrad o tê inicjatywê.

Wysoki Senacie, zgodnie z ustaleniami podjê-
tymi w Konwencie Seniorów wnoszê o uzupe³nie-
nie porz¹dku obrad o nastêpuj¹ce punkty: stano-
wisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy
o swobodzie dzia³alnoœci gospodarczej oraz
o zmianie niektórych innych ustaw – i rozpatrze-
nie go jako punktu dziewi¹tego porz¹dku obrad;
stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie
ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów
mlecznych – i rozpatrzenie go jako punktu dzie-
si¹tego porz¹dku obrad; stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o spo³eczno-
-zawodowych organizacjach rolników, ustawy
o zwi¹zkach zawodowych rolników indywidual-
nych oraz ustawy o izbach rolniczych – i rozpa-
trzenie go jako punktu jedenastego porz¹dku ob-
rad; stanowisko Senatu w sprawie ustawy o odpa-
dach wydobywczych – i rozpatrzenie go jako pun-
ktu dwunastego porz¹dku obrad; zmiany w sk³a-
dzie komisji senackich – i rozpatrzenie go jako
ostatniego punktu porz¹dku obrad. Jeœli nie

14. posiedzenie Senatu w dniu 25 czerwca 2008 r.
6 Wnioski w sprawie porz¹dku obrad Senatu

(marsza³ek B. Borusewicz)



us³yszê sprzeciwu, uznam, ¿e Wysoka Izba przy-
jê³a przedstawione wnioski. Wobec braku…

(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk: Ja
zg³aszam sprzeciw.)

No w³aœnie.
(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk: Ja

zg³aszam sprzeciw…)
No tak, Pani Senator, patrzê w³aœnie na pani¹.

W stosunku do którego punktu…

Senator
Dorota Arciszewska-Mielewczyk:

Na podstawie Regulaminu Senatu Rzeczypo-
spolitej Polskiej, art. 48 ust. 2 pkt 8, chcia³abym
zwróciæ siê do pana marsza³ka i Wysokiej Izby
o nierozpatrywanie punktu siódmego – stanowis-
ko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy
o rachunkowoœci – dlatego ¿e w Sejmie ma siê od-
byæ kompleksowe omówienie tego tematu, tym-
czasem zanim ono siê tam odbêdzie, a to dyskusja
nad dwoma du¿ymi projektami, w Senacie próbu-
je siê ju¿ na ten temat rozstrzygaæ i ograniczaæ
przyjête rozwi¹zania prawne i kierunki…

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Aha. Pani Senator, ja przepraszam, odrobinê
siê pomyli³em i dopuszczê pani¹ do g³osu nieco
póŸniej, dobrze? Ja zapyta³em…

(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk: W³a-
œnie, o tamten punkt.)

…czy s¹ jakieœ wnioski przeciwne do…
(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk: No

w³aœnie, dlatego ja nie podnosi³am rêki.)
…moich wniosków. Rozumiem, ¿e nie ma.
(Rozmowy na sali)
Wobec braku g³osów sprzeciwu stwierdzam, ¿e

Senat przedstawione propozycje przyj¹³.
Wysoki Senacie, wnoszê o zmianê kolejnoœci

rozpatrzenia punktu pierwszego porz¹dku obrad:
stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie
ustawy o gospodarowaniu niektórymi sk³adnika-
mi mienia Skarbu Pañstwa oraz o Agencji Mienia
Wojskowego oraz o zmianie niektórych innych
ustaw, i rozpatrzenie go jako punktu trzynastego.
Punkt ten bêdzie rozpatrywany w dniu jutrzej-
szym. Ponadto proponujê zmianê kolejnoœci roz-
patrzenia punktu siódmego porz¹dku obrad: sta-
nowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie
ustawy o rachunkowoœci, i rozpatrzenie go jako
punktu szesnastego porz¹dku obrad.

Jeœli nie us³yszê sprzeciwu, uznam, ¿e Wysoka
Izba przyjê³a przedstawiony wniosek.

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

I teraz: czy ktoœ z pañstwa senatorów pragnie
zabraæ g³os w sprawie przedstawionego porz¹dku
obrad?

Proszê, Pani Senator Arciszewska.

Senator
Dorota Arciszewska-Mielewczyk:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Powtórzê raz jeszcze, ¿e powo³uj¹c siê na Regu-

lamin Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, a dok³a-
dniej na art. 48 ust. 2 pkt 8, chcia³abym zwróciæ
siê z uprzejm¹ proœb¹ do pana marsza³ka i Wyso-
kiej Izby o nieprzeprowadzanie debaty nad stano-
wiskiem Senatu w sprawie ustawy o zmianie
ustawy o rachunkowoœci.

Chcia³abym to krótko umotywowaæ, by sprawa
by³a jasna. Wiemy, ¿e w Sejmie do laski mar-
sza³kowskiej zosta³y zg³oszone dwa du¿e projekty
dotycz¹ce regulacji tych kwestii. Szczerze mó-
wi¹c, myœlê, ¿e jako izba refleksji powinniœmy siê
tej dyskusji przys³uchiwaæ, nie powinniœmy nato-
miast rozpatrywaæ punktu, zanim w Sejmie odbê-
dzie siê w³aœnie taka du¿a debata, popierana zre-
szt¹ przez œrodowiska zainteresowane t¹ materi¹.
Nieby³obydobrze, aby temat tenby³ rozstrzygany…

(Rozmowy na sali)
...jak równie¿ nie by³oby dobrze, gdyby propo-

zycje ograniczaj¹ce przyjêcie rozwi¹zañ i kierunki
rozstrzygniêcia obecnie, dlatego ¿e…

(Rozmowy na sali)
Senat jawi siê w tym momencie jako Izba, która

chce regulowaæ wycinkowo ustawê w³aœciwie
w oderwaniu od szerszego kontekstu, nie uwzglê-
dniaj¹c ca³ej z³o¿onoœci materii, st¹d te¿ mój
wniosek. Proszê o przychylne jego przyjêcie, pro-
szê, ¿eby poczekaæ na powa¿n¹ debatê w Sejmie,
która wkrótce, mam nadziejê – przy pozwoleniu
pana marsza³ka Komorowskiego – ma siê odbyæ.
Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Pani Senator, z tego, co rozumiem, kwestia do-
tyczy ca³ego punktu, a nie tylko tego projektu,
który bêdziemy jeszcze omawiali.

(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk: Pier-
wsze czytanie siódmego punktu.)

Ca³ego punktu?
(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk: Tak,

siódmego punktu.)
Ca³ego punktu.
Chcia³bym pani¹ senator poinformowaæ, ¿e

zgodnie z regulaminem na rozpatrzenie tego pun-
ktu mamy czas do 2 lipca, to jest trzydziestodnio-
wy okres. Je¿eli nie rozpatrzymy go dzisiaj, to i tak
bêdziemy musieli go rozpatrzyæ przed 2 lipca. Tak
¿e ja rozumiem to, ¿e s¹ inne projekty, ale my ma-
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my pewne zasady, zasady regulaminowe, których
musimy siê trzymaæ.

(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk: To ja
mam proœbê, ¿eby wnioskodawca wycofa³ tê pro-
pozycjê.)

To jest oczywiœcie mo¿liwe. To jest oczywiœcie
mo¿liwe, ale...

(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk: …a-
byœmy poczekali na debatê w Sejmie.)

(G³os z sali: Wniosek przeciwny.)
Rozumiem. Zarz¹dzam…
(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk: Pa-

nie Marsza³ku, ¿ebym zosta³a dobrze zrozumia-
na, mnie chodzi o debatê w Sejmie, to jest powa¿-
na materia.)

Zarz¹dzam dziesiêciominutow¹ przerwê. Z te-
go, co rozumiem, klub Platformy chce siê w tej
kwestii spotkaæ i nad ni¹ zastanowiæ. W zwi¹zku
z tym zarz¹dzam dziesiêciominutow¹ przerwê,
no, nieco d³u¿sz¹, do godziny 11.40.

(Przerwa w obradach od godziny 11 minut 22
do godziny 11 minut 47)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Wznawiam obrady.
Oddajê g³os pani senator Arciszewskiej.

Senator
Dorota Arciszewska-Mielewczyk:
Panie Marsza³ku!
Poniewa¿ takie rozwi¹zanie, jak siê dowiedzia-

³am, czyli szybka œcie¿ka dotycz¹ca inicjatywy se-
natorskiej, zdarza siê raz na cztery lata, chcia³a-
bym wycofaæ wniosek dotycz¹cy punktu siódme-
go, bo – jak siê okazuje – nad inicjatyw¹ tego ro-
dzaju, o któr¹ póŸniej serdecznie bêdê prosi³a
wnioskodawców, chodzi mi o wycofanie, i tak mu-
si g³osowaæ Senat jako nad inicjatyw¹ senator-
sk¹. Tak ¿e przepraszam za zamieszanie, ale to
jest doœwiadczenie dla nas wszystkich, bo – jak
siê dowiedzia³am – raz na parê lat, incydentalnie
zdarza siê zastosowanie takiego rozwi¹zania. Nie
jest to kompatybilne, w zwi¹zku z tym ja swoj¹
serdeczn¹ proœbê o wycofanie cz¹stkowych roz-
wi¹zañ dotycz¹cych SKOK powtórzê w odpowie-
dnim momencie, gdy przejdziemy do tego pun-
ktu. Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Pani Senator.
W zwi¹zku z tym stwierdzam, ¿e Senat zatwier-

dzi³ porz¹dek obrad czternastego posiedzenia Se-
natu Rzeczypospolitej Polskiej siódmej kadencji.

Informujê, ¿e g³osowania w sprawie przedsta-
wionych punktów porz¹dku obrad zostan¹ prze-
prowadzone pod koniec posiedzenia Senatu.

Przypominam, ¿e g³osowanie w sprawie przy-
st¹pienia do drugiego czytania projektu ustawy
o zmianie ustawy o rachunkowoœci, druk nr 179,
wniesionego zgodnie z art. 69 Regulaminu Sena-
tu, zostanie przeprowadzone w punkcie szesna-
stym porz¹dku obrad po wyst¹pieniu senatora
sprawozdawcy.

Panie i Panowie Senatorowie! Chcia³bym poin-
formowaæ, ¿e porz¹dek obrad posiedzenia Senatu
mo¿e zostaæ uzupe³niony o kolejne punkty, obe-
jmuj¹ce stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywaty-
zacji oraz niektórych innych ustaw, drugie czy-
tanie projektu ustawy o zmianie ustawy o po-
datku akcyzowym, drugie czytanie projektu
ustawy o zmianie ustawy o wykonywaniu ini-
cjatywy ustawodawczej przez obywateli. Pun-
kty te mog¹ zostaæ dodane pod warunkiem
przedstawienia sprawozdañ w³aœciwych komi-
sji senackich.

Panie i Panowie Senatorowie, chcia³bym te¿ po-
informowaæ, ¿e dziœ rano zosta³a uchwalona
i przekazana do Senatu, wniesiona w trybie pil-
nym, ustawa zmieniaj¹ca ustawê o zmianie usta-
wy – Prawo o ustroju s¹dów powszechnych oraz
niektórych innych ustaw, ustawê o prokuraturze
oraz ustawê – Prawo o ustroju s¹dów powsze-
chnych. Ustawê skierowa³em do Komisji Praw
Cz³owieka i Praworz¹dnoœci. Po przygotowaniu
sprawozdania komisji bêdzie mo¿liwe uzupe³nie-
nie porz¹dku obrad o punkt obejmuj¹cy stano-
wisko Senatu w tej sprawie.

Wysoki Senacie, chcia³bym poinformowaæ, ¿e
w zwi¹zku z uzupe³nieniami porz¹dku obrad po-
siedzenia Senatu istnieje mo¿liwoœæ przed³u¿e-
nia obrad na kolejny dzieñ, to jest na pi¹tek
27 czerwca. Je¿eli Sejm uchwali wniesion¹ w try-
bie pilnym ustawê o zmianie ustawy o ubezpie-
czeniach upraw rolnych i zwierz¹t gospodar-
skich oraz je¿eli Komisja Rolnictwa i Ochrony
Œrodowiska przygotuje sprawozdanie w tej spra-
wie, to jest mo¿liwe uzupe³nienie porz¹dku ob-
rad o ten punkt.

Chcia³bym te¿ poinformowaæ, ¿e o godzinie
12.30 zarz¹dzê piêtnastominutow¹ przerwê w ob-
radach na otwarcie wystawy „Sprawiedliwi wœród
narodów œwiata. Pomoc Polaków dla ludnoœci ¿y-
dowskiej w Ma³opolsce w latach 1939–1945”.

A dzisiaj bêdziemy prowadziæ obrady do godzi-
ny 18.30.

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
pierwszego porz¹dku obrad: stanowisko Se-
natu w sprawie ustawy o ratyfikacji Porozumie-
nia o Miêdzynarodowym Programie Energety-
cznym, sporz¹dzonego w Pary¿u dnia 18 listo-
pada 1974 r. ze zmianami z dnia 30 listopada
2007 r.
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Przypominam, ¿e rozpatrywana ustawa zosta³a
uchwalona przez Sejm na szesnastym posiedze-
niu w dniu 30 maja 2008 r., a do Senatu zosta³a
przekazana w dniu 2 czerwca 2008 r.

Marsza³ek Senatu w dniu 2 czerwca 2008 r.,
zgodnie z art. 68 ust. 1 Regulaminu Senatu, skie-
rowa³ j¹ do Komisji Spraw Zagranicznych i Komi-
sji Gospodarki Narodowej. Komisje po rozpatrze-
niu ustawy przygotowa³y swoje sprawozdania
w tej sprawie.

Przypominam ponadto, ¿e tekst ustawy zawar-
ty jest w druku nr 148, a sprawozdania komisji s¹
w drukach nr 148A i nr 148B.

Proszê sprawozdawcê Komisji Spraw Zagranicz-
nych, pana senatora Jana Olecha, o zabranie g³o-
su i przedstawienie sprawozdania komisji w spra-
wie rozpatrywanej ustawy.

Senator Jan Olech:
Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!

Panie Ministrze! Szanowni Pañstwo!
Komisja Spraw Zagranicznych na swoim posie-

dzeniu w dniu 3 czerwca bie¿¹cego roku rozpa-
trzy³a rz¹dowy projekt ustawy o ratyfikacji Poro-
zumienia o Miêdzynarodowym Programie Ener-
getycznym, sporz¹dzonego w Pary¿u dnia 18 lis-
topada 1974 r., ze zmianami z dnia 30 listopada
2007 r. – druk nr 429 – któr¹ po dyskusjach przy-
jêto jednomyœlnie. Proponujê Wysokiej Izbie przy-
j¹æ j¹ w tej formie.

Wysoka Izbo, Miêdzynarodowa Agencja Ener-
getyczna zosta³a powo³ana decyzj¹ Organizacji
Wspó³pracy Gospodarczej i Rozwoju 15 listopada
1974 r. Obecnie cz³onkami Miêdzynarodowej
Agencji Energetycznej i stronami porozumienia
s¹ wszystkie pañstwa naszego regionu nale¿¹ce
do OECD. Nale¿y zauwa¿yæ, i¿ Polska jako jedyny
kraj nieposiadaj¹cy znacz¹cych naturalnych z³ó¿
ropy naftowej pozostaje poza porozumieniem,
a tym samym poza mechanizmami zarz¹dzania
i dzia³ania w sytuacjach kryzysowych. Nie nale¿y
zapominaæ o tym, i¿ wspó³praca z Miêdzynarodo-
w¹ Agencj¹ Energetyczn¹ rozpoczê³a siê
w 1989 r., a formalne zg³oszenie o przyst¹pieniu
Polski nast¹pi³o w marcu w 1994 r.

Z racji braku naturalnych du¿ych zasobów ro-
py naftowej g³ównym Ÿród³em zaopatrzenia jest
import surowca w postaci ropy naftowej. Udoku-
mentowane zasoby ropy naftowej w Polsce
w 2006 r. wynosi³y 96 milionów bary³ek, co stano-
wi oko³o 13 milionów t. Ca³kowity popyt krajowy
w tym samym roku wyniós³ 22 miliony 200 tysiê-
cy t, co oznacza³o oko³o 164 tysiêcy t dziennie.
W rezultacie polski popyt w 94% jest pokrywany
z importu. Nale¿y zauwa¿yæ, i¿ 17 milionów
200 tysiêcy t importowanej do Polski ropy pocho-
dzi z kierunku wschodniego, g³ównie z Rosji.

W wyniku zasz³oœci historycznych i g³ównych Ÿró-
de³ dostaw technologie rafinerii w Polsce s¹ dosto-
sowane do tego typu surowca. Rosn¹ce ceny, na-
piêta sytuacja geopolityczna w regionach wydo-
bywczych oraz brak pewnoœci realizacji przez te
pañstwa zobowi¹zañ eksportowych zmusza rz¹d
polski do podjêcia dzia³añ na rzecz wzmocnienia
bezpieczeñstwa energetycznego.

Nie nale¿y zapominaæ, i¿ Polska, posiadaj¹ca
korzystn¹ lokalizacjê w Europie i mo¿liwoœci logi-
styczne, mo¿e dywersyfikowaæ Ÿród³a dostaw tego
produktu na nasz rynek. Dywersyfikacja Ÿróde³
powinna byæ realizowana jak najszybciej nie tylko
w oparciu o nowe kontrakty, ale tak¿e poprzez po-
zyskiwanie wsparcia ze strony innych pañstw.

Nale¿y zauwa¿yæ, i¿ w dobie globalizacji i zwiêk-
szaj¹cego siê zapotrzebowania na produkty ropo-
pochodne Miêdzynarodowa Agencja Energetycz-
na tworzy podstawowe ramy prawne funkcjono-
wania mechanizmu wzajemnego wspierania siê
pañstw cz³onkowskich w sytuacjach kryzyso-
wych na rynku naftowym. Porozumienie w ra-
mach tej organizacji okreœla zobowi¹zania pañ-
stw cz³onkowskich, procedury uruchamiania
mechanizmów zaradczych oraz zasady prowadze-
nia systemu informacji o rynku ropy naftowej.
Zgodnie z dyrektywami Miêdzynarodowej Agencji
Energetycznej pañstwa nale¿¹ce do tej grupy zo-
bowi¹zane s¹ miêdzy innymi: do posiadania re-
zerwy interwencyjnej ropy i produktów naftowych
odpowiadaj¹cej dziewiêædziesiêciodniowemu im-
portowi netto tych produktów, z wy³¹czeniem
benzyny pirolitycznej – rezerwa kryzysowa wy-
mieniona w rozdziale 1 w art. 2 mo¿e byæ zabez-
pieczona poprzez zapasy ropy naftowej, zdolnoœæ
przestawienia siê na inne noœniki energii, goto-
woœæ do podjêcia dodatkowego wydobycia ropy
naftowej – do posiadania œrodków zaradczych po-
legaj¹cych na ograniczeniu popytu na produkty
naftowe o 7%, w przypadku redukcji dziennego
poziomu dostaw ropy o 7%, oraz o 10%, w przy-
padku gdy grupa lub pañstwo cz³onkowskie do-
œwiadcza redukcji œrednich dziennych dostaw na
poziomie co najmniej 12%; do posiadania instru-
mentów gwarancyjnych polegaj¹cych na udo-
stêpnianiu przez pañstwa cz³onkowskie posiada-
j¹ce dostêp do dostaw ropy naftowej i produktów
naftowych czêœci tych dostaw pañstwom, które
odczu³y zak³ócenia w dostawach tych produktów,
w oparciu o ceny rynkowe; do posiadania planów
interwencji na rynku naftowym obejmuj¹cych
wymienione narzêdzia i procedury; do posiadania
systemów gromadzenia i przekazywania informa-
cji statystycznych na temat wewnêtrznego rynku
paliw; do uczestnictwa w pracach Miêdzynarodo-
wej Agencji Energetycznej; do finansowania na
przyk³ad Sekretariatu MAE.

Po przyst¹pieniu do porozumienia Polska bê-
dzie uczestnikiem mechanizmu wzajemnego
wspierania siê w sytuacjach kryzysowych b¹dŸ
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w sytuacjach zak³óceñ dostaw produktów ropo-
pochodnych. Jednoczeœnie Polska przyjmie na
siebie obowi¹zki realizacji zobowi¹zañ wobec in-
nych pañstw cz³onkowskich, wynikaj¹ce z poro-
zumienia i decyzji rady zarz¹dzaj¹cej.

Poza oczywistymi korzyœciami p³yn¹cymi z po-
rozumienia Polska bêdzie zobowi¹zana do party-
cypowania w kosztach Sekretariatu Miêdzynaro-
dowej Agencji Energetycznej i we wszystkich in-
nych wspólnych wydatkach dzielonych wœród
pañstw cz³onkowskich. S¹ one szacowane na po-
ziomie 180 tysiêcy euro rocznie. Musi tak¿e po-
kryæ koszty posiadania swych przedstawicieli.

Podsumowuj¹c: przyst¹pienie do Miêdzynaro-
dowej Agencji Energetycznej zwiêkszy bezpie-
czeñstwo energetyczne Polski i polepszy nasz¹
pozycjê na arenie miêdzynarodowej w sensie poli-
tycznym i gospodarczym. Nie bêd¹c krajem pro-
ducentem, jesteœmy uzale¿nieni od zewnêtrznych
Ÿróde³ ropy naftowej. Funkcjonowanie w ramach
Miêdzynarodowej Agencji Energetycznej polega
na wzajemnym wspieraniu siê pañstw cz³onkow-
skich. Zapewni to stabilnoœæ oraz przygotuje do-
bre podstawy dla rozwoju przedsiêbiorczoœci.
Przyst¹pienie Polski do porozumienia, które ma
status miêdzynarodowy, umocni nasz¹ pozycjê
i niezale¿noœæ energetyczn¹. Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Proszê sprawozdawcê Komisji Gospodarki Na-

rodowej, pana senatora £ukasza Abgarowicza,
o zabranie g³osu i przedstawienie sprawozdania
komisji w sprawie rozpatrywanej ustawy.

Senator £ukasz Abgarowicz:
Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
Mam honor przedstawiæ sprawozdanie Komisji

Gospodarki Narodowej o uchwalonej przez Sejm
w dniu 30 maja 2008 r. ustawie o ratyfikacji Poro-
zumienia o Miêdzynarodowym Programie Energe-
tycznym, sporz¹dzonego w Pary¿u dnia 18 listopa-
da 1974 r., ze zmianami z dnia 30 listopada 2007 r.

Komisja Gospodarki Narodowej rozpatrzy³a
ustawê w dniu 19 czerwca 2008 r. Poniewa¿ mój
przedmówca, pan senator Olech, doœæ dobrze
scharakteryzowa³ pañstwu zarówno sens samego
porozumienia, które ma byæ ratyfikowane, jak i je-
go t³o, ograniczê siê do informacji, ¿e komisja po
krótkiej dyskusji – w jej trakcie pad³y pytania miê-
dzy innymi o korzyœci i zobowi¹zania wynikaj¹ce
z ratyfikacji, co ju¿, jak powiedzia³em, opisa³ pan
senator Olech, jak równie¿ o skutki finansowe na
rok bie¿¹cy wynikaj¹ce z ratyfikacji – i po uzyska-
niu satysfakcjonuj¹cych odpowiedzi jednog³oœ-

nie podjê³a uchwa³ê rekomenduj¹c¹ Wysokiej Iz-
bie przyjêcie omawianej ustawy bez poprawek.
Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

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

przed przyst¹pieniem do dyskusji senatorowie
mog¹ zg³aszaæ z miejsca trwaj¹ce nie d³u¿ej ni¿
minutê zapytania do senatorów sprawozdaw-
ców.

Czy ktoœ z pañstwa senatorów pragnie zadaæ
takie pytanie? Nie.

Przypominam, ¿e rozpatrywana ustawa by³a
rz¹dowym projektem ustawy. Do reprezentowa-
nia stanowiska rz¹du w toku prac parlamentar-
nych zostali upowa¿nieni minister spraw zagranicz-
nych i minister gospodarki.

Zgodnie z art. 50 Regulaminu Senatu g³os mo-
g¹ teraz zabraæ obecni na posiedzeniu przedsta-
wiciele rz¹du.

Czy przedstawiciele rz¹du chc¹ zabraæ g³os
w sprawie rozpatrywanej ustawy? Nie. Dziêkujê.

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.

Czy ktoœ z pañstwa senatorów chce zadaæ takie
pytanie? Nie. Otwieram dyskusjê. Przypominam
o wymogach regulaminowych dotycz¹cych czasu
przemawiania senatorów w dyskusji, o koniecz-
noœci zapisywania siê do g³osu u senatora prowa-
dz¹cego listê mówców, a przede wszystkim o obo-
wi¹zku podpisania sk³adanych do marsza³ka Se-
natu wniosków o charakterze legislacyjnym.
Wnioski te mo¿na sk³adaæ do czasu zamkniêcia
dyskusji.

Informujê, ¿e nikt z pañstwa senatorów nie za-
pisa³ siê do g³osu.

Zgodnie z art. 52 ust. 2 Regulaminu Senatu za-
mykam dyskusjê.

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu dru-
giego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o ratyfikacji Aktu genewskiego
Porozumienia haskiego w sprawie miêdzynarodo-
wej rejestracji wzorów przemys³owych, przyjêtego
w Genewie dnia 2 lipca 1999 r.

Przypominam, ¿e rozpatrywana ustawa zosta-
³a uchwalona przez Sejm na szesnastym posie-
dzeniu w dniu 30 maja 2008 r., a do Senatu zo-
sta³a przekazana w dniu 2 czerwca 2008 r. Mar-
sza³ek Senatu w dniu 2 czerwca 2008 r., zgodnie
z art. 68 ust. 1 Regulaminu Senatu, skierowa³ j¹
do Komisji Spraw Zagranicznych i Komisji Go-
spodarki Narodowej. Komisje po rozpatrzeniu
ustawy przygotowa³y swoje sprawozdania w tej
sprawie.
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Przypominam ponadto, ¿e tekst ustawy zawar-
ty jest w druku nr 147, a sprawozdania komisji
w drukach nr 147A i nr 147B.

Proszê sprawozdawcê Komisji Spraw Zagrani-
cznych, pana senatora Grzegorza Czeleja, o zabra-
nie g³osu i przedstawienie sprawozdania komisji
w sprawie rozpatrywanej ustawy. Proszê bardzo.

Senator Grzegorz Czelej:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Celem ustawy jest wyra¿enie przez parlament

zgody, w drodze ustawy, na ratyfikacjê Aktu ge-
newskiego Porozumienia haskiego w sprawie
miêdzynarodowej rejestracji zbiorów przemys³o-
wych, przyjêtego w Genewie dnia 2 lipca 1999 r.

Istot¹ porozumienia haskiego jest umo¿liwie-
nie w³aœcicielowi wzoru przemys³owego ochrony
tego wzoru we wskazanych przez niego krajach
przez dokonanie jednego tylko zg³oszenia w Biu-
rze Miêdzynarodowym Œwiatowej Organizacji
W³asnoœci Intelektualnej. Rejestracja miêdzyna-
rodowa prowadzi do uzyskania w ka¿dym ze
wskazanych pañstw takiej ochrony, jaka zosta³a-
by przyznana, gdyby wzór zosta³ zarejestrowany
w ka¿dym z tych pañstw. Rezultatem jest w szcze-
gólnoœci uproszczenie systemu rejestracji wzo-
rów przemys³owych oraz zarz¹dzania zarejestro-
wanymi zbiorami przemys³owymi, a tak¿e zmniej-
szenie kosztów ponoszonych przez zg³aszaj¹cych
i uprawnionych do zg³aszania.

W myœl art. 3 aktu genewskiego, prawo do do-
konania zg³oszenia miêdzynarodowego posiada
ka¿da osoba, która jest obywatelem pañstwa bê-
d¹cego stron¹ aktu albo pañstwa bêd¹cego cz³on-
kiem organizacji miêdzynarodowej bêd¹cej stro-
n¹ aktu lub która posiada miejsce zamieszkania
albo sta³ego pobytu, albo rzeczywiste i dzia³aj¹ce
przedsiêbiorstwo na terytorium strony aktu.
Zg³oszenie takie mo¿e byæ dokonane albo bezpo-
œrednio w biurze organizacji, albo za poœrednic-
twem urzêdu strony zg³aszaj¹cej.

W akcie genewskim sformu³owano zasady
i tryb dokonania zg³oszeñ miêdzynarodowych.
Okreœlono miêdzy innymi: procedurê dokonywa-
nia zg³oszeñ, treœæ zg³oszenia, datê zg³oszenia,
akt rejestracji, datê rejestracji, procedurê odmo-
wy uznania skutków rejestracji miêdzynarodo-
wej, skutki itd. Ponadto w akcie genewskim zna-
laz³y siê przepisy administracyjne dotycz¹ce miê-
dzy innymi cz³onkostwa w Zwi¹zku Haskim, zgro-
madzenia tego zwi¹zku, biura miêdzynarodowego
czy te¿ spraw finansowych Zwi¹zku Haskiego.

Do aktu genewskiego do³¹czony zosta³ wspólny
regulamin na podstawie aktu z 1999 r., aktu
z 1960 r. i aktu z 1934 r. porozumienia haskiego.
Okreœlono w nim szczegó³owe kwestie dotycz¹ce
wykonywania postanowieñ tych aktów.

Do dokumentu przyst¹pienia Polska zamierza
do³¹czyæ dwa oœwiadczenia. Pierwsze zawiera in-
formacjê, ¿e w polskim systemie prawnym nie
przewiduje siê odroczenia publikacji wzoru. Dru-
gie informuje, ¿e w Polsce maksymalny czas trwa-
nia ochrony wzorów przemys³owych wynosi dwa-
dzieœcia piêæ lat od daty dokonania zg³oszenia.

Ze wzglêdu na art. 89 ust. 1 pkt 5 konstytucji
ratyfikacja aktu genewskiego nastêpuje za uprze-
dni¹ zgod¹ wyra¿on¹ w ustawie.

Komisja nie mia³a zastrze¿eñ i przyjê³a uchwa-
³ê jednog³oœnie.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
(Senator Grzegorz Czelej: Dziêkujê bardzo.)
Proszê sprawozdawcê Komisji Gospodarki Na-

rodowej, pana senatora Eryka Smulewicza, o za-
branie g³osu i przedstawienie sprawozdania ko-
misji w sprawie rozpatrywanej ustawy. Proszê
bardzo, Panie Senatorze.

Senator Eryk Smulewicz:

Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
Komisja Gospodarki Narodowej równie¿ zaj-

mowa³a siê przedmiotow¹ ustaw¹. Pan senator
Czelej, mój przedmówca, dok³adnie scharaktery-
zowa³ warunki, korzyœci oraz zakres ustawy,
w zwi¹zku z tym ja nie bêdê tego powtarza³. Zre-
szt¹ warto zauwa¿yæ, ¿e po krótkiej dyskusji sena-
torowie Komisji Gospodarki Narodowej praktycz-
nie jednog³oœnie pozytywnie zaopiniowali ustawê.
Podobnie wygl¹da³ tok prac w Sejmie – zarówno
w komisjach sejmowych, jak i na posiedzeniu Sej-
mu ustawê przyjêto jednog³oœnie.

Chcia³bym tylko dodaæ, ¿e mo¿na oczekiwaæ
pozytywnych skutków gospodarczych, jeœli cho-
dzi o funkcjonowanie ustawy. Polscy przedsiê-
biorcy bêd¹ mogli uzyskiwaæ ochronê prawn¹ na
ró¿nych rynkach zagranicznych, zreszt¹ miêdzy
innymi bêd¹ mogli równie¿ uzyskiwaæ wsparcie fi-
nansowe w ramach programów operacyjnych, do-
k³adnie w Programie Operacyjnym „Innowacyjna
gospodarka”, na tego typu przedsiêwziêcia.

Reasumuj¹c, w imieniu Komisji Gospodarki
Narodowej bardzo proszê o poparcie tej ustawy.
Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

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

przed przyst¹pieniem do dyskusji senatorowie
mog¹ zg³aszaæ z miejsca trwaj¹ce nie d³u¿ej ni¿
minutê zapytania do senatorów sprawozdawców.
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Czy ktoœ z pañstwa senatorów pragnie zadaæ
takie pytanie?

Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Tadeusz Gruszka:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Pytanie do sprawozdawcy senatora Czeleja.
Wspomnia³ pan o oœwiadczeniu, które ma byæ

do³¹czone do ustawy o ratyfikacji, i o dwudziesto-
piêcioletnim okresie zastrze¿enia znaku. Czy to
oœwiadczenie rozszerza czy ogranicza tê ustawê?
Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Panie Senatorze, poproszê pana mo¿e na mówni-

cê.Pytanie zadawa³pansenatorTadeuszGruszka.

Senator Grzegorz Czelej:
Szanowny Panie Senatorze, to oœwiadczenie

wynika z tego, ¿e taki czas ochrony wzorów prze-
mys³owych jest obecnie w prawodawstwie pol-
skim. To jest wymóg formalny, w innym przypad-
ku trzeba by zmieniæ przepisy wewnêtrzne.

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

przed przyst¹pieniem do dyskusji… A to ju¿ by³o,
przepraszam.

Przypominam, ¿e rozpatrywana ustawa by³a
rz¹dowym projektem ustawy. Do reprezentowa-
nia stanowiska rz¹du w toku prac parlamentar-
nych zostali upowa¿nieni minister spraw zagranicz-
nych i minister gospodarki.

Zgodnie z art. 50 Regulaminu Senatu, g³os mo-
g¹ teraz zabraæ obecni na posiedzeniu przedsta-
wiciele rz¹du.

Czy pañstwo ministrowie chc¹ zabraæ g³os
w sprawie rozpatrywanej ustawy? Nie. Dziêkujê.

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.

Czy ktoœ z pañstwa senatorów chce zadaæ takie
pytanie? Nie widzê chêtnych.

Otwieram dyskusjê.
Przypominam o wymogach regulaminowych

dotycz¹cych czasu przemawiania senatorów,
o koniecznoœci zapisywania siê do g³osu u senato-
ra prowadz¹cego listê mówców, a przede wszyst-
kim o obowi¹zku podpisywania sk³adanych do
marsza³ka Senatu wniosków o charakterze legis-
lacyjnym. Wnioski te mo¿na sk³adaæ do czasu zam-
kniêcia dyskusji.

Informujê, ¿e nikt z pañstwa senatorów nie za-
pisa³ siê do g³osu.

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

Informujê, ¿e g³osowanie w sprawie ustawy
o ratyfikacji Aktu genewskiego Porozumienia
haskiego w sprawie miêdzynarodowej rejestracji
wzorów przemys³owych, przyjêtego w Genewie
dnia 2 lipca 1999 r., zostanie przeprowadzone
pod koniec posiedzenia Senatu.

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
trzeciego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o ratyfikacji Traktatu singa-
purskiego o prawie znaków towarowych i regula-
minu do Traktatu singapurskiego o prawie zna-
ków towarowych, przyjêtych w Singapurze dnia
27 czerwca 2006 r.

Przypominam, ¿e rozpatrywana ustawa zosta³a
uchwalona przez Sejm na szesnastym posiedze-
niu w dniu 30 maja 2008 r. Do Senatu zosta³a
przekazana w dniu 2 czerwca 2008 r. Marsza³ek
Senatu w dniu 2 czerwca 2008 r., zgodnie z art. 68
ust. 1 Regulaminu Senatu, skierowa³ j¹ do Komi-
sji Spraw Zagranicznych i Komisji Gospodarki
Narodowej. Komisje po rozpatrzeniu ustawy przy-
gotowa³y sprawozdania w tej sprawie.

Przypominam ponadto, ¿e tekst ustawy zawar-
ty jest w druku nr 149, a sprawozdania komisji
w drukach nr 149A i 149B.

Proszê sprawozdawcê Komisji Spraw Zagranicz-
nych, pana senatora Marka Rockiego, o zabranie
g³osu i przedstawienie sprawozdania komisji
w sprawie rozpatrywanej ustawy.

Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Marek Rocki:
Dziêkujê bardzo.
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Szanowni

Pañstwo!
Mam zaszczyt w imieniu Komisji Spraw Zagra-

nicznych przedstawiæ sprawozdanie dotycz¹ce
opinii Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji
Traktatu singapurskiego o prawie znaków towa-
rowych i regulaminu do tego traktatu, przyjêtych
w Singapurze w marcu 2006 r.

Zanim przyst¹piê do samego sprawozdania,
chcê przypomnieæ, ¿e w tej sprawie obowi¹zuje
wiele przepisów. Najstarszy jest z 1886 r., kon-
wencja berneñska, która by³a ratyfikowana przez
prezydenta Moœcickiego w 1928 r. i dotyczy³a wy-
robów plastycznych, wzornictwa i dzie³ sztuki sto-
sowanej. Na niej by³y oparte prawa autorskie
uchwalone w 1994 r. Z tym traktatem singapur-
skim najbardziej zwi¹zana jest konwencja parys-
ka, uchwalona w 1883 r., o ochronie w³asnoœci
przemys³owej i akt sztokholmski z 1967 r. Tê kon-
wencjê parysk¹ prezydent Moœcicki ratyfikowa³
w 1931 r., s¹ reprinty tego aktu, to jest bardzo
znacz¹ce.
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I kolejne porozumienia. W 1891 r. – porozumie-
nie madryckie o miêdzynarodowej rejestracji zna-
ków; w 1957 – porozumienie nicejskie dotycz¹ce
klasyfikacji miêdzynarodowej towarów i us³ug dla
celów rejestracji znaków. Do porozumienia nicej-
skiego s¹ nawi¹zania w traktacie singapurskim.
W 1958 r. – porozumienie lizboñskie o ochronie
miêdzynarodowej rejestracji nazw pochodzenia;
w 1967 – Konwencja o ustanowieniu Œwiatowej
Organizacji W³asnoœci Intelektualnej, do której
te¿ s¹ nawi¹zania w traktacie; w 1968 – porozu-
mienie w Locarno o miêdzynarodowej klasyfikacji
wzorów przemys³owych; w 1970 – uk³ad
o wspó³pracy patentowej w Waszyngtonie; w 1971
– porozumienie strasburskie dotycz¹ce miêdzy-
narodowej klasyfikacji patentowej; w 1973 – po-
rozumienie wiedeñskie ustanawiaj¹ce miêdzyna-
rodow¹ klasyfikacjê elementów graficznych, zna-
ków; w 1973 – ponownie Konwencja monachijska
o udzielaniu patentów europejskich, konwencja
o patencie europejskim; w 1994 – Traktat o pra-
wie znaków towarowych, przyjêty przez pañstwa
cz³onkowskie Œwiatowej Organizacji W³asnoœci
Intelektualnej, który nie by³ ratyfikowany przez
Polskê. I ten w³aœnie traktat singapurski, który
jest jakby rozszerzeniem traktatu z 1994 r.

W Polsce obowi¹zuj¹ obecnie dwie ustawy:
ustawa – Prawo w³asnoœci przemys³owej z 2000 r.
i ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
z kwietnia 1993 r. W samej konferencji dyploma-
tycznej, która odbywa³a siê w Singapurze, Polska
nie uczestniczy³a, ale zgodnie z postanowieniami
traktatu mo¿e nabyæ status strony tego aktu,
gdy¿ jest cz³onkiem Œwiatowej Organizacji W³as-
noœci Intelektualnej.

Oba traktaty, singapurski i ten z 1994 r., s¹ od-
rêbnymi dokumentami i mo¿na je ratyfikowaæ od-
rêbnie albo razem. Polska ratyfikuje traktat sin-
gapurski ze wzglêdu na jego szerszy zakres oraz
uwzglêdnienie w nim rozwoju technologii infor-
macyjnych. Polska, staj¹c siê stron¹ traktatu, bê-
dzie pe³noprawnym cz³onkiem mog¹cym uczes-
tniczyæ w pracach organów Œwiatowej Organizacji
W³asnoœci Intelektualnej, która zajmuje siê tym
problemem, a wiêc uzyska wp³yw na podejmowa-
ne przez te organy decyzje. Przyst¹pienie Rzeczy-
pospolitej do traktatu bêdzie sygna³em stabilno-
œci polskiego prawa opartego na standardach
miêdzynarodowych. Wprowadzenie mo¿liwoœci
dzia³ania przed ró¿nymi urzêdami w³asnoœci
przemys³owej na œwiecie wed³ug tej samej proce-
dury z jednej strony u³atwi zg³aszaj¹cym uzyski-
wanie ochrony dla znaków towarowych w kra-
jach, które s¹ stronami traktatu, a z drugiej stro-
ny uproœci postêpowanie w urzêdach krajowych
przez ich odformalizowanie. Ratyfikacja traktatu
sprzyjaæ bêdzie dziêki temu rozwojowi handlu
i inwestycji oraz pewnoœci prawnej w zakresie

ochrony dóbr niematerialnych. W stosunku do te-
go wczeœniejszego traktatu, o którym mówi³em,
z 1994 r., nowoœciami w traktacie singapurskim
jest wprowadzenie u³atwieñ dotycz¹cych trybu
zg³aszania znaków towarowych, w tym takich jak
hologramy, znaki trójwymiarowe, kolory, znaki
ruchome, a tak¿e niewidoczne, a wiêc takie jak za-
pachy, smaki, dŸwiêki czy znaki rozpoznawalne
za pomoc¹ dotyku. Ustawa polska z 2000 r. – Pra-
wo w³asnoœci przemys³owej zawiera normy po-
zwalaj¹ce na stosowanie przepisów procedural-
nych dotycz¹cych ochrony znaków towarowych,
a wiêc nie istnieje koniecznoœæ dokonywania
zmian w polskim prawie, jeœli ten traktat bêdzie
ratyfikowany. Urz¹d Patentowy Rzeczypospolitej
stosuje ju¿ w praktyce zasady opisane w traktacie
singapurskim, a wkrótce ma wprowadziæ tak¿e
mo¿liwoœæ dokonywania zg³oszeñ i prowadzenia
korespondencji drog¹ elektroniczn¹, co jest te¿
nowoœci¹.

Ratyfikacja traktatu i wynikaj¹ce z tego u³at-
wienia powinny zachêcaæ polskie podmioty go-
spodarcze do ubiegania siê o ochronê ich znaków
w krajach stronach traktatu, co powinno wp³yn¹æ
na rozwój gospodarczy, zw³aszcza w zakresie eks-
portu. Na wsparcie techniczne ulepszaj¹ce infra-
strukturê i narzêdzia pracy ze strony Œwiatowej
Organizacji W³asnoœci Intelektualnej bêdzie móg³
tak¿e liczyæ Urz¹d Patentowy.

Bior¹c to wszystko pod uwagê, Komisja Spraw
Zagranicznych wnosi, po rozpatrzeniu uchwalo-
nej przez Sejm ustawy o ratyfikacji, o przyjêcie tej
ustawy bez poprawek. Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Poproszê sprawozdawcê Komisji Gospodarki

Narodowej pana senatora Stanis³awa Bisztygê
o zabranie g³osu i przedstawienie sprawozdania
komisji w sprawie rozpatrywanej ustawy.

Proszê bardzo.

Senator Stanis³aw Bisztyga:
Szanowny Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Komisja Gospodarki Narodowej rozpatrywa³a

w dniu 19 czerwca projekt ustawy o ratyfikacji
Traktatu singapurskiego w sprawie znaków towa-
rowych i regulaminu do Traktatu singapurskiego
o prawie znaków towarowych, przyjête w Singa-
purze 27 marca 2006 r.

Poniewa¿ senator Rocki bardzo precyzyjnie
przedstawi³ temat, pozwolê sobie tylko zgodziæ siê
z tym uzasadnieniem i w imieniu Komisji Gospo-
darki Narodowej rekomendowaæ Wysokiej Izbie
przyjêcie przedmiotowego projektu ustawy bez
poprawek.

Komisja nie wnios³a na swoim posiedzeniu
w dniu 19 czerwca 2008 r. ¿adnych uwag. Dziêku-
jê bardzo.
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Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

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

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

Czy ktoœ z pañstwa senatorów chcia³by zadaæ
takie pytanie? Nie widzê chêtnych.

Przypominam, ¿e rozpatrywana ustawa by³a
rz¹dowym projektem ustawy. Do reprezentowa-
nia stanowiska rz¹du w toku prac parlamentar-
nych zostali upowa¿nieni minister spraw zagrani-
cznych i minister gospodarki.

Zgodnie z art. 50 Regulaminu Senatu g³os mo-
g¹ teraz zabraæ obecni na posiedzeniu przedsta-
wiciele rz¹du.

Czy pañstwo ministrowie chc¹ zabraæ g³os
w sprawie rozpatrywanej ustawy? Nie. Dziêkujê.

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.

Czy ktoœ z pañstwa senatorów chce zadaæ takie
pytanie?

Pan senator Gruszka, proszê bardzo.

Senator Tadeusz Gruszka:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Pytanie nasunê³o siê w trakcie omawiania trze-

ciego punktu naszego porz¹dku obrad. Zauwa¿y-
³em – i z tym bêdzie zwi¹zane pytanie – ¿e w zasadzie
oba dokumenty, w pierwszym przypadku traktat,
w drugim akt – nawi¹zuj¹ do tych samych, w miarê
podobnych materii. W zwi¹zku z tym mam pytanie.
W Genewie 2 lipca 1999 r. zosta³ uchwalony akt ge-
newski, a w Singapurze 27 marca 2006 r. traktat
singapurski. Jaka jest droga legislacyjna, z czego
wynika, ¿e czas od uchwalenia aktu genewskiego to
prawie dziewiêæ lat, a czas od uchwalenia traktatu
singapurskiego to dwa lata? Du¿e przyspieszenie
by³oby w drugim przypadku. Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.Doktóregozministrówpansiêzwraca³?
(Senator Tadeusz Gruszka: Ministra spraw za-

granicznych.)
Pani Minister, proszê bardzo. Poproszê pani¹

na mównicê. Proszê bardzo, Pani Minister.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Spraw Zagranicznych
Gra¿yna Bernatowicz:
Panie Marsza³ku! Szanowni Pañstwo!
Te dwie sprawy, te dwa traktaty, traktat singa-

purski i akt genewski, dotycz¹ ró¿nych spraw.

Wydaje mi siê, ¿e chodzi tutaj wy³¹cznie o to, ¿e te
postanowienia, które s¹ zawarte w traktacie sin-
gapurskim o prawie znaków towarowych, s¹ dla
nas jakby bardziej istotne i po prostu szybciej na-
st¹pi³y procedury ratyfikacyjne, zaœ tamten…
Trudno mi wyt³umaczyæ, dlaczego tak d³ugo Pol-
ska nie ratyfikowa³a tego traktatu. S¹ to byæ mo¿e
opóŸnienia, które zosta³y… nie s¹ na koncie obec-
nego rz¹du.

To, jak widaæ, jest na tyle istotne dla Polski, ¿e
sprawa ratyfikacji zosta³a tak szybko, jak tylko to
by³o mo¿liwe, za³atwiona.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Pani Minister.
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 podpisania sk³a-
danych do marsza³ka Senatu wniosków o charak-
terze legislacyjnym. Wnioski te mo¿na sk³adaæ do
czasu zamkniêcia dyskusji.

Informujê, ¿e nikt z pañstwa senatorów nie za-
pisa³ siê do g³osu.

Zgodnie z art. 52 ust. 2 Regulaminu Senatu za-
mykam dyskusjê.

Informujê, ¿e g³osowanie w sprawie ustawy
o ratyfikacji Traktatu singapurskiego w sprawie
znaków towarowych i regulaminu do Traktatu
singapurskiego o prawie znaków towarowych,
przyjêtych w Singapurze dnia 27 marca 2006 r.,
zostanie przeprowadzone pod koniec posiedzenia
Senatu.

Og³aszam przerwê do godziny 12 minut 15…
A przepraszam, do godziny 12 minut 45. Dziêkujê
za czujnoœæ.

(Przerwa w obradach od godziny 12 minut 28
do godziny 12 minut 52)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Wznawiam obrady.
Bardzo proszê zamkn¹æ drzwi.
Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu

czwartego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o transporcie
kolejowym.

Przypominam pañstwu, ¿e rozpatrywana usta-
wa zosta³a uchwalona przez Sejm na szesnastym
posiedzeniu 30 maja 2008 r. Do Senatu zosta³a
przekazana 2 czerwca 2008 r. Marsza³ek Senatu
2 czerwca 2008 r., zgodnie z art. 68 ust. 1 Regula-
minu Senatu, skierowa³ j¹ do Komisji Gospodarki
Narodowej. Komisja po rozpatrzeniu ustawy przy-
gotowa³a swoje sprawozdanie w tej sprawie.
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Przypominam paniom i panom senatorom…
przepraszam, s¹ tylko panowie – ¿e tekst ustawy
zawarty jest w druku nr 152, a sprawozdanie ko-
misji w druku nr 152A.

Proszê teraz sprawozdawcê Komisji Gospodar-
ki Narodowej, pana senator Stanis³awa Koguta,
o zabranie g³osu i przedstawienie sprawozdania
komisji w sprawie rozpatrywanej ustawy.

Senator Stanis³aw Kogut:
Pani Marsza³ek! Panie i Panowie Senatorowie!

Panie Ministrze!
Mam zaszczyt przedstawiæ Wysokiemu Senato-

wi, tak jak powiedzia³a pani marsza³ek, sprawo-
zdanie Komisji Gospodarki Narodowej w sprawie
rz¹dowego projektu ustawy o zmianie ustawy
o transporcie kolejowym, druki senackie nr 152
i 152A oraz druki sejmowe nr 399 i 419.

Nowelizacja ustawy jest dokonywana w zwi¹z-
ku z opublikowaniem przez Komisjê Europejsk¹
dyrektywy nr 47 z dnia 18 lipca 2005 r. Dyrektywa
ta powsta³a w zwi¹zku z zawarciem umowy miê-
dzy Wspólnot¹ Kolei Europejskich a Europejsk¹
Federacj¹ Pracowników Transportu w sprawie
warunków pracy pracowników kolei wykonu-
j¹cych pracê w trasie, skierowanych do wykony-
wania interoperacyjnych us³ug transgranicznych
œwiadczonych przez przedsiêbiorstwa kolejowe.

W nowelizacji ustawy podana zosta³a definicja
interoperacyjnej us³ugi transgranicznej: jest to
zdolnoœæ do bezpiecznego i niczym niezak³ócone-
go ruchu poci¹gów na granicy pañstw cz³onków
Unii Europejskiej, dla których od przedsiêbiorstw
kolejowych wymaga siê przynajmniej dwóch
œwiadectw bezpieczeñstwa okreœlonych w dyrek-
tywie nr 14 Wspólnoty Europejskiej z 2001 r. Oz-
nacza to, ¿e ka¿dy pojazd kolejowy musi posia-
daæ, poza œwiadectwem dopuszczenia do sieci
s¹siedniego zarz¹dcy infrastruktury kolejowej,
tak¿e œwiadectwo dopuszczenia polskiego Urzêdu
Transportu Kolejowego. Licencjonowany prze-
woŸnik kolejowy z krajów s¹siednich musi uzys-
kaæ licencjê na wykonywanie przewozów kolejo-
wych w Polsce lub zawrzeæ stosown¹ umowê
z polskim licencjonowanym przewoŸnikiem.

Nowelizacja ustawy nak³ada obowi¹zek stoso-
wania przepisów umowy zbiorowej w regional-
nych transgranicznych przewozach pasa¿er-
skich, transgranicznych przewozach towarowych
w odleg³oœci nie wiêkszej ni¿ 15 km od granicy, jak
równie¿ w przewozach miêdzy granicznymi sta-
cjami kolejowymi, takimi jak: Rzepin, Tuplice,
Zebrzydowice, oraz w odniesieniu do poci¹gów na
trasach transgranicznych, które zaczynaj¹ i koñ-
cz¹ bieg na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
a korzystaj¹ z infrastruktury kolejowej innego
pañstwa, nie zatrzymuj¹c siê na jego terytorium,

w zwi¹zku z czym mog¹ byæ traktowane jako prze-
wozy krajowe.

Koniecznoœæ rozwoju bezpiecznego ruchu
transgranicznego oraz ochrony zdrowia i bezpie-
czeñstwa pracowników wykonuj¹cych pracê
w trasie, uczestnicz¹cych w œwiadczeniu inter-
operacyjnych us³ug transgranicznych sprawi³a,
i¿ nieodzowne sta³o siê objêcie pracowników ko-
lei, których czas pracy jest d³u¿szy ni¿ godzina
dziennie, przepisami wspomnianej umowy zbio-
rowej. Umowa ta reguluje odpoczynek dobowy
w miejscu zamieszkania pracownika, odpoczynek
dobowy poza miejscem zamieszkania, czas
przerw w pracy, odpoczynek tygodniowy i czas
prowadzenia poci¹gu.

Odpoczynek dobowy w miejscu zamieszkania
wynosi co najmniej dwanaœcie kolejnych godzin
w okresie dwudziestu czterech godzin, mo¿e on
jednak byæ skrócony do minimum wynosz¹cego
dziewiêæ godzin, raz na siedem dni. Odpoczynek
dobowy poza miejscem zamieszkania wynosi co
najmniej osiem kolejnych godzin w okresie
dwudziestu czterech godzin. O przerwie w pracy
maszynisty mówimy, kiedy czas pracy przekra-
cza osiem godzin, a maszynista korzysta wtedy
z co najmniej czterdziestopiêciominutowej
przerwy. Je¿eli czas pracy wynosi od szeœciu do
oœmiu godzin, przerwa ta trwa co najmniej trzy-
dzieœci minut. Pozostali cz³onkowie obs³ugi po-
ci¹gu korzystaj¹ z trzydziestominutowej prze-
rwy, je¿eli czas pracy przekracza szeœæ godzin.
Odpoczynek tygodniowy polega na tym, ¿e za
ka¿dy okres siedmiodniowy przys³uguje przy-
najmniej dwudziestoczterogodzinny nieprze-
rwany odpoczynek. Czas prowadzenia poci¹gu
to taki czas, który nie mo¿e przekraczaæ dzie-
wiêciu godzin dla zmiany dziennej oraz oœmiu
godzin dla zmiany nocnej. Maksymalny czas
prowadzenia poci¹gu jest ograniczony do
osiemdziesiêciu godzin w okresie dwóch tygo-
dni.

W celu umo¿liwienia kontroli przestrzegania
postanowieñ niniejszej umowy prowadzony jest re-
jestr czasu pracy, zawieraj¹cy zapisy dotycz¹ce co-
dziennego czasu pracy i okresów odpoczynku pra-
cowników wykonuj¹cych pracê w trasie. Rejestr ten
jest przechowywany co najmniej przez rok.

W zakresie uregulowanym w umowie zbiorowej
nie stosuje siê przepisów ustawy – Kodeks pracy,
chyba ¿e przepisy kodeksu pracy wprowadzaj¹
korzystniejsze regulacje.

Projekt ustawy nie podlega notyfikacji Komisji
Europejskiej. Projekt jest zgodny z prawem Unii
Europejskiej.

Informujê Wysoki Senat, ¿e komisja gospodar-
ki na swoim posiedzeniu wprowadzi³a do projektu
uzgodnione z Ministerstwem Infrastruktury trzy
poprawki, które zosta³y przyjête jednog³oœnie.
I rekomendujê przyjêcie ustawy z tymi poprawka-
mi. Dziêkujê.
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Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Bardzo dziêkujê, Panie Senatorze.
Czy ktoœ z pañstwa senatorów chce zadaæ pyta-

nie senatorowi sprawozdawcy? Nie widzê chêt-
nych. Dziêkujê bardzo.

Przypominam, ¿e rozpatrywana ustawa by³a
rz¹dowym projektem ustawy. Do reprezentowa-
nia stanowiska rz¹du w toku prac parlamentar-
nych zosta³ upowa¿niony minister infrastruktury.

Zgodnie z art. 50 Regulaminu Senatu g³os mo-
¿e teraz zabraæ obecny na posiedzeniu przedsta-
wiciel rz¹du. Jest nim podsekretarz stanu w Mini-
sterstwie Infrastruktury, pan minister Juliusz
Engelhardt.

Witamy bardzo serdecznie.
Czy pan minister chce siê odnieœæ do tematu

debaty? Nie.
Dziêkujê bardzo.
W takim razie, zgodnie z art. 44 ust. 6 Regula-

minu Senatu, senatorowie mog¹ teraz zg³aszaæ do
pana ministra, który nie zabra³ g³osu, pytania
trwaj¹ce nie d³u¿ej ni¿ minutê, zwi¹zane z porz¹d-
kiem obrad. Nie ma takich pytañ…

(Senator Tadeusz Gruszka: Ja mam pytanie.)
Proszê?
(Senator Tadeusz Gruszka: Ja mam pytanie.)
Bardzo proszê, Panie Senatorze. Pan senator

Gruszka.

Senator Tadeusz Gruszka:

Dziêkujê bardzo, Pani Marsza³ek.
Dodany pkt 49 mówi o koniecznoœci posiada-

nia dwóch certyfikatów bezpieczeñstwa. Czego
maj¹ dotyczyæ te certyfikaty?

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Bardzo proszê, Panie Ministrze. Jeœli krótka
odpowiedŸ, to mo¿e byæ z miejsca, a jeœli nie, to za-
praszam tutaj.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Infrastruktury
Juliusz Engelhardt:

Pani Marsza³ek! Wysoki Senacie! Certyfikaty
dotycz¹ taboru kolejowego, który musi posiadaæ
te okreœlone certyfikaty bezpieczeñstwa. Oczywi-
œcie infrastruktura te¿ je ma, ale odrêbne. Jednak
tu chodzi o ruch transgraniczny, wiêc tabor musi
posiadaæ certyfikaty.

(Senator Tadeusz Gruszka: Ja mam jeszcze py-
tanie.)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Bardzo proszê mówiæ do mikrofonu, Panie Se-
natorze, jeœli pan chce o coœ dopytaæ.

Senator Tadeusz Gruszka:
Na czym maj¹ polegaæ te dwa certyfikaty? Czy

to maj¹ byæ ró¿ne, czy uzyskane w dwóch ró¿nych
jednostkach?

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Infrastruktury
Juliusz Engelhardt:
Tak, w dwóch ró¿nych krajach…
(Senator Tadeusz Gruszka: W³aœnie o to mi

chodzi³o.)
…w Urzêdzie Transportu Kolejowego w Polsce

i w kraju oœciennym.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Dziêkujê bardzo.
Czy s¹ jeszcze jakieœ pytania?
Dziêkujê bardzo, Panie Ministrze.
Otwieram dyskusjê.
Poniewa¿ nikt z pañstwa senatorów do dysku-

sji siê nie zapisa³, w zwi¹zku z tym, zgodnie
z art. 52 ust. 2 Regulaminu Senatu, zamykam
dyskusjê.

Informujê pañstwa, ¿e g³osowanie w sprawie
ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejo-
wym zostanie przeprowadzone pod koniec posie-
dzenia Senatu.

Panie i Panowie Senatorowie! Przystêpujemy
do rozpatrzenia punktu pi¹tego porz¹dku ob-
rad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmia-
nie ustawy o informatyzacji dzia³alnoœci podmio-
tów realizuj¹cych zadania publiczne.

Przypominam, ¿e rozpatrywana ustawa zosta³a
uchwalona przez Sejm na siedemnastym posie-
dzeniu 13 czerwca 2008 r. Do Senatu zosta³a prze-
kazana 16 czerwca 2008 r. Pan marsza³ek Senatu,
równie¿ 16 czerwca, zgodnie z art. 68 ust. 1 Regu-
laminu Senatu, skierowa³ j¹ do Komisji Gospodar-
ki Narodowej. Komisja po rozpatrzeniu ustawy
przygotowa³a swoje sprawozdanie w tej sprawie.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 173,
a sprawozdanie komisji w druku nr 173A.

Proszê teraz sprawozdawcê Komisji Gospodar-
ki Narodowej, pana senatora Andrzeja Owczarka,
o zabranie g³osu i przedstawienie sprawozdania
komisji w sprawie rozpatrywanej ustawy.

Poczekamy moment, a¿ pan senator zabierze ze
sob¹ stosowne dokumenty.

Bardzo proszê, senator sprawozdawca Andrzej
Owczarek.
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Senator Andrzej Owczarek:

Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo!
W dniu 19 czerwca bie¿¹cego roku Komisja Go-

spodarki Narodowej omawia³a ustawê o zmianie
ustawy o informatyzacji dzia³alnoœci podmiotów
realizuj¹cych zadania publiczne.

Potrzeba tej zmiany ustawy wynika z faktu, i¿
okreœlono, ¿e do 21 lipca 2008 r. firmy przekazu-
j¹ce do ZUS dokumenty drog¹ elektroniczn¹ mo-
g¹ sk³adaæ podpisy, które nie s¹ bezpiecznym
podpisem elektronicznym. Jest oko³o dziewiêciu-
set tysiêcy firm, które przekazuj¹ tego typu doku-
menty do ZUS. Jak siê okaza³o, dwieœcie tysiêcy
tych firm nie ma jeszcze bezpiecznego podpisu
elektronicznego. Kiedy uchwalano tê ustawê, nie
zastanawiano siê nad tym, i¿ przyda³by siê okres
przejœciowy. I w³aœnie ta ustawa wprowadza
okres przejœciowy, polegaj¹cy na tym, ¿e od dnia
21 lipca ci, którzy maj¹ ten certyfikat, bêd¹ mogli
go realizowaæ do koñca okresu, na jaki zosta³
ustalony. A najd³u¿szy okres to jest rok. Tak wiêc
w ci¹gu roku bêd¹ one stopniowo wygasaæ
i w ci¹gu roku te firmy bêd¹ musia³y przejœæ na
bezpieczny podpis elektroniczny.

Ten projekt ustawy nie wywo³a³ ¿adnej dysku-
sji. Zosta³ przyjêty jednog³oœnie przez senatorów
z Komisji Gospodarki Narodowej.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze. Proszê zo-

staæ na trybunie.
Przypominam, ¿e mog¹ pañstwo zadawaæ se-

natorowi pytania trwaj¹ce nie d³u¿ej ni¿ jedn¹ mi-
nutê.

Czy ktoœ wyra¿a wolê zadania takiego pytania?
Nie.

Dziêkujê, Panie Senatorze…
(G³os z sali: Jest, jest.)
A, jest.
Bardzo proszê, pan senator Jan Olech.

Senator Jan Olech:
Ja bym chcia³ zapytaæ szanownego sprawo-

zdawcê, w ilu krajach w Europie wystêpuje pod-
pis elektroniczny. I ile firm bêdzie upowa¿nionych
do wydawania tych podpisów elektronicznych?

Senator Andrzej Owczarek:
O ile chodzi o sytuacjê w Europie, to na posie-

dzeniu komisji oczywiœcie o tym nie mówiliœmy
i nie mogê udzieliæ odpowiedzi.

S¹ trzy firmy, które maj¹ certyfikat upowa¿nia-
j¹cy do wydawania takich… By³o jakieœ nik³e za-
interesowanie rynku t¹ form¹ zarabiania pieniê-
dzy przez firmy, bo w tej chwili w kraju s¹ tylko

trzy firmy, które mog¹ udzielaæ takiego bezpiecz-
nego certyfikatu. I dlatego obawiano siê, ¿e jeœli
w jednym dniu skoñczy siê wa¿noœæ tych certyfi-
katów, to te trzy firmy nie bêd¹ w stanie podo³aæ
liczbie zamówieñ. A Polacy jako naród maj¹ tê ce-
chê, ¿e czekaj¹ do ostatniej chwili obowi¹zywania
jakiegoœ prawa. Podobn¹ historiê prze¿yliœmy
w przypadku dowodów osobistych.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Bardzo dziêkujê.
Pan senator Andrzej Szewiñski.

Senator Andrzej Szewiñski:
Panie Senatorze, ja mam takie pytanie: czy

mo¿na oszacowaæ koszty zwi¹zane z wprowadze-
niem tej ustawy?

Senator Andrzej Owczarek:
To s¹ koszty, które by³y przewidziane ju¿ wcze-

œniej. Te firmy mia³y obowi¹zek tego dokonaæ, tyl-
ko po prostu tego nie dokona³y. Tak¿e t¹ spraw¹
siê nie zajmowaliœmy.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dziêkujê bardzo.
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Przypominam, ¿e rozpatrywana ustawa zosta³a

wniesiona jako poselski projekt ustawy.
Zgodnie z art. 50 Regulaminu Senatu g³os mo-

¿e teraz zabraæ obecny na posiedzeniu przedsta-
wiciel rz¹du. Przedstawicielem rz¹du, który w tej
chwili jest z nami, jest pan minister Witold Dro¿-
d¿, podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw
Wewnêtrznych i Administracji.

Witam pana bardzo serdecznie. Czy chce pan
coœ dopowiedzieæ?

Proszê uprzejmie.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Spraw
Wewnêtrznych i Administracji
Witold Dro¿d¿:
Pani Marsza³ek! Wysoki Senacie!
Nie powtarzaj¹c tych informacji, które zosta³y

przedstawione w sprawozdaniu pana senatora,
chcia³bym zwróciæ uwagê na dwa, trzy aspekty tej
sprawy.

Przede wszystkim, choæ by³o to ju¿ zasygnalizo-
wane w poprzednim wyst¹pieniu, celem tej nowe-
lizacji ustawy jest umo¿liwienie p³ynnego prze-
jœcia od systemu, w którym przedsiêbiorcy kon-
taktuj¹ siê z ZUS w oparciu o podpis niekwalifiko-
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wany, do systemu, w którym przejd¹ na kontakt
z ZUS z wykorzystaniem podpisu bezpiecznego,
kwalifikowanego.

Ustawa o informatyzacji, która na³o¿y³a ten
obowi¹zek w 2005 r., rzeczywiœcie nie przewidzia-
³a ¿adnego rodzaju okresu przejœciowego. I choæ
zapewne w roku 2005 wydawa³o siê, ¿e jest wy-
starczaj¹co du¿o czasu na to, ¿eby zainteresowa-
ni przedsiêbiorcy przygotowali siê do tego przed-
siêwziêcia, to znów, o czym wspomnia³ pan sena-
tor, podobnie jak podczas niedawnej akcji dowo-
dowej, a w tym wypadku by³o to mo¿e jeszcze bar-
dziej ekstremalne, przedsiêbiorcy postanowili po-
czekaæ do ostatniej chwili. Efekt jest taki – ze
wzglêdu na to, ¿e rzeczywiœcie tylko trzy podmioty
wydaj¹ podpis kwalifikowany i te trzy podmioty
maj¹ ograniczone mo¿liwoœci, ¿e siê tak wyra¿ê
kolokwialnie, przerobu – ¿e nawet przy takim
maksymalnym, stuprocentowym zaanga¿owaniu
wszystkich mocy przerobowych w ka¿dym z tych
trzech podmiotów co najmniej sto tysiêcy podpi-
sów, jak szacujemy, nie zosta³oby na czas wysta-
wionych. To spowodowa³oby okreœlone powa¿ne
perturbacje z punktu widzenia samych przedsiê-
biorców. Dlatego te¿ rz¹d z ogromnym zadowole-
niem przyj¹³ propozycjê poselsk¹ i j¹ wspiera.

Na koniec chcia³bym podkreœliæ, ¿e powodem
tej nowelizacji nie jest niew³aœciwe przygotowanie
administracji rz¹dowej, bo w tym zakresie, zw³a-
szcza bezpoœrednio zainteresowana instytucja,
jak¹ jest ZUS, jest w pe³ni przygotowana. ZUS
w ostatnich miesi¹cach prowadzi³ te¿ niezwykle
intensywn¹ kampaniê informuj¹c¹ przedsiêbior-
ców o zbli¿aj¹cym siê terminie. Celem nowelizacji
jest takie roz³o¿enie w czasie przejœcia z podpisu
niekwalifikowanego na kwalifikowany, które z je-
dnej strony pozwoli na nieprzesuwanie terminu
21 lipca w przysz³oœæ i tym samym nie odsuwaj¹c
w czasie upowszechnienia podpisu elektronicz-
nego – w perspektywie kolejnych dwunastu mie-
siêcy sukcesywnie doprowadziæ do sytuacji,
w której przedsiêbiorcy na spokojnie, choæ oczy-
wiœcie na okreœlonych zasadach, zaopatrz¹ siê
w podpis elektroniczny.

Ja mo¿e, jeœli pan marsza³ek pozwoli, odniosê
siê do pytañ à propos podpisu elektronicznego,
jakie tu pad³y. Wedle mojej wiedzy, któr¹ oczywi-
œcie jestem gotów bezpoœrednio po posiedzeniu
zweryfikowaæ, podpis elektroniczny jest w Euro-
pie powszechny w sensie rozwi¹zania techniczne-
go, ró¿ny natomiast jest stopieñ jego rozpowsze-
chnienia w poszczególnych krajach, pocz¹wszy
od krajów, gdzie jest rozwi¹zaniem, mo¿na powie-
dzieæ, swoiœcie niszowym, i niestety do nich w dal-
szym ci¹gu musimy zaliczaæ Polskê – a miêdzy in-
nymi dziêki wdro¿eniu tego obowi¹zku wynika-
j¹cego z ustawy o informatyzacji wykorzystanie
podpisu elektronicznego bêdzie siê systematycz-

nie upowszechniaæ – na krajach, gdzie podpis
elektroniczny jest w codziennym u¿ytku, skoñ-
czywszy. Przyk³adu nie trzeba daleko szukaæ:
obywatele Estonii od kilku lat dysponuj¹ podpi-
sem elektronicznym wydanym na tak zwanym
elektronicznym dowodzie osobistym. Tak wiêc sa-
mo rozwi¹zanie w sensie technicznym jest po-
wszechne w skali Europy i we wszystkich rozwi-
niêtych krajach œwiata, natomiast ró¿ne kraje s¹
na ró¿nym etapie zaanga¿owania.

Je¿eli chodzi o koszty, to rzeczywiœcie w kon-
tekœcie tej ustawy nimi siê nie zajmowaliœmy, bo
to by³o ju¿ przedmiotem prac przy okazji uchwa-
lania ustawy w 2005 r. Zasadniczo koszty te zo-
sta³y przerzucone na przedsiêbiorców, i nie do
nas oczywiœcie nale¿y ocena, czy s³usznie, czy nie.
To przedsiêbiorcy ponosz¹ koszty zakupienia
podpisu kwalifikowanego zgodnie z tymi cennika-
mi, które znamy, choæ one, ¿e tak powiem, na bie-
¿¹co siê zmianiaj¹ i, co istotne, cena siê obni¿a.
Ale wed³ug naszej wiedzy, dziœ ten koszt w przeli-
czeniu na przedsiêbiorcê czy na certyfikat wynosi
oko³o 300 z³. Mamy nadziejê, ¿e ten koszt bêdzie,
jak mówiê, sukcesywnie mala³. On i tak ju¿ siê
zmniejszy³ w porównaniu z poziomem cen, które
by³y parê miesiêcy temu. Bardzo dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Bardzo dziêkujê.
Czy ktoœ z pañstwa senatorów ma pytanie do

pana ministra? Nikt nie ma.
Dziêkujê bardzo.
Otwieram dyskusjê.
Przypominam pañstwu o wymogach regulami-

nowych, które pañstwo znaj¹, dotycz¹cych czasu
przemawiania senatorów w dyskusji.

Poniewa¿ nikt z pañstwa senatorów nie wyrazi³
woli zabrania g³osu i nie zapisa³ siê do dyskusji,
zgodnie z art. 52 ust. 2 Regulaminu Senatu tê
dyskusjê zamykam.

Informujê, ¿e g³osowanie w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o informatyzacji dzia³alnoœci
podmiotów realizuj¹cych dzia³ania publiczne zo-
stanie przeprowadzone pod koniec posiedzenia
Senatu.

Panie i Panowie Senatorowie, przystêpujemy
do rozpatrzenia punktu szóstego porz¹dku ob-
rad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmia-
nie ustawy o podatku od towarów i us³ug.

Przypominam pañstwu, ¿e rozpatrywana usta-
wa zosta³a uchwalona przez Sejm na szesnastym
posiedzeniu 30 maja 2008 r. Do Senatu przekaza-
no j¹ 2 czerwca. Pan marsza³ek Senatu 2 czerwca
2008 r., zgodnie z art. 68 ust. 1 Regulaminu Sena-
tu, skierowa³ j¹ do Komisji Gospodarki Narodo-
wej. Komisja po rozpatrzeniu ustawy przygotowa-
³a sprawozdanie w tej sprawie.
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Przypominam ponadto, ¿e tekst ustawy zawar-
ty jest w druku nr 153, a sprawozdanie komisji
w druku nr 153A.

Proszê teraz sprawozdawcê Komisji Gospodar-
ki Narodowej, pana senatora Antoniego Motycz-
kê, o zabranie g³osu i przedstawienie sprawozda-
nia komisji w tej kwestii.

Senator Antoni Motyczka:
Pani Marsza³ek! Wysoki Senacie!
Przypad³ mi zaszczyt prezentowania poprawki

do ustawy o podatku od towarów i us³ug. Na po-
siedzeniu komisji w dniu wczorajszym oraz
w dniach poprzednich zosta³em wytypowany jako
sprawozdawca w Sejmie i w Senacie. W Sejmie od-
by³em trzy spotkania, by³em na plenarnym posie-
dzeniu Sejmu oraz uczestniczy³em w dwóch spot-
kaniach z komisj¹ sejmow¹. Dziêki tym spotka-
niom i wyjaœnieniom uzyskaliœmy poparcie dla
wniesienia tej poprawki do ustawy i proponujemy
przyjêcie tej ustawy bez poprawek. Je¿eli bêd¹ py-
tania, mam materia³y, jestem przygotowany do
odpowiedzi. Dziêkujê uprzejmie.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dziêkujê bardzo.
Panie Senatorze, niech pan bêdzie uprzejmy

zostaæ tu jeszcze przez moment.
(Senator Antoni Motyczka: Dobrze.)
Czy ktoœ ma pytanie do pana senatora sprawo-

zdawcy? Nie widzê zg³oszeñ.
Dziêkujê bardzo serdecznie.
(Senator Antoni Motyczka: Dziêkujê.)
Przypominam, ¿e rozpatrywana ustawa by³a

senackim projektem ustawy. Do jej reprezento-
wania w toku prac parlamentarnych zosta³ upo-
wa¿niony minister finansów.

Zgodnie z art. 50 Regulaminu Senatu g³os mo-
¿e teraz zabraæ obecna na posiedzeniu przedsta-
wicielka rz¹du – pani minister El¿bieta Chojna-
-Duch, podsekretarz stanu.

Witam serdecznie pani¹ minister.
Czy chcia³aby pani powiedzieæ s³owo…
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów

El¿bieta Chojna-Duch: Je¿eli jest potrzeba, to
oczywiœcie, ¿e tak.)

W razie potrzeby. Dziêkujê bardzo.
Czy pañstwo senatorowie maj¹ pytania do pani

minister? Nie widzê zg³oszeñ.
Dziêkujê serdecznie.
W takim razie otwieram dyskusjê.
Przypominam o wymogach regulaminowych,

które dotycz¹ czasu przemawiania senatorów
w dyskusji.

Panie Senatorze Sekretarzu, czy zapisa³ siê
ktoœ z pañstwa senatorów do dyskusji?

Nie. Dziêkujê bardzo.
Poniewa¿ nikt siê nie zapisa³ do dyskusji, zgod-

nie z art. 52 ust. 2 Regulaminu Senatu tê dysku-
sjê zamykam.

Informujê panie i panów senatorów, ¿e g³oso-
wanie w sprawie ustawy o zmianie ustawy o po-
datku od towarów i us³ug zostanie przeprowadzo-
ne pod koniec posiedzenia Senatu.

Dziêkujê bardzo, Pani Minister.
Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu

siódmego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o doradztwie
podatkowym.

Przypominam, ¿e rozpatrywana ustawa zosta³a
uchwalona przez Sejm na siedemnastym posie-
dzeniu 12 czerwca 2008 r., do Senatu przekazano
j¹ dzieñ póŸniej, czyli 13 czerwca. Marsza³ek Se-
natu 13 czerwca, zgodnie z art. 68 ust. 1 Regula-
minu Senatu, skierowa³ j¹ do Komisji Gospodarki
Narodowej. Komisja po rozpatrzeniu ustawy przy-
gotowa³a swoje sprawozdanie w tej sprawie.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 163,
a sprawozdanie komisji – w druku nr 163A.

Proszê teraz bardzo serdecznie sprawozdawcê
Komisji Gospodarki Narodowej, senatora Henry-
ka WoŸniaka, o zabranie g³osu i przedstawienie
sprawozdania komisji w sprawie rozpatrywanej
ustawy.

Przedtem jednak zróbmy dwuminutow¹ prze-
rwê, bo pan senator sprawozdawca musi do nas
dojœæ.

(Rozmowy na sali)
Poniewa¿ przyszed³ senator sprawozdawca,

pan Henryk WoŸniak, proszê go uprzejmie
o przedstawienie sprawozdania komisji w sprawie
rozpatrywanej ustawy.

Senator Henryk WoŸniak:
Bardzo przepraszam.
Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo!
Mam przyjemnoœæ przedstawiæ w imieniu Ko-

misji Gospodarki Narodowej informacjê o stanie
prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy
o doradztwie podatkowym.

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej od-
by³o siê w dniu 19 czerwca. Komisja zapozna³a siê
z projektem, który jest realizacj¹ wyroku Trybu-
na³u Konstytucyjnego z dnia 22 maja 2007 r. –
sygnatura akt K42/05.

Nowelizacja tak naprawdê sprowadza siê do
wprowadzenia poprawki do ustawy o doradztwie
podatkowym z 5 lipca 1996 r. Poprawka ta spra-
wia, ¿e usuwamy zapisy, które w tej ustawie ist-
nia³y, a by³y uchylone przepisami póŸniej wpro-
wadzonych ustaw.

Komisja Gospodarki Narodowej na wspomnia-
nym posiedzeniu w dniu 19 czerwca jednog³oœnie
rekomendowa³a Wysokiej Izbie przyjêcie tej usta-
wy. Dziêkujê uprzejmie.
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Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Bardzo dziêkujê, Panie Senatorze. Proszê
uprzejmie pozostaæ jeszcze przez moment na try-
bunie.

Czy ktoœ z pañstwa senatorów pragnie zadaæ
pytanie panu senatorowi? Nie widzê chêtnych.

Dziêkujê bardzo.
Przypominam, ¿e rozpatrywana ustawa by³a

poselskim projektem ustawy.
Zgodnie z art. 50 Regulaminu Senatu g³os

móg³by teraz zabraæ obecny na posiedzeniu
przedstawiciel rz¹du – móg³by, ale jeszcze do nas
nie dotar³. Czekamy teraz na podsekretarza stanu
w Ministerstwie Finansów, pana Andrzeja Tadeu-
sza Parafianowicza.

Zarz¹dzam przerwê do czasu nadejœcia pana
ministra.

(Rozmowy na sali)
Pan minister ju¿ do nas przyby³.
Proszê pana Andrzeja Tadeusza Parafianowi-

cza, podsekretarza stanu w Ministerstwie Finan-
sów, o zabranie g³osu.

Przypomnê tylko raz jeszcze, ¿e rozpatrywana
ustawa by³a poselskim projektem ustawy.

Teraz w³aœnie przedstawiciel rz¹du mo¿e za-
braæ g³os.

Proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Finansów
Andrzej Parafianowicz:
Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo!
Stanowisko rz¹du w sprawie omawianego pro-

jektu poselskiego jest nastêpuj¹ce. W naszej oce-
nie jest to usuniêcie ewidentnego b³êdu legisla-
cyjnego. Rz¹dowy projekt nowelizacji tej samej
ustawy, który obecnie jest przygotowywany,
oprócz wielu innych zmian przewiduje dok³adnie
tak¹ sam¹ poprawkê. Tak ¿e rz¹d nie wnosi ¿ad-
nych zastrze¿eñ. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dziêkujê.
Czy ktoœ z pañstwa senatorów pragnie zadaæ

pytanie panu ministrowi?
Dziêkujê bardzo.
Otwieram dyskusjê.
Poniewa¿ do dyskusji nikt siê nie zapisa³, py-

tam: czy ktoœ chce jeszcze zabraæ g³os?
Zgodnie z art. 52 ust. 2 Regulaminu Senatu za-

mykam dyskusjê.
Informujê pañstwa senatorów, ¿e g³osowanie

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o doradztwie
podatkowym zostanie przeprowadzone pod ko-
niec posiedzenia Senatu.

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu ós-
mego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o ratyfikacji decyzji Rady
nr 2007/436/WE, Euratom z dnia 7 czerwca
2007 r. w sprawie systemu zasobów w³asnych
Wspólnot Europejskich.

Ustawa zosta³a uchwalona przez Sejm na szes-
nastym posiedzeniu 30 maja 2008 r. Do Senatu
przekazano j¹ 2 czerwca. W tym samym dniu pan
marsza³ek Senatu, zgodnie z art. 68 ust. 1 Regu-
laminu Senatu, skierowa³ j¹ do dwu komisji, Ko-
misji Gospodarki Narodowej i Komisji Spraw Za-
granicznych. Komisje po rozpatrzeniu ustawy
przygotowa³y swoje sprawozdania w tej sprawie.

Tekst ustawy jest w druku nr 150, a sprawo-
zdania w drukach nr 150A i 150B.

Proszê teraz sprawozdawcê Komisji Spraw Za-
granicznych, pana senatora Macieja Grubskiego,
o zabranie g³osu.

Senator Maciej Grubski:
Szanowna Pani Marsza³ek! Panie i Panowie Se-

natorowie! Panie Ministrze!
Zgodnie z art. 2 Traktatu o przyst¹pieniu Rze-

czypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej od
dnia przyst¹pienia pañstwa cz³onkowskie s¹
zwi¹zane postanowieniami traktatów za³o¿yciel-
skich i aktów przyjêtych przez instytucje Wspól-
not i Europejski Bank Centralny przed dniem
przyst¹pienia. Dlatego te¿ od dnia 1 maja 2004 r.
Polska stosuje, wraz z innymi pañstwami cz³on-
kowskimi Unii Europejskiej, przepisy decyzji Ra-
dy nr 597, Euratom z dnia 29 wrzeœnia 2000 r.
w sprawie systemu zasobów w³asnych Wspólnot
Europejskich, dokonuj¹c nale¿nych wp³at do bu-
d¿etu Unii Europejskiej.

Zakres finansowania dzia³añ Unii Europejskiej
jest okreœlany w wieloletnich planach bud¿eto-
wych, tak zwanych perspektywach finansowych.
W zwi¹zku z up³ywem terminu perspektywy fi-
nansowej 2000–2006 na szczycie Rady Europej-
skiej w dniach od 15 do 16 grudnia 2005 r. doko-
nano ustaleñ dotycz¹cych wysokoœci limitów bu-
d¿etowych na lata 2007–2013 oraz wyboru dzia-
³añ, które zostan¹ sfinansowane z bud¿etu Unii
Europejskiej, a tak¿e sposobu finansowania tego
bud¿etu. Podjête decyzje umo¿liwiaj¹ Polsce
ubieganie siê o znaczne œrodki finansowe i uzys-
kanie w œrednim okresie pozycji jednego z g³ów-
nych beneficjentów œrodków Unii Europejskiej.
Szacuje siê, i¿ Polska bêdzie mog³a pozyskaæ z bu-
d¿etu Unii Europejskiej ponad 90 miliardów euro,
w tym na politykê spójnoœci ponad 60 miliardów
euro. S¹ to œrodki znacz¹co przewy¿szaj¹ce wyso-
koœæ alokacji dla Polski na lata 2004–2006, a tak-
¿e prognozowany poziom polskich wp³at do bu-
d¿etu Unii Europejskiej w okresie 2007–2013.

W ramach realizacji wymienionych ustaleñ Ra-
dy Europejskiej opracowano szereg nowych ak-
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tów prawnych Unii Europejskiej, w tym przygoto-
wano projekt nowej decyzji w sprawie systemu za-
sobów w³asnych Wspólnot Europejskich. Projekt
ten zosta³ przygotowany przez Komisjê Europej-
sk¹ i przed³o¿ony Radzie w dniu 8 marca 2006 r.
Ponadto Komisja przedstawi³a dokument roboczy
dotycz¹cy obliczania, finansowania, p³atnoœci
oraz ujmowania w bud¿ecie korekty nierównoœci
bud¿etowej na rzecz Wielkiej Brytanii, tak zwane-
go rabatu brytyjskiego, zgodnie z art. 4 i 5 decyzji
Rady w sprawie systemu zasobów w³asnych
Wspólnot Europejskich.

Zgodnie z art. 269 Traktatu o Unii Europejskiej
oraz art. 173 traktatu Euratom nowa decyzja wy-
maga przyjêcia jej przez pañstwa cz³onkowskie
zgodnie z ich konstytucyjnymi wymogami oraz
powiadomienia o tym Sekretariatu Rady. Zgodnie
z pktem 78 konkluzji Rady Europejskiej z grudnia
2005 r. proces ratyfikacyjny powinien byæ zakoñ-
czony przez wszystkie pañstwa cz³onkowskie
w terminie umo¿liwiaj¹cym wejœcie w ¿ycie decy-
zji nie póŸniej ni¿ na pocz¹tku 2009 r. W zwi¹zku
z tym najpóŸniej w roku 2009 wp³aty do bud¿etu
Unii Europejskiej wszystkich pañstw cz³onkow-
skich zostan¹ dostosowane do metodologii zasto-
sowanej w decyzji nr 436 z 2007 r. Unii Europej-
skiej. W latach 2007–2008 do wyliczenia wp³at
pañstw cz³onkowskich wykorzystywana jest me-
todologia zgodna z decyzj¹ poprzedni¹, czyli
z 2000 r.

Obecnie dochody bud¿etu Unii Europejskiej
uzyskiwane s¹ przede wszystkim z nastêpuj¹cych
Ÿróde³. Pierwszy sposób to tradycyjne zasoby w³a-
sne, na które sk³adaj¹ siê op³aty celne, op³aty rol-
ne, czyli c³a na produkty rolne importowane
z pañstw trzecich, oraz op³aty cukrowe. Od
2000 r. pañstwa cz³onkowskie zachowuj¹ 25%
wp³ywów z wymienionych zasobów na pokrycie
kosztów poboru. Drugi sposób to jest zasób w³as-
ny VAT. Od 2000 r. maksymalna stawka nie mo¿e
przekroczyæ 0,5% zharmonizowanej i ograniczo-
nej podstawy podatku VAT. I trzeci sposób, zasób
w³asny od dochodu narodowego brutto. Œrodki
pozyskiwane w ten sposób odpowiadaj¹ udzia³owi
poszczególnych krajów w ³¹cznym dochodzie na-
rodowym brutto pañstw cz³onkowskich Unii Eu-
ropejskiej. Zasób ten stanowi obecnie g³ówne
Ÿród³o dochodów bud¿etowych Unii Europejskiej.

Zmiany, jakie wprowadzono w porównaniu
z uregulowaniami zawartymi w poprzedniej de-
cyzji w sprawie systemu zasobów w³asnych – de-
cyzji Euratom z dnia 29 wrzeœnia 2000 r. o syste-
mie zasobów w³asnych Wspólnot Europejskich –
maj¹ dwojaki charakter: stanowi¹ realizacjê po-
stanowieñ kompromisu Rady Europejskiej
w sprawie nowej perspektywy finansowej na lata
2007–2013 oraz odzwierciedlaj¹ zmiany i dosto-
sowania przepisów o charakterze technicznym.

Wœród zmian wynikaj¹cych z konkluzji Rady
Europejskiej z grudnia 2005 r. znajduj¹ siê nastê-
puj¹ce elementy.

Pierwszy to zmiany sposobu obliczania rabatu
brytyjskiego, polegaj¹ce na jego obni¿eniu w wy-
niku uwzglêdnienia Wielkiej Brytanii w finanso-
waniu kosztów wynikaj¹cych z rozszerzenia Unii
Europejskiej. Metodologia obliczania rabatu po-
zostanie bez zmian, jednak¿e bêdzie on korygo-
wany o wydatki alokowane w pañstwach cz³on-
kowskich, które przyst¹pi³y do Unii Europejskiej
po dniu 30 kwietnia 2004 r., z wyj¹tkiem wydat-
ków na dop³aty bezpoœrednie, interwencje rynko-
we oraz czêœci wydatków na rozwój wsi finanso-
wanych z Sekcji Gwarancji EFOGR. Wprowadze-
nie tej zasady bêdzie nastêpowaæ stopniowo, od
bud¿etowania rabatu w 2009 r., kiedy bêdzie to
20% nale¿nej korekty, poprzez 2010 r. – 70%, by
w 2011 r. uwzglêdniæ ju¿ korektê w ca³oœci.
Ca³kowita suma obni¿enia rabatu brytyjskiego
w wyniku tych dzia³añ nie bêdzie mog³a przekro-
czyæ 10,5 miliarda euro, przy czym w przypadku
kolejnych rozszerzeñ, nastêpuj¹cych ewentual-
nie po wejœciu Bu³garii i Rumunii do Unii Euro-
pejskiej, limit ten zostanie odpowiednio podwy¿-
szony. Wydatki przeznaczone na pomoc przedak-
cesyjn¹ bêd¹ uwzglêdniane przy korekcie rabatu
jedynie do roku 2013 w³¹cznie.

Kolejne elementy to ustanowienie jednolitej staw-
ki VAT w wysokoœci 0,30%; przyznanie czterem pañ-
stwom cz³onkowskim, to jest Austrii, Niemcom, Ho-
landii i Szwecji, obni¿onych jednolitych stawek
zasobu VAT, jako rozwi¹zania tymczasowego,
obowi¹zuj¹cego w latach 2007–2013; przyznanie
Holandii i Szwecji redukcji wp³at z tytu³u zasobów
w³asnych w wysokoœci 605 milionów euro rocznie
dla Holandii i 150 milionów euro rocznie dla
Szwecji – zaproponowane rozwi¹zania bêd¹ obo-
wi¹zywa³y czasowo, w latach 2007–2013.

Kluczowym elementem wymienionej decyzji
jest propozycja dotycz¹ca rabatu brytyjskiego.
Zostanie on utrzymany, jednak do obliczania nie
bêd¹ zaliczane wydatki przeznaczone dla tych
pañstw cz³onkowskich, które przyst¹pi³y do Unii
Europejskiej po 30 kwietnia 2004 r. Decyzja
umo¿liwia czêœciow¹ redukcjê rabatu brytyjskie-
go, pocz¹wszy od 2009 r., co powinno przyczyniæ
siê do przysz³ego ujednolicenia i uproszczenia sys-
temu. Obni¿enie rabatu brytyjskiego spowoduje
obni¿enie polskich wp³at do bud¿etu Unii Euro-
pejskiej.

Jednoczeœnie wprowadzono szereg ulg dla wy-
branych pañstw, p³atników netto, co dodatkowo
obci¹¿y polskie wp³aty do bud¿etu ogólnego Unii
Europejskiej. Rozwi¹zania te maj¹ charakter
tymczasowy i wynikaj¹ z konkluzji Rady Europej-
skiej, zgodnie z którymi ¿adne z pañstw cz³onkow-
skich nie powinno odczuwaæ nadmiernych ob-
ci¹¿eñ bud¿etowych w relacji do ich wzglêdnego
poziomu bogactwa. W zwi¹zku ze znacz¹cym
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wzrostem transferów z bud¿etu Unii Europejskiej
dla nowych pañstw cz³onkowskich w perspekty-
wie finansowej 2007–2013 przyznane Austrii, Ho-
landii, Niemcom oraz Szwecji ulgi maj¹ na celu
pomniejszenie ró¿nicy pomiêdzy wysokoœci¹
wp³at tych pañstw a wysokoœci¹ transferów otrzy-
mywanych z bud¿etu wspólnotowego.

Wp³at do bud¿etu Unii Europejskiej dokonuje
siê w ramach czêœci 84 bud¿etu pañstwa „Œrodki
w³asne Unii Europejskiej”. Decyzja wprowadza je-
dynie nieliczne zmiany skutkuj¹ce dla Polski
wzrostem wp³at œredniorocznie, w cenach z roku
2004, w wysokoœci oko³o 35 milionów euro. Do
kalkulacji wymienionej kwoty przyjêto nastêpu-
j¹ce za³o¿enia. Szacuje siê, ¿e w wyniku opisa-
nych rozwi¹zañ przejœciowych polska sk³adka
wzroœnie o oko³o 3%, czyli o oko³o 101 milionów
euro rocznie, o ile nie uwzglêdni siê korzystnych
dla Polski zmian w wysokoœci rabatu brytyjskie-
go, wynikaj¹cych z wy³¹czenia przy jego kalkula-
cji okreœlonych wydatków dla nowych pañstw
cz³onkowskich Unii Europejskiej. Wprowadzone
zmiany w metodologii obliczenia rabatu brytyj-
skiego powinny doprowadziæ do obni¿enia pol-
skich wp³at o oko³o 66 milionów euro rocznie, czy-
li do kwoty 35 milionów euro.

Decyzja nie bêdzie mia³a skutków spo³ecz-
nych, gospodarczych i politycznych. Jeœli chodzi
o skutki prawne, to niezbêdna jest ratyfikacja
wymienionej decyzji za uprzedni¹ zgod¹ wyra-
¿on¹ w ustawie, zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 4
Konstytucji Rzeczypospolitej, ze wzglêdu na
znaczne obci¹¿enie pañstwa pod wzglêdem fi-
nansowym – wysokoœæ polskich wp³at do bu-
d¿etu Unii Europejskiej wynosi oko³o 12 mi-
liardów z³ w skali roku.

Decyzja jest wspólnotowym aktem prawnym
maj¹cym bezpoœredni skutek w systemie praw-
nym pañstw cz³onkowskich Unii Europejskiej.
Wprowadzone przedmiotow¹ decyzj¹ zmiany
znajd¹ swoje odzwierciedlenie w przepisach kolej-
nych ustaw bud¿etowych w zakresie wysokoœci
œrodków zapewnianych w czêœci bud¿etu pañ-
stwa „Œrodki w³asne Unii Europejskiej”.

Pani Marsza³ek! Panie i Panowie Senatorowie!
Przedmiotowy projekt uchwa³y by³ omawiany na
posiedzeniu Komisji Spraw Zagranicznych
w dniu 3 czerwca 2008 r. Komisja jednog³oœnie
wyrazi³a pozytywn¹ opiniê o przedstawionym
projekcie. W trakcie obrad komisji pan senator,
premier W³odzimierz Cimoszewicz zwróci³
w swoim pytaniu uwagê na wysokoœæ redukcji
rabatu brytyjskiego wprowadzonej przedmioto-
w¹ decyzj¹ oraz wysokoœci nowych rabatów
udzielanych Niemcom, Holandii, Szwecji i Au-
strii. Przedmiotowe sprawozdanie uwzglêdnia
poruszon¹ przez pana senatora kwestiê. Dziêku-
jê bardzo.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Bardzo dziêkujê panu senatorowi sprawo-
zdawcy za wyczerpuj¹ce omówienie.

Teraz proszê sprawozdawcê Komisji Gospodar-
ki Narodowej, pana senatora Henryka WoŸniaka,
o zabranie g³osu i przedstawienie sprawozdania
komisji w sprawie rozpatrywanej ustawy.

Proszê uprzejmie.

Senator Henryk WoŸniak:
Dziêkujê bardzo.
Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo!
Do tego bardzo wszechstronnego i wyczerpu-

j¹cego sprawozdania, które przedstawi³ pan se-
nator Maciej Grubski w imieniu Komisji Spraw
Zagranicznych, dodam jedynie, ¿e rzecz wymaga
ratyfikacji przez obie izby parlamentu Rzeczypo-
spolitej, upowa¿nienia ustawowego do ratyfikacji
decyzji Rady przez prezydenta Rzeczypospolitej.
To wynika z pktu 78 konkluzji Rady Europejskiej
z grudnia 2005 r. Jest oczywiste, ¿e po¿ytek z tej
decyzji dla naszego kraju jest ogromny, bo miêdzy
wielkoœci¹ wp³at z naszego bud¿etu do bud¿etu
Unii Europejskiej, o której mówi³ pan senator
Grubski, a wielkoœci¹ po¿ytków wynikaj¹cych
z dotacji Unii Europejskiej, rzêdu 10 miliardów z³,
jest ró¿nica zasadnicza.

Komisja Gospodarki Narodowej obradowa³a
nad przedmiotowym projektem w dniu 19 czer-
wca i mam przyjemnoœæ w imieniu komisji reko-
mendowaæ ustawê oraz poinformowaæ o jedno-
myœlnym poparciu Komisji Gospodarki Narodo-
wej dla tej ustawy. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Bardzo dziêkujê, Panie Senatorze.
Obu senatorom sprawozdawcom bardzo dziê-

kujê i pytam: czy panie, panowie senatorowie ma-
j¹ pytania do przedstawicieli komisji? Nie widzê
zg³oszeñ. Dziêkujê bardzo.

Zgodnie z art. 44 ust. 5 Regulaminu Senatu…
Przepraszam bardzo. Przypominam, ¿e rozpatry-
wana ustawa by³a rz¹dowym projektem ustawy.
Do reprezentowania stanowiska rz¹du w toku
prac parlamentarnych zostali upowa¿nieni mini-
ster spraw zagranicznych i minister finansów.

Zgodnie z art. 50 Regulaminu Senatu g³os mo-
¿e teraz zabraæ obecny na posiedzeniu przedsta-
wiciel rz¹du. Jest nim podsekretarz stanu w Mini-
sterstwie Gospodarki, pan minister Adam Szejn-
feld. Witamy serdecznie, dzieñ dobry. Przepra-
szam bardzo… Ministerstwo Finansów reprezen-
tuje pan minister Jacek Dominik, te¿ witam ser-
decznie. Widzia³am pana ministra Szejnfelda i tak
siê zapatrzy³am, ¿e myœla³am, ¿e on teraz wyst¹pi.
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Witamy obu panów ministrów. Czy pan minister
Dominik chce wyst¹piæ? Dziêkujê bardzo.

Czy panie, panowie senatorowie maj¹ pytania
do obecnego tu ministra, który reprezentuje Mini-
sterstwo Finansów? Czy s¹ takie pytania? Nie ma
pytañ. Dziêkujê bardzo.

Otwieram dyskusjê.
Czy ktoœ siê zapisa³ do dyskusji? Nikt siê nie za-

pisa³ do dyskusji.
Panie, Panowie Senatorowie, zgodnie z art. 52

ust. 2 Regulaminu Senatu tê dyskusjê zamykam.
Informujê, o czym pañstwo wiedz¹, ¿e g³osowa-

nie w sprawie ustawy o ratyfikacji decyzji Rady
nr 2007/436/WE, Euratom z dnia 7 czerwca
2007 r. w sprawie systemu zasobów w³asnych
Wspólnot Europejskich zostanie przeprowadzone
pod koniec posiedzenia Senatu.

Przystêpujemy zatem do rozpatrzenia pun-
ktu dziewi¹tego porz¹dku obrad: stanowisko Se-
natu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o swobo-
dzie dzia³alnoœci gospodarczej oraz o zmianie nie-
których innych ustaw.

Przypominam, ¿e rozpatrywana ustawa zosta³a
uchwalona przez Sejm na siedemnastym posie-
dzeniu 13 czerwca 2008 r., a do Senatu zosta³a
przekazana 16 czerwca 2008 r. Pan marsza³ek Se-
natu 16 czerwca, zgodnie z art. 68 ust. 1 Regula-
minu Senatu, skierowa³ j¹ do Komisji Gospodarki
Narodowej. Komisja przygotowa³a swoje sprawo-
zdanie.

Tekst ustawy jest w druku nr 172, a sprawo-
zdanie komisji znajd¹ pañstwo w druku nr 172A.

Proszê teraz pana senatora Tomasza Misiaka
o zabranie g³osu i przedstawienie sprawozdania
komisji w sprawie rozpatrywanej ustawy.

Zapraszam serdecznie.

Senator Tomasz Misiak:
Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo!
Ustawa o zmianie ustawy o swobodzie dzia³al-

noœci gospodarczej wychodzi w tej chwili naprze-
ciw potrzebom przedsiêbiorców. Komisja Gospo-
darki Narodowej obradowa³a nad t¹ ustaw¹ wczo-
raj i wprowadzi³a do niej poprawki dotycz¹ce kil-
ku zakresów.

Projektowane przepisy wprowadzane przez tê
ustawê maj¹ przede wszystkim na celu realizacjê
takich dzia³añ jak umo¿liwienie przedsiêbiorcom
zawieszania przez nich dzia³alnoœci gospodarczej.
Jest to jeden z wa¿niejszych postulowanych przez
przedsiêbiorców i konfederacje pracodawców za-
pisów, z uwagi na fakt, ¿e wed³ug polskiego prawa
prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej skutkuje
obowi¹zkami nie tylko podatkowymi, ale równie¿
ubezpieczeniowymi. Mo¿liwoœæ zawieszenia tej
dzia³alnoœci, szczególnie w przypadku prowadze-
nia dzia³alnoœci sezonowej… W Polsce istnieje po-

nad dwa i pó³ miliona ma³ych przedsiêbiorstw,
prowadz¹cych dzia³alnoœæ czêsto sezonow¹, czê-
sto uwarunkowan¹ aktualnymi potrzebami ryn-
kowymi. Firmy te bêd¹ mog³y – w szczególnoœci
dotyczy to jednoosobowej dzia³alnoœci gospodar-
czej – zawieszaæ swoj¹ dzia³alnoœæ i nie przesy³aæ
w tym okresie niepotrzebnych dokumentów, ale
równie¿ nie op³acaæ zobowi¹zañ podatkowych
i ubezpieczeniowych, które na nich spoczywaj¹.

Ta ustawa wprowadza równie¿ bardzo wa¿n¹
zmianê, postulowan¹ od lat przez œrodowiska gos-
podarcze, dotycz¹c¹ interpretacji podatkowej,
o któr¹ przedsiêbiorca zwraca siê w przypadku
niepewnoœci dotycz¹cej przepisów podatkowych.
Przepisy podatkowe w Polsce s¹ wyj¹tkowo skom-
plikowane. Bardzo czêsto mieliœmy do czynienia
z sytuacj¹, kiedy przedsiêbiorcy ze wzglêdu na to,
¿e nie mogli uzyskaæ jednoznacznej opinii urzêdu
skarbowego, a czasami nawet uzyskiwali opinie
sprzeczne w dwóch ró¿nych jednostkach urzêdów
skarbowych, doprowadzali swoje firmy do upad-
³oœci. Jeszcze dziœ pewnie pobrzmiewaj¹ nam
w uszach nazwy „Optimus” czy „JTT”, nazwy spó-
³ek, które zosta³y doprowadzone do upad³oœci
przez fiskus, zatrudniaj¹cych niejednokrotnie
setki ludzi, odprowadzaj¹cych do bud¿etu pañ-
stwa miliony z³otych. Wi¹¿¹ca interpretacja po-
datkowa oznacza, i¿ przedsiêbiorca, który nie jest
pewny danego rozwi¹zania podatkowego czy spo-
sobu prowadzenia obrotu gospodarczego, bêdzie
móg³ zwróciæ siê do w³aœciwego dla siebie urzêdu
skarbowego i uzyskaæ jednoznaczn¹ opiniê,
wi¹¿¹c¹ organ podatkowy i bud¿et pañstwa rów-
nie¿ w przysz³oœci. Jednym s³owem zmiana dy-
rektora izby, zmiana personalna, zmiana miejsca
funkcjonowania przedsiêbiorcy nie bêdzie skut-
kowaæ zagro¿eniem funkcjonowania przedsiê-
biorstwa. Jest to bardzo wa¿na zmiana, bardzo
postulowana, i cieszymy siê, ¿e pojawia siê ona
w projekcie rz¹dowym. Niew¹tpliwie jest ona jed-
n¹ z istotniejszych zmian tej ustawy.

Wprowadzamy równie¿ w tej ustawie zmianê
dotycz¹c¹ nieprzyjmowania wniosku przez organ
administracji publicznej w sytuacji, gdy jest on
niekompletny. To te¿ jest istotny problem poru-
szany przez wiele œrodowisk gospodarczych. Is-
totny dlatego, ¿e czêsto w przypadku spraw, które
firmy stara³y siê za³atwiæ, od spraw prostych, jak
rejestracja czy zmiana w³asnej dzia³alnoœci, po
bardziej skomplikowane, jak zakup nieruchomo-
œci czy inne sprawy zwi¹zane z obrotem gospodar-
czym, firmy czy instytucje by³y odsy³ane, dlatego
¿e nie z³o¿y³y kompletu dokumentów. Jak wiemy,
postêpowanie administracyjne liczy siê od mo-
mentu z³o¿enia wniosku. Te okresy, którymi dzi-
siaj dysponuj¹ polska administracja i polski rz¹d,
zarz¹dzaj¹cy t¹ administracj¹, s¹ wystarczaj¹co
d³ugie, ¿eby rozpatrzyæ sprawê niezale¿nie od te-
go, czy w danym wniosku brakuje jednego doku-
mentu, który nale¿y skserowaæ, na przyk³ad ja-
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kiegoœ rejestru czy pe³nomocnictwa. A do dzisiaj
administracja mog³a odmawiaæ przyjêcia wnios-
ku i mog³a odmawiaæ wszczêcia procedury weryfi-
kacji danego wniosku. Ta ustawa wprowadza
obowi¹zek traktowania wniosku przez organy ad-
ministracyjne jako funkcjonuj¹cego z terminem,
który jest terminem krocz¹cym, z obowi¹zkiem
jego uzupe³nienia przez przedsiêbiorcê.

Równie¿ wa¿nym, powiedzia³bym nawet, ¿e
chyba najwa¿niejszym elementem z punktu wi-
dzenia zwrotu ideowego w stosunku do przedsiê-
biorstw jest fakt, ¿e chcemy w tej ustawie, w tej
zmianie zawrzeæ domniemanie, i¿ przedsiêbiorca
prowadzi swoj¹ dzia³alnoœæ zgodnie z prawem.
Jest to, mam nadziejê, zmiana sposobu myœlenia
urzêdników, s³u¿b, które kontroluj¹, weryfikuj¹
i sprawdzaj¹ przedsiêbiorców. Zamiast mówiæ od
razu, ¿e przychodzi siê do przedsiêbiorcy po to, ¿e-
by znaleŸæ na niego paragraf – ja przypominam
sobie takie sformu³owanie: poka¿ mi cz³owieka,
a paragraf na niego znajdê – wprowadzamy do-
mniemanie, ¿e jest to osoba uczciwa i naprawdê
nie chcemy udowadniaæ jego winy. Zak³adamy, ¿e
dopóki ta wina nie jest ewidentna, przedsiêbiorca
funkcjonuje prawid³owo, czyli nie dzia³a po to, ¿e-
by chcieæ ³amaæ prawo. To jest bardzo wa¿ny ele-
ment, dlatego ¿e miêdzy innymi liczne aresztowa-
nia przedsiêbiorców, które mia³y miejsce, dopro-
wadzi³y do sytuacji braku zaufania publicznego
do instytucji przedsiêbiorcy, biznesmena czy
w ogóle do instytucji gospodarczych. Nie chcê ju¿
przypominaæ Wysokiej Izbie, ¿e to nie kto inny jak
w³aœnie przedsiêbiorcy – mówiê tu o firmach pry-
watnych – wypracowuj¹ dzisiaj ponad 70% nasze-
go PKB i p³ac¹ nie tylko podatki jako firmy, ale
tak¿e podatki zwi¹zane z tworzeniem miejsc pra-
cy. Od nich wiêc pochodzi równie¿ ogromna czêœæ
wp³ywów podatkowych. Czyli pañstwo polskie,
które traktowa³o ich jak domniemanych oszu-
stów, czêsto przestêpców, w istocie podcina³o ga-
³¹Ÿ, na której siedzi, gdy¿ w ten sposób niszczy³o
zaufanie do grupy zapewniaj¹cej bardzo istotn¹
czêœæ wp³ywów bud¿etowych.

I jeszcze dwa projekty mniejszych zmian, które
siê tutaj znajduj¹. Chodzi tu o wdro¿enie posta-
nowieñ Traktatu ustanawiaj¹cego Wspólnotê Eu-
ropejsk¹ oraz o umowê ze Szwajcari¹ w sprawie
œwiadczenia us³ug. Z naszego punktu widzenia s¹
one mo¿e mniej istotne – aczkolwiek s¹ wa¿ne
z punktu widzenia prawa unijnego – dlatego ¿e
nasze instytucje œwiadcz¹ us³ugi g³ównie na tere-
nie Unii Europejskiej, to nasze firmy maj¹ szanse
œwiadczyæ tam us³ugi. Pewnie w du¿o mniejszym
stopniu jest to k³opot firm z krajów Unii Europej-
skiej, dlatego ¿e zatrudnianie pracowników na te-
renie Polski jest mo¿liwe w wypadku ka¿dego
przedsiêbiorstwa z Unii Europejskiej. Ale w przy-
padku innych krajów, maj¹cych dotychczas zam-

kniête rynki pracy, sprawa by³a bardziej skompli-
kowana, bo Polacy, którzy tam œwiadczyli us³ugi,
nie mogli formalnie podejmowaæ pracy. Dlatego ta
dyrektywa o œwiadczeniu us³ug by³a tak istotna.

Jest tu równie¿ zapis dotycz¹cy uelastycznie-
nia przepisu dotycz¹cego oznakowania towarów
i us³ug.

Komisja Gospodarki Narodowej w toku swoich
prac, we wspó³pracy z panem ministrem Szej-
nfeldem, zaproponowa³a wprowadzenie kilku
poprawek.

Pierwsza z tych poprawek dotyczy kwoty, jak¹
przedsiêbiorca bêdzie musia³ zap³aciæ za otrzy-
manie wi¹¿¹cej interpretacji podatkowej. Wed³ug
projektu wi¹¿¹ca interpretacja podatkowa mia³a-
by kosztowaæ 90 z³. W naszej zmianie proponuje-
my obni¿enie tej kwoty – i dodam, ¿e jest to inicja-
tywa pana ministra – do 40 z³. Pojawia³y siê g³osy,
¿e przedsiêbiorca w³aœciwie w ogóle nie powinien
p³aciæ za tego typu interpretacje, jednak jako ko-
misja zwracamy uwagê na to, ¿e niep³acenie za
nie mog³oby prowadziæ do nadu¿yæ i do tego, ¿e
wniosków o interpretacje z³o¿onych przez przed-
siêbiorców by³yby po prostu setki tysiêcy, a wiêc
urzêdy zosta³yby w zasadzie nimi zawalone i sta-
nê³yby przed koniecznoœci¹ wydawania tych in-
terpretacji.

Druga zmiana, równie¿ bardzo istotna, dotyczy
terminu wejœcia w ¿ycie tak zwanego jednego
okienka. I tutaj chcia³bym pochyliæ czo³o przed
Ministerstwem Gospodarki ze wzglêdu na pro-
jekt, który planuje wprowadziæ. Mianowicie chce-
my pójœæ krok dalej: nie chcemy ju¿ mówiæ o jed-
nym okienku w odniesieniu do rejestracji dzia³al-
noœci gospodarczej, ale chcemy promowaæ tak
zwane zero okienka, jeœli chodzi o prowadzenie tej
dzia³alnoœci. Zero okienka, czyli mo¿liwoœæ reje-
stracji swojej dzia³alnoœci bez koniecznoœci uda-
wania siê do jakiegokolwiek urzêdu. To by³by
krok ku przysz³oœci, krok ku XXI wiekowi. To jest
ponadtosytuacja, jaka jest ju¿ w wielu krajach
Unii Europejskiej, to znaczy, ¿e przedsiêbiorca
mo¿e swoj¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹ prowadziæ
po zarejestrowaniu siê i u¿yciu na przyk³ad pod-
pisu elektronicznego na odpowiednio do tego
przygotowanych serwerach. Oczywiœcie dla
stron, które by³yby zainteresowane rejestrem,
by³by mo¿liwy pe³en dostêp do danych przedsiê-
biorcy dziêki analogicznym elektronicznym Ÿród-
³om informacji. Z tym ¿e ta zmiana, to znaczy, do-
prowadzenie do sytuacji, w której bêdzie zero
okienka – je¿eli oczywiœcie tego chcemy – wyma-
ga³aby przesuniêcia terminu, który zosta³ wyzna-
czony we wczeœniejszej ustawie, jeszcze przez po-
przedni rz¹d. Bo niestety, poza zmian¹ terminu
nie wykonano ¿adnych prac w tym zakresie, a na
31 paŸdziernika ustalono datê, kiedy powinno
wejœæ tak zwane jedno okienko. Propozycja, któr¹
z³o¿yliœmy, to przesuniêcie tej daty na 31 marca
2009 r. To oznacza, ¿e pan minister zobowi¹za³ siê
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przygotowaæ do tego czasu pe³en pakiet ustaw,
który umo¿liwi elektroniczn¹ rejestracjê przed-
siêbiorców, rejestracjê jak najbardziej uproszczo-
n¹, jak najszybsz¹ i umo¿liwiaj¹c¹ podjêcie dzia-
³alnoœci gospodarczej.

Komisja przyjê³a wszystkie poprawki, o któ-
rych teraz mówi³em. S¹ to cztery poprawki doty-
cz¹ce tej w³aœnie nowelizacji, poniewa¿ w kilku
miejscach ustawa wymaga zmian. Komisja przy-
jê³a równie¿, wiêkszoœci¹ g³osów, planowan¹
ustawê. Mam te¿ informacjê, ¿e bardzo cieszymy
siê, i¿ wreszcie pojawiaj¹ siê w ¿yciu gospodar-
czym zmiany, które naprawdê id¹ w sukurs
przedsiêbiorcom i ¿e bêd¹ oni mogli na tym sko-
rzystaæ.

Szanowni Pañstwo, bardzo proszê Wysok¹ Izbê
o przyjêcie tej ustawy wraz z zaproponowanymi
poprawkami. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Bardzo dziêkujê panu senatorowi sprawo-
zdawcy. Proszê uprzejmie pozostaæ na miejscu.

Zgodnie z art. 44 ust. 5 Regulaminu Senatu
przed przyst¹pieniem do dyskusji panie i panowie
senatorowie mog¹ zg³aszaæ z miejsca, przypomnê,
trwaj¹ce nie d³u¿ej ni¿ minutê zapytania do sena-
tora sprawozdawcy.

Czy ktoœ wyra¿a wolê zadania pytania? Nie wi-
dzê chêtnych.

Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Przypominam, ¿e rozpatrywana ustawa by³a

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

Zgodnie z art. 50 Regulaminu Senatu mo¿e te-
raz zabraæ g³os obecny na posiedzeniu przedsta-
wiciel rz¹du. Jest nim wywo³any wczeœniej se-
kretarz stanu, pan minister Adam Szejnfeld z Mi-
nisterstwa Gospodarki. Zapraszam bardzo ser-
decznie.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Gospodarki
Adam Szejnfeld:

Pani Marsza³ek! Wysoki Senacie!
Pan przewodnicz¹cy, senator Tomasz Misiak,

bardzo szczegó³owo omówi³ projekt ustawy, wo-
bec tego, jeœli pañstwo pozwolicie, nie bêdê roz-
szerza³ zbytnio tej informacji.

Korzystaj¹c jednak z okazji, ¿e mo¿emy spot-
kaæ siê podczas czytania tego projektu, chcê po-
wiedzieæ, i¿ jest to jeden z dwudziestu jeden pro-
jektów ustaw, które przygotowuje obecny rz¹d

w ramach „Pakietu na rzecz przedsiêbiorczoœci”.
Jest to te¿ projekt nale¿¹cy do grupy piêciu
ustaw, które zosta³y ju¿ przez Sejm przyjête i któ-
re trafi³y ju¿ do Senatu. Nale¿y on do pakietu,
z którego kolejne ustawy s¹ ju¿ w obróbce sejmo-
wej – na przyk³ad w bie¿¹cym tygodniu, w pi¹tek,
odbêdzie siê pierwsze czytanie ustawy – Kodeks
spó³ek handlowych. Jest to, jak powiedzia³em,
projekt znajduj¹cy siê w katalogu „Pakietu na
rzecz przedsiêbiorczoœci”, a prace rz¹du nad ko-
lejnymi projektami z tego pakietu albo s¹ ju¿ za-
koñczone i niebawem te projekty trafi¹ do parla-
mentu, albo s¹ koñczone. Dotyczy to na przyk³ad
ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym,
niebywale wa¿nej ustawy, która, moim zdaniem,
otworzy – tak¹ mam nadziejê – now¹ erê rozwoju
w Polsce, zw³aszcza rozwoju samorz¹du teryto-
rialnego. Dotyczy to tak¿e takiej ustawy jak ta,
która bêdzie zmierza³a w kierunku u³atwiania
dzia³alnoœci, i to nie tylko przedsiêbiorcom, ale
tak¿e, ¿e tak powiem, ich partnerom na rynku,
czyli konsumentom, poniewa¿ w tym pakiecie
znajduje siê tak¿e ustawa o tak zwanej upad³oœci
konsumenckiej, skoñczyliœmy ju¿ nad ni¹ pracê
i niebawem powinna ona zostaæ skierowana na
œcie¿kê legislacyjn¹.

Wszystko to jest realizacj¹ zapowiadanych
przez rz¹d Donalda Tuska u³atwieñ dla przedsiê-
biorczoœci, zmniejszania kosztów biurokratycz-
nych i finansowych dzia³alnoœci przedsiêbiorców
w Polsce.

Chcia³bym tak¿e od razu powiedzieæ, ¿e na tym
pakiecie ponad dwudziestu ustaw nie zamierza-
my zakoñczyæ. Nowela ustawy o swobodzie dzia-
³alnoœci gospodarczej rozpatrywana dzisiaj przez
Wysoki Senat nale¿y do pakietu, który bêdzie mia³
swoj¹ drug¹ czêœæ – ju¿ nad ni¹ pracujemy. Chce-
my, ¿eby pierwsze ustawy z tej drugiej czêœci uj-
rza³y œwiat³o dzienne ju¿ w koñcu 2008 r., a reszta
¿eby by³a procedowana w 2009 r.

Nowela ustawy o swobodzie dzia³alnoœci go-
spodarczej, ta, o której dzisiaj mówimy, wprowa-
dza piêæ grup przepisów zmieniaj¹cych istniej¹ce
prawo lub tworz¹cych nowe instytucje. Do tych
nowych instytucji, tak jak pan przewodnicz¹cy,
pan senator Misiak, zauwa¿y³, nale¿y zaliczyæ
przede wszystkim instytucjê zawieszenia dzia³al-
noœci gospodarczej. Jest to instytucja, która
w polskim prawie do tej pory nie by³a znana, a któ-
rej wprowadzenie postulowane jest przez przed-
siêbiorców i organizacje reprezentuj¹ce przedsiê-
biorców od wielu, wielu lat. Ta instytucja da
przedsiêbiorcom prawo decydowania, w ich inte-
resie, kiedy i w jakim zakresie maj¹ oni prowadziæ
swoj¹ dzia³alnoœæ. Jeœli z przyczyn obiektywnych,
ekonomicznych lub osobistych wyst¹pi¹ sytua-
cje, które bêd¹ utrudniaæ czy mog³yby staæ siê
utrudnieniem w prowadzeniu dzia³alnoœci gospo-
darczej, przedsiêbiorca bêdzie mia³ prawo zawie-
siæ tê dzia³alnoœæ na okres nawet do dwóch lat,
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przy czym podczas tego zawieszenia nie bêdzie
mia³ obowi¹zku ponoszenia ró¿nych kosztów
– tak finansowych, jak i biurokratycznych – wo-
bec pañstwa i jego instytucji.

Równie wa¿n¹ now¹ instytucj¹, choæ powsta-
j¹c¹ na bazie dotychczas funkcjonuj¹cej, jest
instytucja interpretacji prawa, wi¹¿¹cej inter-
pretacji prawa. Dlaczego traktujê j¹ jak now¹? Po
pierwsze, w przeciwieñstwie do obecnego roz-
wi¹zania, interpretacja taka bêdzie dotyczy³a
wszystkich obowi¹zków publicznoprawnych,
a wiêc, mówi¹c jêzykiem bardziej zrozumia³ym,
takich, gdy przedsiêbiorca jest zobowi¹zany za-
p³aciæ jak¹œ nale¿noœæ na rzecz pañstwa lub in-
nego organu publicznego, ale nie bêdzie wyda-
wana w sposób scentralizowany, tak jak by³o do
tej pory. To po pierwsze. Po drugie, jej moc bê-
dzie wi¹¿¹ca dla wszystkich organów pañstwo-
wych, a wiêc ¿aden organ pañstwowy nie bêdzie
móg³ kwestionowaæ zachowania siê przedsiê-
biorcy, je¿eli bêdzie ono zgodne z interpretacj¹.
Po trzecie, taka interpretacja bêdzie musia³a
byæ wydana bardzo szybko, tak ¿eby nie bloko-
waæ dzia³ania przedsiêbiorcy, a wiêc w ci¹gu
trzydziestu dni. Jak mówiê, bêdzie ona musia³a
byæ wydana w ci¹gu trzydziestu dni, a je¿eli
w tym terminie wydanie interpretacji nie na-
st¹pi, to bêdzie siê uwa¿a³o, ¿e organ zgadza siê
na proponowane rozwi¹zanie, proponowane za-
chowanie siê przedsiêbiorcy. Dorozumienie
zgody organu pañstwa jest tak¿e elementem
walki z czymœ, co nazywamy na co dzieñ zanie-
chaniami administracji. Kolejn¹ cech¹ tego no-
wego rozwi¹zania jest to, ¿e interpretacja bêdzie
wydawana w formie decyzji administracyjnej,
a wiêc przedsiêbiorca bêdzie móg³ siê od niej od-
wo³aæ.

Teraz bardzo wa¿na sprawa. Kolejne rozwi¹za-
nia – wspomnia³ o tym pan przewodnicz¹cy, a ja
chcia³bym jeszcze raz to podkreœliæ – to dwie
zmiany, bardzo istotne, dlatego ¿e wpisuj¹ siê one
w filozofiê wszystkich ustaw znajduj¹cych siê
w tym pakiecie, a mianowicie: zmiana zakazuj¹ca
urzêdowi ¿¹dania od przedsiêbiorcy, od petenta,
dokumentów, które nie s¹ przewidziane prawem;
oraz zmiana nakazuj¹ca urzêdowi przyj¹æ wnio-
sek nawet wtedy, kiedy nie jest on kompletny.
Dlaczego one s¹ tak istotne? Ano dlatego, ¿e dzi-
siaj te instytucje czy te nakazy i zakazy nie fun-
kcjonuj¹, co powoduje, ¿e za³atwianie spraw oby-
wateli, spraw przedsiêbiorców, w tym spraw
o bardzo du¿ej wadze, na przyk³ad inwestycyj-
nych, ci¹gnie siê nieraz tygodniami, miesi¹cami,
i to oczywiœcie nie tylko ze szkod¹ dla przedsiê-
biorcy – przy czym s¹ to nie tylko takie trudne
przypadki, o jakich wspomnia³ pan senator, ¿e fir-
my nawet bankrutowa³y – ale tak¿e ze szkod¹ dla
pañstwa, bo nie powstaje nowe dobro, gdy¿

utrudnia to albo przed³u¿a jego powstanie bloka-
da administracyjna.

Kolejne zmiany, a wiêc kwestie zmian przepi-
sów dotycz¹cych oznakowania towarów i wpro-
wadzenia w ¿ycie przepisów Unii Europejskiej, zo-
sta³y tu omówione.

Przy okazji chcia³bym pañstwu zasygnalizo-
waæ, ¿e koñczymy ju¿ prace nad zapowiadanym
od samego pocz¹tku kadencji elementem
³¹cz¹cym siê z t¹ zmian¹ dotycz¹c¹ swobody dzia-
³alnoœci gospodarczej, nad elementem bêd¹cym
drugim jej etapem, to jest nad ustaw¹ zmienia-
j¹c¹ ustawê o swobodzie dzia³alnoœci gospodar-
czej i wprowadzaj¹c¹ trzy nastêpne istotne spra-
wy. Po pierwsze, bêdzie to tak zwane jedno okien-
ko, a wiêc rozwi¹zanie, dziêki któremu bêdzie
mo¿na zak³adaæ firmê szybko, tanio, w jednym
miejscu. Czyli to urz¹d bêdzie musia³ za³atwiæ za
przedsiêbiorcê wszystkie obowi¹zkowe formalno-
œci. Po drugie, zero okienka, czyli koncepcja insty-
tucji, która ju¿ siê materializuje – a nawet ju¿
zmaterializowa³a siê w projekcie ustawy, którego
proces legislacyjny siê rozpocznie – maj¹c¹ w ogó-
le wyeliminowaæ koniecznoœæ kontaktu przedsiê-
biorcy z urzêdem, kiedy ów przedsiêbiorca chce
za³o¿yæ firmê lub zmieniæ wpisy. Bêdziemy chcieli
stworzyæ w tym celu platformê informatyczn¹
o nazwie Centralna Ewidencja Dzia³alnoœci Go-
spodarczej, która bêdzie mia³a dwie cechy: po
pierwsze, bêdzie pe³niæ funkcjê ewidencyjn¹,
mianowicie bêdzie tam mo¿na rejestrowaæ w³as-
n¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹ w³aœnie za pomoc¹
noœnika elektronicznego, na podstawie formula-
rza zintegrowanego; po drugie, bêdzie pe³niæ fun-
kcjê informacyjn¹, to znaczy ka¿dy bêdzie móg³
z tej platformy informatycznej czerpaæ wiedzê
o firmach dzia³aj¹cych w Polsce. I ta druga cecha
czy ta mo¿liwoœæ bêdzie jednym z elementów bu-
dowania czy rozbudowywania, wzmacniania sys-
temu bezpieczeñstwa obrotu gospodarczego
w Polsce. I trzecia zmiana, któr¹ przyniesie ta
ustawa, zapowiadana i deklarowana przez nasz
rz¹d: ograniczenie czy te¿, jak wolê to okreœlaæ,
racjonalizacja kontroli. Dzisiaj bowiem kontrole
czêsto bardzo utrudniaj¹ przedsiêbiorcom fun-
kcjonowanie. Chcemy wiêc wprowadziæ takie
zmiany, które bêd¹ gwarantowa³y pañstwu prawo
do kontroli przedsiêbiorców na rynku i odpowied-
ni jej zakres, ale te¿ chcemy zrobiæ to w taki spo-
sób, by nie utrudnia³y one prowadzenia dzia³al-
noœci gospodarczej. Te zmiany dope³ni¹ noweliza-
cjê, któr¹ dzisiaj pañstwo omawiacie.

I teraz do niej wrócê. Otó¿ jeœli chodzi o popraw-
ki zg³oszone przez szanownych pañstwa senato-
rów podczas posiedzenia komisji gospodarki, któ-
re odby³o siê wczoraj, to trzeba oznajmiæ, ¿e wszy-
stkie te poprawki uzyska³y akceptacjê rz¹du.
Dziêkujê bardzo.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza³ek
Marek Zió³kowski)
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Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê, Panie Ministrze. Proszê pozostaæ je-
szcze na chwilê, bo mog¹ byæ do pana ministra py-
tania.

Proszê bardzo, kto z pañstwa senatorów
chcia³by zadaæ pytanie panu ministrowi Szejnfel-
dowi?

Pytañ nie ma, wszystko jest jasne. Dziêkujê,
Panie Ministrze.

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki
Adam Szejnfeld: Dziêkujê bardzo.)

W takim razie etap pytañ siê skoñczy³.
Otwieram dyskusjê.
Do dyskusji zapisa³ siê pan senator Piotr G³ow-

ski. Proszê bardzo.

Senator Piotr G³owski:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Nie omieszkam skorzystaæ z okazji, jak¹ jest

dzisiejsza dyskusja na temat zmian w ustawie, by
dope³niæ j¹ kilkoma s³owami na temat w³aœciwie
historycznej – nie bójmy siê u¿yæ tego s³owa – dla
polskich przedsiêbiorców chwili, jak¹ jest rozpo-
czêcie wdra¿ania pakietu, który minister nazwa³
„Pakietem na rzecz przedsiêbiorczoœci”, choæ
wszyscy wiedz¹, ¿e jest to pakiet Szejnfelda. Jest
to zestaw ponad tysi¹ca przepisów, które po raz
pierwszy w historii Polski maj¹ s³u¿yæ deregulacji,
u³atwieniom i takim zmianom na rzecz polskiej
przedsiêbiorczoœci, ¿eby tym osobom, które pro-
wadz¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹, by³o l¿ej, a nie
ciê¿ej.

Jeszcze dzisiaj, podczas tego posiedzenia, bê-
dziemy pracowali nad stanowiskiem Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o rachunko-
woœci. Bêdziemy mówiæ o tym, co do niedawna by-
³o potê¿n¹ bol¹czk¹ ma³ych przedsiêbiorców: o li-
micie 1 miliona 200… 1 miliarda 200… o 200 mi-
lionach limitu…

(Senator Henryk WoŸniak: O 1 milionie 200 ty-
si¹cach euro.)

Przepraszam, tak… Zapl¹ta³em siê. Tak, 1 mi-
liona 200 tysiêcy euro obrotu, a nie 800 tysiê-
cy euro, jak by³o do tej pory. To oczywiœcie w zna-
czny sposób u³atwia prowadzenie dzia³alnoœci,
nie trzeba przechodziæ na pe³n¹ ksiêgowoœæ.

Ale w najbli¿szym czasie mamy te¿ ca³¹ masê
zmian, o których wiele ju¿ tutaj powiedziano. Ma-
my u³atwienia w zak³adaniu firm, mówi siê o ni¿-
szym kapitale zak³adowym, który dzisiaj jest czê-
sto fikcj¹. Mo¿na oczywiœcie powiedzieæ, ¿e wno-
szona jest dowolna kwota, ale to, co kiedyœ mia³o
zabezpieczaæ nale¿noœci i byæ tak¹ gwarancj¹ dla
kontrahentów, dzisiaj jest niczym innym, jak tyl-
ko narzêdziem, które przeszkadza w zak³adaniu
firm. Mówi siê te¿ o zniesieniu w najbli¿szym cza-
sie zakazu przekszta³cania spó³ek cywilnych
w spó³ki prawa handlowego w zwi¹zku z wysokoœ-

ci¹ obrotu. Mamy zmiany w prawie dewizowym,
w kodeksie cywilnym, gdzie mówimy o mo¿liwoœci
rozliczania siê przedsiêbiorców w walutach wy-
mienialnych. A wiadomo, jak du¿e ryzyko kurso-
we przedsiêbiorcy dzisiaj czêsto ponosz¹. Mo¿na
by tak wymieniaæ i wymieniaæ, tych ustaw jest ca-
³e mnóstwo.

Chcia³bym podkreœliæ, ¿e te zmiany w ca³oœci
s³u¿¹ deregulacjom i u³atwiaj¹ ¿ycie. To jest na-
prawdê historyczny moment, je¿eli chodzi o pol-
skie przedsiêbiorstwa. Po dwudziestu latach, kie-
dy to ustanowiono pierwsze prawa zwi¹zane
z wolnym rynkiem w tym kraju, wprowadza siê
tak szerokie zmiany. I mam nadziejê, ¿e zostan¹
one bardzo dobrze odebrane przez tych, do któ-
rych s¹ adresowane. Dziêkujê bardzo.

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

Senator Henryk WoŸniak:
Panie Marsza³ku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo!
Chcia³bym g³êboko wierzyæ, ¿e procedowana

ustawa o zmianie ustawy o swobodzie dzia³alno-
œci gospodarczej oraz o zmianie niektórych in-
nych ustaw otwiera now¹ perspektywê myœle-
nia o uk³adaniu relacji miêdzy w³adz¹ pañstwo-
w¹ a przedsiêbiorcami i, dodam, podatnikami.

To, o czym mówi³ mój przedmówca, jest spraw¹
niezwykle wa¿n¹. Ten pakiet zmian, nad którym
dzisiaj Wysoka Izba dyskutuje i który, mam na-
dziejê, przyjmie, nie jest tak istotny jak filozofia,
o której mówi³ pan minister, Adam Szejnfeld. Ja
chcê g³êboko wierzyæ, ¿e pan minister Adam Szejn-
feld uruchamia proces, który zmieni dotychcza-
sowe relacje, w których w³adza by³a suwerenem,
przedsiêbiorca natomiast by³ wobec tej w³adzy
poddanym, a czêsto ¿ebrakiem. Jeœli nie zmieni-
my tej relacji na relacjê partnersk¹, nie osi¹gnie-
my zak³adanych celów, tak gospodarczych, jak
i spo³ecznych, koalicji politycznej Platformy Oby-
watelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego.

Panie Ministrze, musimy mieæ jednak œwiado-
moœæ, o tym ju¿ mówiliœmy na posiedzeniu Komi-
sji Gospodarki Narodowej, ¿e proces zmian jedy-
nie, powiedzmy, otwiera pewien sposób myœlenia
i wychodzi naprzeciw oczekiwaniom œrodowisk
gospodarczych, przedsiêbiorców, pracodawców,
nie rozwi¹zuje jednak problemu. Te propozycje
maj¹ charakter przyczynkarski, a nie fundamen-
talny. W moim przekonaniu, jest wiele innych
wa¿nych kwestii, które czekaj¹ na rozwi¹zanie.

Uczestniczy³em kilkanaœcie dni temu w zgro-
madzeniu Zachodniej Izby Przemys³owo-Handlo-
wej w Gorzowie. Jeden z przedsiêbiorców z d³ugo-
letni¹ praktyk¹, prowadz¹cy dzia³alnoœæ gospo-
darcz¹ w bran¿y spo¿ywczej od 1991 r., opowia-
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da³, jak to w ci¹gu dwóch miesiêcy w jego firmie
by³o siedem kontroli. Siedem kontroli, podczas
których badano te same dokumenty. Jestem
przekonany, ¿e je¿eli nie zmienimy tej sytuacji, to
nic siê nie zmieni. Dziœ mamy wielkie w³adztwo
pañstwa nad przedsiêbiorczoœci¹, wertowanie
stosów papierów przez inspekcje, które zmieniaj¹
siê z dnia na dzieñ, potwierdzanie faktów, które
przeprowadzone kontrole potwierdzi³y ju¿ wczeœ-
niej. Ten przedsiêbiorca opisa³ z detalami ca³y
proces kontroli, które w du¿ym stopniu dezorga-
nizowa³y bie¿¹ce funkcjonowanie firmy i tak na-
prawdê odbiera³y mu chêæ do dalszej pracy, kon-
troli, które zakoñczy³y siê wynikiem negatywnym.
Ja przez wiele lat reprezentowa³em organy kon-
troli i rozró¿niam pojêcia „wynik pozytywny”
i „wynik negatywny”. Pozytywny jest wtedy, kiedy
siê coœ ustali, z³apie kogoœ na czymkolwiek. Wy-
nik pozytywny, mo¿na, ¿e tak powiem, odfajko-
waæ, kontrola siê uda³a. To trzeba wreszcie zmie-
niæ. Jeœli pan minister Adam Szejnfeld tego nie
zmieni, to bêdzie kolejnym ministrem, który mia³
dobre chêci, a niestety wróci³ na tarczy.

Panie Ministrze, jeszcze jedna kwestia, o której
niestety muszê powiedzieæ. Poza tym obszarem
nadmiaru kontroli ze strony pañstwa, kontroli
dubluj¹cych siê, marnotrawi¹cych czas i pie-
ni¹dze, realizuj¹cych te œrodki z bud¿etu pañ-
stwa, które mo¿na by³oby skierowaæ na wiele ce-
lów po¿yteczniejszych od wykonywania zbêdnych
czynnoœci, jest jeszcze jedna wa¿na kwestia. Tego
rodzaju przyczynkarskich zapisów my mo¿emy
tutaj przeg³osowaæ bardzo wiele. One nie zmieni¹
nic, jeœli nie zmienimy podejœcia organów skarbo-
wych do przedsiêbiorczoœci. Ja wiele lat pracowa-
³em w tych organach i wiem dobrze, ¿e do dzisiaj
tam pracuj¹ ludzie, którzy na przedsiêbiorcê mó-
wi¹ „prywaciarz”. To jest oczywiste okreœlenie,
które nie budzi ¿adnych w¹tpliwoœci co do kono-
tacji i co do stosunku emocjonalnego. Jeœli idzie
siê na kontrolê do prywaciarza, to po to, ¿eby go
na czymkolwiek z³apaæ, po to, ¿eby tego przedsiê-
biorcê czy te¿ osoby wskazane przez przedsiêbior-
cê jako odpowiedzialne za realizacjê poszczegól-
nych zagadnieñ w zakresie prawa podatkowego,
¿e tak powiem, przeczo³gaæ z ustawy karnej skar-
bowej.

Jest instytucja zabezpieczenia przysz³ych rosz-
czeñ Skarbu Pañstwa. Oczywiœcie ona jest po-
trzebna i niezbêdna, ale, w moim przekonaniu,
stosowana z ra¿¹cym nadu¿yciem. Z ra¿¹cym
nadu¿yciem. I myœlê, Panie Ministrze, ¿e przy tej
rzeczypospolitej bran¿owej, jeœli pan minister
chce i ma wolê odpowiadaæ za rozwój przedsiê-
biorczoœci, za rozwój gospodarki, to musi Pan siê
zderzyæ ze Œwiêtokrzysk¹ i zapytaæ, jak stosowa-
na jest ta instytucja. Ja wiem, i wszyscy na tej sali
wiemy dobrze, ¿e ona jest stosowana z ra¿¹cym

nadu¿yciem. Moi koledzy, którzy pracowali i pra-
cuj¹ do dzisiaj w s³u¿bie skarbowej, czêsto mó-
wi¹: je¿eli ja nie zastosujê tego œrodka, to ktoœ
mnie zapyta, czy nie by³o to z mojej strony zbyt po-
chopne. Jeszcze raz powtórzê to, co mówi³em na
posiedzeniu Komisji Gospodarki Narodowej: za-
bezpieczenie przysz³ych roszczeñ na rachunkach
bankowych w sytuacji, gdy lada moment ma na-
st¹piæ odnowienie umów kredytowych, jest tak
naprawdê wyrokiem œmierci na tê firmê.

Panie Ministrze, ja znam Œwiêtokrzysk¹ od wie-
lu lat, poniewa¿ praktykowa³em, nie czyta³em,
a praktykowa³em. I wiem dobrze, ¿e ze Œwiêto-
krzyskiej nie wyjd¹ impulsy samonaprawcze. To
mo¿e wyjœæ tylko z Ministerstwa Gospodarki. I ja
wierzê, ¿e pan minister bêdzie mia³ swój sukces
polityczny i ¿yciowy. Tego mu ¿yczê i na to cze-
kam. Dziêkujê bardzo.

(Oklaski)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Informujê, ¿e listamówcówzosta³awyczerpana.
Zgodnie z Regulaminem Senatu zamykam za-

tem dyskusjê.
Dziêkujê bardzo przedstawicielom rz¹du, panu

ministrowi, za obecnoœæ. Jak rozumiem, sens wy-
powiedzi panów senatorów by³ taki: dziêkujemy
za to, co dotychczas zrobiono, i prosimy o jeszcze.

Informujê, ¿e g³osowanie w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o swobodzie dzia³alnoœci gospo-
darczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw
zostanie przeprowadzone pod koniec posiedzenia
Senatu.

Zamykam niniejszym punkt dziewi¹ty. Dziê-
kujê bardzo.

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
dziesi¹tego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o organizacji
rynku mleka i przetworów mlecznych.

Ustawa zosta³a uchwalona przez Sejm 12 czer-
wca, do Senatu przekazana 13 czerwca. Marsza-
³ek zgodnie z regulaminem skierowa³ j¹ do Komi-
sji Rolnictwa i Ochrony Œrodowiska. Komisja
przygotowa³a sprawozdanie.

To jest druk nr 161, a sprawozdanie to druk
nr 161A.

Proszê bardzo o przedstawienie sprawozdania
komisji.

Pan senator Jerzy Chróœcikowski.

Senator Jerzy Chróœcikowski:

Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
Mam zaszczyt w imieniu Komisji Rolnictwa

i Ochrony Œrodowiska przed³o¿yæ sprawozdanie
dotycz¹ce uchwalonej przez Sejm w dniu 12 czerw-
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ca 2008 r. ustawy o zmianie ustawy o organizacji
rynku mleka i przetworów mlecznych, któr¹ ko-
misja rozpatrzy³a na swoim posiedzeniu w dniu
18 czerwca 2008 r. Jeœli chodzi o zakres porusza-
nej materii w tej ustawie, to s¹ w³aœciwie dwa wa¿-
ne aspekty, dwie wa¿ne zmiany.

Pierwsza polega na zniesieniu mo¿liwoœci mak-
symalnej, czyli 30%, przekroczenia przez produ-
centów indywidualnych iloœci referencyjnej oraz
zwiêkszeniu maksymalnej wysokoœci indywi-
dualnej iloœci referencyjnej przyznanej z krajowej
rezerwy. By³o 20 tysiêcy kg, zwiêkszono do 30 ty-
siêcy kg. Jest to danie szansy, rolnicy mog¹ do-
staæ wiêksz¹ iloœæ referencyjn¹.

Druga zaproponowana zmiana dotyczy zniesie-
nia pobieranych zaliczek na poczet kar, gdy rolni-
cy przekraczaj¹ limity referencyjne. To zostaje za-
wieszone na dwa lata. W zwi¹zku z tym, ¿e w osta-
tnim czasie nie ma przekroczeñ kwoty mlecznej,
rz¹d wyst¹pi³ z tak¹ propozycj¹, aby to pobieranie
zosta³o zawieszone.

Jeœli chodzi o limit mleka, który jest w tej chwili
Polsce przyznany, jest to 2%, w wyniku wspólnych
negocjacji z Uni¹ Europejsk¹, jest to limit tylko na
rok kwotowy 2008–2009. Nastêpne zapowiedzi s¹
troszkê gorsze, dlatego ¿e w przegl¹dzie prawa Unii
Europejskiej, tak zwanym Health Check, proponu-
je siê zmniejszenie o 1%, do 1%. Jeœli to wejdzie
w ¿ycie, to bêdzie znaczy³o, ¿e w przysz³ych latach
by³aby to zmiana nie o 2%, tylko o 1%. Po ro-
ku 2015 w ramach przegl¹du Unii Europejskiej
proponuje siê zniesienie limitowania kwoty mlecz-
nej, co by skutkowa³o tym, ¿e nie by³oby w ogóle
kwot. Jest to te¿ pe³na kontrowersji dyskusja.
Wiele organizacji, zwi¹zków zawodowych, wnosi
uwagi, ¿e mo¿e to byæ nadmierna liberalizacja, co
mo¿e spowodowaæ niekontrolowan¹ produkcjê.
Takie obawy s¹ zg³aszane, na co w przegl¹dzie
prawa Unii Europejskiej, w tak zwanym Health
Check, mówi siê, ¿e w 2011 r. bêdzie przegl¹d sta-
nowisk krajów, jak bêdzie wygl¹daæ sytuacja, czy
zniesiono ju¿ kwotowanie, czy nie, i mo¿e na-
st¹piæ ewentualnie decyzja, czy w 2015 r. kwota
bêdzie uwolniona. A wiêc trzeba temu poœwiêciæ
wiele pracy i uwagi, aby nie doprowadziæ do roz-
regulowania rynku, który jest w Unii Europej-
skiej uregulowany.

Na posiedzeniu komisji nie wniesiono ¿adnych
uwag. Izby rolnicze zg³asza³y tylko propozycje,
aby liczba decyzji, które s¹ wydawane, by³a ogra-
niczona. Z tego, co wynika³o na posiedzeniu ko-
misji, Agencja Rynku Rolnego musi jednak wy-
st¹piæ z decyzjami potwierdzaj¹cymi. Propozycje,
która zg³asza³a izba rolnicza, nie zosta³y zaakcep-
towane i w zwi¹zku z tym komisja w drodze g³oso-
wania jednomyœlnie przyjê³a ustawê bez popra-
wek. Proszê o poparcie tej ustawy bez poprawek.
Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê bardzo.
Czy ktoœ z pañstwa senatorów chcia³by za-

daæ pytanie senatorowi sprawozdawcy? Nie ma
pytañ.

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Rozumiem, ¿e nie ma te¿ dyskutantów. W ta-

kim razie… Przepraszam bardzo, ju¿ chcia³em po-
wiedzieæ, ¿e zamykam dyskusjê. Oczywiœcie to by³
rz¹dowy projekt ustawy.

Witam przedstawiciela Ministerstwa Rolnictwa
i Rozwoju Wsi, pana ministra Artura £awniczaka.
Czy pan minister chcia³by zabraæ g³os?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa
i Rozwoju Wsi Artur £awniczak: Panie Marsza³ku,
nie chcê zabieraæ g³osu. Dziêkujê.)

To prawie jakbym to przewidzia³ z góry.
W takim razie czy s¹ pytania do pana ministra?

Dziêkujê bardzo, pytañ nie ma. Dziêkujê bardzo
za obecnoœæ.

Dyskusjê otwieram i zamykam.
Informujê, ¿e g³osowanie w sprawie ustawy

o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka
i przetworów mlecznych zostanie przeprowadzo-
ne pod koniec posiedzenia Senatu.

Dziêkujê bardzo przedstawicielom minister-
stwa rolnictwa, którzy zostan¹ z nami, gdy¿ jest
nastêpny punkt, jedenasty.

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu je-
denastego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o spo³eczno-
-zawodowych organizacjach rolników, ustawy
o zwi¹zkach zawodowych rolników indywidual-
nych oraz ustawy o izbach rolniczych.

Ustawa uchwalona przez Sejm 12 czerwca, do
Senatu przekazana 13 czerwca. Marsza³ek Sena-
tu skierowa³ j¹ do Komisji Rolnictwa i Ochrony
Œrodowiska. Tekst ustawy jest w druku nr 160,
sprawozdanie komisji w druku nr 160A.

Chcia³bym prosiæ o zabranie g³osu pana sena-
tora Przemys³awa B³aszczyka jako sprawozdawcê
Komisja Rolnictwa i Ochrony Œrodowiska.

Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Przemys³aw B³aszczyk:
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Komisja Rolnictwa i Ochrony Œrodowiska na

posiedzeniu w dniu 18 czerwca 2008 r. rozpatrzy-
³a ustawê o zmianie ustawy o spo³eczno-zawodo-
wych organizacjach rolników, ustawê o zwi¹z-
kach zawodowych rolników indywidualnych oraz
ustawê o izbach rolniczych uchwalon¹ przez Sejm
12 czerwca 2008 r. Na poziomie prac sejmowych
nad t¹ ustaw¹ mieliœmy do czynienia z dwoma po-
selskimi projektami zg³oszonymi przez Klub Par-
lamentarny Prawo i Sprawiedliwoœæ oraz Klub
Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego,
które by³y rozpatrywane w sejmowej Komisji Rol-
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nictwa i Rozwoju Wsi oraz podkomisji nadzwy-
czajnej. Wynikiem prac tych komisji jest przed-
stawiona dziœ Wysokiemu Senatowi nowelizacja
zmierzaj¹ca do stworzenia podstaw prawnych
przed³u¿aj¹cych na lata 2008–2013 coroczne
przekazywanie œrodków bud¿etowych na pokry-
cie kosztów zwi¹zanych z uczestnictwem izb rol-
nych, zwi¹zków zawodowych rolników indywi-
dualnych oraz spo³eczno-zawodowych organiza-
cji rolników w ponadnarodowych organizacjach
rolniczych, reprezentuj¹cych interesy rolników
i polskiej wsi wobec instytucji unijnych. Dotych-
czasowa ustawa wskazywa³a tylko dwuletni okres
dofinansowania. By³y to lata 2006–2007.
W przedstawionej ustawie Krajowa Rada Izb Rol-
niczych pozostaje jako beneficjent œrodków bu-
d¿etowych oraz ich dysponent, lecz w œciœle
okreœlony sposób zapisany w ustawie i precyzo-
wany w rozporz¹dzeniach Rady Ministrów.

Novum jest pkt 4a w art. 35b ustawy o izbach
rolniczych nak³adaj¹cy na Krajow¹ Radê Izb Rolni-
czych obowi¹zek przedstawiania ministrowi w³a-
œciwemu do spraw rolnictwa corocznie do dnia
15 stycznia informacji o dzia³alnoœci dotowanych
organizacji wobec instytucji Unii Europejskiej.

Przewidywana suma dofinansowania rocznego
ma oscylowaæ wed³ug ministerstwa w granicach
4 milionów z³ i dotyczyæ cz³onkostwa polskich or-
ganizacji w COPA-COGECA, najbardziej wp³ywo-
wych w sferze rolnictwa w Komisji Europejskiej.
Wymieniona suma ma pokryæ koszty sk³adek
cz³onkowskich, funkcjonowania biura obs³ugu-
j¹cego organizacje w zakresie ich uczestnictwa,
a tak¿e dofinansowanie kosztów analiz i eksper-
tyz. W 2007 r. z dofinansowania korzysta³o piêæ
organizacji rolniczych. S¹ to: NSZZ „Solidarnoœæ”
Rolników Indywidualnych, Krajowy Zwi¹zek Rol-
ników, Kó³ek i Organizacji Rolniczych, Zwi¹zek
Zawodowy Rolnictwa „Samoobrona”, Federacja
Bran¿owych Zwi¹zków Producentów Rolnych
oraz Krajowa Rada Izb Rolniczych.

Wysoki Senacie, w imieniu senackiej Komisja
Rolnictwa i Ochrony Œrodowiska wnoszê o przyjê-
cieprzedstawionejustawybezpoprawek.Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo.
Czy ktoœ z pañstwa senatorów chcia³by zadaæ

pytanie senatorowi sprawozdawcy? Nie widzê
zg³oszeñ. Dziêkujê.

To by³ poselski projekt ustawy, tak jak pan se-
nator powiedzia³. Czy przedstawiciel rz¹du, pan
minister £awniczak, chcia³by zabraæ g³os?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa
i Rozwoju Wsi Artur £awniczak: Tak.)

Proszê bardzo. Tym razem zapraszam do mó-
wnicy.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Artur £awniczak:

Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
Chcia³bym podtrzymaæ pozytywne stanowisko

rz¹du dotycz¹ce tego projektu ustawy. Myœlê, ¿e
jest on bardzo potrzebny, aby wzmacniaæ stano-
wisko Polski, aby nasze interesy bran¿owe, naro-
dowe, by³y dobrze reprezentowane. Cieszê siê, ¿e
Sejm i senacka komisja rolnictwa bardzo spraw-
nie przeprowadzi³y tê ustawê, mam nadziejê, ¿e
Senat równie¿ to zrobi. Warto dzisiaj, kiedy mamy
przegl¹d wspólnej polityki rolnej, dbaæ o polskie
interesy, aby nie mieæ problemów na ró¿nego ro-
dzaju rynkach. Proszê uprzejmie panie senator
i panów senatorów o poparcie tego projektu usta-
wy. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Czy ktoœ z pañstwa senatorów chcia³by zadaæ

pytanie panu ministrowi?
Proszê poczekaæ, mo¿e bêdzie pytanie, Panie

Ministrze. Nie, pytañ nie ma.
Czy pan senator Chróœcikowski zapisa³ siê do

dyskusji?
(Senator Jerzy Chróœcikowski: Nie, sprawdza-

³em tylko…)
Nie. Dziêkujê bardzo, Panie Ministrze.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa

i Rozwoju Wsi Artur £awniczak: Dziêkujê uprzej-
mie.)

Rozumiem, ¿e etap pytañ siê skoñczy³.
Otwieram dyskusjê. G³osów w dyskusji nie ma.
Dyskusjê zatem zamykam.
Informujê, ¿e g³osowanie w sprawie ustawy

o zmianie ustawy o spo³eczno-zawodowych orga-
nizacjach rolników, ustawy o zwi¹zkach zawodo-
wych rolników indywidualnych oraz ustawy o iz-
bach rolniczych zostanie przeprowadzone pod ko-
niec posiedzenia Senatu.

Dziêkujê bardzo, Panie Ministrze.
Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu

dwunastego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o odpadach wydobywczych.

Sejm uchwali³ tê ustawê 12 czerwca, do Senatu
zosta³a przekazana 13 czerwca. Marsza³ek skie-
rowa³ j¹ do Komisji Rolnictwa i Ochrony Œrodo-
wiska. Komisja przygotowa³a sprawozdanie.

Tekst ustawy jest zawarty w druku nr 162,
a sprawozdanie w druku nr 162A.

Pan senator Stanis³aw Gorczyca…
(G³os z sali: Nie ma go.)
Gdzie jest pan senator sprawozdawca?
Chyba og³oszê przerwê techniczn¹ do czasu od-

szukania senatora. Rozumiem, ¿e by³o pewne
przyœpieszenie w obradach Senatu, ale senatoro-
wie powinni siê wykazaæ obywatelsk¹ czujnoœci¹.
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(G³os z sali: Ma zajêty telefon. Nie odpowiada.)
(G³os z sali: Mo¿e poczekajmy parê minut?)
Co to znaczy „parê minut”?
(Senator Czes³aw Ryszka: Panie Marsza³ku,

mo¿e jakieœ kary wprowadziæ?)
Ja w ka¿dym razie jak¹œ karê indywidualn¹ za-

stosujê, ale o trybie ukarania poinformujê pana
senatora osobiœcie.

(Senator Czes³aw Ryszka: Na piœmie.)
Nie, na piœmie to mo¿e nie.
Proszê pañstwa, w takim razie na razie og³a-

szam przerwê techniczn¹ do czasu dobiegniêcia
pana senatora Gorczycy na salê.

(G³os z sali: A mo¿e kolejny?)
S³ucham?
(G³os z sali: Mo¿e kolejny punkt?)
Nie, nie, niestety, proszê pañstwa, to jest punkt

dwunasty, punkt trzynasty zgodnie z planem mia³
byæ rozpatrywany jutro, a na punkt czternasty
i tak musimy œci¹gaæ pani¹ minister. W zwi¹zku
z tym wola³bym teraz nie robiæ ba³aganu z powodu
przyœpieszenia, bo posiedzenie nam siê rozsypie.
Na razie nie jest Ÿle, wiêc poczekajmy.

(Senator Stanis³aw Iwan: Ale, Panie Mar-
sza³ku, punkt trzynasty bêdzie dzisiaj, tak?)

Nie, jutro, jutro rano.
(Senator Stanis³aw Iwan: Bo ja tu czujnoœæ re-

wolucyjn¹ ca³y czas wykazujê.)
Tak, tak, proszê tê czujnoœæ utrzymywaæ. Mó-

wi³em co prawda o obywatelskiej, a nie rewolucyj-
nej, ale w ka¿dym razie proszê utrzymywaæ tê
czujnoœæ.

(Senator Stanis³aw Iwan: Jutro, dobrze.)
(Senator Czes³aw Ryszka: To mo¿e przeprowa-

dzimy g³osowania?)
Panie Senatorze, informujê uprzejmie, ¿e nie

ma kworum…
(G³os z sali: Ale opozycja i tak nie ma wiêkszo-

œci…)
…wiêc jakiekolwiekg³osowanieby³obyniewa¿ne.
(Senator Henryk WoŸniak: Proponujê uwzglê-

dniaæ w przysz³oœci sprawnoœæ prowadzenia ob-
rad. Jeœli ma prowadziæ marsza³ek Zió³kowski, to
trzeba dzieliæ czas przez dwa.)

(G³os z sali: Pan marsza³ek za szybko prowadzi.)
Bardzo przepraszam. W takim razie bêdê czyta³

to wszystko, co tu jest napisane. (Weso³oœæ na sali)
Proszê pañstwa, chcê przypomnieæ pañstwu

senatorom, ¿e w sumie mamy siedemnaœcie pun-
któw, a jesteœmy ju¿ przy dwunastym…

(Senator Barbara Borys-Damiêcka: Chcieliœmy
byæ.)

W pewnym sensie jesteœmy, bo ju¿ go otworzy-
³em,ale jeszczenie…Awiêcwsumienie jest takŸle.

(Senator Barbara Borys-Damiêcka: Ale opusz-
czamy…)

Tylko trzynastkê.
(G³os z sali: Jest ju¿ senator…)

Ju¿ myœla³em, Senatorze, ¿e jest pan Stanis³a-
wem Gorczyc¹, ale nie…

(G³os z sali: Pani Senator, proszê nas nie wpu-
szczaæ w maliny.)

(G³os z sali: Jest senator sprawozdawca.)
Panie Senatorze! Ca³a Izba na pana czeka.
(G³os z sali: Od piêtnastu minut.)
Przypominam, ¿e pan senator Gorczyca wystê-

puje jako sprawozdawca w sprawie stanowiska
Senatu w sprawie ustawy o odpadach wydobyw-
czych.

Proszê Panie Senatorze.

Senator Stanis³aw Gorczyca:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku. Bardzo przepra-

szam, ale mia³em w³aœnie posiedzenie grupy, któ-
rej jestem przewodnicz¹cym i dlatego tak wysz³o,
myœla³em, ¿e zd¹¿ê.

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Mo¿e krótko…
(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Proszê spo-

kojnie wydobyæ z siebie g³os, ¿eby te odpady wy-
dobywcze…)

(Weso³oœæ na sali)
Mo¿e krótko powiem o przebiegu prac legisla-

cyjnych. Otó¿ ustawa uchwalona przez Sejm na
siedemnastym posiedzeniu w dniu 12 czerwca
bie¿¹cego roku pochodzi³a z przed³o¿enia rz¹do-
wego. W Sejmie zajmowa³a siê ni¹ Komisja Ochro-
ny Œrodowiska, Zasobów Naturalnych i Leœni-
ctwa. W toku prac nad projektem ustawy wpro-
wadzono do niej poprawki, w wiêkszoœci redak-
cyjne i legislacyjne. Zmieniono miêdzy innymi za-
sadê obliczania gwarancji finansowej na prowa-
dzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydo-
bywczych oraz podwy¿szono wysokoœæ kar za na-
ruszenie przepisów ustawy.

Krótko o celu i przedmiocie ustawy. Otó¿ usta-
wa zmierza do transpozycji do krajowego porz¹d-
ku prawnego dyrektywy 2006/21 Wspólnoty Eu-
ropejskiej, Parlamentu Europejskiego i Rady
z 15 marca 2006 r. w sprawie gospodarowania od-
padami pochodz¹cymi z przemys³u wydobywcze-
go oraz zmieniaj¹cej dyrektywê 2004/35/WE.
W ustawie okreœlono zasady gospodarowania od-
padami wydobywczymi oraz niezanieczyszczon¹
gleb¹, zasady prowadzenia obiektu, unieszkodli-
wiania odpadów wydobywczych oraz procedury
zwi¹zane z uzyskiwaniem zezwoleñ i pozwoleñ na
gospodarkê odpadami wydobywczymi i zapobie-
ganiem powa¿nym wypadkom w obiektach unie-
szkodliwiania odpadów wydobywczych kategorii
A, w obiektach, w których sk³adowane s¹ odpady
niebezpieczne. Ustawa skierowana jest do wszys-
tkich podmiotów prowadz¹cych dzia³alnoœæ pole-
gaj¹c¹ na odkrywkowym, podziemnym i otworo-
wym wydobywaniu kopalin ze z³ó¿ w celach go-
spodarczych, w tym na ich przeróbce. Zgodnie
z dyrektyw¹ 2006/2001/WE przepisy ustawy
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maj¹ zastosowanie wy³¹cznie do gospodarowania
odpadami wydobywczymi na powierzchni ziemi,
z kolei sk³adowanie odpadów w górotworze podle-
ga przepisom innej ustawy, ustawy z dnia 4 lutego
1994 r. – Prawo geologiczne i górnicze. Do odpa-
dów wydobywczych bêd¹cych jednoczeœnie odpa-
dami promieniotwórczymi znajd¹ natomiast za-
stosowanie przepisy ustawy z dnia 29 listopada
2000 r. – Prawo atomowe.

Posiadacz odpadów wydobywczych przed roz-
poczêciem dzia³alnoœci zwi¹zanej z wytwarza-
niem lub gospodarowaniem odpadami wydobyw-
czymi jest obowi¹zany do przed³o¿enia w³aœciwe-
mu organowi programu gospodarowania odpada-
mi wydobywczymi, zatwierdzonego nastêpnie
w drodze decyzji administracyjnej – to jest art. 8.
Prowadz¹cy obiekt unieszkodliwiania odpadów
wydobywczych sporz¹dza ponadto ocenê ryzyka
tego obiektu; to jest art. 10. Prowadzenie obiektu
unieszkodliwiania odpadów wydobywczych wy-
maga uzyskania zezwolenia, które wydaje w³aœci-
wy miejscowo marsza³ek województwa na czas oz-
naczony nie d³u¿szy ni¿ dziesiêæ lat – o tym mówi
art. 14. Odpady wydobywcze sk³adowane w obie-
kcie unieszkodliwiania odpadów wydobywczych
mog¹ byæ z niego pozyskane po uzyskaniu pozwo-
lenia na wytwarzanie odpadów, wymaganego na
podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. o odpadach – to art. 18. Podmiot prowa-
dz¹cy obiekt unieszkodliwiania odpadów wydo-
bywczych ma obowi¹zek zatrudniæ osobê za-
rz¹dzaj¹c¹, posiadaj¹c¹ œwiadectwo stwierdzaj¹ce
kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami
wydane na podstawie art. 49 ustawy o odpadach;
to art. 22. Ma te¿ zapewniæ podnoszenie kwalifika-
cji zawodowych personelu obiektu; to art. 23.

W razie wyst¹pienia na terenie obiektu uniesz-
kodliwiania odpadów wydobywczych zdarzenia
mog¹cego mieæ niekorzystny wp³yw na œrodowis-
ko prowadz¹cy ten obiekt ma obowi¹zek niezw³o-
cznie zawiadomiæ o tym fakcie w³aœciwego ko-
mendanta wojewódzkiego Pañstwowej Stra¿y Po-
¿arnej oraz w³aœciwego wojewódzkiego inspektora
ochrony œrodowiska; mówi o tym art. 28. Posia-
dacz odpadów prowadz¹cy obiekt unieszkodli-
wiania odpadów wydobywczych obowi¹zany jest
posiadaæ gwarancje finansow¹ lub jej ekwiwa-
lent, aby w dowolnym czasie dostêpne by³y œrodki
finansowe na dzia³ania dotycz¹ce zamkniêcia
obiektu oraz rekultywacjê terenu; mówi o tym
art. 32. Wytwarzanie odpadów wydobywczych
oraz prowadzenie obiektu unieszkodliwiania od-
padów wydobywczych z naruszeniem przepisów
ustawy bêd¹ wykroczeniami zagro¿onymi kar¹
grzywny do 100 tysiêcy z³ albo kar¹ aresztu.

Proszê pañstwa, komisja przyjê³a czternaœcie
poprawek. S¹ to, jak wczeœniej powiedzia³em, po-
prawki o charakterze legislacyjnym, doprecyzo-

wuj¹cym lub redakcyjnym. Móg³bym przedstawiæ
poszczególne poprawki, ale skoro w³aœciwie w du-
¿ej czêœci maj¹ charakter redakcyjny i doprecyzo-
wuj¹cy, to mo¿e powiem tylko o kilku przyk³ado-
wych.

Na przyk³ad w art. 1 ust. 1 pkt 3 wyrazy „zezwo-
leñ i pozwoleñ” zastêpuje siê wyrazami „decyzji,
zezwoleñ i pozwoleñ”, czyli rozszerzamy to jeszcze
o decyzje.

W art. 3 ust. 1 pkt 4 wyrazy „o których mowa
w art. 105” zastêpuje siê wyrazami „o których mo-
wa w przepisach wydanych na podstawie
art. 105”.

Z kolei art. 3 pkt 9 precyzuje, ¿e przemys³ wydo-
bywczy to dzia³ gospodarki polegaj¹cy na odkryw-
kowym, podziemnym lub otworowym wydobywa-
niu kopalin ze z³ó¿ lub na ich przeróbce.

Poprawka szósta. W pkcie 3 wyrazy „dotycz¹ce
lokalizacji obiektu” zastêpuje siê wyrazami „loka-
lizacjê obiektu”. I dalej, w pkcie 4 wyrazy „obecny
i planowany rozmiar obiektu unieszkodliwiania
odpadów wydobywczych, okreœlony przez para-
metry powierzchni” zastêpuje siê wyrazami „obe-
cn¹ i planowan¹ wielkoœæ obiektu unieszkodli-
wiania odpadów wydobywczych, okreœlon¹ przez
parametry powierzchni”.

Poprawka ósma. W ust. 2 pkt 1 wyrazy „nazwê
i adres siedziby posiadacza odpadów” zastêpuje
siê wyrazami „nazwê i adres siedziby dotychcza-
sowego oraz przejmuj¹cego obiekt posiadacza od-
padów”.

I poprawka czternasta. W art. 59 ust. 1 pkt 3
wyrazy „nie dostosowa³ do dnia 31 grudnia
2009 r.” zastêpuje siê wyrazami „nie dostosuje do
dnia 31 grudnia 2009 r.”

Chcia³bym powiedzieæ, ¿e komisja przyjê³a
wszystkie propozycje poprawek bez ani jednego
g³osu sprzeciwu.

W zwi¹zku z tym rekomendujê Wysokiej Izbie
przyjêcie projektu ustawy z tymi czternastoma
poprawkami.

Panie Marsza³ku, bardzo dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Czy ktoœ z pañstwa senatorów chcia³by zadaæ

pytanie?
Panie Senatorze, proszê zostaæ. Ju¿ pan chce

uciec? Znowu?
Czy ktoœ chcia³by zadaæ pytanie panu senato-

rowi sprawozdawcy? Dziêkujê.
Dziêkujê, Panie Senatorze.
By³ to rz¹dowy projekt ustawy. Rz¹d reprezen-

tuje Ministerstwo Œrodowiska.
Witam podsekretarza stanu, pana ministra

Henryka Jezierskiego.
Czy chcia³by pan zabraæ g³os w sprawie tej¿e

ustawy?
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Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Œrodowiska
Henryk Jezierski:

Dzieñ dobry.
Panie Przewodnicz¹cy! Szanowni Pañstwo!
Mo¿e tak krótko. Uwa¿amy, ¿e uchwalona

przez Sejm ustawa, wraz z poprawkami zapropo-
nowanymi przez Wysok¹ Komisjê, przyczyni siê,
po pierwsze, do tego, ¿e bêdziemy mieli prawo zgo-
dne z prawodawstwem Unii Europejskiej. A po
drugie, przyczyni siê do tego, ¿e przedsiêbiorcy
bêd¹ zmuszeni do tego, ¿eby na pocz¹tku wyko-
rzystywaæ, a póŸniej utylizowaæ odpady wydobyw-
cze, ¿eby one nie stanowi³y zagro¿enia dla œrodo-
wiska. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo, Panie Ministrze.
Czy ktoœ chcia³by zadaæ pytanie panu mini-

strowi? Dziêkujê.
Poniewa¿ nikt nie zg³osi³ siê do dyskusji, od ra-

zu j¹ zamykam.
Informujê, ¿e g³osowanie w sprawie ustawy

o odpadach wydobywczych zostanie przeprowa-
dzone pod koniec posiedzenia Senatu.

Zamykam tym samym punkt dwunasty.
Jednoczeœnie, proszê pañstwa, zgodnie z po-

stanowieniami podjêtymi na pocz¹tku dzisiejsze-
go posiedzenia opuszczam punkt trzynasty, który
bêdzie procedowany jutro.

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
czternastego porz¹dku obrad: drugie czytanie
projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach
i rentach z Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych.

Jest to projekt wykonuj¹cy orzeczenie Trybu-
na³u Konstytucyjnego. Marsza³ek skierowa³ ten
projekt do Komisji Ustawodawczej. Komisja zg³o-
si³a wniosek o podjêcie inicjatywy ustawodaw-
czej. Marsza³ek zgodnie z regulaminem skierowa³
to do Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Rodzi-
ny i Polityki Spo³ecznej. Pierwsze czytanie by³o
3 czerwca.

Sprawozdanie jest w druku nr 100S.
Obecnie ma siê odbyæ drugie czytanie projektu

ustawy, które obejmuje przedstawienie sprawo-
zdania komisji, przeprowadzenie dyskusji i zg³a-
szanie wniosków.

Pan senator Mieczys³aw Augustyn, wystêpu-
j¹cy jako sprawozdawca obu komisji, jest gotowy
do przedstawienia sprawozdania.

Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Mieczys³aw Augustyn:
Szanowni Pañstwo!
Treœæ i intencjê ustawy w³aœciwie pañstwo zna-

cie; w tej sprawie po raz drugi zabieram g³os z tej
mównicy. Chcê tylko pañstwa poinformowaæ, ¿e

w wyniku prac komisji oraz dyskusji z Minister-
stwem Pracy i Polityki Spo³ecznej treœæ poprawki
do art. 118 ust. 1a ustawy o emeryturach i ren-
tach z Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych zosta-
³a nieco zmieniona. Dodano zdanie: organ odwo-
³awczy, wydaj¹c orzeczenie, stwierdza odpowie-
dzialnoœæ organu rentowego. Jest to wa¿ne
stwierdzenie – jeœli ten przepis ma konsumowaæ
wyrok trybuna³u, to musi jednoznacznie okreœlaæ
winê w przypadku rozbie¿noœci, bo ten przepis
dotyczy zaskar¿ania decyzji organu, odwo³ywania
siê od tej decyzji. Chcê tylko powiedzieæ, ¿e prze-
pis ten, zgodnie z intencj¹ trybuna³u, czyni rów-
nymi obie strony sporu w wypadku naliczania na-
le¿noœci emerytalno-rentowych.

Komisja przyjê³a projekt jednog³oœnie. Rz¹d
sugerowa³, ¿e byæ mo¿e doczekalibyœmy siê
wkrótce szerszej nowelizacji ustawy, która kon-
sumowa³aby równie¿ wyrok Trybuna³u Konstytu-
cyjnego. Jednak mimo wszystko uwa¿amy, ¿e po-
winniœmy przyj¹æ ten projekt ustawy, bo nawet
jeœli spotka on siê z rz¹dowym przed³o¿eniem na
poziomie Sejmu, to uda siê przecie¿ w komisjach
sejmowych uzgodniæ wspólne brzmienie.

Wnoszê do Wysokiej Izby, abyœmy przyjêli tê
ustawê w brzmieniu zaproponowanym w druku
nr 100S.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Czy ktoœ z pañstwa senatorów chcia³by skiero-

waæ pytanie do pana senatora sprawozdawcy?
Przypominam, ¿e przedstawicielem wniosko-

dawców jest tak¿e pan profesor Krzysztof Kwiat-
kowski, ale nie ma go w tej chwili na sali.

Znowu bêdê musia³ og³osiæ krótk¹ przerwê…
(Senator Barbara Borys-Damiêcka: Ale senator

jest, ju¿ idzie.)
Nie, nie, to nie to. W tej chwili, jak rozumiem,

w³aœciwie nie ma pytañ do senatora sprawo-
zdawcy, natomiast musimy czekaæ na przedsta-
wiciela rz¹du. Tak wiêc chodzi w tej chwili o to,
¿eby przedstawiciel rz¹du zd¹¿y³ pojawiæ siê na
obradach.

(Senator Stanis³aw Bisztyga: To zróbmy piêt-
naœcie minut przerwy.)

Nie tak¹ na piêtnaœcie minut, tylko przerwê te-
chniczn¹ a¿ do chwili wejœcia pani minister.

W miêdzyczasie wszed³ do sali pan senator
Krzysztof Kwiatkowski. Gdyby ktoœ z pañstwa se-
natorów chcia³ zadaæ mu pytanie, to…

Ale nie ma pytañ do pana senatora. W takim ra-
zie czekamy w dalszym ci¹gu na pani¹ minister.

(Rozmowy na sali)
(Senator Piotr Andrzejewski: To co teraz bê-

dzie?)
Czekamy na pani¹ minister, ewentualnie mo-

¿emy podj¹æ decyzjê, ¿e nie wys³uchujemy przed-
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stawiciela rz¹du. A¿eby jednak podj¹æ tak¹ decyz-
jê, chcia³bym to skonsultowaæ…

(Senator Piotr Andrzejewski: Kworum?)
Nie, nie, kworum nie, bo tê decyzjê mo¿emy

podj¹æ bez g³osowania. Chcia³bym jednak us³yszeæ
opiniê przewodnicz¹cego komisji o tym, jak pani
minister wypowiada³a siê na posiedzeniu komisji.
To jest jedyny argument… Ja nie mogê, niestety,
przyst¹piæ do rozpatrywania nastêpnego punktu,
mimo ¿e pan minister Wrona jest ju¿ gotów, ¿eby
nam s³u¿yæ przy jego omawianiu, ale…

(Senator Janusz Rachoñ: Nie ma przewodni-
cz¹cego komisji.)

Nie, nie ma, bo w tej chwili wyszed³. Mam na-
dziejê, ¿e przewodnicz¹cy komisji, sprawozdaw-
ca, pan senator Mieczys³aw Augustyn zaraz wró-
ci. Je¿eli udzieli nam informacji o tym, co pani mi-
nister mówi³a na posiedzeniu komisji, to ja wtedy
po prostu bêdê móg³ zaproponowaæ Senatowi, ¿e-
byœmy nie wys³uchiwali stanowiska rz¹du. Na ra-
zie, jak siê okazuje, nie mamy kontaktu z pani¹
minister.

(Senator Piotr Andrzejewski: To mo¿emy pójœæ
coœ zjeœæ.)

Nie, nie, Panie Senatorze, pan jest przedstawi-
cielem wnioskodawców w sprawie ujêtej w nastê-
pnym punkcie, wiêc muszê powiedzieæ, ¿e wo-
la³bym siê pana nie pozbywaæ.

(Senator Piotr Andrzejewski: Bêdê czuwa³ na
zapleczu.)

Tak, tak, ja wiem, ta czujnoœæ…
(Rozmowy na sali)
Panie Senatorze, najpierw zapraszam do mnie

na nieformaln¹ konsultacjê.
Proszê pañstwa, ja chcia³bym zaproponowaæ

Wysokiemu Senatowi nastêpuj¹ce rozwi¹zanie.
Chcia³bym prosiæ pana senatora, przewodni-
cz¹cego komisji o przedstawienie stanowiska
rz¹du, którego wys³ucha³ na posiedzeniu komisji.
Je¿eli Senat siê na to zgodzi, to bêdziemy procedo-
wali dalej bez wys³uchania stanowiska rz¹du od
jego przedstawiciela.

Czy Senat… Nie widzê sprzeciwu. W takim ra-
zie proponujê przyj¹æ to rozwi¹zanie.

Proszê bardzo, Panie Senatorze, proszê nam
przedstawiæ stanowisko ministerstwa.

Senator Mieczys³aw Augustyn:
Stanowisko rz¹dowe by³o mniej wiêcej takie.

Rz¹d w szerszej nowelizacji ustawy o emerytu-
rach i rentach z Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecz-
nych przygotowa³ przepis, który realizuje wyrok
Trybuna³u Konstytucyjnego. W zwi¹zku z tym na
posiedzeniu komisji prowadzona by³a dyskusja
o tym, czy czekamy na to przed³o¿enie rz¹dowe,
czy te¿ równolegle procedujemy nad naszym
przed³o¿eniem. Poniewa¿ te przed³o¿enia trochê

siê ró¿ni³y, w trakcie posiedzenia komisji, o czym
ju¿ informowa³em, zmodernizowano ten przepis
tak, a¿eby odpowiada³ on tak¿e oczekiwaniom mi-
nisterstwa i by³ w pe³ni, absolutnie zgodny z tre-
œci¹ wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego. W tej
sytuacji przy aprobacie rz¹du komisja przyjê³a to
rozwi¹zanie. Rz¹d uczestniczy³ w przygotowaniu
koñcowej wersji przepisu i ostateczne stanowisko
rz¹du by³o pozytywne.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
W tej sytuacji jeszcze raz ponawiam propozy-

cjê. Zosta³o wyra¿one stanowisko przedstawiciela
rz¹du. Nie widzê innych wniosków.

W takim razie oczywiœcie nie mo¿e byæ pytañ do
przedstawiciela rz¹du.

Chcia³bym otworzyæ dyskusjê, ale z tego, co wi-
dzê, nikt nie chce zabraæ g³osu w dyskusji.

Informujê, ¿e zgodnie z regulaminem g³osowa-
nie nad t¹ inicjatyw¹ ustawodawcz¹ Senatu prze-
prowadzimy razem z innymi g³osowaniami nad
pozosta³ymi punktami porz¹dku obrad pod ko-
niec posiedzenia w dniu jutrzejszym.

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
piêtnastego porz¹dku obrad: drugie czytanie
projektu ustawy o skutkach wygaœniêcia praw
rzeczowych na nieruchomoœciach, które wesz³y
w granice Rzeczypospolitej Polskiej po II Wojnie
Œwiatowej, ujawnieniu w ksiêgach wieczystych
prawa w³asnoœci Skarbu Pañstwa oraz o zmianie
ustawy – Przepisy wprowadzaj¹ce kodeks cywilny
oraz ustawy o ksiêgach wieczystych i hipotece.

Projekt zosta³ wniesiony przez grupê senato-
rów, a zawarty jest w druku nr 131.

Marsza³ek Senatu zgodnie z regulaminem skie-
rowa³ projekt do Komisji Ustawodawczej, Komisji
Gospodarki Narodowej oraz Komisji Samorz¹du
Terytorialnego i Administracji Pañstwowej. Pier-
wsze czytanie projektu zosta³o przeprowadzone
3 czerwca. Komisje przygotowa³y wspólne spra-
wozdanie w tej sprawie.

Zawarte jest ono w druku nr 131S.
Przypominam, ¿e zgodnie z regulaminem dru-

gie czytanie obejmuje przedstawienie sprawozda-
nia, przeprowadzenie dyskusji oraz zg³aszanie
wniosków.

Proszê teraz sprawozdawcê Komisji Ustawo-
dawczej, Komisji Gospodarki Narodowej oraz Ko-
misji Samorz¹du Terytorialnego i Administracji
Pañstwowej, pana senatora Krzysztofa Kwiat-
kowskiego, o przedstawienie sprawozdania.

Zapraszam, Panie Senatorze.

Senator Krzysztof Kwiatkowski:
Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
Komisja Ustawodawcza oraz Komisja Gospo-

darki Narodowej przeprowadzi³y pierwsze czyta-
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nie skierowanego do pana marsza³ka Senatu
w dniu 8 maja projektu ustawy o skutkach wy-
gaœniêcia praw rzeczowych na nieruchomo-
œciach, które wesz³y w granice Rzeczypospolitej
Polskiej po II Wojnie Œwiatowej, ujawnieniu
w ksiêgach wieczystych prawa w³asnoœci Skarbu
Pañstwa oraz zmianie ustawy – Przepisy wprowa-
dzaj¹ce kodeks cywilny oraz ustawy o ksiêgach
wieczystych i hipotece, zawartego w druku senac-
kim nr 131 i przygotowa³y na podstawie art. 80
ust. 2 Regulaminu Senatu sprawozdanie w tej
sprawie.

Komisje na wspólnym posiedzeniu w dniu
3 czerwca 2008 r. rozpatrzy³y przedstawiony
przez wnioskodawców projekt ustawy i wnosz¹
o jego odrzucenie.

Podczas posiedzenia komisji wniosków mniej-
szoœci nie zg³oszono.

Z uwagi na to, ¿e na posiedzeniu komisji powy-
¿szy projekt wywo³a³ wyj¹tkowo o¿ywion¹ dysku-
sjê, pozwol¹ pañstwo, ¿e w sposób odrobinê roz-
szerzony najpierw przedstawiê pañstwu, sk¹d
wziê³y siê w¹tpliwoœci, które sk³oni³y wniosko-
dawców do przygotowania projektu, dlaczego ko-
misje uzna³y te w¹tpliwoœci za niezasadne, a za-
koñczê podsumowaniem argumentów przema-
wiaj¹cych przeciwko procedowaniu nad przygo-
towanym projektem ustawy.

Ocena celowoœci uchwalenia opiniowanej
ustawy, a tak¿e jej merytorycznej zasadnoœci mu-
si byæ poprzedzona przedstawieniem stanu praw-
nego dotycz¹cego nieruchomoœci poniemieckich
i skutków prawnych z niego wynikaj¹cych. Powo-
jenna sytuacja prawna mienia niemieckiego znaj-
duj¹cego siê w chwili zakoñczenia II wojny œwia-
towej na terenie Polski by³a oczywiœcie naturaln¹
konsekwencj¹ wojny przegranej przez III Rzeszê.
Zmiany te zosta³y uznane za ostateczne i nienaru-
szalne w dwóch umowach miêdzynarodowych,
zawartych miêdzy Rzecz¹pospolit¹ Polsk¹ a Re-
publik¹ Federaln¹ Niemiec, w uk³adzie z dnia
7 grudnia 1970 r. o podstawach normalizacji ich
wzajemnych stosunków oraz w traktacie z dnia
14 listopada 1990 r. o potwierdzeniu istniej¹cej
miêdzy tymi pañstwami granicy. W dokumentach
tych obie umawiaj¹ce siê strony oœwiadczy³y, ¿e
nie maj¹ wobec siebie ¿adnych roszczeñ teryto-
rialnych i ¿e roszczeñ takich nie bêd¹ wysuwaæ
równie¿ w przysz³oœci.

Uznanie powojennych zmian terytorialnych
mieœci w sobie immanentnie uznanie suwerenno-
œci pañstwowej Rzeczypospolitej Polskiej w sto-
sunku do dawnych terenów niemieckich, które po
wojnie wesz³y w sk³ad pañstwa polskiego jako zie-
mie zachodnie i pó³nocne. Z kolei z zasady suwe-
rennoœci pañstwowej wynika prawomocnoœæ za-
prowadzonego w okresie powojennym na obsza-
rze tych ziem polskiego porz¹dku prawnego. Tak

wiêc problem ten zosta³ ostatecznie rozstrzygniê-
ty na p³aszczyŸnie prawa miêdzynarodowego – co
chcia³bym bardzo mocno podkreœliæ, bo sprawa
ta mo¿e powróciæ w toku ewentualnej dyskusji
podczas omawiania tego punktu – i oczywiœcie zo-
sta³ potwierdzony w umowach miêdzynarodo-
wych przez oba zainteresowane pañstwa, z któ-
rych ¿adne go nie podwa¿a.

Nastêpna sprawa. Sytuacja prawna maj¹tku
niemieckiego znajduj¹cego siê w chwili zakoñcze-
nia II wojny œwiatowej na terenie Polski zosta³a
ukszta³towana przez wiele czêsto nieskoordyno-
wanych ze sob¹ aktów prawnych rzêdu ustawy,
maj¹cych przewa¿nie charakter nacjonalizacyj-
ny, wypada tu wymieniæ ustawê z dnia 27 listopa-
da 1945 r., dekret z dnia 13 listopada 1945 r. o za-
rz¹dzie Ziem Odzyskanych, by³o i inne ustawo-
dawstwo w tym zakresie.

Pierwszym powojennym nacjonalizacyjnym
aktem prawnym by³ dekret Polskiego Komitetu
Wyzwolenia Narodowego o przeprowadzeniu re-
formy rolnej, ustanowiony ju¿ w dniu 6 wrzeœnia
w 1944 r., okreœlaj¹cy nieruchomoœci rolne prze-
znaczone na cele reformy rolnej, które bezzw³ocz-
nie, bez ¿adnego wynagrodzenia i w ca³oœci zosta-
³y przejête na w³asnoœæ Skarbu Pañstwa. Przepis
ten obejmowa³ tak¿e wszelkie nieruchomoœci rol-
ne, bêd¹ce w³asnoœci¹ obywateli Rzeszy Niemiec-
kiej, nie-Polaków i obywateli polskich narodowo-
œci niemieckiej.

Kolejny dokument to ustawa o ustroju rolnym
i osadnictwie na obszarze Ziem Odzyskanych,
któr¹ przyjêto 6 wrzeœnia 1946 r. Ustawa ta mówi-
³a o tym, ¿e na tworzenie na tym obszarze gospo-
darstw rolnych i dzia³ek osadniczych oraz uzu-
pe³nienie gospodarstw rolnych nie¿ywotnych
przeznaczone zosta³y wszelkie nieruchomoœci
ziemskie z wyj¹tkiem tych, które w dniu wejœcia
w ¿ycie dekretu stanowi³y w³asnoœæ osób fizycz-
nych. Nieruchomoœci te wesz³y w sk³ad Pañstwo-
wego Funduszu Ziemi.

Jaka by³a procedura nadania w³asnoœci oso-
bom, które wesz³y w posiadanie nieruchomoœci
na tych terenach? Na podstawie dekretu wydawa-
no osadnikom w drodze decyzji administracyjnej
akty nadania gospodarstw rolnych i dzia³ek. Akt
nadania uprawnia³ do objêcia gospodarstwa
w posiadanie celem korzystania i pobierania
z niego bezp³atnie po¿ytków, ale sam w sobie nie
przenosi³ w³asnoœci. Prawa wynikaj¹ce z aktu na-
dania mia³y charakter osobisty, niezbywalny, nie-
dziedziczny. Przeniesienie zaœ samego prawa w³a-
snoœci nadanego gospodarstwa, dzia³ki na na-
bywcê nastêpowa³o w drodze orzeczenia o wyko-
naniu aktu nadania. Osadnicy, którzy otrzymali
tego rodzaju akty nadania, zostali nastêpnie uw-
³aszczeni dekretem z dnia 6 wrzeœnia 1951 r.
o ochronie i uregulowaniu w³asnoœci osadniczych
gospodarstw ch³opskich na obszarze Ziem Odzys-
kanych. Uw³aszczenie to polega³o na prze-
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kszta³ceniu dotychczasowego posiadania w pra-
wo w³asnoœci i objê³o osoby, które posiadaj¹ go-
spodarstwo rolne i prowadz¹ je osobiœcie lub
przez cz³onków rodzin ¿yj¹cych z nimi we wspól-
noœci gospodarczej, a do dnia wejœcia w ¿ycie de-
kretu nie naby³y wczeœniej tych nieruchomoœci
prawem w³asnoœci. Jest oczywiste, ¿e póŸniejsi
nastêpcy prawni uw³aszczonych osadników
wst¹pili w ich prawa. Podstaw¹ wpisu w ksiêdze
wieczystej sta³o siê prawomocne orzeczenie o wy-
konaniu aktu nadania.

W zwi¹zku z reform¹ podzia³u terytorialnego
kraju, samorz¹du terytorialnego nast¹pi³y w tym
zakresie konieczne zmiany kompetencyjne,
okreœlone w dekrecie z 1951 r. W ich wyniku de-
cyzje o wykonaniu aktu nadania wydaje obecnie
starosta wykonuj¹cy zadania z zakresu admini-
stracji rz¹dowej, który zg³asza z urzêdu wniosek
o dokonanie wpisu w ksiêdze wieczystej.

Na podstawie dekretu Polskiego Komitetu Wy-
zwolenia Narodowego z dnia 12 grudnia 1944 r.
o przejêciu niektórych lasów na w³asnoœæ Skarbu
Pañstwa lasy i grunty leœne wraz ze zwi¹zanymi
z nimi gospodarczo gruntami nieleœnymi oraz in-
nymi nieruchomoœciami i ruchomoœciami bêd¹ce
w³asnoœci¹ osób narodowoœci niemieckiej prze-
sz³y na w³asnoœæ Skarbu Pañstwa, niezale¿nie od
zajmowanej powierzchni.

Kolejn¹ spraw¹, któr¹ trzeba by³o regulowaæ,
by³o to, co dotyczy³o przedsiêbiorstw i nierucho-
moœci z nimi zwi¹zanych. I na podstawie ustawy
z dnia 3 stycznia 1946 r. o przejêciu na w³asnoœæ
pañstwa podstawowych ga³êzi gospodarki naro-
dowej i w zwi¹zku z przepisami wykonawczymi
w tym zakresie o okreœleniu osób, których przed-
siêbiorstwa przechodz¹ na w³asnoœæ pañstwa,
na w³asnoœæ Skarbu Pañstwa przesz³y bez od-
szkodowania przedsiêbiorstwa przemys³owe,
górnicze, komunikacyjne, bankowe, ubezpiecze-
niowe oraz handlowe Rzeszy Niemieckiej, by³ego
Wolnego Miasta Gdañska, obywateli Rzeszy Nie-
mieckiej i by³ego Wolnego Miasta Gdañska, z wy-
j¹tkiem osób narodowoœci polskiej lub innej na-
rodowoœci przeœladowanej przez Niemców, nie-
mieckich i gdañskich osób prawnych, z wy³¹cze-
niem osób prawnych prawa publicznego, spó³ek
kontrolowanych przez obywateli niemieckich
lub gdañskich, a tak¿e przez administracjê. Za-
kres przejêcia by³ bardzo szeroki, na w³asnoœæ
Skarbu Pañstwa przechodzi³y przedsiêbiorstwa
w ca³oœci wraz z nale¿¹cymi do nich nierucho-
mym i ruchomym maj¹tkiem i wszelkimi prawa-
mi w najszerszym znaczeniu bez wy³¹czenia ja-
kichkolwiek obiektów stanowi¹cych sk³adniki
przedsiêbiorstwa w chwili przejœcia, podkreœ-
lam, w tym oczywiœcie tak¿e gruntów, choæby
prawa w stosunku do tych obiektów przys³ugi-
wa³y osobom trzecim.

Kolejne przepisy to reguluj¹ce mówi¹ o maj¹t-
kach poniemieckich, które nie przesz³y na rzecz
Skarbu Pañstwa na podstawie przepisów o refor-
mie rolnej, lasach i osadnictwie lub przepisów na-
cjonalizacyjnych. Zosta³y one objête przepisami
dekretu z dnia 8 marca 1946 r. o maj¹tkach opu-
szczonych i poniemieckich. I na podstawie tego
dekretu na w³asnoœæ Skarbu Pañstwa przesz³y
z mocy samego prawa, ex lege, wszelki maj¹tek
Rzeczy Niemieckiej lub by³ego Wolnego Miasta
Gdañska, obywateli Rzeszy Niemieckiej i by³ego
Wolnego Miasta Gdañska, z wyj¹tkiem osób naro-
dowoœci polskiej lub innej przez Niemców przeœla-
dowanej, niemieckich i gdañskich osób praw-
nych, z wy³¹czeniem osób prawnych prawa publi-
cznego, spó³ek kontrolowanych przez obywateli
niemieckich lub gdañskich albo przez admini-
stracjê niemieck¹ lub gdañsk¹. Maj¹tek niemiec-
kich i gdañskich osób prawnych prawa publicz-
nego przeszed³ z mocy samego prawa na w³asnoœæ
odpowiednich osób prawnych. Osoby, które uzys-
ka³y stwierdzenie narodowoœci polskiej i naby³y
obywatelstwo, zachowa³y w tym zakresie w³as-
noœæ nieruchomoœci.

Powsta³ oczywiœcie problem, do którego, jak
podejrzewam, wnioskodawcy za chwilê bêd¹ na-
wi¹zywaæ, zwi¹zany z wyjazdami osób i opuszcza-
niem gospodarstw przez ich w³aœcicieli ju¿ po za-
koñczeniu II wojny œwiatowej. Uregulowano to
w ustawie z 14 lipca 1961 r. o gospodarce terena-
mi w miastach i osiedlach. Wed³ug przepisów tej
ustawy nieruchomoœci stanowi¹ce zgodnie z de-
kretem z 1946 r. o maj¹tkach opuszczonych i po-
niemieckich w³asnoœæ osób, którym wobec uzys-
kania przez nie stwierdzenia narodowoœci pol-
skiej przys³ugiwa³o obywatelstwo polskie, prze-
chodz¹ z mocy samego prawa na w³asnoœæ Skar-
bu Pañstwa, je¿eli osoby te w zwi¹zku z wyjazdem
z kraju utraci³y lub utrac¹ obywatelstwo polskie.
Utrata w³asnoœci przez dotychczasowego w³aœci-
ciela uzale¿niona by³a od spe³nienia przes³anki
utraty obywatelstwa polskiego zwi¹zanej z wyjaz-
dem z kraju. Tak jak wyjazd z kraju przez osobê,
o której stanowi ustawa, bez utraty obywatelstwa
nie powodowa³ utraty w³asnoœci, tak utrata oby-
watelstwa bez wyjazdu z kraju tak¿e nie powodo-
wa³a powstawania takiego skutku. Przejœcie nie-
ruchomoœci na w³asnoœæ Skarbu Pañstwa nastê-
powa³o z chwil¹ wyjazdu z kraju dotychczasowego
w³aœciciela, a nie z chwil¹ utraty przez niego oby-
watelstwa polskiego w zwi¹zku z wyjazdem. Utrata
w³asnoœci i nabycie jej przez Skarb Pañstwa… Tu-
taj tytu³ w³asnoœci Skarbu Pañstwa do przejêtych
w ten sposób nieruchomoœci podlega³ wpisowi do
ksiêgi wieczystej na wniosek w³aœciwych organów.

Poniewa¿ jednak w systemie prawa polskiego
wpis w³asnoœci do ksiêgi wieczystej – i to bardzo
wa¿na uwaga – nie ma charakteru konstytuty-
wnego, przeto stan prawny ujawniony w ksiêdze
wieczystej do czasu wpisania Skarbu Pañstwa
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w miejsce poprzedniego w³aœciciela nie mia³ ¿ad-
nego znaczenia dla zachowania utraconej w³as-
noœci. Zwracam na to pañstwa uwagê, bo domnie-
mujê, ¿e w toku dyskusji bêdziemy do tego ele-
mentu dosyæ czêsto wracaæ. Z dniem z³o¿enia
w³aœciwym organom polskiego dowodu osobiste-
go i otrzymania w zamian dokumentu uprawnia-
j¹cego do wyjazdu za granicê osoby te traci³y pra-
wo rozporz¹dzenia nieruchomoœci¹.

Rekapituluj¹c to, co przedstawi³em, powiem,
¿e tytu³ w³asnoœci Skarbu Pañstwa do przejêtych
nieruchomoœci podlega³ wpisowi do ksiêgi wie-
czystej na wniosek w³aœciwych organów, jednak-
¿e w wielu wypadkach uprawnione organy nie z³o-
¿y³y wniosku o wpis w ksiêdze wieczystej i by³ tam
dalej wpisany poprzedni w³aœciciel. W systemie
polskiego prawa wpis w³asnoœci do ksiêgi wieczy-
stej nie ma charakteru konstytutywnego, przeto
z chwil¹ przejœcia w³asnoœci na rzecz Skarbu Pañ-
stwa stan prawny ujawniony w ksiêdze wieczystej
stawa³ siê niezgodny z rzeczywistym stanem pra-
wnym do czasu wpisania Skarbu Pañstwa w miej-
sce poprzedniego w³aœciciela. Co to oznacza? Oz-
nacza to, ¿e niewykreœlony wpis dotycz¹cy po-
przedniego w³aœciciela nie mia³ ¿adnego znacze-
nia prawnego dla zachowania przez niego utraco-
nej w³asnoœci.

Odrêbnie uregulowana zosta³a sytuacja praw-
na maj¹tku obywateli polskich, którzy w okresie
okupacji niemieckiej zg³osili przynale¿noœæ do
narodu niemieckiego lub mieli niemieckie pocho-
dzenie. Ale nie bêdê tego rozwija³, bo nie by³ to ele-
ment, który w toku prac komisji wywo³a³ jak¹œ
wiêksz¹ dyskusjê.

Z przedstawionego stanu prawnego regulu-
j¹cego status nieruchomoœci poniemieckich wy-
nika kilka istotnych wniosków koñcowych, które
nale¿y mieæ na uwadze przy ocenie projektu usta-
wy zg³oszonego przez wnioskodawców.

Po pierwsze, przywo³ane akty nacjonalizacyj-
ne, które wymienia³em, przyjmowa³y konstrukcjê
przejœcia w³asnoœci na Skarb Pañstwa z mocy sa-
mego prawa. Przejœcie w³asnoœci nastêpowa³o bez
odszkodowania i w zasadzie bez obci¹¿eñ. Ozna-
cza to, ¿e okreœlone w tych aktach nacjonalizacyj-
nych nieruchomoœci sta³y siê z dniem wejœcia w ¿y-
cie aktu nacjonalizacyjnego w³asnoœci¹ Skarbu
Pañstwa. Przepisy tych aktów nacjonalizacyjnych
nie uzale¿nia³y wiêc nabycia w³asnoœci przez
Skarb Pañstwa od tego, aby nieruchomoœci te by³y
objête w posiadanie w imieniu polskich organów
na podstawie obowi¹zuj¹cego prawa. Skoro bo-
wiem Skarb Pañstwa naby³ z mocy prawa z dniem
wejœcia w ¿ycie aktu nacjonalizacyjnego prawo
w³asnoœci nieruchomoœci, to z tym dniem dotych-
czasowy w³aœciciel traci³ w³asnoœæ z mocy prawa.

Po drugie, niektóre przepisy nacjonalizacyjne
zawiera³y uregulowania przewiduj¹ce przywróce-

nie posiadania maj¹tków opuszczonych. Mo¿na
tu wskazaæ przepisy dekretu z 8 marca 1946 r.
o maj¹tkach opuszczonych i poniemieckich.
W tym kontekœcie zastrze¿enie wzbudza treœæ
art. 1 omawianego projektu ustawy, w którym po-
twierdzono wygaœniêcie praw rzeczowych z chwil¹
objêcia w posiadanie przez organy publiczne nie-
ruchomoœci objêtych przepisami nacjonalizacyj-
nymi. Podobne zastrze¿enia co do konstrukcji
art. 1 powstaj¹, je¿eli zwa¿yæ na konstrukcjê prze-
milczenia przyjêt¹ w art. 34 wspomnianego de-
kretu o maj¹tkach opuszczonych i poniemiec-
kich. Wprawdzie posiadanie tych nieruchomoœci
nie by³o przes³ank¹ do zastosowania konstrukcji
przemilczenia, ale chodzi³o o posiadanie samoist-
ne. Tymczasem Skarb Pañstwa faktycznie obej-
mowa³ te nieruchomoœci w posiadanie, z tym ¿e
by³o to posiadanie zale¿ne. W przypadku przemil-
czenia Skarb Pañstwa nie nabywa³ w³asnoœci
z chwil¹ objêcia w posiadanie zale¿ne tych nieru-
chomoœci, lecz nabywa³ je po up³ywie dziesiêciu
lat na mocy orzeczenia s¹dowego. Je¿eli tak, to
prawo w³asnoœci dotychczasowego w³aœciciela nie
wygas³o z chwil¹ objêcia przez Skarb Pañstwa po-
siadania tych nieruchomoœci, lecz dopiero po up-
³ywie dziesiêciu lat, licz¹c od dnia 31 grudnia
1945 r. Dlaczego to jest takie istotne? Bo treœæ
art. 1 w projekcie, który przedstawili wniosko-
dawcy, prowadzi do odmiennych wniosków ni¿ te,
które przedstawi³em.

I po trzecie, przywo³ane akty nacjonalizacyjne
wskazywa³y w³aœciwe organy administracji publi-
cznej, które mia³y deklaratoryjnie stwierdzaæ
przejœcie z mocy prawa w³asnoœci konkretnych
nieruchomoœci na rzecz Skarbu Pañstwa. Czyni³y
to w formie zaœwiadczeñ, decyzji czy zarz¹dzeñ.
By³y to jednak orzeczenia potwierdzaj¹ce wy³¹cz-
nie przejœcie w³asnoœci na rzecz Skarbu Pañstwa
z chwil¹ wejœcia w ¿ycie aktów nacjonalizacyj-
nych. Wskazane dokumenty stanowi³y jedno-
czeœnie podstawê wpisania w ksiêdze wieczystej
Skarbu Pañstwa jako w³aœciciela.

I tu bardzo istotna uwaga ogólna. Je¿eli w³aœci-
we organy tego obowi¹zku nie wykona³y, to oczy-
wiœcie powstawa³a niezgodnoœæ miêdzy stanem
wynikaj¹cym z ksiêgi wieczystej a rzeczywistym
stanem prawnym. Nale¿y jednak podkreœliæ, ¿e
stan wynikaj¹cy z wpisu w ksiêdze wieczystej nie
mia³ ¿adnego znaczenia dla zachowania utraco-
nej w³asnoœci, gdy¿ Skarb Pañstwa by³ w³aœcicie-
lem z mocy prawa, a ujawnienie tego prawa mia³o
wy³¹cznie charakter deklaratoryjny.

Po czwarte, nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e podjêcie
przez w³aœciwe organa administracji publicznej
czynnoœci zmierzaj¹cych do formalnego uregulo-
wania stanu prawnego nieruchomoœci Skarbu
Pañstwa jest ze wszech miar po¿¹dane i nieodzo-
wne. Taka jednak ustawa dyscyplinuj¹ca w³aœci-
we organy zosta³a ju¿ uchwalona i obowi¹zuje od
18 paŸdziernika 2007 r. Chodzi o ustawê z dnia
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7 wrzeœnia 2007 r. o ujawnieniu w ksiêgach wie-
czystych prawa w³asnoœci nieruchomoœci Skarbu
Pañstwa oraz jednostek samorz¹du terytorialne-
go. Ustawa ta obowi¹zuje na terenie ca³ego kraju
i zbêdne jest wprowadzenie ponownie takich sa-
mych obowi¹zków. Istota sprawy bardziej spro-
wadza siê do wyegzekwowania obowi¹zków wyni-
kaj¹cych ze wspomnianej ju¿ ustawy. To jest do-
kument, który odpowiada w praktyce na te w¹t-
pliwoœci i obawy, które mieli wnioskodawcy.

Maj¹c na uwadze omówione okolicznoœci wypa-
da stwierdziæ, ¿e przyjêcie ustawy w zaproponowa-
nym kszta³cie jest nieuzasadnione, poniewa¿ do-
tychczasowe prawa rzeczowe na nieruchomoœciach
poniemieckichobjêtychaktaminacjonalizacyjnymi
wygas³y w chwili, gdy Skarb Pañstwa z mocy prawa
sta³ siê ich w³aœcicielem. Ta chwila to data wejœcia
w ¿ycie aktów nacjonalizacyjnych b¹dŸ data wska-
zana w tych aktach. Zbêdne jest wiêc potwierdzanie
wygaœniêcia tych praw odrêbn¹ ustaw¹. W œwietle
wskazanych aktów nacjonalizacyjnych nie mo¿na
uznaæ za prawid³owe powi¹zania wygaœniêcia do-
tychczasowych praw rzeczowych z faktem objêcia
w posiadanie nieruchomoœci poniemieckich przez
organy pañstwowe na mocy obowi¹zuj¹cych prze-
pisów. Skarb Pañstwa jest i pozosta³ w³aœcicielem
nieruchomoœci poniemieckich, mimo ¿e czasami
nie ujawni³ swojego prawa w ksiêdze wieczystej. Za-
niechanie b¹dŸ wrêcz zaniedbanie przez w³aœciwe
organyuporz¹dkowaniastanuprawnegonierucho-
moœci Skarbu Pañstwa oraz ujawnienia prawa w³a-
snoœci w ksiêgach wieczystych uzasadnia³o przyjê-
cie ustawy z dnia 7 wrzeœnia 2007 r., co siê sta³o,
o ujawnieniu w ksiêgach wieczystych prawa w³as-
noœci nieruchomoœci Skarbu Pañstwa oraz jedno-
stek samorz¹du terytorialnego. Przed nami jest,
bym powiedzia³, pilnowanie wyegzekwowania
spe³nienia obowi¹zków na³o¿onych t¹ ustaw¹ na
wskazane organy administracji publicznej i to jest
w³aœciwa droga do osi¹gniêcia celów, które przy-
œwieca³y wnioskodawcom.

Jeszcze dwa zdania o argumentach, które by³y
przedstawiane na posiedzeniu komisji. Je¿eli na
posiedzeniu komisji pad³ argument, ¿e wydane po
wojnie akty nacjonalizacyjne nie do koñca, bym
powiedzia³, gwarantuj¹ rozwianie wszelkich obaw
zwi¹zanych ze sta³oœci¹ stosunków w³asnoœcio-
wych, to jeszcze raz powtórzê, ¿e przyjmowanie
przepisów, które proponuj¹ wnioskodawcy, mo¿e
nas doprowadziæ do wielu innych problemów. Bo
ja nie chcia³bym kwestionowaæ dobrej woli wnios-
kodawców, ale pragn¹³bym zwróciæ uwagê wnios-
kodawców na dwa elementy. Otó¿ regulacja, któr¹
proponuj¹, jako nowa ustawa, uchwalona ju¿ pod
rz¹dem Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw
Cz³owieka i Podstawowych Wolnoœci, podlega³aby
teraz jurysdykcji Europejskiego Trybuna³u Praw
Cz³owieka, co stanowi³oby powa¿ne zagro¿enie dla

interesów pañstwa polskiego. Badanie aktów pra-
wnych, które obowi¹zywa³y przed uznaniem przez
Polskê jurysdykcji trybuna³u, a to uznanie na-
st¹pi³o w roku 1993, jest wy³¹czone z kompetencji
trybuna³u, a wszelkie nowe regulacje dotycz¹ce
mienia poniemieckiego automatycznie by³yby ob-
jête jurysdykcj¹ trybuna³u. K³adê na to bardzo
mocny nacisk, bo wnioskodawcy ca³y czas pod-
kreœlali, ¿e zale¿y im na tym, ¿eby te regulacje, któ-
re w tym zakresie obowi¹zywa³y w pañstwie pol-
skim, nie by³y oceniane przez instytucje s¹downi-
cze o charakterze europejskim. Pañstwa regulacja
mo¿e w³aœnie do takiej sytuacji doprowadziæ.

Jeszczedwieuwaginasamkoniec.Zmianausta-
wy o ksiêgach wieczystych jest zbyt szeroka w usta-
wie zaproponowanej przez wnioskodawców, ponie-
wa¿ dotyczy wszystkich nieruchomoœci, w przypad-
ku których prawo w³asnoœci wygas³o z mocy prawa,
czyli tak¿e na skutek na przyk³ad zasiedzenia. Tak
wiêc zmiana ta dotyczy³aby nie tylko nieruchomo-
œci przejêtych przez Skarb Pañstwa na terenach
w³¹czonych w granice Polski po II wojnie œwiatowej,
ale wszystkich na terenie ca³ego pañstwa. Mówiê
o tym, bo niech pañstwo sobie uzmys³owi¹ ewen-
tualne negatywne konsekwencje w zakresie zaufa-
nia do pewnych stosunków w³asnoœciowych.

I ostatnie zdanie. Zbêdne s¹ równie¿ przepisy
nakazuj¹ce s¹dowi wzywaæ i zawiadamiaæ Skarb
Pañstwa o sprawach dotycz¹cych nieruchomoœci
Skarbu Pañstwa, poniewa¿ w tym zakresie wy-
starczaj¹ce s¹ rozwi¹zania zawarte w przepisach
kodeksu postêpowania cywilnego dotycz¹ce prze-
kszta³ceñ podmiotowych, interwencji g³ównej
i ubocznej, jak równie¿ wzywania zainteresowa-
nych do udzia³u w sprawie w charakterze ucze-
stników postêpowañ nieprocesowych.

Pozwoli³em sobie tak szeroko to uzasadniæ, bo
¿ywiê nadziejê i przekonanie, ¿e uda mi siê wnios-
kodawców przekonaæ – nie mam ¿adnych w¹tpli-
woœci co do tego, ¿e ich intencje by³y jak najbar-
dziej szczere i szlachetne – ¿e ten projekt mo¿e do-
prowadziæ do k³opotów, których nie planowaliœ-
my, do k³opotów, które obróc¹ siê przeciwko w³a-
œcicielom tych nieruchomoœci na ziemiach
pó³nocnych i zachodnich. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Teraz jest moment, w którym mo¿na kierowaæ

pytania zarówno do pana senatora sprawozdaw-
cy, jak i do przedstawiciela wnioskodawców,
a jest nim pan senator Andrzejewski.

Proszê bardzo, czy ktoœ z pañstwa chcia³by
o coœ zapytaæ?

Proszê bardzo, pan senator Górecki. Pytanie do
którego z panów senatorów?

(Senator Ryszard Górecki: Do senatora Kwiat-
kowskiego.)

Proszê bardzo.
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Senator Ryszard Górecki:

Chcia³bym zapytaæ, jaki jest rozmiar niemiec-
kich roszczeñ wobec Polski.

Senator Krzysztof Kwiatkowski:
Powtórzê to, co powiedzia³em w swoim wy-

st¹pieniu. Je¿eli mówimy o roszczeniach pañstwa
niemieckiego, to takich roszczeñ nie ma. S¹ akty
prawa miêdzynarodowego podpisane miêdzy
rz¹dem polskim i niemieckim, które jasno mówi¹,
¿e rz¹d niemiecki takich roszczeñ nie ma. O indy-
widualnych sprawach, ewentualnie ewidencjono-
waniu takich spraw, lepiej siê wypowie, bo wiem,
¿e Ministerstwo Sprawiedliwoœci podjê³o takie
dzia³ania, pan minister Wrona, który jest obecny
na sali.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Kolejne pytanie zada pan senator Ryszka. Pro-

szê bardzo.

Senator Czes³aw Ryszka:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Pan senator Kwiatkowski podniós³ bardzo wa¿-

n¹ sprawê, ¿e ustawa uchwalona teraz, kiedy Pol-
ska jest w Unii Europejskiej, podlega os¹dowi
Strasburga czy Luksemburga. Dlatego jest tutaj
spore zagro¿enie. Ja bym chcia³ przypomnieæ, ¿e
w kadencji w latach 1997–2001 my chcieliœmy
uchwaliæ podobne prawo. I wówczas minister
spraw zagranicznych W³adys³aw Bartoszewski
wrêcz krzycza³ z mównicy, ¿e doprowadzimy do
konfliktu z Niemcami, a oni s¹ naszym ambasa-
dorem przy wejœciu do Unii Europejskiej, s¹ przy-
jaŸni, po prostu zawsze bêd¹ dla nas…

(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Panie Sena-
torze, to maj¹ byæ pytania. Jak rozumiem, to jest
wstêp do pytania, tak?)

Tak, zaraz bêdzie pytanie. Wtedy minister Bar-
toszewski doprowadzi³ do tego, ¿e ustawa nie zo-
sta³a uchwalona. I mam takie pytanie: jak spra-
wiæ, ¿eby ustawy nacjonalizacyjne, wszystkie
z pierwszych lat PRL, nabra³y jednak odpowie-
dniej rangi tak¿e dla zagranicy?

Senator Krzysztof Kwiatkowski:
Pytanie pana senatora Ryszki jest niezwykle is-

totne i dlatego jeszcze raz nawi¹¿ê do jednej infor-
macji. W chwili obecnej te dekrety, ustawy i ca³e
ustawodawstwo dotycz¹ce potwierdzenia stosun-
ków w³asnoœciowych na ziemiach pó³nocnych
i zachodnich na rzecz pañstwa polskiego i w³aœci-
cieli, teraz ju¿ osób fizycznych, nie podlega ocenie
Europejskiego Trybuna³u Praw Cz³owieka, ponie-
wa¿ ocenie Europejskiego Trybuna³u Praw Cz³o-

wieka podlega ustawodawstwo dopiero od mo-
mentu uznania przez Polskê jurysdykcji trybuna-
³u. Nast¹pi³o to w roku 1993.

Dlatego z ca³¹ moc¹ podkreœlê, ¿e, moim zda-
niem, w interesie pañstwa polskiego i polskich
w³aœcicieli tych nieruchomoœci jest to, ¿ebyœmy
nie przyjmowali ¿adnej nowej regulacji w tym za-
kresie, poniewa¿ ta regulacja bêdzie ju¿ w sposób
niejako automatyczny objêta jurysdykcj¹ trybu-
na³u. Wtedy ewentualnie mo¿e to stanowiæ pod-
stawê do próby wzruszania jakichœ stosunków
w³asnoœciowych.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Czy ktoœ z pañstwa chcia³by zadaæ pytanie?
Proszê bardzo.

Senator Czes³aw Ryszka:
Moje pytanie mia³o…
(Senator Krzysztof Kwiatkowski: To przepra-

szam. Pomin¹³em drug¹ czêœæ, czyli…)
Moje pytanie by³o równie¿ takie: co zrobiæ, ¿eby

ranga tych peerelowskich ustaw zosta³a wzmoc-
niona?

Senator Krzysztof Kwiatkowski:
Powtórzê jeszcze raz: moim zdaniem, nie po-

winniœmy w tym momencie robiæ nic, bo przyjêcie
regulacji ustawowych w tym zakresie dopiero
spowoduje, ¿e w³aœnie to ustawodawstwo mo¿e
byæ oceniane, chocia¿by w³aœnie przez Europejski
Trybuna³ Praw Cz³owieka. Czyli dla stabilnoœci
tych dokumentów najlepiej w tym momencie nie
przyjmowaæ ¿adnych regulacji ustawowych, któ-
re by wkracza³y ponownie w tê materiê. I to bym
chcia³ powtórzyæ z ca³¹ moc¹ i z pe³nym przekona-
niem.

Oczywiœcie inn¹ rzecz¹ jest… Tu chylê czo³a
przed inicjatorami ustawy z dnia 7 wrzeœnia
2007 r. o ujawnieniu w ksiêgach wieczystych pra-
wa w³asnoœci nieruchomoœci Skarbu Pañstwa
oraz jednostek samorz¹du terytorialnego. Wiem,
¿e takie osoby s¹ tak¿e na tej sali. Ten dokument
by³ bardzo potrzebny. On wyszed³ naprzeciw pew-
nemu problemowi zwi¹zanemu z nieuporz¹dko-
waniem wpisów w ksiêgach wieczystych. I ten do-
kument przyjêliœmy. Uwa¿am, ¿e w tamtym mo-
mencie to by³ bardzo zasadny dokument.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Pani senator Fetliñska.
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Senator Janina Fetliñska:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Senatorze, chcia³abym zapytaæ, czy ma-

cie pañstwo dok³adn¹ wiedzê, ile rodzin czy te¿
osób zosta³o pozbawionych maj¹tku na podsta-
wie dotychczasowych wyroków. Czy jest jakaœ
ewidencja wszystkich przypadków?

Senator Krzysztof Kwiatkowski:
To znaczy, oczywiœcie mówimy o bardzo jedno-

stkowych sprawach. Szczególnie jedna jest bar-
dzo znana.

Ale ja nie chcia³bym… Bardzo bym prosi³, ¿eby
na to pytanie odpowiedzia³o Ministerstwo Spra-
wiedliwoœci, bo z tego, co pamiêtam, zosta³o zobo-
wi¹zane do sporz¹dzenia wykazu tego typu
spraw. A wiêc pan minister Wrona najlepiej odpo-
wie na to pytanie.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Jeszcze pan senator Jurcewicz.

Senator Stanis³aw Jurcewicz:
Panie Marsza³ku, ja mam pytanie do przedsta-

wiciela wnioskodawców.
Czy, kiedy i jakie by³y wyniki konsultacji spo³e-

cznych dotycz¹cych ustawy? Zamieszkujê tereny,
których ewidentnie dotyczy wznowienie – myœlê,
¿e nawet – roszczeñ w tym zakresie. Proszê o po-
danie wyników tych konsultacji.

(Senator Piotr Andrzejewski: Czy mogê z miej-
sca, czy mam podejœæ?)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Proszê bardzo.

Senator Piotr Andrzejewski:
Konsultacje polega³y, po pierwsze, na wziêciu

materia³ów ju¿ opracowanych dla Ministerstwa
Spraw Zagranicznych, je¿eli chodzi o roszczenia
niemieckie, po drugie, na podsumowaniu orzecz-
nictwa s¹dowego w tym zakresie, po trzecie, na
wziêciu materia³ów statystycznych od Powiernic-
twa Polskiego, które prowadzi nasza kole¿anka,
pani Arciszewska-Mielewczyk, a które zajmuje siê
inwentaryzacj¹ i reprezentowaniem osób poszko-
dowanych nie tylko przez pañstwo niemieckie, ale
te¿ przez pañstwo polskie na skutek niedba³oœci
o interesy i zaniedbania w postaci nieuwidocznie-
nia w³asnoœci Skarbu Pañstwa w ksiêgach wie-
czystych. Bowiem na rêce pani Arciszewskiej-

-Mielewczyk – myœlê, ¿e zajmie ona tutaj stano-
wisko – jak równie¿ na rêce innych senatorów,
przynajmniej je¿eli chodzi o senatorów PiS, wp³y-
wa od ludzi szereg skarg, wniosków i próœb o in-
terwencje w sprawach, w których pañstwo pol-
skie zaniedba³o wykonanie czterech ustaw. Podo-
bnie jak w przypadku tej, któr¹ zaproponowano
nam w poprzedniej kadencji, o regulacji w ksiê-
gach wieczystych aktualnego stanu przejêcia
mienia przez Skarb Pañstwa b¹dŸ przez samo-
rz¹dy. Jest to rz¹d kilkudziesiêciu tysiêcy ksi¹g
wieczystych. Wychodzi to dopiero przy tak zwanej
migracji ksi¹g wieczystych w formê elektroniczn¹.

Sygna³y, które da³y nam asumpt do podjêcia
inicjatywy, to s¹ w³aœnie, raz, proœby ludzi po-
szkodowanych, dwa, stanowisko nie rz¹du nie-
mieckiego, ale pani Angeli Merkel, która wzruszy-
³a ramionami na pytanie prezydenta Kaczyñskie-
go o te kwestie. Powiedzia³a: my nie mamy ¿a-
dnych roszczeñ, to jest wasza sprawa, a nie na-
sza. W domyœle: jak nie potrafiliœcie tego uregulo-
waæ, to teraz…

(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk: To
siê martwcie.)

…rozwi¹¿cie sobie ten problem u siebie.
A prawa do w³asnoœci czy prawa do kompensa-

cji utraty w³asnoœci istniej¹ niezale¿nie od tego,
w granicach jakiego pañstwa znajdzie siê dana
nieruchomoœæ. S¹ to tak zwane prawa ojczyŸnia-
ne, formu³owane nie tylko na gruncie prawa nie-
mieckiego, ale czêœciowo prawa polskiego, czêœ-
ciowo rozwi¹zywane w drodze umów miêdzynaro-
dowych albo, tak jak w Polsce, przejêcia przez
pañstwo polskie terenów w stanie pierwotnym
wolnym od obci¹¿eñ z tytu³u indywidualnych ro-
szczeñ.

Problem, który zaistnia³, by³ g³ównie sygnalizo-
wany przez notariuszy, którzy mówili, ¿e niejed-
nokrotnie s¹ bezradni, bo przy migracji ksi¹g wie-
czystych w formê elektroniczn¹ – to jest te¿ forma
konsultacji – musz¹ wpisywaæ niewykreœlone sta-
re wpisy, jeszcze z czasów, kiedy tereny te, a na-
wet tereny, które nale¿a³y do Polski ju¿ po I wojnie
œwiatowej… Tych wpisów nieuregulowano zw³a-
szcza na Pomorzu. W tej chwili przy migracji wpi-
sywane s¹ nawet bardzo stare wpisy z ksi¹g wie-
czystych, bo taki jest obowi¹zek wynikaj¹cy
z ustawy migracyjnej, która nie pozwala notariu-
szom korygowaæ stanu wieczysto-ksiêgowego.
Musz¹ wpisywaæ prawa, nawet jeœli one wygas³y
z mocy prawa. Taka jest bowiem zasada wiarygod-
noœci ksi¹g wieczystych, gdzie pañstwo polskie
poœwiadcza – je¿eli nie zaniedba³o swoich obo-
wi¹zków – stan prawny. A wywo³uje to skutki
w postaci obrotu tymi…

(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk: Nie-
ruchomoœciami.)

…prawami wynikaj¹ce z poœwiadczonych przez
pañstwo polskie nieistniej¹cych praw. Przy rêko-
jmi ksi¹g wieczystych, bowiem niewykreœlenie
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tych praw jest wziêciem odpowiedzialnoœci za ten
stan, przynajmniej odszkodowawczej, przez pañ-
stwo polskie. Myœlê, ¿e jest to najbardziej drama-
tyczna forma konsultacji: interwencja notariu-
szy, pokrzywdzonych ludzi, orzecznictwo s¹dów,
które – przykro mi bardzo, ale – uwa¿a, ¿e obecne
regulacje nie daj¹ podstaw do tego, ¿eby odma-
wiaæ ochrony praw by³ych w³aœcicieli, i to nie tyl-
ko z tytu³u utraty po II wojnie œwiatowej. A ustawa
dotyczy równie¿ dalszych roszczeñ, które s¹
przedsiêbrane w wyniku dzia³alnoœci sprzecznej
z prawami cz³owieka – tak trzeba dzisiaj to okreœ-
liæ – Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. A ustawa
nakazuje zawiadamianie organów dzia³aj¹cych
na rzecz Skarbu Pañstwa o podejmowaniu inicja-
tyw, które nie s¹ podejmowane, i stwierdzanie
w takim przypadku nabycia tych terenów przez
zasiedzenie.

Ustawa ma szerszy aspekt ni¿ ten, który by³
prezentowany jako rozpatrywany przez komisjê.
Taki by³ zakres konsultacji, które leg³y u podstaw
inicjatywy legislacyjnej.

Je¿eli trzeba dr¹¿yæ ten temat, to bêdê odpo-
wiada³ na dalsze pytania.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Pani senator Arciszewska.
(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk: Ja

mam pytania do pana ministra i w³aœciwie do
wszystkich osób, które reprezentuj¹ rz¹d…)

Ale to mo¿e póŸniej. Pytania do ministra bêd¹
póŸniej.

(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk:
Aha.)

Zamkniemy pytania do…
(G³os z sali: Mogê?)
(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk: Do-

brze. To ja mo¿e w takim razie…)
Pan senator Jurcewicz, jeszcze raz.

Senator
Dorota Arciszewska-Mielewczyk:
…zadam pytanie panu sprawozdawcy.
Czy w miêdzyczasie zasiêgn¹³ pan opinii, ile ta-

kich spraw ma miejsce w Polsce? Czy przeanalizo-
wa³ pan, jaka czêœæ zwróconego mienia czy przy-
znanych odszkodowañ przypad³a osobom bê-
d¹cym spadkobiercami by³ych w³aœcicieli, oso-
bom, które nie chc¹ tu mieszkaæ, które nie maj¹
¿adnych zwi¹zków z Polsk¹ i które zby³y nieru-
chomoœæ krótko po decyzji o jej przyznaniu? Ma³o
tego. Czy zainteresowa³ siê pan równie¿ – to bê-
dzie potrzebne w dyskusji – na jak¹ sumê wp³ywa-
j¹ pozwy o utracone korzyœci spadkobierców by-

³ych w³aœcicieli tych ziem? A trzeba wzi¹æ pod
uwagê, ¿e my zwracamy mienie wszystkim oby-
watelom, którzy nie maj¹ obywatelstwa polskie-
go, a nie chronimy obecnego stanu prawnego
i obecnie mieszkaj¹cych w granicach Rzeczypos-
politej obywateli.

Senator Krzysztof Kwiatkowski:
Panie Marsza³ku! Szanowni Pañstwo! To, na co

przede wszystkim, moim zdaniem, cz³onkowie
po³¹czonych komisji powinni zwracaæ uwagê jako
ustawodawcy, to oczywiœcie tworzenie takich
przepisów, ¿eby w wyniku ich przyjêcia nie dopro-
wadziæ do sytuacji prawnej, w której wzroœnie li-
czba pozwów. Jeszcze raz podkreœlê: doceniam
absolutnie szlachetne intencje wnioskodawców,
ale, moim zdaniem, zaproponowana regulacja
utrudni i skomplikuje sytuacjê obecnych pol-
skich w³aœcicieli, u³atwiaj¹c – niewykluczone, ¿e
z wykorzystaniem Europejskiego Trybuna³u Praw
Cz³owieka – podwa¿anie stosunków w³asnoœcio-
wych. Jestem tego pewny. Jestem o tym przeko-
nany.

Co do sytuacji zwi¹zanych z indywidualnymi
sprawami i ich liczby, to, tak jak na posiedzeniu
komisji, najlepiej informacje przedstawi Minister-
stwo Sprawiedliwoœci zobowi¹zane w ramach
struktury rz¹dowej do przygotowania wykazu ta-
kich spraw. Ja nie chcia³bym teraz o tym mówiæ,
chocia¿by z tego wzglêdu, ¿e je¿eli jest obowi¹zek
ci¹¿¹cy na Ministerstwie Sprawiedliwoœci, to ro-
zumiem, ¿e ten wykaz jest na bie¿¹co aktualizo-
wany. Z tego, co wiem, pan minister Wrona jest
przygotowany, ¿eby na to pytanie odpowiedzieæ.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Pan senator Jurcewicz, jeszcze raz.
(Senator Stanis³aw Jurcewicz: Panie Mar-

sza³ku, dziêkujê. Rezygnujê z pytania. Jak ma byæ
taka odpowiedŸ jak poprzednia, to dziêkujê bar-
dzo.)

Dziêkujê bardzo.
Pan senator Ryszka.

Senator Czes³aw Ryszka:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Mam pytanie do sprawozdawcy, senatora

Kwiatkowskiego.
Mianowicie pan straszy³ Europejskim Trybu-

na³em Praw Cz³owieka. Tymczasem premier Do-
nald Tusk wcale siê tego nie obawia, poniewa¿ za-
powiedzia³ w Izraelu ustawê reprywatyzacyjn¹.
Bêdziemy dawaæ od 15% do 20%, czyli – jak znam
¿ycie – ka¿dy zaskar¿y ustawê do Europejskiego
Trybuna³u Praw Cz³owieka, domagaj¹c siê 100%.
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Jak pan senator siê do tego odniesie? Co praw-
da wybiegam troszeczkê w przysz³oœæ. Mówimy
o materii ustawy, która teraz mo¿e zostaæ uchwa-
lona, a bêdzie siê odnosi³a do przesz³oœci.

(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk: Nie,
bo ustawa tego nie dotyczy.)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Proszê o ciszê.

Senator Krzysztof Kwiatkowski:
Pan premier Donald Tusk, mówi¹c o ustawie

reprywatyzacyjnej, mówi³ o wszystkich osobach
bêd¹cych polskimi obywatelami w momencie,
kiedy utracili okreœlone maj¹tki. Nie ró¿nicowa³
tych obywateli na obywateli polskich narodowo-
œci ¿ydowskiej i obywateli polskich innej narodo-
woœci. Pytanie jest niew³aœciwie sformu³owane,
bo nigdy nie by³a postawiona tego typu teza. Infor-
macja, któr¹ przedstawia³ pan premier Donald
Tusk w ró¿nych miejscach, dotyczy reprywatyza-
cji na rzecz obywateli polskich.

Je¿eli zaœ nie przyjmiemy jakiejœ ustawy repry-
watyzacyjnej, to dopiero narazimy siê na sytuacjê,
która oczywiœcie ju¿ mo¿e mieæ miejsce, ¿e ka¿dy
z tych w³aœcicieli bêdzie indywidualnie dochodzi³
swojej w³asnoœci wraz z ewentualnie utraconymi
korzyœciami wynikaj¹cych z nieu¿ytkowania w³a-
snej w³asnoœci. W tym momencie nie bêdzie to,
jak wstêpnie siê mówi, wartoœæ procentowa nie-
ruchomoœci. Ja nie chcê mówiæ, czy to bêdzie
20%, 30%, czy inny procent. To bêdzie decyzja
i propozycja rz¹dowa. Ale nie mówimy o pe³nej
wartoœci utraconych nieruchomoœci.

Je¿eli pan senator mnie pyta, mogê odpowie-
dzieæ, chocia¿ to wykracza poza ten projekt. Moim
zdaniem, z punktu widzenia interesów pañstwa
polskiego sytuacja dotycz¹ca reprywatyzacji po-
winna zostaæ jak najszybciej uregulowana, bo
brak regulacji dopiero nas nara¿a na postêpowa-
nia s¹dowe w tym zakresie.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.

Senator Czes³aw Ryszka:
Dodatkowe pytanie, Panie Marsza³ku, bo pan

senator nie odpowiedzia³ mi.
Ja nie rozró¿niam obywateli ¿ydowskich i in-

nych. Chodzi mi o coœ innego – ¿e uchwalimy
ustawê reprywatyzacyjn¹, która daje im tylko
15% wartoœci i to zostanie zaskar¿one do Euro-

pejskiego Trybuna³u Praw Cz³owieka. Ktoœ bêdzie
siê domaga³ 50% itd.

Tak wiêc czy w ogóle jest sens uchwalaæ dzisiaj
jak¹kolwiek ustawê, która mówi o w³asnoœci,
skoro istnieje mo¿liwoœæ zaskar¿enia?

Senator Krzysztof Kwiatkowski:
Nieprzyjêcie ustawy powoduje, ¿e byli w³aœci-

ciele maj¹ prawn¹ mo¿liwoœæ dochodzenia 100%
wartoœci utraconych maj¹tków wraz z ewentual-
nie utraconymi korzyœciami wynikaj¹cymi z nie-
korzystania z w³asnego maj¹tku.

Oczywiœcie mówiê o generalnej zasadzie, nie
wchodz¹c w szczegó³owe regulacje, które mog¹
byæ z tym zwi¹zane.

Senator Czes³aw Ryszka:
Panie Marsza³ku, nie chcê dyskutowaæ, ale

wszyscy dawni w³aœciciele mog¹ tego dochodziæ
i ju¿ to robi¹ na podstawie procesów s¹dowych.
Tymczasem ustawa reprywatyzacyjna zostanie
zaskar¿ona do Trybuna³u Konstytucyjnego, bo po
pieni¹dze po by³ych w³aœcicielach zg³osz¹ siê ró¿-
ne organizacje i stowarzyszenia, a nie osoby fizycz-
ne. To jest najbardziej niebezpieczne w ustawie re-
prywatyzacyjnej. Odszkodowania ju¿ i tak dajemy
ka¿demu obywatelowi, który zg³asza siê po ka-
mienice…

(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk: Ale
to nie ta ustawa.)

(Poruszenie na sali)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Czy pan chcia³by skomentowaæ?

Senator Krzysztof Kwiatkowski:

Ja jestem senatorem sprawozdawc¹ ustawy
o skutkach wygaœniêcia praw rzeczowych na nie-
ruchomoœciach, które wesz³y w granice Rzeczypo-
spolitej Polskiej po II wojnie œwiatowej. Pytanie
pana senatora przekracza zakres tej regulacji.

(Senator Czes³aw Ryszka: Zgadzam siê.)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Pani senator Arciszewska.
(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk: Nie,

ja ju¿ dziêkujê.)
Ju¿?
Pan senator Jurcewicz.
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(Senator Stanis³aw Jurcewicz: Ale ja zrezygno-
wa³em z pytania, Panie Marsza³ku.)

Pan zrezygnowa³.
W tej sytuacji wyczerpaliœmy pytania do spra-

wozdawców.
Poproszê pana ministra o zabranie g³osu.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwoœci
Zbigniew Wrona:
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Na wstêpie chcia³bym gor¹co podziêkowaæ pa-

nu senatorowi Kwiatkowskiemu za niezwykle
precyzyjne i bogate w treœci sprawozdanie. W za-
sadzie po takim przedstawieniu projektu nie
mam ju¿ nic do dodania, je¿eli chodzi o kwestie
prawne. W pe³ni identyfikujê siê z wszystkimi po-
gl¹dami, które zosta³y tam przedstawione.

Mam pewnoœæ, ¿e przyjêcie ustawy pogorszy
sytuacjê, bo wprowadzi zamêt prawny, wprowa-
dzi mo¿liwoœæ orzekania przez organ, który teraz
tej mo¿liwoœci nie ma.

Chcia³bym tylko dodaæ, ¿e obawiam siê, i¿
przyjêcie ustawy w zaproponowanym kszta³cie
otworzy³oby nawet mo¿liwoœæ badania stanów
prawnych, które zasz³y w wyniku wejœcia w ¿ycie
ró¿nych ustaw i dekretów nacjonalizacyjnych,
poniewa¿ ten projekt w art. 1 i w art. 2 odsy³a do
tych regulacji. A wiêc ta nowa regulacja niejako
w³¹cza w swój zakres, poprzez odes³anie, równie¿
przepisy z lat czterdziestych, piêædziesi¹tych
i szeœædziesi¹tych. Jest obawa, ¿e nie tylko normy
prawne zawarte w tej ustawie by³yby przedmio-
tem badania przez Europejski Trybuna³ Praw
Cz³owieka, ale równie¿ stare regulacje poprzez ich
przywo³anie, poprzez odes³anie do nich w nowych
przepisach.

Je¿eli chodzi o kwestie prawne, to w pe³ni pod-
pisujê siê pod tym, co by³o powiedziane przez pa-
na senatora Kwiatkowskiego.

A je¿eli chodzi o dane dotycz¹ce tych spraw, to
rzeczywiœcie Departament S¹dów Powszechnych
Ministerstwa Sprawiedliwoœci œci¹ga dane od
prezesów s¹dów apelacyjnych, dotycz¹ce spraw
z udzia³em cudzoziemców albo osób, które na sta-
³e mieszkaj¹ za granic¹ i które nie wykaza³y swo-
jego obywatelstwa. Takich spraw od roku 2000
przed s¹dami – bo mam tylko dane dotycz¹ce
spraw, które s¹ w s¹dach – by³o szeœædziesi¹t
piêæ, przy czym w chwili obecnej dwadzieœcia trzy
sprawy s¹ w toku.

Chcê podkreœliæ, ¿e s¹ to bardzo ró¿norodne sy-
tuacje procesowe. To nie jest tak, ¿e mamy jak¹œ fa-
lê roszczeñ z jednej strony i biednych obywateli,
którzy siê… Owszem, s¹ i takie przypadki. Ale z tej
puli sprawtylkoczterdzieœci siedemzosta³owszczê-
tych z powództwa czy wniosku obywateli pañstw

obcych albo osób na sta³e mieszkaj¹cych za grani-
c¹, co do których brak jest danych o obywatelstwie.
Czyli czterdzieœci siedem spraw. Pozosta³e zosta³y
wszczête b¹dŸ z powództwa czy wniosku Skarbu
Pañstwa, b¹dŸ z powództwa czy wniosku osoby,
która jest posiadaczem nieruchomoœci i skierowa-
³a wniosek czy powództwo przeciwko obywatelowi
pañstwa obcego albo osobie mieszkaj¹cej za grani-
c¹, której obywatelstwo jest nieznane. Czyli te re-
gulacje dzia³aj¹ w dwie strony.

Wprowadzanie nowych regulacji pogorszy sy-
tuacjê prawn¹ osób, które powo³uj¹ siê na przepi-
sy tych ustaw i dekretów, o których mówi³ pan se-
nator Kwiatkowski.

Kolejna kwestia, w szesnastu przypadkach
spoœród tych czterdziestu siedmiu spraw uwzglêd-
niono powództwo lub wniosek, w oœmiu spra-
wach powództwo lub wniosek oddalono, w dwóch
sprawach umorzono postêpowanie, w kolejnych
dwóch odrzucono skargê o wznowienie postêpo-
wania, a w jednej sprawie odrzucono apelacjê.

Spoœród spraw wszczêtych z powództwa lub na
wniosek obywateli pañstw obcych albo osób miesz-
kaj¹cych na sta³e za granic¹, co do których brak
danych o obywatelstwie, trzynaœcie spraw doty-
czy uzgodnienia treœci ksiêgi wieczystej z rzeczy-
wistym stanem prawnym, siedem spraw dotyczy
odszkodowania za przejête grunty, a cztery spra-
wy dotycz¹ powództwa o ustalenie istnienia b¹dŸ
nieistnienia stosunku prawnego. Szeœæ spraw do-
tyczy³o powództwa o wydanie nieruchomoœci.

Je¿eli chodzi o grupê spraw z powództwa lub
wniosku Skarbu Pañstwa albo obecnych posiada-
czy nieruchomoœci, to wiêkszoœæ tych spraw doty-
czy³a stwierdzenia nabycia w³asnoœci nierucho-
moœci przez zasiedzenie. I wstêpna analiza tych
spraw wskazuje, ¿e z regu³y dotycz¹ one spraw tak
zwanych póŸnych przesiedleñców, wiêc osób, któ-
re nie utraci³y obywatelstwa, a wyjecha³y z Polski.

To tyle, jeœli chodzi o dane, które mogê zapre-
zentowaæ. Jestem przygotowany do dodatkowych
odpowiedzi.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Proszê uprzejmie. Czy s¹ pytania do pana mini-

stra? Nie widzê zg³oszeñ.

Senator Zbigniew Romaszewski:
A ja chcia³bym prosiæ pana ministra o wyjaœ-

nienie, jak wygl¹da kwestia zasiedzenia? Dlacze-
go ten problem nie rozwi¹zuje siê sam, po prostu
przez zasiedzenie? Przecie¿ od czasów wojny mi-
nê³o ju¿ „parê” lat, wobec tego wszystkie terminy
zasiedzenia, jakie kiedykolwiek by³y, czy to nie-
œwiadomego, czy w drodze naruszenia prawa, ju¿
minê³y.
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Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwoœci
Zbigniew Wrona:

Zawsze, ilekroæ istnieje jakiœ spór, a spór za-
wsze jest mo¿liwy – dlatego s¹ s¹dy – trzeba go
rozstrzygn¹æ s¹downie. Je¿eli ktoœ siê nie zga-
dza albo nawet nie to, ¿e siê nie zgadza, tylko
chce mieæ potwierdzenie, ¿e rzeczywiœcie zasie-
dzia³, bo zasiedzenie powoduje przejœcie w³as-
noœci z mocy prawa, jak pan marsza³ek ju¿ po-
wiedzia³, to wówczas konieczne jest deklarato-
ryjne stwierdzenie tego zasiedzenia w postaci
orzeczenia s¹dowego, ¿eby mieæ absolutn¹ pew-
noœæ i dokument, który to potwierdza. To nie jest
przejœcie na mocy orzeczenia, to orzeczenie o za-
siedzeniu nie powoduje przejœcia, tylko stwier-
dza w sposób deklaratoryjny coœ, co ju¿ nast¹pi-
³o z mocy prawa.

Senator Zbigniew Romaszewski:

I drugie pytanie. Te sytuacje, jak wynika z pañ-
skiego sprawozdania, s¹ dosyæ nieliczne. Ale zda-
rzaj¹ siê sytuacje wydawania nieruchomoœci, nie-
ruchomoœci prawdopodobnie wielokrotnie ju¿ za-
siedzianych – tak jest na przyk³ad w Nartach, pro-
szê pana. I co z tymi ludŸmi? To mnie interesuje.
Czy to jest w ogóle brane pod uwagê? Czy nasze
prawo, sformalizowane prawo, w ogóle dostrzega
taki problem, ¿e ktoœ ma lat szeœædziesi¹t czy
szeœædziesi¹t parê i nagle ma siê wyprowadzaæ?
Ale dok¹d? I co ma siê z nim dziaæ?

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwoœci
Zbigniew Wrona:

Ustawa, o której by³a tu ju¿ mowa, o ujawnie-
niu w ksiêgach wieczystych prawa w³asnoœci nie-
ruchomoœci Skarbu Pañstwa oraz jednostek sa-
morz¹du terytorialnego nak³ada pewne obowi¹z-
ki na starostów, którzy powinni informowaæ mie-
szkañców powiatu o potrzebie sprawdzenia zgod-
noœci ksi¹g wieczystych z rzeczywistym stanem
prawnym i udzielaæ pomocy mieszkañcom w za-
kresie informacji o rodzaju i sposobie dzia³añ nie-
zbêdnych do uzyskania tytu³u prawnego do zaj-
mowanych przez nich nieruchomoœci i ujawnie-
nia ich praw w ksiêgach wieczystych.

Senator Zbigniew Romaszewski:

Czy jakieœ dzia³ania by³y w tej sprawie pode-
jmowane? Czy wp³ynê³y jakieœ sprawy zwi¹zane
z tym, ¿e starostowie tak siê spraw¹ przejêli…

(Rozmowy na sali)

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwoœci
Zbigniew Wrona:

Minister sprawiedliwoœci nie nadzoruje samo-
rz¹dów, wiêc ja nie mam danych, jak wygl¹da
praktyka w tym zakresie. To minister spraw we-
wnêtrznych i administracji powinien na to pyta-
nie udzieliæ odpowiedzi. Je¿eli chodzi natomiast
o sprawy dotycz¹ce zasiedzeñ, to dane liczbowe,
które mam, ju¿ przedstawi³em.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Pan senator Ryszka.

Senator Czes³aw Ryszka:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Mam takie pytanie do pana ministra. Zapewne

doœæ czêsto przeje¿d¿a pan przez ziemie zacho-
dnie i pewnie zauwa¿y³ pan, ¿e wygl¹d gospo-
darstw, które tam siê znajduj¹, znacznie odbiega
od wygl¹du obejœæ domów, powiedzmy, w Polsce
centralnej, na Œl¹sku itd. Chodzi mi o to, czy pan
zauwa¿y³, ¿e ci ludzie nie inwestuj¹ w swoje do-
my. ¯yj¹ jakby…

(Senator Stanis³aw Jurcewicz: Nieprawda, nie-
prawda.)

Nie? A ta dachówka, któr¹ dachy zosta³y pokry-
te jeszcze przez Niemców? Przecie¿ ona jest ju¿
dziœ czêsto dziurawa, zniszczona po prostu. Wy-
gl¹da to tak, jakby ci ludzie siê jednak obawiali
o to, czy s¹ w³aœcicielami tego, co otrzymali.

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

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwoœci
Zbigniew Wrona:
Ja akurat nie dysponujê takimi danymi. Pa-

miêtam… Ja doœæ rzadko bywam na ziemiach za-
chodnich, ale z dzieciñstwa pamiêtam odwiedziny
u rodziny – to by³a tragedia. Lata siedemdziesi¹te,
wtedy rzeczywiœcie rzuca³o mi siê jako dziecku
w oczy, ¿e jest tak, jak pan mówi. Teraz natomiast,
jak bywam tam, widzê diametraln¹ zmianê – lu-
dzie buduj¹, inwestuj¹. I zupe³nie nie podzielam
tych ocen. Po prostu wydaje mi siê, ¿e teraz, po
zmianach w Polsce, po wst¹pieniu do Unii Euro-
pejskiej, po otwarciu na œwiat i na Europê, w³aœ-
nie ci ludzie s¹ absolutnie przekonani do tego, ¿e
warto inwestowaæ, warto pomna¿aæ maj¹tek na
tych ziemiach.
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Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Czy s¹ jeszcze pytania?
Dziêkujê bardzo, Panie Ministrze.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spra-

wiedliwoœci Zbigniew Wrona: Dziêkujê bardzo.)
W tej sytuacji mo¿emy

otworzyæ dyskusjê.
Jako pierwszy zabierze g³os Piotr Andrzejewski.

Senator Piotr Andrzejewski:
Panie Marsza³ku! Szanowni Pañstwo!
Ogromnie dziêkujê panu przewodnicz¹cemu,

sprawozdawcy za przedstawienie przes³anek,
z którymi siê w pe³ni zgadzam.

Nie zgadzam siê natomiast z wnioskami wyni-
kaj¹cymi z tych przes³anek.

Otó¿ pierwszy argument, który musi byæ bar-
dzo powa¿nie brany pod uwagê, a który wynika
z zasady primum non nocere czy to w medycynie,
czy w prawie, jest taki, ¿ebyœmy przypadkiem nie
zaszkodzili Polsce i obronie tytu³u w³asnoœci na
tych terenach, na Ziemiach Odzyskanych, two-
rz¹c nowe prawo. Jest to zasadna troska, któr¹
my równie¿ podzielaliœmy, przystêpuj¹c do pracy
nad t¹ ustaw¹.

I bardzo siê cieszê, ¿e pan Kwiatkowski, spra-
wozdawca,wymieni³ szereg aktów prawnych, do
których odnosi siê art. 1, bo to pokaza³o, ¿e art. 1,
odnosz¹c siê w³aœnie do tych wszystkich przepi-
sów, sam nie stanowi ¿adnej nowej podstawy pra-
wnej. On stanowi zbiorcz¹ wyk³adniê przes³anki,
równie dobrze móg³by zostaæ przeniesiony do pre-
ambu³y. Proszê bardzo, zróbmy preambu³ê
z art. 1. I tym samym nie mo¿e on stanowiæ pod-
stawy zaskar¿enia, jako odnosz¹cy siê i tylko su-
muj¹cy wyk³adniê prawa, przed ¿adnym trybuna-
³em, a zw³aszcza w Strasburgu, to s¹, proszê mi
wybaczyæ kolokwializm, strachy na lachy albo zu-
pe³nie opaczne rozumienie tego, gdzie jest tytu³
nabycia przez Skarb Pañstwa tej w³asnoœci. Gdy-
byœmy negowali nabycie na podstawie tamtych
przepisów, to wtedy tak, ten wniosek by³by zasa-
dny. On jest bezzasadny. Proszê zwróciæ uwagê
na to, ¿e art. 1 dotyczy wygaœniêcia praw poprzed-
nich, które na mocy wymienionego prawa stano-
wionego w Rzeczypospolitej Polskiej… Byæ mo¿e
trzeba by³oby w ustawie wymieniæ te wszystkie
przepisy, o których mówi³ pan senator Kwiatkow-
ski, ale myœlê, ¿e by³oby to tylko zaœmiecanie zbê-
dn¹ szczegó³owoœci¹. Tak samo zreszt¹ ustawa
o regulacji ksiêgi wieczystej nie wymieni³a co naj-
mniej czterech niewykonywanych ustaw, które
nakazywa³y to samo, co ustawa z 2007 r., ale na
skutek nieudolnoœci w³adzy wykonawczej w Pol-
sce, jeszcze w okresie PRL, a i w naszej, III Rzeczy-
pospolitej, wydaliœmy ustawê, która równie dob-

rze mog³aby stanowiæ, jak ustawa, jak¹ i dziœ
mo¿na by wydaæ, ¿e za rok ma byæ zbudowanych
tyle i tyle metrów dróg, i jeszcze na³o¿yæ kary za to,
¿e nie zosta³y zbudowane, bo to jest materia usta-
wowa. Pewnie ¿e mo¿emy wierzyæ w magiczn¹
moc sprawcz¹ prawa.

Wracaj¹c do tego artyku³u, powiem, ¿e ma on
znaczenie przede wszystkim jako wyk³adnia dla
s¹dów, wyk³adnia autentyczna, robiona przez
ustawodawcê dlatego, ¿e orzeczenia s¹dowe,
z których uzasadnieniami zreszt¹ w wiêkszoœci
wypadków trzeba siê zgodziæ, bazuj¹ na zapisach
poœwiadczonych przez pañstwo polskie autoryte-
tem nieaktualnych praw, które utraci³y ju¿ moc,
ale s¹ zapisane w ksiêgach wieczystych i to – wo-
bec ochrony rêkojmi tego, ¿e pañstwo polskie po-
twierdza ten stan dzisiaj – rodzi konkretne rosz-
czenia. Dlatego te¿, bez tworzenia nowej przes³an-
ki nabycia ani zmiany praw rzeczowych i prawa
w³asnoœci, niezbêdne jest zastosowanie sumary-
cznej normy, któr¹ wielu ekspertów – a mieliœmy
tu wielu ekspertów – uznawa³o w ogóle za zbêdn¹,
tak wynika z ekspertyz, bo ona nie tworzy ¿adnego
stanu prawnego. A jak nie tworzy nowego stanu
prawnego, to nie mo¿e byæ zaskar¿ona. A dlaczego
nie mo¿e byæ zaskar¿ona? Bo orzecznictwo trybu-
na³u w Strasburgu, przez Marka Antoniego No-
wickiego tak czêsto eksponowane, mówi, ¿e w ta-
kim wypadku w ogóle powinny byæ odrzucone te-
go typu indywidualne roszczenia, dlatego ¿e doty-
czy to w³aœnie tego, o czym mówili pan senator
Kwiatkowski i pan minister, a wiêc okresu sprzed
uchwalenia konwencji europejskiej i protoko³u
dodatkowego i okresu sprzed podpisania jej przez
Polskê i zobowi¹zania siê do jej stosowania.
I kompetencje trybuna³u tutaj nie siêgaj¹, bo nie
siêgaj¹ wstecz. Potwierdza to w szczególnoœci
orzecznictwo dotycz¹ce Grecji, jest parê takich
orzeczeñ, nie bêdê ich tutaj ze wzglêdu na oszczê-
dnoœæ czasu cytowa³. A wiêc ten wniosek na pod-
stawie tych przes³anek jest chybiony i my go nie
podzielamy.

Co jest istotnego w tej ustawie? Ano to, o czym
mówi³ pan minister i o czym mówi³ pan Kwiatkow-
ski. Tyle tylko, ¿e wniosek jest inny: uchylamy rê-
kojmiê wiary publicznej ksi¹g wieczystych w za-
kresie rozporz¹dzeñ prawami, które wygas³y
z mocy ustawy. Chodzi w³aœnie o te ustawy, o któ-
rych mówi³ pan Kwiatkowski.

Z tym ¿e dzisiaj to nie jest napisane. Dzisiaj ad-
wokaci maj¹ klientów w Niemczech, bardzo ró¿-
nych, bo w tej chwili kancelarie adwokackie za-
jmuj¹ siê ju¿ nie tylko roszczeniami niemieckimi.
I oni mówi¹ tak: nawet je¿eli te prawa wygas³y, to
nigdzie nie ma dowodu na to, ¿e wygas³y. Rêko-
jmia ksi¹g wieczystych pozwala nam w dalszym
ci¹gu opieraæ siê na stanie potwierdzanym czy re-
spektowanym dzisiaj przez pañstwo polskie. Da-
lej mamy zarz¹dców w Polsce, podpisuje siê z tymi
zarz¹dcami umowy, fikcyjne oczywiœcie, na re-
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prezentowanie by³ych w³aœcicieli, i na tej podsta-
wie s¹dy polskie zaczynaj¹ orzekaæ, i nie mo¿na
im siê dziwiæ. A dlaczego nie mo¿na siê dziwiæ?
Dlatego ¿e po transformacji ustrojowej zdjêto
z s¹dów obowi¹zek ustalania rzeczywistego stanu
w³asnoœci. S¹dy sta³y siê prawie ¿e mediatorami
i rozstrzygaj¹ na podstawie tylko tych dowodów,
które przedstawiaj¹ strony… S¹dy same nie usta-
laj¹ niczego ponad to, co przedstawiaj¹ strony.
W zwi¹zku z tym, je¿eli przychodzi dobry adwokat
w imieniu strony niemieckiej i mówi, ¿e jest tak
a tak, a reprezentant Skarbu Pañstwa nawet nie
wie o tocz¹cym siê postêpowaniu, to s¹d wydaje
orzeczenie na podstawie tego, jak dzisiaj mówi
prawo. I nie mo¿na siê s¹dom dziwiæ w tym zakre-
sie. A takie orzeczenia zapadaj¹.

Je¿eli wiêc mówimy – i to jest novum tej ustawy
– ¿e s¹d zbada z urzêdu, czy w tocz¹cych siê postê-
powaniach dotycz¹cych nieruchomoœci nie za-
chodz¹ przes³anki do wezwania organu w³aœciwe-
go do podejmowania czynnoœci procesowych za
Skarb Pañstwa w charakterze strony b¹dŸ inter-
wenienta, to jest to istotne. Je¿eli mówimy, ¿e s¹d
sam nie ustala, ale przynajmniej zawiadamia i zo-
bowi¹zuje reprezentanta Skarbu Pañstwa b¹dŸ
samorz¹du do jakiegoœ zajêcia stanowiska… O,
w³aœnie, pan marsza³ek Romaszewski pyta³ o za-
siedzenia. Wtedy jest obowi¹zek urzêdniczy,
z sankcj¹ niedope³nienia obowi¹zków przez re-
prezentanta w³asnoœci, wst¹pienia do tej sprawy
i wyst¹pienia ze sprawy o zasiedzenie. Dotyczy to
nie tylko pierwotnego nabycia, ale te¿ tych wszys-
tkich maj¹tków, gdzie to zasiedzenie wystêpuje.
I to jest bardzo wa¿ne w naszej ustawie.

Proszê pañstwa, oczywiœcie ta ustawa o regula-
cji jest ze wszechmiar s³uszna. Ja za chwilê z³o¿ê
poprawkê, która wkomponowuje treœæ tej ustawy
i jednoczeœnie niejako j¹ harmonizuje z tym, co
zrobiliœmy przed³u¿aj¹c… A bêdziemy przed³u¿aæ
tê regulacjê w nieskoñczonoœæ, bo nieuregulowa-
nych ksi¹g wieczystych jest kilkadziesi¹t tysiêcy
i dzisiaj nie jest w stanie uregulowaæ tego ¿aden
organ, bo nie ma nawet dok³adnej inwentaryzacji,
wykazu, w których ksiêgach ten stan jest nieak-
tualny, nieuwidaczniaj¹cy Skarbu Pañstwa, a do
tego dochodzi jeszcze kwestia migracji ksi¹g.

Chcê powiedzieæ te¿ o sprawie, która mnie za-
stanawia, ale która ma byæ mo¿e charakter poza-
merytoryczny. Otó¿ chcê pañstwu przypomnieæ,
panu marsza³kowi i szanownym kole¿ankom i ko-
legom, ¿e Senat poprzedniej kadencji przyj¹³ je-
dnog³oœnie i wniós³ do Sejmu identyczny projekt.
Co siê zmieni³o w tej kadencji? Jeœli chodzi
o art. 1, wychodziliœmy z za³o¿enia, przynajmniej
klub PiS… Dzisiaj w sposób istotny dotyczy to pol-
skiej polityki zagranicznej, stanowiska obrony
polskich interesów w ramach poszczególnych for-
macji politycznych. Tak wiêc wyznaczyliœmy piêæ

zasadniczych kryteriów, które reprezentuje dzi-
siaj klub PiS.

Pierwsze: na terenach Ziem Odzyskanych jedy-
nym i wy³¹cznym w³aœcicielem po II wojnie œwia-
towej sta³o siê pañstwo polskie.

Drugie: w³asnoœæ niewywiedziona od prawa
polskiego wygas³a z mocy prawa.

Trzecie: na terenach w³¹czonych w obrêb pañ-
stwa polskiego po II wojnie œwiatowej nie przewi-
duje siê reprywatyzacji z tytu³ów powsta³ych
przed objêciem tych terenów przez pañstwo pol-
skie wobec pierwotnego charakteru nabycia tych
ziem przez pañstwo polskie.

Czwarte: wszelkie roszczenia by³ych w³aœcicieli
z Ziem Odzyskanych sprzed objêcia tych terenów
przez pañstwo polskie winny byæ kierowane do
pañstwa niemieckiego jako prawnego sukcesora
Trzeciej Rzeszy Niemieckiej.

Pi¹te: Trzecia Rzesza Niemiecka – i to jest bardzo
wa¿ne, myœlê, ¿e to jest dziœ postulat w naszej poli-
tyce miêdzynarodowej, reprezentuje go klub PiS –
pozby³a siê tych terenów w wyniku bezwarunkowej
kapitulacji, ceduj¹c swoj¹ wolê i decyzyjnoœæ jako
podmiot prawa miêdzynarodowego na zwyciêskie
mocarstwa, których rozstrzygniêcia zosta³y doko-
nane w imieniu Niemiec i potwierdzone praktyk¹
ich realizacji, bez protestu do dnia dzisiejszego.

By³ problem granic. Od kogo wobec tego moc¹
wszystkich aktów, które by³y po II wojnie œwiato-
wej, nabywano to mienie, kto jest poprzednim
w³aœcicielem? Kto? Niemcy? Nie, Niemcom je ode-
brano i one przekaza³y swoj¹ wolê na rzecz trzech
mocarstw. Polska w tym nie uczestniczy³a, my do-
staliœmy te ziemie w stanie pierwotnym na mocy
dwóch uk³adów, w których Niemcy nie bra³y
udzia³u, to jest z Teheranu i Ja³ty, i trzeciego,
w którym Niemcy po bezwarunkowej kapitulacji
by³y reprezentowane, to jest z Poczdamu.

I je¿eli my nie zaczniemy od skutków prawa
miêdzynarodowego, to bêdziemy ci¹gle mieli do
czynienia z pewn¹ mglist¹, bardzo zró¿nicowan¹
podstaw¹ prawn¹, któr¹ z dziwnym przekona-
niem i pewnoœci¹ uwa¿amy za niewzruszaln¹, ale
inni uwa¿aj¹ j¹ za wzruszaln¹.

Pytam, dlaczego to jest takie wa¿ne? Dlatego,
¿e w myœl paktów praw cz³owieka – nie mówiê tu
o jurysdykcji, mówiê o zasadach – prawo w³asno-
œci jest prawem cz³owieka, jest prawem indywi-
dualnym i niezale¿nie od tego, w jakich granicach
znajdzie siê ta w³asnoœæ, prawo to w³aœcicielowi
przys³uguje, a je¿eli zosta³o odjête – przys³uguje
mu stosowna kompensancja. Gdzie ci byli w³aœi-
ciele maj¹ poszukiwaæ kompensacji? Przeciwko
pañstwu niemieckiemu… Pañstwo niemieckie,
które zawini³o i które po bezwarunkowej kapitu-
lacji by³o reprezentowane przez cztery mocar-
stwa, jest jedynym podmiotem, do którego nale¿y
kierowaæ roszczenia. I po to w³aœnie jest art. 1 ja-
ko sumuj¹cy coœ, co powinno byæ stwierdzone
w traktatach, a nie zosta³o nale¿ycie stwierdzone.

14. posiedzenie Senatu w dniu 25 czerwca 2008 r.
46 Drugie czytanie projektu ustawy o skutkach wygaœniêcia praw rzeczowych na nieruchomoœciach…

(senator P. Andrzejewski)



Konstatacja, ¿e pañstwo niemieckie nie ma ro-
szczeñ terytorialnych wobec Polski, a pañstwo
polskie wobec niemieckiego, jest niewystarcza-
j¹ca. Proszê zwróciæ uwagê, na Wschodzie mamy
umowy miêdzynarodowe reguluj¹ce indywidual-
ne prawa w³asnoœci, a na Zachodzie ich nie ma-
my.

Ja sk³adam poprawkê dotycz¹c¹… Nie ma ju¿
czasu, ¿eby j¹ omawiaæ. Zaraz j¹ z³o¿ê. Byæ mo¿e
dodatkowo zajmê stanowisko… Przepraszam, Pa-
nie Marsza³ku.

Sk³adam poprawkê maj¹c¹ na celu zharmoni-
zowanie tego, czego dotyczy³a ustawa stanowi¹ca
powtórzenie jednog³oœnie niemal przyjêtej inicja-
tywy legislacyjnej z poprzedniej kadencji, z usta-
w¹ uchwalon¹ w 2007 r., termin jej stosowania
w kwestii regulacji ksi¹g wieczystych przed³u¿o-
no w poprzedniej kadencji. Ona jest incydental-
nym spe³nieniem postulatów naszej inicjatywy –
mowa o ustawie o potwierdzeniu wygaœniêcia
praw rzeczowych na nieruchomoœciach, które
wesz³y w granice Rzeczypospolitej Polskiej po II
wojnie œwiatowej, oraz zmianie ustawy – Przepisy
wprowadzaj¹ce kodeks cywilny oraz ustawy
o ksiêgach wieczystych i hipotece.

Dziêkujê, za chwilê z³o¿ê na rêce pana mar-
sza³ka stosown¹ poprawkê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Pani senator Arciszewska, proszê bardzo.

Senator
Dorota Arciszewska-Mielewczyk:

Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Chcia³abym siê ustosunkowaæ do omawianego

projektu i oczywiœcie podziêkowaæ panu sprawo-
zdawcy za bardzo dobre przedstawienie tego pro-
blemu. Niemniej jednak ka¿dy z nas zostanie
z w³asnymi wnioskami, jakie z tego wyp³ywaj¹.

Rzeczywiœcie, bardzo dobrze siê sta³o, ¿e
w tamtej kadencji zosta³a uchwalona ustawa
o ujawnieniu Skarbu Pañstwa w ksiêgach wieczy-
stych. Ale ona nie rozwi¹zuje problemu roszczeñ
obywateli Niemiec. Oprócz tego, ¿e ona obowi¹zu-
je, my, w Senacie równie¿ zmieniliœmy termin,
w jakim samorz¹dy by³y zobowi¹zane do jej reali-
zacji. A wiêc w czasie, kiedy samorz¹dy powinny
tê ustawê realizowaæ, roszczenia i sprawy s¹dowe
trwaj¹. Nie zmienia to faktu, ¿e jest to czas dla
osób, które mog¹ od Skarbu Pañstwa, od nas
wszystkich, ¿¹daæ b¹dŸ to wydania nieruchomo-
œci, b¹dŸ te¿ odszkodowania za tê nieruchomoœæ,

i jeszcze wytaczaæ procesy za utracone korzyœci,
gdyby j¹ u¿ytkowa³y.

W tamtej kadencji nie by³o w¹tpliwoœci, ¿e na-
le¿y przyj¹æ projekt tej ustawy ponad podzia³ami
i skierowaæ go do Sejmu, ¿eby by³a szansa rozpa-
trywania tych projektów razem, a przynajmniej
szansa pochylenia siê nad propozycj¹ i ulepsze-
nia czy zmiany pewnych zapisów, co mog³oby wy-
eliminowaæ te zagro¿enia, o których niektórzy
z pañstwa senatorów dzisiaj mówi¹. Bardzo trud-
no, mnie przynajmniej, dyskutuje siê z osobami,
które na co dzieñ nie zajmuj¹ siê tymi sprawami,
a ¿yj¹ w œwiadomoœci, ¿e prawo, które zosta³o kie-
dyœ zapisane, powinno obowi¹zywaæ. Czy te¿
uwa¿aj¹, ¿e z samej mocy prawa samo siê wszyst-
ko zrobi.

Niestety to dotyczy wielu setek ludzi, którzy s¹
w bardzo trudnej sytuacji i których to nieszczê-
œcie i ta tragedia dotknê³y. Niestety, jest równie¿
tak, ¿e pañstwo polskie nie zapewnia osobom,
które musz¹ opuœciæ mienie na podstawie wyro-
ku, ¿adnych lokali zastêpczych. I tak bêdzie
z dniem 1 stycznia 2009 r., ¿e w Nartach, ale nie
tylko, rodziny bêd¹ musia³y opuœciæ nierucho-
moœæ, a je¿eli tego nie zrobi¹, bêdzie du¿y konflikt.
Mówiê o konflikcie polsko-niemieckim. Tak to wy-
gl¹da.

Niestety – odpowiadam teraz i wkomponowujê
siê w pytanie pana marsza³ka Romaszewskiego –
jest tak, ¿e bagatelizuje siê sytuacjê osób, które
ju¿ maj¹ wyrok s¹dowy i musz¹ to mienie opu-
œciæ. ¯aden z reprezentantów ani w³adzy samo-
rz¹dowej, ani obecnego rz¹du, nie wykazuje zain-
teresowania osobami, którym trzeba pomóc,
a którym siê nie pomaga³o na etapie tocz¹cych siê
spraw s¹dowych.

Jako senator i prezes Powiernictwa Polskiego
nie jestem w stanie zast¹piæ pañstwa polskiego
i ca³ego aparatu administracyjnego w tych spra-
wach i walczyæ przed s¹dem w obronie tych osób,
nie maj¹c takich funduszy, jakie ma strona nie-
miecka.

W tamtej kadencji miêdzy innymi pan senator
Wittbrodt wypowiada³ siê, ¿e nie ma w¹tpliwoœci –
i chyba nikt na tej sali równie¿ ich nie mia³, jeœli
chodzi o Platformê Obywatelsk¹ – co do tego, ¿e tê
ustawê trzeba przyj¹æ i to ³¹cznie z poprawkami,
które zg³asza³ wtedy pan senator Andrzejewski.
Jestem zbulwersowana tym, ¿e tak pañstwo kry-
tykowaliœcie tê ustawê… Ale nie tyle krytyk¹, bo
ja na krytykê jestem otwarta i uwa¿am, ¿e je¿eli
mo¿na zrobiæ coœ lepiej, to nale¿y to zrobiæ, co fak-
tem, ¿e nie widzicie pañstwo problemu, ¿e go nie
widzicie, a je¿eli go widzicie, to z pañstwa strony.
A by³ na to czas, bo to jest propozycja ju¿ drugi raz
przedstawiana, w drugiej z kolei kadencji. I nie
by³o z pañstwa strony propozycji, jak ten problem
rozwi¹zaæ. Wrzucanie wszystkiego do jednego
worka, bo tak jest ³atwiej, i niepochylanie siê nad
tragediami poszczególnych ludzi jest b³êdem, bo
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choæby nawet jedna taka sprawa w Rzeczypospo-
litej mia³a miejsce – a jedna, druga, dziesi¹ta i set-
na mia³y miejsce – to ona przeciera szlak, przecie-
ra szlak...

(Senator Henryk WoŸniak: Jaka sprawa?)
To jest w³aœnie przyczynek do nastêpnych

spraw o odszkodowanie.
(Senator Henryk WoŸniak: Ale jaka sprawa, Pa-

ni Senator?)
Panie Senatorze, je¿eli pan nie s³ucha³ równie¿

pana ministra, to proszê siê zg³osiæ do Powierni-
ctwa Polskiego. Albo dam panu adresy osób, które
potrzebuj¹ pomocy. Bêdzie pan mia³ mo¿liwoœæ
pomocy tym ludziom bezpoœrednio w walce z rosz-
czeniami niemieckimi. (Oklaski)

(Senator Henryk WoŸniak: Jeœli pani mówi
o sprawach, to niech pani poka¿e, a nie odsy³a
mnie.)

Je¿eli…, je¿eli…
(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski: Pro-

szê pañstwa, przepraszam, ale…)
To jest w³aœnie problem. Rozmawiaæ mo¿na

o konkretach, a je¿eli ktoœ chce…
(Senator Henryk WoŸniak: Prosimy o konkrety.)
…przepraszam, p³ywaæ…
(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski: Pro-

szê pañstwa!)
…p³ywaæ i uogólniaæ problem, przedstawiaj¹c

akty prawne, które chroni¹ obywateli polskich,
a nie przyj¹æ do wiadomoœci, ¿e te sprawy maj¹
miejsce w Polsce…

(Senator Henryk WoŸniak: Jakie sprawy?)
…to jest mi bardzo przykro z tego powodu.
(Senator Henryk WoŸniak: Jakie sprawy?)
My wszyscy skupiamy siê na przypadku Nart.

Ale ja pañstwa odsy³am do Sopotu, gdzie Skarb
Pañstwa takie mienie utraci³, gdzie nierucho-
moœæ jest zbyta, a jej wartoœæ to 1 milion euro.
Skarb Pañstwa by³ w³aœcicielem nieruchomoœci
w³aœnie na podstawie zapisów o mieniu opuszczo-
nym, w³aœciciele w jednym mieœcie byli Niemca-
mi, a w drugim byli Polakami i mo¿na by³o prze-
prowadziæ tak¹ sprawê.

Ja zapraszam do Kêdzierzyna KoŸla, gdzie s¹
sprawy kamienic, które nie maj¹ ksi¹g wieczy-
stych. I nagle znajduj¹ siê w bardzo dziwnych
okolicznoœciach jacyœ zarz¹dzaj¹cy tym mie-
niem, przedstawiciele samorz¹du nie interesuj¹
siê tym, ¿eby wejœæ w posiadanie i byæ zarz¹dc¹
takiej nieruchomoœci, szuka siê spadkobier-
ców, którzy s¹ zaskoczeni – ja w tych sprawach
uczestniczy³am – ¿e ktoœ siê objawi³ i ¿e jest
mo¿liwoœæ zdobycia du¿ych pieniêdzy wynika-
j¹ca z póŸniejszej sprzeda¿y kamienicy.

Ja naprawdê zapraszam do innego miejsca – na
Œl¹sk, do Gdañska. Tam gdybyœmy chcieli, to mu-
sielibyœmy gdañszczanom czy by³ym w³aœcicie-
lom niemieckim w³aœciwie wszystkie nierucho-

moœci oddaæ, bo taka, a nie inna by³a rzeczywi-
stoœæ. I do wielu innych miejscowoœci. Pan mini-
ster przedstawia szeœædziesi¹t… To s¹ dane, które
my ju¿ mamy od kilku lat.

Ja pisa³am do ministerstwa, ¿eby otoczyæ
ochron¹ prawn¹ tych ludzi albo stworzyæ zespó³,
¿eby tym ludziom mo¿na by³o pomagaæ w spra-
wach s¹dowych, bo ich po prostu na tak¹ pomoc
nie staæ. I w zwi¹zku z tym, tak po cichu to siê
dzieje, a my, niektórzy przynajmniej, udajemy, ¿e
problemu nie ma.

Wiele jest takich przypadków, ¿e osoby zamie-
szkuj¹ce te nieruchomoœci nie s¹ œwiadome to-
czenia siê postêpowania i dowiaduj¹ siê o nich
w momencie, gdy przychodzi nakaz opuszczenia
nieruchomoœci. Wiele jest takich spraw na zie-
miach zachodnich, gdzie mieszkaj¹cy tam ludzie,
którzy nie s¹ do dzisiaj w³aœcicielami nierucho-
moœci, nieœwiadomie przyjaŸnili siê z ludŸmi, któ-
rzy byli w³aœcicielami niemieckimi. Adwokatom
nie muszê t³umaczyæ, jak te sprawy wygl¹daj¹.
I niektórzy w³aœciciele niemieccy partycypowali
w odbudowie domu, a teraz nagle okazuje siê, ¿e
ci ludzie musz¹ siê wyprowadziæ z nieruchomo-
œci, bo jest pe³noprawny w³aœciciel, który w do-
datku udowadnia, ¿e ponosi³ pewne nak³ady, jeœli
chodzi o tê nieruchomoœæ. I nagle okazuje siê, ¿e
z przyjació³ stali siê wrogami i musz¹ jednak opu-
œciæ dan¹ nieruchomoœæ.

Chcia³abym równie¿ wróciæ do faktu, ¿e powin-
niœcie pañstwo mieæ œwiadomoœæ, i¿ niestety nasz
traktat o dobrej wspó³pracy z 1991 r. jest dziura-
wy, poniewa¿ nie uwzglêdnia i nie zamyka kwestii
odszkodowañ. On nie zamyka tej kwestii. Pañ-
stwo powinni o tym pamiêtaæ.

Chcê równie¿ powiedzieæ, ¿e przykro mi, i¿ se-
natorzy, którzy w tamtej kadencji potrafili po-
przeæ tê inicjatywê… Nie dlatego, ¿eby traktowaæ
to jak projekt polityczny, ale – ja tak przynajmniej
myœla³am – dlatego, ¿e jest to rzeczywiœcie inicja-
tywa, nad któr¹ siê trzeba pochyliæ… W tej chwili
gdybyœmy zrobili to samo, to Sejm i ca³a aparat
rz¹dowy mia³by mo¿liwoœæ zamkniêcia tych fur-
tek, które s¹ otwarte dla roszczeñ i wytaczania
procesów przeciwko pañstwu polskiemu. Nieste-
ty, osoby, z którymi siê stykam, maj¹ wra¿enie, ¿e
my chronimy i wyp³acamy przedstawicielom in-
nych pañstw odszkodowania, a nie chronimy obe-
cnego stanu prawnego i obywateli Rzeczypospoli-
tej. Niestety, to ma miejsce w Polsce. I albo pañ-
stwo weŸmiecie to pod uwag¹, albo poprzez od-
rzucenie tej inicjatywy uznamy, ¿e problemu nie
ma. Ale to nie jest prawda.

Nastêpna sprawa, o której chcia³abym powie-
dzieæ ju¿ na koniec, prawie na koniec, to jest taki
apel do tych senatorów, którzy jednak popierali tê
inicjatywê w tamtej kadencji, ¿eby nie traktowali
tego politycznie, tylko dali szansê Sejmowi i pa-
nom ministrom na wyjaœnienie kwestii – my siê
w opiniach ró¿nimy – niebezpieczeñstw wynika-
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j¹cych z trybuna³ów czy z instytucji, które mia³y-
by potem zajmowaæ siê tymi sprawami, gdyby ta-
kie odwo³ania mia³y miejsce.

To nie jest sztuka przewrotnie odpowiedzieæ, ¿e
jesteœmy nara¿eni na jakieœ niebezpieczeñstwo,
sztuk¹ jest zaproponowaæ coœ lepszego i rzeczywi-
œcie wyjœæ naprzeciw tym problemom, choæby, jak
powiadam, by³ jeden taki przypadek w Polsce.
Oczywiœcie, ¿e rz¹d niemiecki siê odcina od tych
roszczeñ, ale to nie znaczy, ¿e nie ma tego proble-
mu. To by oznacza³o, ¿e rz¹d absolutnie nie ma tej
œwiadomoœci, nie interesuje siê tym albo udaje, ¿e
nie wie, co jest za nasz¹ zachodni¹ granic¹ i jak do
tych spraw podchodz¹ pewne œrodowiska, które
swoich reprezentantów maj¹ i wytaczaj¹ takie
sprawy rz¹dowi polskiemu, sk³adaj¹, tak jak Po-
wiernictwo Pruskie, do trybuna³u w Strasburgu
wnioski. I pañstwo kompletnie nie kontrolujecie
tego, co tam siê dzieje. Nie wiecie, czy bêdzie roz-
patrzony za czy przeciw, bo nie daj Bo¿e niech
zdarzy tak, ¿e bêdziemy musieli w jakiejœ czêœci
rzeczywiœcie czuæ siê zobowi¹zani do wyp³acania
odszkodowañ, to nasz bud¿et tego na pewno nie
wytrzyma. I wyjdzie na to, ¿e osoby decydowa³y siê
na wyjazd, a mia³y prawo polepszyæ sobie warun-
ki bytowe, przyjmowa³y pewne sumy pieniêdzy,
które by³y ekwiwalentem za pozostawione mienie,
udowadnia³y swoje korzenie niemieckie, pode-
jmowa³y pewn¹ decyzjê, a my teraz ich spadko-
biercom, którzy absolutnie nie chc¹ ani tu p³aciæ
podatków, ani tu mieszkaæ, ani w ogóle nie s¹
zwi¹zani z Polsk¹, mamy oddawaæ ziemiê i wypro-
wadzaæ na bruk obywateli tam mieszkaj¹cych od
dziesiêcioleci.

I nie jest tak, Panie Ministrze, ¿e jest tylko
szeœædziesi¹t spraw, bo zdarza siê tak, ¿e jedna
sprawa dotyczy dwustu rodzin, na przyk³ad pó³
miasta albo iluœ kamienic. Niestety, nie jest
chlubnym przypadkiem, ¿e nawet s¹ tacy konsu-
lowie honorowi w Polsce, którzy sw¹ pomoc oferu-
j¹ nie ofiarom roszczeñ niemieckim, ale tym, któ-
rzy tutaj po to mienie siêgaj¹.

Ja bardzo proszê o pochylenie siê nad tym pro-
jektem. Nie chodzi mi o kategorie polityczne, tylko
o to, ¿eby ten problem w koñcu rozwi¹zaæ, nawet
gdybyœmy mieli zleciæ nie wiem ile jeszcze eksper-
tyz, ¿eby siê upewniæ, czy takie zagro¿enia, o któ-
rych pan senator mówi³, bêd¹, czy nie, a jak bêd¹,
to co mo¿na zrobiæ, ¿eby zminimalizowaæ ich
skutki. I ja tym apelem koñczê. Dziêkujê bardzo,
Panie Marsza³ku.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Poproszê pana senatora Jurcewicza o zabranie

g³osu.

Senator Stanis³aw Jurcewicz:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Nie ukrywam, ¿e jestem zaskoczony. Ja jestem

mieszkañcem ziem zachodnich. Wnioskodawcy
przedstawiaj¹ nam propozycje projektu ustawy,
która w mojej ocenie mo¿e spowodowaæ otwarcie
furtki dla ponownego ¿¹dania praw rzeczowych
na nieruchomoœciach.

Ja myœlê, ¿e s¹ dwa problemy, które trzeba roz-
ró¿niæ. Jednym z nich, o czym mówi³ tu pan sena-
tor Andrzejewski, jest kwestia wyegzekwowania
skutecznego ujawniania w ksiêgach wieczystych.
A skoro tak, to nale¿y nad tym siê zastanowiæ, ja-
kie stworzyæ instrumenty prawne i instrumenty
odpowiedzialnoœci, aby w jak najszybszym czasie
ten proces zakoñczyæ. Spowoduje to unormowa-
nie kilkuset czy kilkudziesiêciu tysiêcy spraw, za-
tem te osoby, te instytucje zostan¹ uspokojone.
I myœlê, ¿e nad tym nale¿y siê pochyliæ i to jak naj-
szybciej uczyniæ, wrêcz egzekwuj¹c poprzez odpo-
wiedzialnoœæ odpowiednich organów.

Ale z przykroœci¹ powiem, Panie Senatorze An-
drzejewski, ¿e sprytnie nie udzieli³ pan odpowie-
dzi co do konsultacji spo³ecznych. W odpowiedzi
na pytanie, czy odby³y siê konsultacje spo³eczne –
myœlê, ¿e wa¿ne w tak istotnej sprawie – z miesz-
kañcami, których to dotyczy, na przyk³ad na Dol-
nym Œl¹sku czy te¿ gdzie indziej – u¿yto argumen-
tu: od korporacji. To nie jest konsultacja spo³ecz-
na, dane statystyczne to nie jest konsultacja spo-
³eczna. Myœlê, ¿e tego w ogóle nie uczyniono. No
nie wiem dlaczego.

(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk: Po-
szczególne nieszczêœcia, poszczególnych ludzi, to
s¹ najlepsze konsultacje spo³eczne.)

Ja pyta³em pana senatora…
(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk: Lu-

dzie z domów s¹ wyrzucani!)
Ja pani nie przeszkadza³em, Pani Senator,

niech pani pozwoli…
(Rozmowy na sali)
Bardzo dziêkujê.
(Rozmowy na sali)
Nastêpna sprawa. Je¿eli chodzi o wypowiedŸ

pana senatora Ryszkê, jak wygl¹da…
(Senator Czes³aw Ryszka: Ryszki.)
Tak, senatora Ryszki, na temat, jak wygl¹da

Polska na Dolnym Œl¹sku. Zapraszam.
To, co pan mówi³, ¿e nikt nie dba o w³asny dom,

o w³asne mienie, jest nieprawd¹.
(SenatorCzes³awRyszka:Niepowiedzia³emtego.)
Zapraszam na Dolny Œl¹sk, mi³o mi bêdzie pa-

na goœciæ i s¹dzê, ¿e zobaczy pan inny obraz Dol-
nego Œl¹ska na ziemiach zachodnich. To jest je-
den z czterech najdynamiczniej rozwijaj¹cych siê
regionów. A to oznacza, ¿e mieszkañcy Dolnego
Œl¹ska pracuj¹ dobrze i tworz¹ dobro. Ten region
jest czwarty w kolejnoœci, jeœli chodzi o dochód
PKB na mieszkañca.
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Nastêpna sprawa. Ja wierzê w dobre intencje
wnioskodawców, popieram te intencje, tylko
trudno mi siê pogodziæ z wypowiedziami niektó-
rych, a przynajmniej z wypowiedzi¹ przede mn¹,
gdzie pojawi³o siê twierdzenie, ¿e tylko nieliczni
senatorowie dbaj¹ o mieszkañców, o Polaków. Ja
nie przyjmujê osobiœcie takiego twierdzenia.

Nastêpna sprawa, cytat: Samorz¹dy nie intere-
suj¹ siê. Proszê pañstwa, to jest ciê¿ki zarzut
w kierunku samorz¹dów. Nie interesuj¹ siê? No
przecie¿ to jest wrêcz na granicy insynuacji!

(Senator Stanis³aw Gogacz: Nie maj¹ pieniêdzy.)
Ja przytaczam to, co zosta³o powiedziane, Pa-

nie Senatorze.
Myœlê, ¿e s¹ zagadnienia, którymi powinniœmy

siê zaj¹æ, jeden z przyk³adów poda³em. Ale nie
wzbudzajmy psychozy niepewnoœci u mieszkañ-
ców. Ja te¿ reprezentujê mieszkañców na Dolnym
Œl¹sku i rozpoznawa³em miêdzy posiedzeniami
Senatu, na ile jest to problem.

To nie oznacza, ¿e nie mo¿emy – i zgadzam siê
tutaj z pani¹ senator Arciszewsk¹-Mielewczyk –
zajmowaæ siê tym problemem, s³u¿yæ pomoc¹,
wszelk¹ pomoc¹, tym mieszkañcom, którzy maj¹
z tego tytu³u jakikolwiek k³opot. Dziêkujê za
uwagê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Pan senator Ryszard Górecki, proszê.
(G³os z sali: Nie ma go.)
Nie ma? Wobec tego pana profesora Wyrowiñ-

skiego poproszê o zabranie g³osu.

Senator Jan Wyrowiñski:
Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
Jak pañstwo pamiêtacie, na poprzednim posie-

dzeniu Senatu ta sprawa równie¿ wróci³a, pode-
jmowaliœmy decyzjê o ostatecznym kszta³cie tej
ustawy, która tu nie by³a przywo³ywana, a która
zosta³a znowelizowana. Chodzi o ustawê z 2007 r.
o koniecznoœci ujawnienia stanu w³asnoœci
w ksiêgach wieczystych. I wtedy równie¿ ta spra-
wa, pod nieobecnoœæ pani senator, ale za to by³
pan senator Bender i swoje powiedzia³…

(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk: By-
³am.)

W takim razie przepraszam.
Szanowni Pañstwo, ja chcia³bym zwróciæ uwa-

gê pañstwa na kilka spraw.
Pierwsza sprawa, to jest to, o czym mówi³ pan

senator Kwiatkowski, niewzruszalnoœæ decyzji,
które wynik³y z aktów prawnych przez niego przy-
wo³anych. Z mocy prawa, bez odszkodowañ, ta
sytuacja dotycz¹ca w³asnoœci mienia, zarówno

osób fizycznych, jak i prawnych, na terytorium
Rzeszy i Wolnego Miasta zosta³a rozstrzygniêta.
I my nie powinniœmy mieæ co do tego ¿adnych
w¹tpliwoœci. Niestety – taka jest znacz¹ca czêœæ
opinii dotycz¹cych pañstwa projektu – przez ten
art. 1, jak gdyby sygnalizujemy równie¿ Nie-
mcom, ¿e my te¿ mamy wobec tego w¹tpliwoœci.
I to jest – moim zdaniem – niedopuszczalne, abso-
lutnie niedopuszczalne!

Mimo pañstwa dobrych intencji, jak s¹dzê, da-
jemy sygna³, ¿e w tej sprawie te¿ nie jesteœmy
przekonani co do ostatecznoœci decyzji w³asno-
œciowych.

(Senator Piotr Andrzejewski: W³aœnie jesteœ-
my.)

To w³aœnie jest, Panie Senatorze, jak s¹dzê,
wbrew pañstwa intencjom, niedobry sygna³,
umo¿liwiaj¹cy powracanie do tej sprawy, równie¿
z punktu widzenia dotycz¹cego zakresu kognicji
Europejskiego Trybuna³u Praw Cz³owieka po
1993 r. I to jest sprawa pierwsza. Nie mo¿emy
mieæ ¿adnych w¹tpliwoœci co do trwa³oœci, zasa-
dnoœci, pewnoœci tych decyzji.

I druga sprawa. Kto roœci? Myœlê o tej drugiej
stronie. I tutaj pani senator – nie wiem, czy w spo-
sób zamierzony, czy niezamierzony – ale jak gdyby
wrzuca do jednego worku zarówno te roszczenia,
które siê pojawi³y z tytu³u dzia³alnoœci Powierni-
ctwa Pruskiego – nie przed naszymi s¹dami, to so-
bie powiedzmy, nie przed naszymi s¹dami, tylko
przed s¹dem miêdzynarodowym siê pojawi³y – jak
i roszczenia, które siê pojawiaj¹ przed naszymi
s¹dami, w takiej iloœci, jak tutaj przytacza³ pan
minister. Nie mamy innych informacji, to jest je-
dyne Ÿród³o pewne, prawda? Ale to dotyczy
ca³kiem innej grupy osób. Otó¿ przed s¹dem pol-
skim nie ma ¿adnego roszczenia, które jest rosz-
czeniem do w³asnoœci, jaka zosta³a utracona
z mocy przywo³ywanych przez pana senatora
Kwiatkowskiego aktów prawnych z lat 1944,
1946 itd. Nie ma takich spraw. Pani Senator,
wszystkie sprawy dotycz¹ tak zwanych przesied-
leñców i Pani doskonale to wie. W zwi¹zku z tym,
proszê pani, nie wolno mieszaæ tych dwóch
spraw, tych dwóch kategorii roszcz¹cych. Pani ró-
wnie¿ doskonale wie, ¿e nie by³o wyroku, który
by³by oparty wy³¹cznie na stanie ksi¹g wieczy-
stych.

(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk: Nie
wiem.)

Nie by³o takiego wyroku, to wynika z tego,
o czym mówi³ pan senator Kwiatkowski, z tego, ¿e
w polskim prawie stan ksi¹g wieczystych nie ma
konstytutywnego… To nie jest podstawa konsty-
tutywna. W zwi¹zku z tym s¹d we wszystkich
sprawach musi dociekaæ stanu faktycznego. A co
do tej sprawy najbardziej spektakularnej, doty-
cz¹cej pani Trawny, pani równie¿ doskonale wie,
¿e ona by³a spadkobierczyni¹ i ¿e na mocy ustawy
z 1991 r. jej ojciec oczywiœcie straci³by tê w³asnoœæ,
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natomiast ona, poniewa¿ przejê³a j¹ wczeœniej, tej
w³asnoœci nie utraci³a. Taki by³ wyrok s¹du.

(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk:
Ale…)

Nie chcê w to wnikaæ. Pani równie¿ niezwykle
sprytnie wi¹¿e z t¹ spraw¹ dramat, potencjalny
czy ju¿ maj¹cy miejsce, przesiedleñców, którzy
w rezultacie dochodzenia roszczeñ mog¹ utraciæ
swoj¹ w³asnoœæ czy te¿ swoje mieszkania. I to jest
rzeczywiœcie problem. To jest problem, ale musi-
my w tej sprawie staæ na gruncie porz¹dku praw-
nego panuj¹cego w Rzeczypospolitej Polskiej
i musimy niestety, czy na szczêœcie, uznawaæ wy-
roki s¹dów, poniewa¿ jesteœmy pañstwem prawa.

Szanowni Pañstwo, co do ba³aganu w ksiê-
gach wieczystych, ju¿ o tym mówi³em. W peerelu
w³asnoœæ by³a praktycznie prywatna. Ksiêga wie-
czysta, która jak gdyby to obrazuje, by³a tylko ja-
k¹œ tam ksiêg¹. Ba³agan by³, ¿e tak powiem,
strukturalny, wynika³ z braku szacunku do pra-
wa w³asnoœci i z tej fundamentalnej zasady, któ-
ra tkwi³a u podstaw systemu komunistycznego,
¿e w³asnoœæ prywatna jest z³a, a w³asnoœæ pañ-
stwowa, spó³dzielcza czy spo³eczna jest najwy¿-
sz¹ form¹ w³asnoœci. I gospodarka komunistycz-
na, socjalistyczna, by³a realizowana przez stoso-
wanie tej zasady, która by³a fundamentem tam-
tego systemu. Niestety, III Rzeczypospolita – i tu
trzeba uderzyæ siê w pierœ – jak gdyby tam, gdzie
nie by³y potrzebne jakieœ gwa³towne dzia³ania,
akceptowa³a ten stan rzeczy. Sprawy, które poja-
wi³y siê w takiej liczbie, o jakiej mówi³ tu pan mi-
nister, pokaza³y jednoczeœnie ten ba³agan.
Sytuacja wymaga uporz¹dkowania i myœlê, ¿e
dzia³ania, które zosta³y podjête, ten stan prawny
uporz¹dkuj¹.

Koñcz¹c, Panie Marsza³ku, Wysoka Izbo, po-
wiem tak: pan senator Andrzejewski, o którego
szlachetnych intencjach jestem ca³kowicie prze-
konany, w trakcie swego wyst¹pienia mówi³ o za-
sadzie primum non nocere. To jest zasada, która
powinna byæ stosowana tak¿e w tej sprawie. Sko-
ro sam pan stwierdzi³, ¿e art. 1 jest w zasadzie pe-
wnym przywo³aniem, pewn¹ interpretacj¹ itd.,
i nie ma, ¿e tak powiem, mocy stanowi¹cej, to po
co on, Panie Senatorze? Po co? On mo¿e budziæ
ró¿nego rodzaju w¹tpliwoœci i myœlê, ¿e to jest
podstawowy powód, dla którego trzeba w tej spra-
wie zaj¹æ takie stanowisko, jakie proponuj¹ nam
po³¹czone komisje i pan senator Kwiatkowski.

Panie i Panowie, dziêkujê. To tyle z mojej
strony.

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

Senator Witold Idczak:

Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
Z uwag¹ przys³uchujê siê tej dyskusji jako se-

nator pochodz¹cy z ziemi dolnoœl¹skiej. Jeden
z moich przedmówców te¿ nawi¹zywa³ do miejsca
zamieszkania.

Chcia³bym powiedzieæ, ¿e do chwili refleksji
zwi¹zanej z t¹ tematyk¹ zmusi³a mnie niedawna
wizyta w Muzeum Œl¹skim, które jest opodal ziemi
dolnoœl¹skiej, w mieœcie Görlitz. Muzeum jest
w samym centrum miasta Görlitz i przyznam, ¿e
jego eksponaty budz¹ spor¹ refleksjê. Doœæ cieka-
wy jest te¿ sk³ad rady nadzorczej, którego analizê
w wolnej chwili pañstwu senatorom polecam. Za-
praszam te¿ na teren piêknej ziemi dolnoœl¹skiej,
to jest praktycznie przy samej granicy. Otó¿ tam,
w muzeum, jest kilka multimedialnych, profesjo-
nalnie zrobionych gablot. W jednej z nich jest
p³aszcz szynszylowy uchodŸcy, który zosta³ wy-
gnany z piêknej ziemi œl¹skiej przez wojska ra-
dzieckie. Na koñcu wystawy jest zaœ gablota z klu-
czami do gospodarstw, do domostw Niemców, któ-
rzy musieli te tereny opuœciæ. Pomiêdzy tymi gab-
lotami s¹ trzy du¿e budynki pe³ne eksponatów.
Przyznam siê pañstwu, ¿e dopiero na drugi dzieñ
po tej wizycie by³em zdolny do refleksji i uzmys³o-
wi³em sobie, ¿e muzeum przeciwko wypêdzeniom
nie jest potrzebne, bo ono istnieje, funkcjonuje
i sprawnie dzia³a. Myœlê, ¿e warto siê temu przyj-
rzeæ i byæ mo¿e z tej perspektywy nieco ³atwiej mo¿-
na oceniæ tê inicjatywê ustawodawcz¹.'

Nie chcia³bym przed³u¿aæ… Co do wypowiedzi
szanownych przedmówców, szczególnie bardzo
merytorycznej wypowiedzi senatora sprawozdaw-
cy, mam jedn¹ uwagê: mówienie o tym, ¿e dysku-
sjê mo¿emy dopiero wywo³aæ, to jest, proszê pañ-
stwa, klasyczne w erystyce sprowadzenie rzeczy do
absurdu. I w ostatniej wypowiedzi te¿ coœ takiego
s³ysza³em. Ta nuta niepokoju, ¿e powoduj¹c takie
prawo, rzekomo moglibyœmy dopiero wywo³aæ taki
skutek, to, proszê pañstwa – jak uwa¿am – w œre-
dniopozytywnym znaczeniu tego s³owa myœlenie
trochê dzieciêce i naiwne. Sprawozdania z prac ko-
misji, jak i z posiedzeñ Wysokiego Senatu, s¹ ogól-
nie dostêpne, a profesjonalizm niemieckich pra-
wników i, ¿e tak powiem, ich rzeczowoœæ, brak tej
dzieciêcej naiwnoœci s¹ na tyle posuniête, ¿e s¹dzê,
i¿ jest to raczej argument przeciwko tym, którzy
sprzeciwiaj¹ siê tej ustawie. Mianowicie tê nutê
niepokoju maj¹ nawet jej przeciwnicy, wywo³uj¹c
dyskusjê wokó³ tej ustawy.

Proszê pañstwa, nie oszukujmy siê. Je¿eli rze-
czywiœcie s¹ podstawy prawne i ktoœ zobaczy ja-
k¹kolwiek szansê, to ta ustawa naprawdê nikogo
nie sprowokuje i nie spowoduje, ¿e ten temat wy-
wo³amy. S¹dzê, ¿e jest to raczej figura dyskusyj-
na, bardzo zrêczna, bardzo zgrabna, ale trochê
nieprzystaj¹ca do ciê¿aru podejmowanej przez
nas dyskusji. Dziêkujê bardzo.
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Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Jeszcze pani senator Arciszewska prosi³a o g³os.

Tym razem przys³uguje pani tylko piêæ minut.

Senator
Dorota Arciszewska-Mielewczyk:
Rozumiem.
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Powtórzê raz jeszcze: ja nie bojê siê s³ów kryty-

ki. Je¿eli pañstwo uwa¿acie, ¿e problem mo¿na
opisaæ lepiej, to ja czeka³am na takie propozycje.
Tylko ¿e z wypowiedzi pana, Panie Senatorze, i in-
nych wnioskujê, ¿e lepiej w ogóle tego tematu nie
ruszaæ, ¿e pañstwo w ogóle nie chcecie siê nad
tym pochyliæ.

I zarzucaj¹c mi, ¿e ja wrzucam wszystko do jed-
nego worka, dobrze pan wie, ¿e to w³aœnie niektó-
rzy przeciwnicy naszej ustawy wrzucaj¹ tak wszy-
stko do jednego worka. Ja mam odwagê powie-
dzieæ, ¿e wolê chroniæ i bêdê chroniæ obecny stan
prawny i tych ludzi, którzy tam mieszkaj¹ od dzie-
si¹tków lat, a nie tych, którzy udowadniali, ¿e s¹
Niemcami, którzy mieszkaj¹ w Niemczech w któ-
rymœ ju¿ pokoleniu, nie mówi¹ po polsku, którzy
nawet nie wiedzieli, ¿e maj¹ tu jakiœ spadek, a te-
raz chc¹ go sprzedaæ – takie przypadki te¿ maj¹
miejsce – i podzieliæ siê zyskiem spadaj¹cym jak
manna z nieba. Oni tylko dlatego maj¹ tê szansê,
¿e my do tej pory nie poprawiliœmy prawa , nie wy-
kreœliliœmy nawet spadkobierców. Niech przyjd¹
w³aœciciele, tyle ¿e Polsce nawet nie zap³acono za
krzywdê, która sta³a siê za komuny i podczas
II wojny œwiatowej. To bêdzie dotyczy³o nastêpnej
ustawy, nawet reprywatyzacyjnej. Ja mogê wy-
p³acaæ 100%, ale najpierw niech te dwa pañstwa,
które na nas napad³y, wyp³ac¹ mi odszkodowa-
nia. To nie jest ¿adna skrajnoœæ, tylko ¿eby mieæ
pieni¹dze, trzeba nam równie¿ zap³aciæ za pewne
krzywdy.

Pan powiedzia³, ¿e pos³ugujê siê przypadkiem
z Nart. Zanim przypadek z Nart zosta³ medialnie
przedstawiony, do mnie zg³asza³y siê osoby z in-
nych czêœci Polski. Ja w³aœnie u siebie, w Trójmie-
œcie, mia³am takie przypadki, niestety. Ka¿dy ma
prawo polepszyæ sobie warunki bytowe, ale my
musimy przede wszystkim chroniæ polskich oby-
wateli, dlatego ¿e ci polscy obywatele s¹ odpra-
wiani z kwitkiem. Jeœli tym problemem teraz siê
nie zajmiemy, to obecnym obywatelom Rzeczypo-
spolitej dalej bêdzie siê dzia³a krzywda.

Ja te¿ jestem za w³asnoœci¹, ale nasza historia
jest skomplikowana. I je¿eli mamy problem z ro-
szczeniami, a mamy, to nie udawajmy, ¿e go nie
ma, tylko mo¿e poprawmy projekt, który nie jest
doskona³y. Je¿eli pañstwo uwa¿acie, ¿e ja siê
mylê i ¿e myli siê pan senator Andrzejewski – do-

brze, tylko proszê mi pokazaæ, jak mo¿na to zapi-
saæ lepiej.

Poddajê tê inicjatywê pod obrady ju¿ któryœ raz
z rzêdu po to, ¿eby sprowokowaæ dyskusjê, a tak-
¿e po to, ¿ebyœcie wszyscy pañstwo mieli okazjê
podania lepszych rozwi¹zañ, ¿ebyœmy siê nie
przerzucali tylko takimi s³ówkami i abstrahowali
od nieszczêœæ, które maj¹ miejsce. Ja nie bêdê
udawaæ: za³o¿y³am to stowarzyszenie dlatego, ¿e
musia³a byæ inicjatywa oddolna, Panie Senatorze,
¿eby siê tym w ogóle ktoœ zaj¹³. Ci ludzie nie mieli
do kogo pójœæ. Nie mieli do kogo, po prostu nie
mieli. I ja sobie tego nie wymyœli³am.

Jestem z Gdyni, tam wypêdzono osiemdziesi¹t
tysiêcy osób ze studwudziestotysiêcznego mia-
sta. Tam by³y pierwsze wypêdzenia i wysiedlenia.
Proszê zapytaæ ludzi stamt¹d, co myœl¹ o tym, ¿e
mamy Niemcom wyp³acaæ odszkodowania. Oni
myœl¹ bardzo prosto.

My oczywiœcie jako politycy jesteœmy w jakimœ
innym œwiecie, rozmawiamy na ten temat na in-
nym poziomie, ale to musi byæ odczuwalne. Macie
lepsz¹ propozycjê, Drodzy Pañstwo? W porz¹dku.
Jestem otwarta na lepsze propozycje, gdyby one
by³y, ale ja ich nie widzê. Tak ¿e jeszcze raz apelujê
o podanie lepszych rozwi¹zañ. Teraz bêdzie po-
prawka, mo¿ecie wiêc pañstwo zrobiæ to nawet
w tej chwili. Ale proszê o nieodrzucanie tego, Sejm
byæ mo¿e zajmie siê tym lepiej. Mo¿e minister-
stwo, rz¹d i czterystu szeœædziesiêciu pos³ów
znajd¹ lepsze rozwi¹zanie? A w momencie odrzu-
cenia czy propozycji odrzucenia takiego wniosku
nie ma w ogóle szans na debatê, nie ma miejsca na
chêæ rozwi¹zania tego problemu. Mo¿emy bo-
wiem siê sprzeczaæ, kogo to bêdzie dotyczy³o, ale
naprawdê nie udowadniajmy sobie, ¿e nie ma
problemu, tylko raczej przeœcigajmy siê w lep-
szych propozycjach, jak to usankcjonowaæ, dlate-
go ¿e druga strona doskonale sobie radzi z niedos-
kona³ym prawem w Polsce. Dziêkujê bardzo.

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

Senator Ryszard Górecki:
Szanowni Pañstwo! Pañstwo Senatorowie! Pa-

nie Marsza³ku!
Chcê powiedzieæ, ¿e to jest trudna sprawa. Pro-

blem istnieje i nie mo¿emy powiedzieæ, ¿e go nie
ma. W Polsce dzia³a ruch na rzecz obrony prawnej
przed niemieckimi roszczeniami. S¹ eksperci,
prawnicy, którzy siê tym zajmuj¹. Chcê powie-
dzieæ, ¿e sytuacja jest niebezpieczna, sytuacja,
któr¹ wywo³a³y dwie wielkie emigracje, pierwsza
bezpoœrednio po wojnie, druga od lat piêædzie-
si¹tych do 1984 r., z g³ównym, ¿e tak powiem, li-
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czbowo wyjazdem ludzi w latach siedemdzie-
si¹tych i osiemdziesi¹tych. Szacuje siê, ¿e w pier-
wszej serii wyjazdów wyjecha³o oko³o dwóch i pó³
miliona ludzi, co do drugiej – nie wiadomo. Eks-
perci mówi¹: szeœæset tysiêcy do dwóch milionów.
Chcê powiedzieæ, ¿e ci ludzie, wyje¿d¿aj¹c, dosta-
wali odszkodowania. W Olsztynie znany jest
w¹tek pani Agnes Trawny, która wyje¿d¿aj¹c
w czerwcu 1977 r. otrzyma³a 14 tysiêcy marek,
podczas gdy wtedy w Polsce zarabialiœmy
20–30 marek miesiêcznie. W tamtych czasach
mo¿na by³o kupiæ za te pieni¹dze nie jedno gospo-
darstwo, ale nawet dwadzieœcia gospodarstw. S¹
dokumenty, ¿e ci ludzie, którzy wyjechali z War-
mii i Mazur, otrzymali odszkodowania, które pod
wzglêdem materialnym wielokrotnie przekracza³y
wartoœæ czegokolwiek, co pozostawili. Mimo to
Niemcy nie zapomnieli o dawnych maj¹tkach na
terytorium Polski. Znamy orzeczenia S¹du Naj-
wy¿szego. S¹ pewne komentarze prasowe na ten
temat i zaraz do nich wrócê.

Chcê te¿ powiedzieæ, ¿e rz¹d niemiecki zadek-
larowa³ ze swojej strony wyraŸne wsparcie na
rzecz utrzymania dobrej atmosfery. Wypowiedzia³
siê, ¿e indywidualne dochodzenie roszczeñ maj¹t-
kowych odbywaæ siê bêdzie bez ich opieki dyplo-
matycznej, tymczasem w Olsztynie znamy miêdzy
innymi konsula honorowego, który walczy o spra-
wy niemieckie. Tak ¿e to s¹ te¿ takie pewne takty-
czne ruchy. Musimy byæ œwiadomi, musimy wie-
dzieæ, co siê dzieje. Chcê powiedzieæ, ¿e wyk³adnia
prawna, któr¹ chcemy zmieniæ, dotycz¹ca sprawy
obywatelstwa polskiego, pozostanie, wtedy wszy-
stkie decyzje o przejêciu nieruchomoœci przez
Skarb Pañstwa w 100% bêd¹ uznane za niewa¿-
ne. Dlatego te¿ trzeba podejœæ do tego z rozwag¹.

Chcê powiedzieæ, ¿e informacje, które z³o¿y³
pan minister, rzeczywiœcie nie s¹, ¿e tak powiem,
iloœciowo wielkie pomimo wielkiej liczby osób,
które wyjecha³y. Rzeczywiœcie, to jest kilkadzie-
si¹t spraw.W Olsztynie jest ich kilka. To nie ma
w tej chwili, w tym wymiarze czasowym, jakiegoœ
wielkiego wymiaru, ma wyraŸnie wiêkszy wymiar
medialny. Polacy i Niemcy, którzy wyjechali – pro-
wadzi³em rozmowy z Polakami i Niemcami w Os-
nabrück trzy tygodnie temu – sami s¹ podzieleni.
Oni sami s¹ sk³óceni. Czêœæ uwa¿a, ¿e trzeba do-
magaæ siê roszczeñ, inni uwa¿aj¹, ¿e to pozosta-
wili i nie powinni do tego wracaæ. Tak ¿e tam nie
ma jednoœci.

Co siê mówi w Polsce? My jako senatorowie po-
winniœmy byæ tego œwiadomi. Mam tutaj kilka ko-
pii ró¿nych artyku³ów prasowych, miêdzy innymi
czytam takie has³a: polscy sêdziowie pozbawiaj¹
rodaków dorobku ca³ego ¿ycia, uwa¿aj¹, ¿e prawo
jest po stronie tych, którzy zrzekli siê polskiego
obywatelstwa i wyemigrowali do Reichu. To jest
z lat 2004–2006.

To, co siê dzieje w tej sprawie w Polsce, jest nie-
wyobra¿alne w Czechach, które maj¹ podobne
problemy. Nie ma tam mowy o przywracaniu oby-
watelstwa i zwracaniu maj¹tków, nie ma tam te¿
ró¿nic miêdzy rz¹dem a wymiarem sprawiedliwo-
œci i obywatelami. Zmiany obywatelstwa oraz
kwestie maj¹tkowe dotycz¹ce osób, które wyemi-
growa³y z Polski do Niemiec, s¹ czêœci¹ porozu-
mieñ miêdzynarodowych, a nie wewnêtrzn¹ spra-
w¹ polsk¹, i jako takie powinny byæ przez polskie
s¹dy traktowane na równi z prawem miêdzynaro-
dowym. Porozumienia polsko-niemieckie w spra-
wie emigruj¹cych nie by³y nigdy wypowiedziane.
Polskie s¹dy nie maj¹ uprawnieñ do ich zmiany.
Prawo miêdzynarodowe jest nadrzêdne w stosun-
ku do krajowego. Takie informacje dochodz¹ do
spo³eczeñstwa.

Chcê po raz kolejny powiedzieæ, ¿e nad spraw¹
nale¿y siê pochyliæ. Ja nie jestem ekspertem pra-
wnym i nie mogê autorytatywnie powiedzieæ, ¿e to
jest doskona³a ustawa. Obawiam siê, ¿e s¹ pewne
niedoci¹gniêcia. Mam ekspertyzê przygotowan¹
przez prawnika ruchu na rzecz obrony interesów
polskich na Ziemiach Odzyskanych. S¹ pewne
w¹tki, które rzeczywiœcie mog¹ doprowadziæ, tak
jak wypowiada³ siê pan senator Kwiatkowski, do
otwarcia puszki Pandory. Dlatego te¿ uwa¿am, ¿e
do problemów trzeba wróciæ, rozwa¿nie do tego
podejœæ, nie odsy³aæ, nie uwa¿aæ, ¿e wszystko jest
rozwi¹zane. Jest du¿a czêœæ spo³eczeñstwa, która
¿¹da pewnego dzia³ania i oczekuje go od nas. Nie
umiem powiedzieæ, czy to rozwi¹¿e problem na
naszych ziemiach warmiñsko-mazurskich, wroc-
³awskich czy szczeciñskich, ale uwa¿am, ¿e jeœli
s¹ pewne w¹tpliwoœci, to nie nale¿y tego przek³a-
daæ. Trzeba do tego wróciæ.

Obydwa kluby powinny siê w tej sprawie poro-
zumieæ, powinny przeprowadziæ powa¿n¹ debatê
w porozumieniu i pod nadzorem ministerstwa
i zastanowiæ siê, czy rzeczywiœcie jest szansa, aby
te sprawy uregulowaæ. Bo zrobienie czegoœ, co
rzeczywiœcie mo¿e namieszaæ, mo¿e byæ wielkim
problemem w przysz³oœci. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Pan senator Kwiatkowski.

Senator Krzysztof Kwiatkowski:

Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
Jak pañstwo s³usznie zwrócili uwagê, w swoim

wyst¹pieniu skupia³em siê na elementach
zwi¹zanych ze stron¹ prawn¹ tego projektu. Po-
wtórzê jeszcze raz, ¿e absolutnie nie mam ¿a-
dnych w¹tpliwoœci co do intencji wnioskodawców
i chêci rozwi¹zania problemu. Ale skoro pan se-
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nator Idczak mówi o pewnej dzieciêcej naiwnoœci,
to przedstawiê pewne uwarunkowania, które po-
woduj¹, ¿e mam obawy, czy jednak przy najlep-
szej woli pewna doza naiwnoœci nie wystêpuje po
stronie wnioskodawców.

Dlaczego o tym mówiê? Mówimy, ¿e przejêcie
w³asnoœci niemieckiej w Polsce po II wojnie œwia-
towej zosta³o dokonane na podstawie norm gene-
ralnych o charakterze systemowym, norm wyw³a-
szczeniowych i norm szczególnych i odby³o siê to
w sposób kompleksowy i szczegó³owy, a gdy pa-
trzymy na pañstwa regulacjê, widzimy, ¿e ona
mo¿e byæ wykorzystana do potwierdzenia po-
gl¹du przeciwnego, czyli pogl¹du, ¿e zmiany, któ-
re w zakresie prawa w³asnoœci nast¹pi³y na Zie-
miach Odzyskanych i na obszarze Wolnego Mia-
sta Gdañska, i akty prawne o charakterze gene-
ralnym i indywidualnym nie wywo³a³y skutków
prawnych, bo sami mamy co do tego w¹tpliwoœæ.
Zatem do chwili uchwalenia nowej ustawy pañ-
stwo polskie nie by³o w³aœcicielem nieruchomoœci
przejêtych po II wojnie œwiatowej od na przyk³ad
instytucji niemieckich czy od niemieckich w³aœci-
cieli. Mówiê o tym, bo je¿eli my, jako Senat, Izba
Wy¿sza polskiego parlamentu wyra¿amy takie
w¹tpliwoœci, to konsekwencj¹ zaproponowanej
przez pañstwa i ewentualnie przyjêtej regulacji
mog³oby byæ potwierdzenie tezy wypowiadanej
przez niektórych niemieckich prawników, ¿e do
chwili obecnej Niemcy nie utracili w³asnoœci, a je-
dynie zostali wyzuci z tej w³asnoœci w sensie fak-
tycznym, nie zaœ prawnym. Obawiam siê, ¿e pañ-
stwa inicjatywa w³aœnie do tego mo¿e byæ wyko-
rzystana.

I w tym stanie rzeczy nowa ustawa, jako
uchwalona ju¿ pod rz¹dem Europejskiej Konwen-
cji o Ochronie Praw Cz³owieka i Podstawowych
Wolnoœci, z ca³¹ pewnoœci¹, tu nie mamy ¿adnych
w¹tpliwoœci, ¿aden prawnik w tym zakresie nie
bêdzie mia³ w¹tpliwoœci, bêdzie podlegaæ jurys-
dykcji Europejskiego Trybuna³u Praw Cz³owieka,
co jak rozumiem, by³oby zaprzeczeniem celów tej
inicjatywy, o której pañstwo mówicie, i stanowi³o-
by rzeczywiste powa¿ne zagro¿enie interesów za-
równo pañstwa polskiego, jak i w³aœcicieli tych
nieruchomoœci. To jest ca³kowitym zaprzecze-
niem intencji, którymi pañstwo siê kierowaliœcie,
przygotowuj¹c projekt.

Podkreœliæ te¿ wypada, ¿e w drodze ustawy nie
da siê wy³¹czyæ skutecznie jurysdykcji Europej-
skiego Trybuna³u Praw Cz³owieka w jakiejkolwiek
sprawie, bowiem jego kompetencje nie s¹ uregu-
lowane w prawie krajowym. Warto przypomnieæ,
¿e badanie aktów prawnych i procedur, które obo-
wi¹zywa³y w Polsce przed dat¹ uznania przez Pol-
skê jurysdykcji trybuna³u, jest wy³¹czone. I rozu-
miem, ¿e na tym pañstwu zale¿y, ¿e to jest ratio
tempore przepisów kompetencyjnych w tym za-

kresie. Je¿eli pañstwu zale¿y, ¿eby rzeczywiœcie te
rzeczy nie by³y oceniane przez europejski wymiar
sprawiedliwoœci, to tym bardziej byœmy pañstwa
przekonywali, ¿eby tej propozycji nie przedsta-
wiaæ. I tak jak przed chwil¹ powiedzia³ pan sena-
tor Górecki, tu nikt nie wyklucza chêci pracy i roz-
mowy na ten temat, wszyscy jesteœmy powodowa-
ni trosk¹, ¿eby stosunki w³asnoœciowe by³y nie-
wzruszalne. Ale proszê nam uwierzyæ, tak¿e mnie
proszê uwierzyæ, ¿e ta propozycja, któr¹ przedsta-
wiliœcie, jest jednak od strony prawnej zaprzecze-
niem intencji, które wami kierowa³y.

Ja przedstawiam swoje obawy, analizuj¹c to
bez emocji, odk³adam te wszystkie sprawy
zwi¹zane z wypowiedziami, ¿e ktoœ nie chce po-
magaæ ludziom, czy te¿ chce. Wszyscy chcemy po-
magaæ ludziom, wszystkich nas ten problem nur-
tuje, ale bêdê pañstwa przekonywa³, ¿e od strony
prawnej zaproponowaliœcie rozwi¹zanie, które
jest dok³adnie wbrew waszym intencjom.

Dlatego jeszcze raz podkreœlê, ¿e ten projekt,
w³aœnie ze wzglêdu na interesy ludzi na Ziemiach
Odzyskanych, na terenie dawnego Wolnego Mia-
sta Gdañska, jest wbrew waszym intencjom,
wbrew interesom tych w³aœcicieli i wbrew intere-
som pañstwa polskiego. Dziêkujê bardzo.

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

Senator Henryk WoŸniak:
Dziêkujê bardzo.
Panie Marsza³ku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo!
Przeproszê z góry tych z pañstwa, którzy maj¹

w¹tpliwoœci, czy ta dyskusja ma sens, bo ona to-
czy siê trochê, mo¿e nawet wiêcej ni¿ trochê, na
obrze¿ach projektu ustawy, który dzisiaj mamy
przedyskutowaæ, a jutro przyj¹æ.

Pan senator Idczak mówi, ¿e by³ w Görlitz, og-
l¹da³ wystawê i jest pod wra¿eniem tej wystawy.
My nie mamy prawa odmówiæ Niemcom prawa do
troski o w³asne interesy, ale Niemcy nie odmawia-
j¹, nie s³ysza³em o tym, nam prawa do troski o na-
sze interesy. W szeœædziesiêciolecie polskiego Go-
rzowa mia³a miejsce wystawa, w³aœnie wystawa
jubileuszowa, na której by³o wiele rekwizytów, ale
przywo³am dwa: wózek dzieciêcy ze szmacian¹ za-
bawk¹ – uczestnicz¹ca w wernisa¿u tej wystawy
teraz dojrza³a osoba, a wówczas dziewczynka,
30 stycznia 1945 r. ucieka³a z Landsberga an der
Warthe, dzisiaj jest to moje rodzinne miasto Go-
rzów nad Wart¹, w³aœnie w tym wózeczku i z t¹ lal-
k¹, któr¹ przytula³a do siebie, ostatnim po-
ci¹giem, który w przeddzieñ wejœcia Sowietów do
naszego miasta wyje¿d¿a³ z Landsberga ju¿ nie-
mal pod ostrza³em – i ¿arna, które Polacy z Pole-
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sia, Poleszucy jak sami czêsto mówi¹ o sobie,
przywieŸli do niemieckiego dla nich miasta Lan-
dsberga an der Warthe gdzieœ z okolic Piñska.

My nie zabronimy Niemcom otwarcia, zorgani-
zowania Centrum Przeciw Wypêdzeniom, mo¿e-
my domagaæ siê, by to Centrum Przeciw Wypêdze-
niom by³o wierne prawdzie historycznej. Dwa lata
temu w Berlinie jako support Centrum Przeciw
Wypêdzeniom odby³a siê wystawa, która zapo-
wiada³a to, czego mo¿na siê spodziewaæ po Cen-
trum Przeciw Wypêdzeniom. Na tej wystawie by³
prezentowany s³oiczek z grzybami z okolic Gorzo-
wa. Wystawa ta odbi³a siê g³oœnym echem w na-
szym mieœcie i w okolicach. Ten s³oiczek na tej wy-
stawie w Berlinie by³ traktowany niemal jak relik-
wia. Ma on ju¿ szeœædziesi¹t kilka lat.

Oni maj¹ prawo do sentymentu, my mamy pra-
wo nie tylko do sentymentu, ale i do zadbania
o nasze narodowe interesy. Ja czyniê starania,
aby ta wystawa jubileuszowa by³a sta³¹ ekspozy-
cj¹. I nasz¹ odpowiedzi¹ na niemieck¹ troskê
o pamiêæ powinny byæ tego rodzaju sta³e ekspozy-
cje w miastach, w polskich miastach, na polskich
ziemiach zachodnich, pokazuj¹ce exodus ludzi
nie z w³asnej woli z polskich ziem zachodnich, ale
te¿ i exodus z polskich kresów Polaków, którzy
tak¿e nie z w³asnej woli szukali dla siebie nowej
ojczyzny.

Pani senator Arciszewska-Mielewczyk mówi,
¿e ma odwagê. Odwaga stania³a, Pani Senator.
Mam wra¿enie, ¿e pani senator chce nam powie-
dzieæ to, co ma do powiedzenia, a wys³uchaæ ju¿
niespecjalnie. Odwaga stania³a, dzisiaj rozum
jest w cenie. Jeœli pani senator mówi o propozy-
cjach, o m¹drych propozycjach, to ja bardzo pro-
szê o te m¹dre propozycje.

(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk:
Niech pan przedstawi propozycje, jeœli macie lep-
sze. Ma pan lepsze, to niech pan je przedstawi.)

Ale ja o nich nie mówiê, pani o nich mówi, to
proszê o te propozycje.

Pani w swojej wypowiedzi mówi o przypadkach,
o sytuacjach, o krzywdzie. To s¹ jakieœ s³owa wy-
trychy, nie wiadomo do czego, eufemizmy. To nic
nie zmienia w przestrzeni prawnej, nad któr¹ dys-
kutujemy. Jakie przypadki, jakie sytuacje? Bez
analizy sytuacji prawnej mówienie o czymœ w Kê-
dzierzynie-KoŸlu, o czymœ gdzieœ tam do niczego
nie prowadzi. To zamula tylko debatê i odci¹ga
nas od troski o takie uregulowanie spraw, które
bêdzie zapewniaæ poczucie bezpieczeñstwa oby-
watelom polskim.

My mamy oczywiœcie prawo domagaæ siê od
MSWiA – i ja chcia³bym taki wniosek w tej debacie
z³o¿yæ, jeœli on nie spotka siê z w³aœciw¹ reakcj¹,
to z³o¿ê go w oœwiadczeniu senatorskim i bêdê na-
k³ania³ równie¿ innych senatorów do podpisania
oœwiadczenia w tej kwestii – monitoringu rosz-

czeñ obywateli niemieckich w stosunku do nieru-
chomoœci po³o¿onych na obszarze Rzeczypospoli-
tej. Monitoringu wszystkich przypadków, ale
przede wszystkim podstawy prawnej tych rosz-
czeñ, przedmiotu i podstawy prawnej tych rosz-
czeñ. My musimy mieæ œwiadomoœæ, jak mówi³ se-
nator Górecki, skali roszczeñ i zagro¿enia intere-
su mieszkañców Rzeczypospolitej wskutek tych
roszczeñ. To, ¿e ktoœ wyjecha³ przed laty, nie
zrzek³ siê obywatelstwa, nie uregulowano zmian
w ksiêgach wieczystych, nie dosz³o do zasiedzenia
w dobrej czy nawet w z³ej wierze, nie jest wystar-
czaj¹c¹ podstaw¹ do tego, by dyskutowaæ w spo-
sób odpowiedzialny o tak wa¿nym problemie.
A wiêc, jeœli pan minister Wrona jest gotów tej in-
tencji wys³uchaæ, bo jest tu oczywiœcie równie¿
swego rodzaju odpowiedzialnoœæ Ministerstwa
Sprawiedliwoœci, to bardzo proszê. Jeœli nie, to
z takim oœwiadczeniem zwrócê siê do ministra
spraw wewnêtrznych i administracji, byœmy wie-
dzieli, jaka jest skala zagro¿enia, ile jest takich
przypadków, jaka jest podstawa prawna roszczeñ
i czy dyskutujemy o realnych zagro¿eniach, czy
próbujemy z tej mównicy robiæ trampolinê dla
osobistych karier.

Ta ustawa jest potrzebna i przeg³osujmy j¹, Pa-
ni Senator. Ale mówmy jêzykiem konkretów, a nie
ogólników. Dziêkujê bardzo.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Dziêkujê bardzo.
Chcia³abym zapytaæ

przedstawiciela rz¹du,
czy chce jeszcze zabraæ g³os. Tak czy nie?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spra-
wiedliwoœci Zbigniew Wrona: Tak.)

Proszê bardzo. Bardzo proszê pana ministra
Zbigniewa Wronê z Ministerstwa Sprawiedliwo-
œci, podsekretarza stanu, o jeszcze kilka s³ów.
Proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwoœci
Zbigniew Wrona:

Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo!
Absolutnie siê zgadzamy, ¿e nale¿y monitoro-

waæ te wszystkie sprawy. Zreszt¹ informacja, któ-
r¹ pañstwu przedstawi³em, œwiadczy o tym, ¿e
problem jest na bie¿¹co monitorowany. Mam in-
formacjê, ¿e my na bie¿¹co dostajemy te dane.
Rzeczywiœcie, mo¿e nale¿a³oby zrobiæ jeszcze wiê-
ksz¹ statystykê, podzieliæ to na… Ja dokona³em
pewnego podzia³u, przedstawia³em ró¿ne katego-
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rie spraw. Mo¿na to badaæ wieloaspektowo i to
jest robione.

Ale jest ustawa, któr¹ Sejm zmieni³, i to w at-
mosferze zgody pomiêdzy ugrupowaniami polity-
cznymi, w³aœnie o ujawnianiu w ksiêgach wieczy-
stych. I ta ustawa rzeczywiœcie niczemu nie szko-
dzi, a wy³¹cznie pomaga. Bo ma ona wybitnie te-
chniczny, deklaratoryjny charakter, czyli ma
uporz¹dkowaæ to, co jest zaba³aganione, ale nie
tworzy ¿adnych nowych stanów prawnych czy te¿
iluzji i nie mno¿y pytañ, czy aby nie s¹ kreowane
nowe stany. Ka¿de nowe dodanie przepisu, który
mówi³by o tym, ¿e coœ przesz³o na w³asnoœæ, na-
wet je¿eli odwo³ywa³by siê on do ustawodawstwa
polskiego, budzi w¹tpliwoœci. Bo podstawow¹ za-
sad¹ tworzenia prawa jest dodawanie przepisu
tylko wtedy, gdy coœ nowego z niego wynika. Nie
tworzy siê przepisu po to, ¿eby powtarzaæ to, co
ju¿ jest w prawie. To jest podstawowa, kardynal-
na zasada. A ta ustawa w pierwszych dwóch arty-
ku³ach, jak siê dowiedzieliœmy, pan senator An-
drzejewski o tym mówi³, ma charakter deklarato-
ryjny. Je¿eli tak, to nie ma sensu ich tworzyæ. Bo
je¿eli je stworzymy, to od razu powstanie w¹tpli-
woœæ, po co je stworzyliœmy. Skoro je stworzyliœ-
my, to coœ chcieliœmy jednak dodaæ. Ca³kowicie
zgadzam siê z wszystkimi, którzy mówili o tym,
aby problem monitorowaæ. Zreszt¹ powiedzia³em,
co robi minister sprawiedliwoœci.

Zwracam uwagê na to, ¿e ustawa o ujawnianiu,
która zosta³a znowelizowana 30 maja, nak³ada
konkretne obowi¹zki na starostów, na wojewo-
dów i na ministra w³aœciwego do spraw wewnêtrz-
nych i administracji. Je¿eli bêdziemy tworzyæ no-
we prawo w tym samym obszarze, to bêdziemy ne-
gowaæ sens prawa, które zupe³nie niedawno usta-
nowiliœmy. Wykonujmy wiêc to prawo, pochylaj-
my siê nad stosowaniem tych przepisów, które s¹
dobre i rzeczywiœcie tylko poprawiaj¹ sytuacjê.
Dziêkujê bardzo Wysokiej Izbie.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Bardzo dziêkujê, Panie Ministrze.
Poniewa¿ w trakcie debaty zosta³ z³o¿ony wnio-

sek o charakterze legislacyjnym, przypominam,
¿e zgodnie z art. 81 ust. 3 Regulaminu Senatu
drugie czytanie koñczy siê skierowaniem projek-
tu do komisji w celu ustosunkowania siê do zg³o-
szonego w toku dyskusji wniosku.

Stwierdzam, ¿e Senat
skierowa³ projekt usta-

wy o skutkach wygaœniêcia praw rzeczowych na
nieruchomoœciach, które wesz³y w granice Rze-
czypospolitej Polskiej po II Wojnie Œwiatowej, uja-
wnieniu w ksiêgach wieczystych prawa w³asnoœci
Skarbu Pañstwa oraz o zmianie ustawy – Przepisy

wprowadzaj¹ce kodeks cywilny oraz ustawy
o ksiêgach wieczystych i hipotece do Komisji
Ustawodawczej, Komisji Gospodarki Narodowej
oraz Komisji Samorz¹du Terytorialnego i Admini-
stracji Pañstwowej.

Informujê, ¿e g³osowanie przeprowadzimy ra-
zem z g³osowaniami nad pozosta³ymi punktami
porz¹dku obrad.

Dziêkujê bardzo.
Panie i Panowie Senatorowie! Przystêpujemy

do rozpatrzenia punktu siedemnastego po-
rz¹dku obrad: stanowisko Senatu w sprawie
Sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Tele-
wizji z dzia³alnoœci w 2007 r. wraz z Informacj¹
o podstawowych problemach radiofonii i telewizji
w 2007 roku.

Pragnê powitaæ obecnego na posiedzeniu Se-
natu przewodnicz¹cego Krajowej Rady Radiofonii
i Telewizji, pana Witolda Ko³odziejskiego. Witam
pana ministra i osoby towarzysz¹ce.

Przypominam, ¿e zgodnie z art. 12 ust. 1 usta-
wy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji przedstawia
corocznie Sejmowi, Senatowi i prezydentowi
sprawozdanie ze swej dzia³alnoœci za rok poprze-
dzaj¹cy oraz informacjê o podstawowych proble-
mach radiofonii i telewizji. Zgodnie z art. 12 ust. 3
ustawy o radiofonii i telewizji Sejm i Senat uchwa-
³ami przyjmuj¹ lub odrzucaj¹ to sprawozdanie.

Przypominam, ¿e marsza³ek Senatu 2 kwietnia
2008 r. przes³a³ sprawozdanie wraz z informacj¹
o podstawowych problemach radiofonii i telewizji
do Komisji Kultury i Œrodków Przekazu.

Informujê, ¿e komisja, zgodnie z art. 85g ust. 1
Regulaminu Senatu, po rozpatrzeniu sprawozda-
nia Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji przedsta-
wi³a projekt uchwa³y w tej sprawie. Jest on zawar-
ty w druku nr 103S.

Przypominam ponadto, ¿e sprawozdanie Kra-
jowej Rady Radiofonii i Telewizji wraz z informacj¹
o podstawowych problemach zawarte s¹ w druku
nr 103.

Proszê teraz o zabranie g³osu pana przewodni-
cz¹cego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

Bardzo proszê, Panie Ministrze.

Przewodnicz¹cy
Krajowej Rady
Radiofonii i Telewizji
Witold Ko³odziejski:
Szanowna Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo!
Zgodnie z przepisami ustawy o radiofonii i tele-

wizji Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji 31 marca
z³o¿y³a Sejmowi, Senatowi oraz prezydentowi
sprawozdanie z rocznego okresu dzia³alnoœci
wraz z informacj¹ o podstawowych problemach
radiofonii i telewizji w Polsce. Dokumenty te zo-
sta³y równie¿ przekazane prezesowi Rady Mini-
strów, co jest zwi¹zane z ustawowo okreœlonym
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trybem zapoznawania premiera z informacjami
dotycz¹cymi rynku mediów elektronicznych.
W tych dokumentach Krajowa Rada przedstawi³a
sprawozdanie o sposobie realizacji wszystkich za-
dañ ustawowych. W dokumencie pod tytu³em „In-
formacja”… przekazujemy najwy¿szym organom
pañstwa opis podstawowych problemów radiofo-
nii i telewizji w Polsce.

Celem sprawozdania jest udzielenie odpowie-
dzi na pytanie, w jaki sposób i jakimi metodami,
jakimi œrodkami Krajowa Rada Radiofonii i Tele-
wizji jako konstytucyjny organ pañstwa wype³nia
swoje ustawowe zadania dotycz¹ce polskiego ryn-
ku mediów audiowizualnych. Poszczególne czêœci
sprawozdania Krajowej Rady z rocznego okresu
pracy oraz informacji o podstawowych proble-
mach radiofonii i telewizji przedstawiaj¹ kolejne
aspekty naszej dzia³alnoœci. Dokument, który
przedk³adamy Senatowi, jest zatem zapisem prac
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w 2007 r.
i z oczywistych powodów nie ma potrzeby stresz-
czania go Wysokiej Izbie, za to w ka¿dej chwili jes-
tem gotowy odpowiedzieæ Wysokiej Izbie na szcze-
gó³owe pytania dotycz¹ce zakresu zesz³orocznych
dzia³añ Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

Sprawozdanie, zgodnie z sugesti¹ Wysokiej Iz-
by, przedstawiliœmy w postaci bardziej skonden-
sowanej ni¿ bywa³o to w latach poprzednich. Rów-
nie¿ forma informacji jest bardziej skondensowa-
na. Mam nadziejê, ¿e odpowiada to sugestiom
Wysokiej Izby, które zosta³y zg³oszone podczas
omawiania sprawozdania w zesz³ym roku.

Proszê pañstwa, rynek medialny jest wyj¹tko-
wo dynamiczny i to nie tylko z powodu postêpu te-
chnicznego i rozwoju nowych technologii. Niektó-
re wydarzenia, czasem niezwykle wa¿ne z punktu
widzenia rynku medialnego, mia³y miejsce ju¿ po
okresie, do którego odnosi siê nasze sprawozda-
nie, dlatego te¿ nie s¹ one uwzglêdnione w tych
dokumentach ze wzglêdu na dostosowanie siê
do ustawowo wskazanej cezury czasowej. Te dy-
namiczne procesy, które zachodzi³y ju¿ w tym
roku, to g³ównie procesy zwi¹zane z prób¹ kon-
wersji analogowo-cyfrowej, jeœli chodzi o nada-
wanie telewizyjne. Oczywiœcie na te pytania te¿
mogê odpowiedzieæ, ale te zagadnienia nie zna-
laz³y siê ani w naszym sprawozdaniu, ani w in-
formacji.

Proszê pañstwa, po wstêpnym krótkim zaryso-
waniu t³a pragn¹³bym siê odnieœæ w kilku pun-
ktach do samego sprawozdania. Otó¿ ustawa zo-
bowi¹zuje Krajow¹ Radê Radiofonii i Telewizji do
takich dzia³añ, jak w szczególnoœci podejmowanie
rozstrzygniêæ w sprawach koncesji, sprawowanie
kontroli dzia³alnoœci nadawców, organizowanie
badañ treœci i odbioru programów radiowych i te-
lewizyjnych, okreœlenie wysokoœci op³at abona-
mentowych, organizowanie i inicjowanie

wspó³pracy z zagranic¹ w dziedzinie radiofonii
i telewizji. Wymieniam te zadania, poniewa¿ bar-
dzo czêsto dyskusja dotycz¹ca sprawozdania
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji ogranicza siê
do mediów publicznych, a jest to jeden z kilku ele-
mentów dzia³alnoœci Krajowej Rady.

A¿eby pokazaæ najwa¿niejsze aspekty dzia³al-
noœci Krajowej Rady, uwzglêdniliœmy w sprawo-
zdaniu nie tylko ustawowe zobowi¹zania, ale od-
nieœliœmy siê tak¿e do zadañ wynikaj¹cych
wprost z konstytucji. Przedstawiamy wiêc infor-
macje dotycz¹ce polityki pañstwa w dziedzinie ra-
diofonii i telewizji, tak¿e te dotycz¹ce przygotowa-
nia nowych regulacji prawnych, realizacji usta-
wowych delegacji do wydawania aktów wykonaw-
czych, do opiniowania projektów ustaw, do udzia-
³u Krajowej Rady w pracach ró¿nych instytucji
dzia³aj¹cych na rynku medialnym, czêsto insty-
tucji miêdzynarodowych, w których bardzo akty-
wnie pracowaliœmy w 2007 r. Ja przypominam, ¿e
to jest rok, w którym wchodzi w ¿ycie nowa dyrek-
tywa europejska o audiowizualnych us³ugach
medialnych.

Proszê pañstwa, pragnê zwróciæ uwagê Wyso-
kiej Izby na rozdzia³ II sprawozdania, który w ca³o-
œci poœwiêcony jest dzia³alnoœci Krajowej Rady
w zakresie udzielania koncesji, koncesji na roz-
powszechnianie programów radiowych i telewi-
zyjnych, a tak¿e koncesji na rozprowadzanie pro-
gramów w sieciach kablowych. Zawarte tu zesta-
wienie decyzji, porównania, tabele, wyliczenia,
wykresy dotycz¹ce udzielonych koncesji œwiad-
cz¹ o tym, jak bogaty i nadal dynamiczny jest pro-
ces koncesyjny. Mówiê o tym dlatego, ¿e dzisiaj
coraz czêœciej mówi siê o wyczerpaniu zasobów
czêstotliwoœci, o tym, ¿e procedury koncesyjne
w³aœciwie s¹ ju¿ niepotrzebne, bo nie ma czego
koncesjonowaæ. Te nasze suche zestawienia
œwiadcz¹ o tym, jak ci¹gle dynamiczny jest ten ry-
nek. Nie dotyczy to tylko i wy³¹cznie przyznawa-
nia nowych koncesji, ale szczególnie tych elemen-
tów procesu, które zwi¹zane s¹ z przesuniêciami
koncesji obecnie obowi¹zuj¹cych, ju¿ wydanych,
bo potem nastêpuje grupowanie, sieciowanie,
tworzenie nowych struktur programowych.

Proszê pañstwa, omawiaj¹c nasze tegoroczne
sprawozdanie, pragnê te¿ podkreœliæ, ¿e zawiera
ono, jak co roku, rozbudowane informacje o kon-
troli dzia³alnoœci nadawców. To s¹ informacje,
które dotycz¹ kontroli w zakresie dzia³alnoœci
programowej, jak chocia¿by ta zwi¹zana z ochro-
n¹ ma³oletnich, ale tak¿e kontroli w zakresie dzia-
³alnoœci reklamowej i sponsorskiej, zarówno na-
dawców publicznych, jak i nadawców koncesjo-
nowanych. W rozdziale IV przedstawi³em wykaz
decyzji wydanych w zwi¹zku z naruszeniem prze-
pisów reguluj¹cych sprawy reklamy i sponsorin-
gu, a nasze monitoringi wykazuj¹ w zasadzie ka¿-
de przekroczenie limitu czasu reklamowego, na-
wet te kilkusekundowe.
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Te kwestie s¹ regulowane nie tylko przez nasz¹
ustawê, ale s¹ tak¿e bardzo szczegó³owo okreœlone
przez prawodawstwo europejskie. Dlaczego teraz
zwracamna touwagê?Dlatego ¿e2007r. to jest rów-
nie¿ rok, w którym Komisja Europejska przeprowa-
dzi³a szczegó³owy i bardzo obszerny monitoring pro-
gramów telewizyjnych w Polsce, programów telewizji
publicznej, TVN i Polsat, pó³roczny monitoring pod
k¹tem zasad dotycz¹cych stosowania reklamy. Z te-
go monitoringu wynika pewien wniosek, otó¿ taki, ¿e
nasza ustawa, nasze normy i regulacje s¹ inaczej in-
terpretowane przez polskie prawodawstwo, a inaczej
przez prawodawstwo europejskie. Krótko mówi¹c,
powsta³ tu bardzo powa¿ny spór i pojawi³ siê zarzut,
¿e nasza ustawa w kwestiach dotycz¹cych reklamy
sponsorskiej, sponsoringu, oznaczenia produktów
sponsorów jest niezgodna z prawem unijnym. To po-
stêpowanie toczy siê w Komisji Europejskiej, jest to
postêpowanie z 2007 r. i na efekt pewnie bêdziemy
musieli jeszcze poczekaæ, ale mo¿e to byæ dosyæ po-
wa¿ne zagadnienie, z którym bêdzie siê musia³a
zmierzyæ tak¿e Wysoka Izba.

Omawiaj¹c nasze tegoroczne sprawozdanie,
pragnê te¿ podkreœliæ, ¿e – jak co roku – zawiera ono
rozbudowane informacje o podziale op³at abona-
mentowych pomiêdzy spó³ki publicznej radiofonii
i telewizji i o poziomie wp³ywu tych op³at, s¹ to op³aty
abonamentowe i pozaabonamentowe. W tym roz-
dziale znajduj¹ siê bardzo szczegó³owe analizy nie
tylko ubieg³orocznych wp³ywów abonamentowych,
ale tak¿e tego, jak siê one kszta³towa³y w poszczegól-
nychokresachwstosunkudo2006r. I tak, trzypier-
wsze kwarta³y ubieg³ego roku by³y lepsze od trzech
pierwszychkwarta³ówroku2006,odnotowaliœmy tu
wzrost wp³ywów abonamentowych, za³amanie na-
st¹pi³o w IV kwartale 2007 r. Spadek wp³ywów abo-
namentowych w ostatnim kwartale 2007 r. niestety
przeniós³ siê tak¿e na rok 2008, który jednak nie na-
le¿y do okresu objêtego sprawozdaniem, wiêc nie za-
mieszczaliœmy danych na ten temat.

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji nie tylko
ustala wysokoœæ op³at abonamentowych, ale
przede wszystkim rozdziela œrodki uzyskane
z abonamentu pomiêdzy spó³ki mediów publicz-
nych. W czêœci sprawozdania dotycz¹cej abona-
mentu podajemy informacjê na temat tego, jak
ten podzia³ nastêpowa³. Podzia³ ten sukcesywnie
siê zmienia³, jeœli chodzi o stosunek kwot rozdzie-
lanych pomiêdzy telewizjê publiczn¹ i spó³ki ra-
diofonii publicznej, zmienia³ siê na korzyœæ radio-
fonii publicznej, co by³o te¿ prób¹ ³agodzenia
skutków realnego spadku op³at abonamento-
wych. Znajduje to równie¿ odzwierciedlenie w po-
dziale œrodków abonamentowych na 2008 r. Kra-
jowa Rada jest zobowi¹zana dokonaæ tego podzia-
³u do koñca czerwca, a wiêc pieni¹dze abonamen-
towe na 2008 r. s¹ ju¿ podzielone i w tej chwili nie
da siê tego zmieniæ, chyba ¿e wejdzie w ¿ycie no-

welizacja ustawy abonamentowej, bo tam taka
mo¿liwoœæ jest zagwarantowana. Tak¿e do koñca
czerwca tego roku Krajowa Rada musi podzieliæ
œrodki abonamentowe na rok 2009, a bez uwzglê-
dnienia skutków nowelizacji szacuje siê, ¿e wp³y-
wy abonamentowe bêd¹ o oko³o 250 milionów z³
ni¿sze ni¿ zak³ada³a prognoza, wed³ug tego sza-
cunku wp³ywy wynios¹ oko³o 650 milionów z³.

Szanowni Pañstwo, poniewa¿ dzisiaj nast¹pi³o
przyspieszenie prac Senatu i zosta³em na to po-
siedzenie wezwany, mo¿na powiedzieæ, w przy-
spieszonym trybie, wiêc proszê mi wybaczyæ mój
bardziej roboczy strój, ale chcia³bym powiedzieæ,
¿e w³aœnie trwa³o posiedzenie Krajowej Rady,
podczas którego omawialiœmy g³ównie sposób po-
dzia³u abonamentu na 2009 r. Wed³ug danych,
wed³ug naszych prognoz owe 250 milionów z³ to
jest realny ubytek, z którym nale¿y siê liczyæ
w przysz³ym roku, jest to ubytek, który – powta-
rzam – nie uwzglêdnia skutków nowelizacji usta-
wy abonamentowej, wynika on po prostu ze spad-
ku œci¹galnoœci abonamentu.

Staraj¹c siê nie dopuœciæ do utraty p³ynnoœci fi-
nansowej, czyli upadku radiofonii publicznej, zdecy-
dowaliœmy czy zdecydujemy, bo to posiedzenie w³aœ-
nie trwa, o innym podziale abonamentu na 2009 r.
Telewizja publiczna otrzyma nie, tak jak wczeœniej,
prawie 60% œrodków, lecz poni¿ej 50%, co uchroni,
mam nadziejê, Polskie Radio i spó³ki regionalne Pol-
skiego Radia przed drastycznymi ciêciami i utrat¹
p³ynnoœci finansowej. Jednoczeœnie musimy sobie
zdawaæ sprawê, i my sobie zdajemy sprawê z tego, ¿e
telewizja publiczna otrzyma w przysz³ym roku
o 200 milionów z³ mniej, wp³yw abonamentowy do
telewizji publicznejbêdzienapoziomie trzystukilku-
dziesiêciumilionów,cowprzychodach telewizji pub-
licznej bêdzie stanowi³o zaledwie 14%.

Proszê pañstwa, chcia³bym poœwiêciæ jeszcze
kilka zdañ drugiemu dokumentowi, czyli infor-
macji o podstawowych problemach radiofonii i te-
lewizji, który w odró¿nieniu od sprawozdania
wprowadza znacznie szerszy horyzont przy ocenie
zmian zachodz¹cych na rynku medialnym. Zmia-
ny zachodz¹ nieprzerwanie, chocia¿by to, proszê
pañstwa, ¿e ca³y czas roœnie pozycja sektora tele-
wizji satelitarnej i kablowej. Jeœli rok wczeœniej
by³a to pozycja porównywalna z pozycj¹ takiej sta-
cji, jak TVN, to dzisiaj pozycja tego sektora jest po-
równywalna z pozycj¹ Programu 2 Telewizji Pol-
skiej. Na rynku telewizyjnym nadal wiod¹ce s¹
cztery programy, na pocz¹tku TVP1, który jest
zdecydowanym liderem z ponaddwudziestopro-
centowym udzia³em w rynku, póŸniej TVP2, na-
stêpnie nadawca komercyjny, w tym roku jest to
Polsat, który wyprzedzi³ TVN, póŸniej TVN, a po-
tem dopiero kana³y tematyczne, wœród których
najwa¿niejsz¹ pozycjê zajmuje TVP3, kana³, który
dopiero w ostatnim kwartale ubieg³ego roku prze-
kszta³ci³ siê w program informacyjny. Tak ¿e dane
dotycz¹ce programu TVP3 s¹ danymi, przy inter-
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pretacji których trzeba braæ pod uwagê to, ¿e trzy
kwarta³y to by³a inna propozycja programu regio-
nalnego, a dopiero ostatni kwarta³ to jest propozy-
cja pasma wspólnego programu informacyjnego
z podzia³em na pasma regionalne.

W naszym opracowaniu przedstawiamy te¿
analizê danych dotycz¹cych widowni telewizyjnej
i audytorium radiowego. Mo¿na tu zaobserwowaæ
miêdzy innymi fakt, ¿e telewizyjny nadawca publi-
czny ma bardziej zrównowa¿on¹ pod wzglêdem
wiekowym grupê odbiorców i ma on lepsz¹ ofertê
dla widzów z wy¿szym wykszta³ceniem. Tak samo
kszta³tuje siê to w innych pañstwach europej-
skich, gdy¿ miêdzy innymi na tym ma polegaæ ofer-
ta nadawców publicznych. Tak¿e oferta radia pub-
licznego zdecydowanie odró¿nia siê od oferty radia
komercyjnego, w którym dominuje muzyka prze-
platana serwisami informacyjnymi. Wszystkie in-
ne formy radiowe, takie jak s³uchowisko, teatr, s¹
prawie wy³¹czn¹ domen¹ radia publicznego.

Pragnê te¿ podkreœliæ, ¿e nasze dokumenty koñ-
cz¹ siê zestawieniem postulatów dotycz¹cych
zmian legislacyjnych, bo z naszych doœwiadczeñ
oraz ze sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii
i Telewizji wynika jedno: polski rynek audiowizual-
ny nie jest rynkiem przeregulowanym, jest raczej
rynkiem niedoregulowanym, jest niejasny, niejas-
ne s¹ kompetencje i obowi¹zki nadawców, co nie
s³u¿y stabilnoœci biznesowej samych nadawców.
Wierzê te¿, proszê pañstwa, ¿e nasze prawne suge-
stie i postulaty poparte doœwiadczeniem zostan¹
rozwa¿one i wykorzystane. Tak jak ju¿ zaznacza-
³em na wstêpie, Krajowa Rada Radiofonii i Telewiz-
ji oczywiœcie deklaruje swoj¹ gotowoœæ do ucze-
stniczenia we wszystkich pracach dotycz¹cych
przygotowania kompleksowego prawa regulacyj-
nego, wszechstronnie i nowoczeœnie obejmuj¹cego
polski rynek mediów audiowizualnych.

Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo! W imieniu Krajo-
wej Rady Radiofonii i Telewizji chcê zapewniæ Wy-
sok¹ Izbê, ¿e z³o¿one sprawozdanie rzetelnie,
choæ staraliœmy siê to uczyniæ w jak najkrótszej
formie, oddaje pe³ny zakres zadañ podejmowa-
nych przez KRRiT.

Tak wiêc z mocnym przekonaniem zwracam siê
do Wysokiej Izby o przyjêcie sprawozdania z prac
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji za rok 2007
oraz informacji o podstawowych problemach ra-
diowych i telewizyjnych, a wszelkie w¹tpliwoœci
jestem gotowy wyjaœniæ w toku dyskusji. Dziêkujê
bardzo za uwagê. (Oklaski)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Bardzo dziêkujê, Panie Ministrze.
Zgodnie z art. 44 ust. 6 Regulaminu Senatu

proszê tu zostaæ, bo s¹dzê, ¿e… Pragnê zapytaæ,

czy ktoœ z pañstwa senatorów chce zg³osiæ z miej-
sca trwaj¹ce nie d³u¿ej ni¿ minutê – i proszê
o przestrzeganie tego czasu – zapytania do pana
przewodnicz¹cego, zwi¹zane z omawianym pun-
ktem porz¹dku obrad.

Przypominam, ¿e zgodnie z art. 80… A nie, te-
raz bêd¹ zapytania, przepraszam bardzo.

Czy pañstwo chcieliby zadaæ pytania?
Bardzo proszê, pan senator Gruszczyñski, nie,

pan Skurkiewicz, przepraszam bardzo, pan sena-
tor Skurkiewicz.

Senator Wojciech Skurkiewicz:
Dziêkujê bardzo.
Pani Marsza³ek, oczywiœcie pytanie skierujê do

pana ministra, ale chcia³bym jeszcze, aby pani
marsza³ek doprecyzowa³a, czy bêdzie równie¿
mo¿liwoœæ zadania pytañ sprawozdawcy komisji.

(Wicemarsza³ek Krystyna Bochenek: Przedsta-
wienie Senatowi sprawozdania komisji przewi-
dziane jest po wyst¹pieniu pana ministra.)

Aha, rozumiem.
Panie Ministrze, sprawozdanie z dzia³alnoœci

Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w 2007 r. to
bardzo obszerny i wa¿ny dokument. Ja chcia³bym
jednak prosiæ pana ministra o pewne doprecyzo-
wanie. Pan tylko wspomnia³ o wp³ywach abona-
mentowych, porównuj¹c je do wp³ywów z ro-
ku 2006. Czy mo¿e pan przybli¿yæ podzia³ tych
wp³ywów na poszczególne kwarta³y i powiedzieæ,
jak to siê przedstawia³o kwotowo, jakie by³y pro-
gnozy, je¿eli chodzi o ca³y rok, szczególnie o IV
kwarta³, jak to zosta³o zrealizowane i jak to siê mia-
³o w stosunku do roku 2006? Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dziêkujê.
Czy pan minister odpowie na to pytanie? Szuka

pan danych, tak?
(Przewodnicz¹cy Krajowej Rady Radiofonii i Te-

lewizji Witold Ko³odziejski: Szukam danych, ¿eby
odpowiedzieæ konkretnie. Je¿eli w tej chwili pana
senatora…)

(Senator Wojciech Skurkiewicz: Panie Ministrze,
ale proszê te¿ siê skupiæ na tym, co by³o przyczyn¹
spadku wp³ywu z op³at abonamentowych.)

Chce pan us³yszeæ, ¿e jest Ÿle.
Proszê.

Przewodnicz¹cy
Krajowej Rady
Radiofonii i Telewizji
Witold Ko³odziejski:
Szanowni Pañstwo, ja jako przewodnicz¹cy

Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w sprawozda-
niu zamieszczam oczywiœcie suche liczby, kon-
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krety. Sytuacja wygl¹da w ten sposób, ¿e w ostat-
nich latach mieliœmy do czynienia z nieznacznym
wzrostem œci¹galnoœci op³at abonamentowych.
Tak by³o równie¿ w roku 2007. Przez pierwsze trzy
kwarta³y obserwowaliœmy wzrost. Nie by³ to jakiœ
wielki, znaczny wzrost, ale tendencja ta by³a na
tyle sta³a, ¿e mogliœmy rozdysponowaæ wiêcej
œrodków, ni¿ przewidywaliœmy w roku 2006. Dla-
tego spó³ki dosta³y wyrównania, dosta³y wiêcej
pieniêdzy. W ostatnim kwartale 2007 r. nast¹pi³
dramatyczny spadek, za³amanie, a w I i II kwarta-
le 2008 r. ta tendencja siê utrzymuje.

Uwa¿am, ¿e mia³a na to wp³yw, bezpoœredni
wp³yw – takie jest równie¿ stanowisko Krajowej
Rady Radiofonii i Telewizji, dlatego mogê o tym
mówiæ, stanowisko przedstawione przy okazji te-
gorocznego podzia³u wp³ywów abonamentowych
– dyskusja, publiczna dyskusja, równie¿ deklara-
cje polityczne o planach likwidacji abonamentu.
Mamy sygna³y od osób, które rezygnuj¹ z op³aty
abonamentowej, uwa¿aj¹c, ¿e abonament zosta³
ju¿ zlikwidowany, zniesiony. Zg³aszaj¹ siê osoby,
które chc¹ wyrejestrowywaæ odbiorniki na pod-
stawie przeczytanych czy zas³yszanych w me-
diach informacji o likwidacji abonamentu. St¹d
uwa¿amy, ¿e takie zapowiedzi, taki ton dyskusji
mia³ bezpoœredni wp³yw na tendencje, które nie-
stety utrzymuj¹ siê równie¿ w tym roku. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dziêkujê bardzo.
Czy ktoœ ma jeszcze pytania?
Pani senator Fetliñska, potem pan senator Ry-

szka, a nastêpnie pan senator Skurkiewicz.
Proszê, pani senator Fetliñska.

Senator Janina Fetliñska:
Dziêkujê bardzo.
Tak króciutko. To pytanie nie dotyczy sprawo-

zdania z tego roku. Jak w tym roku wygl¹da sy-
tuacja, jeœli chodzi o abonament?

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
To jest sprawozdanie za ubieg³y rok, Pani Se-

nator.
(Senator Janina Fetliñska: Po prostu dla bie-

¿¹cego roku ta sytuacja te¿ jest istotna i wydaje
mi siê…)

Tak, ale my omawiamy sprawy dotycz¹ce ze-
sz³ego roku. Przedmiotem naszej debaty jest spra-
wozdanie Krajowej Rady z rocznego okresu dzia-
³alnoœci za rok 2007.

(Senator Janina Fetliñska: Zgadza siê, ale cho-
dzi o tendencjê.)

Oczywiœcie, jeœli pani chce rozmawiaæ na ten
szeroki temat, czyli o wspó³czesnoœci, to proszê.
Ale, Szanowni Pañstwo Senatorowie, mówimy
o roku 2007, przypominam. Taki jest w tej chwili
przedmiot naszej rozmowy.

(Senator Janina Fetliñska: Zgadza siê. Przepra-
szam, mogê? Chcia³abym us³yszeæ, jak wygl¹da
to w tej chwili, jeœli chodzi o tendencjê.)

(G³os z sali: Pytania te¿ s¹ tendencyjne.)
Pani Senator, bardzo proszê. Jeœli pani chce

us³yszeæ…
Ale prosi³abym, ¿eby pañstwo senatorowie

skoñczyli pytania dotycz¹ce bie¿¹cych spraw, bo
omawiamy sprawy zesz³ego roku. Trzymajmy siê
przedmiotu naszego spotkania, obrad plenarnych.

Proszê bardzo.

Przewodnicz¹cy
Krajowej Rady
Radiofonii i Telewizji
Witold Ko³odziejski:
Wysoka Izbo, jeœli chodzi o nasze tegoroczne

szacunki – bo oczywiœcie, dopóki rok nie jest za-
koñczony, nie mamy dok³adnych bilansów – to
nie bêdê wchodzi³ w szczegó³y. Je¿eli bêdzie taka
potrzeba, to jest dyrektor ekonomiczny Krajowej
Rady, który mo¿e bardzo szczegó³owo odpowie-
dzieæ na te pytania. Prawie 150 milionów mniej
w tym roku, 250 milionów mniej w przysz³ym roku.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dobrze.
Teraz chcia³ zadaæ pytanie pan senator Ryszka,

potem pan senator Skurkiewicz i pan senator
Massalski, dobrze.

Proszê bardzo, Panie Senatorze.
Mówimy o roku 2007, przypominam.

Senator Czes³aw Ryszka:
Dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Mam takie pytanie. Problemem najbli¿szej

przysz³oœci jest cyfryzacja mediów. Jak w ubieg-
³ym roku kszta³towa³a siê praca nad tym proble-
mem w Krajowej Radzie?

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Panie Przewodnicz¹cy, proszê ju¿ nie schodziæ,

proszê ju¿ tu staæ, w tym miejscu.

Przewodnicz¹cy
Krajowej Rady
Radiofonii i Telewizji
Witold Ko³odziejski:
W 2007 r. Krajowa Rada uczestniczy³a w zespo-

le miêdzyresortowym przy Ministerstwie Infra-

14. posiedzenie Senatu w dniu 25 czerwca 2008 r.
60 Stanowisko Senatu w sprawie Sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dzia³alnoœci w 2007 r.…

(przewodnicz¹cy W. Ko³odziejski)



struktury. Zosta³ tam opracowany plan przejœcio-
wy, plan konwersji. Ten plan zosta³ wypracowa-
ny, zosta³y okreœlone parametry techniczne, miê-
dzy innymi system kompresji, co by³o dosyæ klu-
czowym zadaniem przy wypracowaniu tego planu
przejœcia. Powiem tylko tyle, ¿e Krajowa Rada by³a
zaproszona do zespo³u miêdzyresortowego, bo to
ministerstwo prowadzi te prace. Zarówno poprze-
dni, jak i obecny minister w³aœciwie zakoñczy³
dzisiaj, na tym etapie, prace w 2008 r. Dwa urzê-
dy, Krajowa Rada wspólnie z Urzêdem Komunika-
cji Elektronicznej, próbuj¹ wprowadziæ przynaj-
mniej pierwszy etap konwersji cyfrowej w ¿ycie,
czyli og³osiæ konkurs na drugi multipleks cyfro-
wy, a pierwszy multipleks cyfrowy rozdyspono-
waæ wœród dotychczasowych nadawców, ewen-
tualnie jeszcze dokonaæ pewnych uzgodnieñ i byæ
mo¿e uruchomiæ czêœciowo trzeci multipleks cyf-
rowy. To s¹ ju¿ dzia³ania tylko i wy³¹cznie Krajo-
wej Rady Radiofonii i Telewizji oraz Urzêdu Komu-
nikacji Elektronicznej. Nie ma ustawy cyfryzacyj-
nej. Dwie komisje sejmowe, kultury i infrastruk-
tury, postanowi³y, ¿e zajm¹ siê tym problemem,
w po³owie lipca ma to stan¹æ na posiedzeniu ko-
misji. Jednak wobec braku ustawy, wobec braku
jakichkolwiek rozstrzygniêæ my po prostu bêdzie-
my og³aszali konkurs.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dziêkujê bardzo.
Raz jeszcze przypominam, ¿e rozwa¿amy, oma-

wiamy stanowisko Senatu w sprawie sprawozda-
nia KRRiT z dzia³alnoœci w 2007 r.

Bardzo proszê, pan senator Skurkiewicz.

Senator Wojciech Skurkiewicz:
Moje pytania dotycz¹ 2007 r.
Panie Ministrze! W zesz³ym roku rozgorza³a bar-

dzo burzliwa dyskusja na temat misyjnoœci pro-
gramów radiofonii publicznej i telewizji publicznej.
Jaka jest ta misja w przypadku realizowanych pro-
gramów? Czy s¹ realizowane programy misyjne?

Chcia³bym uzyskaæ informacjê, jak Krajowa
Rada Radiofonii i Telewizji ocenia sytuacjê, która
by³a szeroko komentowana, miêdzy innymi przez
liderów Platformy Obywatelskiej. Jak z formalno-
prawnego punktu widzenia, jak z punktu widze-
nia KRRIT przedstawia siê ta sprawa, je¿eli chodzi
o misyjnoœæ, o realizacjê programów misyjnych
przez telewizjê publiczn¹ i Polskie Radio?

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Myœlê, ¿e to wszystko jest w sprawozdaniu.

Wierzê g³êboko, ¿e pan je przeczyta³.

(Senator Wojciech Skurkiewicz: Pani Marsza-
³ek, ja pytam pana ministra.)

Ja wiem, ¿e pan pyta, ale myœlê, ¿e ma pan tê
wiedzê, bo to wszystko jest tam zawarte. Ale oczy-
wiœcie…

(Senator Wojciech Skurkiewicz: Byæ mo¿e, ale
chcê j¹ ugruntowaæ i poszerzyæ.)

…pan minister mo¿e siêgn¹æ do tych materia³ów.
(Senator Wojciech Skurkiewicz: Jeœli mo¿na, Pani

Marsza³ek, to jeszcze jednopytanie…Czyzachwilê?)
(Senator Barbara Borys-Damiêcka: To by³o na

posiedzeniu komisji i pan senator to wie.)
Pan senator jako cz³onek komisji to wie, ale jeœli

chce to jeszcze raz us³yszeæ, to prosimy uprzejmie.
(Senator Wojciech Skurkiewicz: Nie, nie, bo

chcia³bym…)
Szanowni Pañstwo, s³uchamy odpowiedzi.

Przewodnicz¹cy
Krajowej Rady
Radiofonii i Telewizji
Witold Ko³odziejski:
Proszê pañstwa, tutaj bym odsy³a³ nie tyle do

sprawozdania, co do informacji, poniewa¿ w jed-
nym z rozdzia³ów s¹ zestawienia programowe, na
takich wykresach. Pokazuj¹, jaka jest zawartoœæ
programowa telewizji publicznej, pierwszego i dru-
giego programu, TVP Polonia. Bardzo ciekawe s¹
analizy dotycz¹ce kana³ów tematycznych, o któ-
rych nie mo¿emy zapominaæ, takich jak TVP Histo-
ria, TVP Kultura. S¹ te¿ zestawienia na stronie 92,
dotycz¹ce struktur gatunkowych programów tele-
wizji komercyjnej, chocia¿by Polsatu, TVN…

Senator Wojciech Skurkiewicz:
Pani Marsza³ek, Panie Ministrze, przepraszam,

jeœli mogê…
Panie Ministrze, ja to wiem, mam tê wiedzê, ale

mnie chodzi o pana zdanie, o pana opiniê. By³a
burzliwa dyskusja na ten temat w 2007 r., nie zo-
stawiono suchej nitki na zarz¹dzie Polskiego Ra-
dia, zarz¹dzie telewizji publicznej.

I ja chcê od pana uzyskaæ informacjê, jakie jest
pana zdanie w tej sprawie: czy ta misja by³a reali-
zowana, czy nie by³a realizowana? O tym
chcia³bym pos³uchaæ.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Bardzo proszê, Panie Ministrze.
Jasno pan siê wyrazi³, Panie Senatorze.

Przewodnicz¹cy
Krajowej Rady
Radiofonii i Telewizji
Witold Ko³odziejski:
Pierwsza rzecz zwi¹zana z misj¹ dotyczy spra-

wozdania. Wydawanie pieniêdzy, przede wszyst-
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kim chodzi o abonament, który jest przekazywany
spó³kom mediów publicznych, jest szczegó³owo
analizowane przez nasze departamenty, a póŸniej
tak¿e przez Komisjê Europejsk¹. Tak ¿e sposób
rozliczania ka¿dej z³otówki, która jest przezna-
czana z abonamentu, jest bardzo dok³adny i prze-
jrzysty, bo to pomoc publiczna i Komisja Europej-
ska jest na to szczególnie uwra¿liwiona. Jeœli po-
równamy ofertê strukturaln¹, programow¹, to po
prostu wystarczy popatrzeæ na s³upki. Widaæ, ¿e
zupe³nie inne zadania ma telewizja publiczna,
a inne telewizja komercyjna. Popatrzmy na struk-
turê udzia³ów programowych. Udzia³ filmu fabu-
larnego i rozrywki w takich programach jak Polsat
czy TVN to jest prawie 75% programu, natomiast
w telewizji publicznej jest tego du¿o, du¿o mniej
i s¹ jeszcze zupe³nie inne gatunki telewizyjne rea-
lizowane przez tê telewizjê. To jest jedno.

Jeœli chodzi radio, to nie bêd¹ to tylko s³upki.
W ka¿dej chwili mo¿na to oceniæ, przede wszyst-
kim s³uchaj¹c dowolnej stacji radia publicznego.
S³ychaæ, ¿e jest to zupe³nie inna oferta ni¿ w przy-
padku radia komercyjnego. W radiu komercyj-
nym dominuje muzyka, zajmuje nawet do 80%
czasu antenowego, muzyka klasyfikowana
w okreœlonych formatach muzycznych. Takie ga-
tunki jak reporta¿ radiowy czy s³uchowisko radio-
we s¹ gatunkami praktycznie nieistniej¹cymi
w radiu komercyjnymi, natomiast w radiu publi-
cznym one bardzo dobrze siê rozwijaj¹, tak samo
jak programy dla dzieci, które s¹ w tej chwili pro-
dukowane tylko i wy³¹cznie przez radio publiczne.
Mój g³os nie jest g³osem politycznym w obronie me-
diów publicznych, jest to zwyk³a analiza, oczywista
analiza danych programowych.

Pytanie z ostatniej chwili. Dziennikarze do
mnie dzwoni¹, pytaj¹c, czy TVN w wiêkszym stop-
niu wype³nia misjê publiczn¹, produkuj¹c film
dokumentalny. Chodzi o ostatni film dokumen-
talny wyprodukowany przez TVN. To zestawienie
mówi samo za siebie. Takie stacje komercyjne jak
TVN produkuj¹ jeden, dwa, trzy filmy dokumen-
talne w roku, a telewizja publiczna wyproduko-
wa³a takich filmów ponad osiemset.

Senator Krystyna Bochenek:

Panie Przewodnicz¹cy – pozwol¹ pañstwo se-
natorowie, ¿e teraz ja zadam pytanie à propos mi-
sji – ciekawa jestem, jak pan ocenia wype³nianie
misji w mediach, jeœli chodzi o promocjê, o upo-
wszechnianie kultury i troskê o jêzyk polski. Ale
chodzi mi nie o reporta¿e mówi¹ce o literaturze
itd., tylko o programy, które mówi³yby o trosce
o jêzyk polski w publicznym radiu, w publicznej
telewizji w 2007 r. Niech pan tego nie szuka. Nie
ma tego.

Przewodnicz¹cy
Krajowej Rady
Radiofonii i Telewizji
Witold Ko³odziejski:

Pani Senator, ja nie mam tego co szukaæ, bo to
jest pytanie bardzo szczegó³owe. Musia³bym siê
odnieœæ do jakichœ konkretnych programów, re-
lacji zarówno w radiu, jak i w telewizji. Mogê po-
wiedzieæ tak: jeœli chodzi o programy radiowe, to
sytuacja jest, moim zdaniem, oczywista. Wystar-
czy pos³uchaæ propozycji radiowej Jedynki czy
Dwójki, która jest programem stuprocentowo
misyjnym. Jeœli chodzi o telewizjê publiczn¹, to
oczywiœcie wiem, jaki jest kontekst tego pytania.
Ale telewizja publiczna jednak uczestniczy³a…

(Wicemarsza³ek Krystyna Bochenek: Nie znalaz-
³am odpowiedzi…)

…w projektach inicjowanych przez Senat, doty-
cz¹cych jêzyka polskiego. Jesteœmy po wspólnych
rozmowach i wiemy, ¿e jest zaplanowana kontyna-
cja w latach 2008 i 2009. Oczywiœcie mogê odpo-
wiedzieæ szczegó³owo na to pytanie, ale tylko na
piœmie, bo to wymaga bardzo skrupulatnej anali-
zy.

Senator Krystyna Bochenek:

Mam tak¹ analizê i gdyby pan potrzebowa³, mo-
gê j¹ panu dostarczyæ. Jestem cz³onkiem Rady
Jêzyka Polskiego. Robiliœmy taki monitoring.
Wiem, ¿e pani minister Bubula by³a obecna pod-
czas rady i te¿ ma dok³adne dane. Przeczytam tyl-
ko pierwsze z brzegu: TVP Warszawa, programy
poœwiêcone jêzykowi ojczystemu, jego historii
i kulturze – brak, Szczecin – brak, Katowice –
brak, Bydgoszcz – brak, Olsztyn – brak, Bia³ystok
– brak, itd., itd. Wiemy, jak to wygl¹da. Mam na-
dziejê, ¿e ta sytuacja siê zmieni. Ale nie chcê ju¿
pana tutaj stawiaæ w trudnej sytuacji. Rzeczywi-
œcie Polskie Radio jest w lepszej kondycji, jeœli
chodzi o upowszechnianie kultury.

Przewodnicz¹cy
Krajowej Rady
Radiofonii i Telewizji
Witold Ko³odziejski:
Tak, Pani Senator – chyba rzeczywiœcie nie czas

na tê dyskusjê – ale wymieni³a pani programy te-
lewizji regionalnej. Podstawowym zadaniem tele-
wizji regionalnej jest wspieranie lokalnej kultury,
lokalnych spo³ecznoœci, lokalnych wydarzeñ. Te
zagadnienia, o których pani mówi…

(Senator Krystyna Bochenek: Mogê te¿ poda-
waæ dane ogólnopolskie, ale mo¿e zostawmy to
w tym momencie.)

…dotycz¹ programów ogólnopolskich. Dziê-
kujê.
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Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Chce pan to us³yszeæ?
(Senator Piotr Andrzejewski: Mam pytanie.)
Dobrze, ale teraz pan senator Ryszka.
(Senator Czes³aw Ryszka: Ja dziêkujê, nie

zg³asza³em pytania.)
Dziêkujê bardzo.
Pan senator Massalski, proszê uprzejmie, po-

tem pan senator Andrzejewski.

Senator Adam Massalski:
Panie Ministrze, czy da siê wyprowadziæ jakieœ

wnioski z tego porównania dotycz¹cego wp³ywów
z abonamentu z roku 2006 i 2007, z ograniczenia
tych wp³ywów? Jak to bêdzie wygl¹da³o w odnie-
sieniu do 2008 i 2009 r.? Ile, jaki strumieñ pieniê-
dzy Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji mo¿e
skierowaæ w³aœnie do regionalnych rozg³oœni ra-
diowych? Wiemy, ¿e one odgrywaj¹ niebagateln¹
rolê w rozwoju kultury regionalnej, a docieraj¹ do
nas g³osy, ¿e w³aœnie ta sfera mediów najbardziej
ucierpi wskutek k³opotów z abonamentem.

Mam takie pytanie: czy da siê w tej chwili zna-
leŸæ jak¹œ prawid³owoœæ i w jakiœ sposób daæ od-
powiedŸ, jak ucierpi¹ te rozg³oœnie regionalne?

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Panie Senatorze, to jest pytanie przysz³oœcio-

we, futurystyczne.
(Senator Adam Massalski: Nie, nie, chodzi

o analizê przesz³oœci. Przesz³oœæ jest nauczycielk¹
¿ycia, Pani Marsza³ek. Tak historia uczy, historia
magistra vitae est.)

Dusza historyka siê odzywa w panu profesorze.

Przewodnicz¹cy
Krajowej Rady
Radiofonii i Telewizji
Witold Ko³odziejski:

Jak rozumiem, pan senator mówi o pewnym
procesie, który rzeczywiœcie zacz¹³ siê w IV kwar-
tale 2007 r. i st¹d pytanie dotycz¹ce sprawozda-
nia. Ta tendencja, tak jak powiedzia³em, siê
utrzymuje i bêdzie siê utrzymywaæ siê przez ca³y
rok 2008. Niestety, mamy takie pesymistyczne
przypuszczenia, ale te¿ dosyæ realistyczne. Decyz-
ja o innym podziale wp³ywów abonamentowych
po to, ¿eby chroniæ, ¿eby utrzymaæ rozg³oœnie re-
gionalne, bêdzie decyzj¹ ograniczaj¹c¹, a w³aœci-
wie rujnuj¹c¹ strukturê abonamentow¹ telewizji
publicznej. Jednak bêdzie to decyzja, która po-
zwoli utrzymaæ siê przy ¿yciu rozg³oœniom regio-
nalnym radia publicznego i tym siê kierujemy

przy podziale pieniêdzy abonamentowych na rok
2009. W przypadku telewizji publicznej mo¿emy
powiedzieæ, ¿e dzisiaj abonament nie ma znacze-
nia, bo je¿eli to jest na poziomie 14% ca³oœci przy-
chodów, je¿eli zbli¿a siê do 1/10, to praktycznie
ten abonament – bez skutków nowelizacji ustawy
abonamentowej, o czym przypominam – znika ze
struktur przychodów telewizji publicznej. Przy-
pomnê, ¿e o ile radio publiczne by³o wy¿ej ocenia-
ne, jeœli chodzi o realizacjê misji – takie g³osy p³y-
nê³y z tej sali – o tyle telewizja publiczna ma zasiêg
ogl¹dalnoœci na poziomie po³owy rynku. I nawet
takie programy misyjne, jak Teatr Telewizji, które
maj¹ ni¿szy udzia³ w czasie antenowym, dziêki ta-
kiej pozycji mog³y ogl¹daæ dwa, trzy miliony osób.
Tak wiêc to jest bardzo powa¿ny problem.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dziêkujê bardzo.
Pan senator Andrzejewski. Pytanie do minuty.
Potem senator Wyrowiñski.

Senator Piotr Andrzejewski:
Panie Prezesie, to jest mo¿e i pytanie odnoœnie

do tego, co powinno byæ w sprawozdaniu. Miano-
wicie, czy z kompetencji Krajowej Rady Radiofonii
i Telewizji wynika, ¿e ma ona bezpoœredni wp³yw
na ramówki telewizji publicznej w aspekcie cen-
tralnym i regionalnym, mo¿liwoœæ rêcznego stero-
wania programem i zlecania konkretnych propor-
cji czy to jêzyka polskiego, czy to programu histo-
rycznego, czy jest tylko taki element kontroli i syg-
nalizacji? Bardzo mnie to interesuje, bo ca³y czas
siê traktuje Krajow¹ Radê Radiofonii i Telewizji ja-
ko cia³o konstytucyjne, bezpoœrednio ingeruj¹ce
w program i kieruj¹ce. Proszê ustawiæ tê tematy-
kê w sposób, który nakazuje prawo. Jakie s¹ mo¿-
liwoœci sterowania w tym kierunku, do którego
zmierza³y pytania pani marsza³ek?

Senator Krystyna Bochenek:

Bardzo przepraszam, nie zmierza³y, nie mówi-
my o sterowaniu. Ale skoro Krajowa Rada Radio-
fonii i Telewizji pisze o programach misyjnych i je
omawia, to mogê zapytaæ, dlaczego nie wymienia-
j¹ programów dotycz¹cych na przyk³ad upowsze-
chniania kultury, bo pisz¹ o upowszechnianiu
medycyny i o innych programach. Dlaczego pan
nie odnosi tego, Panie Senatorze, do tych wymie-
nionych? Czy to jest sterowanie, skoro Krajowa
Rada zamieszcza tak¹ informacjê?

(Senator Piotr Andrzejewski: Ja pytam o kom-
petencje.)

To proszê mnie nie wywo³ywaæ personalnie, ¿e
moje pytanie… Pan wywo³a³ mnie osobiœcie.
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(Senator Piotr Andrzejewski: Interesuj¹ mnie
mo¿liwoœci zlecania tego, co dotyczy poszczegól-
nych czêœci misji.)

Nie chodzi o zlecanie, tylko o zadania Krajowej
Rady.

(Senator Piotr Andrzejewski: Bardzo proszê, je-
¿eli mo¿e pan odpowiedzieæ.)

Przewodnicz¹cy
Krajowej Rady
Radiofonii i Telewizji
Witold Ko³odziejski:
Oczywiœcie taka rola regulatora krajowego

skoñczy³a siê wraz z likwidacj¹ Radiokomitetu.
Krajowa Rada powo³uje, wy³ania rady nadzor-
cze, które wy³aniaj¹ zarz¹dy, i na tym ten
zwi¹zek siê koñczy. I st¹d te¿ bezpieczeñstwo
rad nadzorczych. To znaczy, usuniêcie mecha-
nizmu, mo¿liwoœci odwo³ywania cz³onków rad
nadzorczych mia³o wp³yw i wp³ywa nadal na
póŸniejsz¹ wiêksz¹ niezale¿noœæ zarz¹dów, bo
nie ma ju¿ mowy o ¿adnej formie nacisku, nawet
na radê nadzorcz¹.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Proszê bardzo.

Senator Jan Wyrowiñski:
Panie Przewodnicz¹cy! Wczesn¹ wiosn¹ w Bia-

³owie¿y odby³o siê spotkanie, w którym pan chyba
te¿ uczestniczy³, z przedstawicielami rozg³oœni.

Tutaj jestem, Panie Przewodnicz¹cy, z samego
przodu. Jan Wyrowiñski, senator.

A wiêc odby³o siê spotkanie, w którym pan te¿
uczestniczy³. I tam przedstawiono panu miêdzy in-
nymi nastêpuj¹cy problem. Poka¿ê go na przyk³a-
dzie problemu audycji kaszubskiej. Otó¿ w telewizji
regionalnej audycje kaszubskie, które s¹ audycja-
mi misyjnymi, mog¹ byæ sponsorowane. Z kolei
w Radiu Gdañsk, radiu, które te¿ jest publiczne…

(Senator Piotr Andrzejewski: Radio Kaszebe.)
…audycje kaszubskie, które s¹ audycjami mi-

syjnymi, mog¹ byæ sponsorowane, a w Radiu
Gdañsk, radiu, które te¿ jest publiczne, audycje
kaszubskie, bêd¹ce audycjami misyjnymi, nie
mog¹ byæ sponsorowane. Podobno obieca³ pan
czy te¿ ktoœ z rady obieca³, ¿e ta sprawa nie bêdzie
wymagaæ wielkich zabiegów i ¿e wystarczy tu de-
cyzja rady, a mo¿liwoœæ sponsorowania audycji
regionalnych, kaszubskich, w radiu nie bêdzie
powodowa³a utraty ich misyjnego charakteru.

W zwi¹zku z tym pytam pana, czy zna pan ten
problem i czy ewentualnie mo¿na go za³atwiæ
w sposób, który zosta³ wtedy podany.

Druga kwestia. Na pewno znany jest panu
fakt, ¿e Stowarzyszenie Rozg³oœni Regionalnych
Polskiego Radia – poniek¹d ustami prezesa, bo-
daj¿e szefa Radia £ódŸ – zaproponowa³o podzia³
malej¹cych, niemniej jednak nadal istniej¹cych
œrodków abonamentów fifty-fifty: 50% na radio,
50% na telewizjê. Jakie jest pañskie zdanie w tej
sprawie?

I trzecia kwestia, równie¿ dotycz¹ca audycji,
powiedzmy sobie, mniejszoœciowych. One nieste-
ty nie maj¹ zapewnionej stabilnoœci tego rodzaju
czy takiej samej, jak¹ maj¹ programy w czêœci mi-
syjnej, w których pojawiaj¹ siê politycy i w odnie-
sieniu do których jest napisane, i¿ do jakiegoœ
momentu taka audycja musi byæ pokazana.
W wypadku tych audycji mniejszoœciowych, z te-
go, co ja wiem, takiej gwarancji stabilnoœci, obec-
noœci na antenie, je¿eli chodzi o limit czasu, jak
równie¿ gwarancji pewnej atrakcyjnoœci, to zna-
czy zmieszczenia siê w pewnych atrakcyjnych
pasmach…

(Wicemarsza³ek Krystyna Bochenek: Proszê
zmierzaæ do zadania pytania.)

…nie ma. Czy nie uwa¿a pan, ¿e warto by³oby tê
sprawê uregulowaæ? Podobno wystarczy, aby by-
³a co do tego odpowiednia decyzja rady, której pan
przewodniczy. A je¿eli tak nie jest, to czy nie wy-
maga³oby to uregulowañ prawnych?

Przepraszam, Pani Marsza³ek, ¿e przeci¹g-
n¹³em, ale sprawa jest dosyæ istotna.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Bardzo dziêkujê.
Proszê bardzo.

Przewodnicz¹cy
Krajowej Rady
Radiofonii i Telewizji
Witold Ko³odziejski:
Jeœli chodzi o audycje mniejszoœciowe, to wy-

daje mi siê, ¿e takie gwarancje s¹. To znaczy te
rozg³oœnie regionalne, te radiowe spó³ki regional-
ne, które maj¹ swoje audycje mniejszoœciowe, nie
tylko maj¹ te audycje, ale tak¿e utrzymuj¹ redak-
cje mniejszoœciowe. Na przyk³ad w Bia³ymstoku
s¹ cztery oddzielne redakcje z zagwarantowanym
bud¿etem i czasem antenowym. Tak ¿e jeœli o ten
problem chodzi, to ka¿dorazowo musielibyœmy
rozmawiaæ o konkretnej, bardzo szczegó³owej
sprawie, ¿eby j¹ rozpatrzyæ. Ogólnie jednak: je¿eli
chodzi o sytuacjê audycji dla mniejszoœci narodo-
wych, to ta sprawa jest uregulowana.

Oczywiœcie mo¿na rozpatrywaæ ka¿dy pojedyn-
czy przypadek i to, jak wygl¹da to uregulowanie,
ale to mniej wiêcej funkcjonuje. Takie audycje
mniejszoœciowe oczywiœcie generuj¹ pewne kosz-
ty, i to dosyæ du¿e koszty, i na to s¹ przeznaczane
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pieni¹dze z Krajowej Rady, ale to s¹ pieni¹dze co-
raz mniejsze.

Jeœli chodzi o tê propozycjê Audytorium 17,
czyli wszystkich spó³ek radia regionalnego, to nie
tyle w odpowiedzi na tê propozycjê, ile w odpowie-
dzi na realia dotycz¹ce wp³ywów abonamento-
wych, Krajowa Rada przyjmie rozwi¹zanie znacz-
nie bardziej radykalne od proponowanego podzia-
³u, bo te proporcje zmieni¹ siê na 48 do 52% na
korzyœæ radia ogólnopolskiego i spó³ek regional-
nych. Ale, tak jak powiedzia³em, bêdzie siê to
wi¹za³o z ponadczterdziestoprocentowym spad-
kiem wp³ywów abonamentowych dla telewizji.

Jeœli chodzi o… Aha, chcê jeszcze tylko odpo-
wiedzieæ pani senator, pani marsza³ek. Oczywi-
œcie tutaj mo¿emy analizowaæ dane z informacji…
W Programie 1 Telewizji Polskiej edukacja to jest
3,8%, czyli œrednio piêæ i pó³ godziny tygodniowo.
To, ile z tych programów edukacyjnych mog³oby
mieæ charakter programów jêzykowych, jest ju¿
rzeczywiœcie raczej kwesti¹ decyzji zarz¹du tele-
wizji czy rady programowej.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Dobrze.
Czy jeszcze ktoœ z pañstwa senatorów…
Pan senator Chróœcikowski.

Senator Jerzy Chróœcikowski:

Dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Panie Ministrze, chcia³bym siê dowiedzieæ, jak

pan ocenia sytuacjê programów rolnych, dlatego
¿e co jak co, ale sprawy rolnictwa to… A media ko-
mercyjne niewiele interesuje, ¿e jest coraz wiêk-
sza potrzeba przekazywania informacji dla rolni-
ków. Czy bêdzie mo¿liwoœæ jeszcze wiêkszego fi-
nansowania tego? Tu zwracam uwagê na to, co
by³o: w 2006 r. potrafiono zdj¹æ z anteny niedziel-
ny program „Tydzieñ”, a w 2007 r., jak obserwujê,
program „Tydzieñ” wróci³, jest w niedzielê ju¿ ko³o
godziny 11.00. Czy w sytuacji zmniejszenia abo-
namentu, na co siê zapowiada, te programy rolne
bêd¹ jeszcze funkcjonowaæ, czy zamierza siê
ca³kiem od nich odejœæ?

Rolnictwo jest mocno niedoinformowane,
myœlê szczególnie o takich sprawach jak to, jak
rolnicy maj¹ korzystaæ ze œrodków finansowych,
z programów, z tych wszystkich innych pomocy.
A jak s³yszê, reklamówki innych programów lec¹
non stop, s¹ to p³atne… a tych bezp³atnych, ta-
kich dla rolników, to ja w ogóle… Nieraz
chcia³bym coœ us³yszeæ, ale tych informacji jest
za ma³o. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Dziêkujê bardzo.
Proszê, Panie Przewodnicz¹cy.

Przewodnicz¹cy
Krajowej Rady
Radiofonii i Telewizji
Witold Ko³odziejski:
Szanowny Panie Senatorze, nie mogê odpowie-

dzieæ na to pytanie. To, co mogê stwierdziæ, powie-
dzia³em ju¿ kilkakrotnie tutaj, na forum Senatu:
Telewizja Polska w przysz³ym roku dostanie œrod-
ków abonamentowych o 40% mniej. W tym roku
bêdzie to o 27% œrodków abonamentowych mniej.
Po³owa tych œrodków bêdzie przeznaczona, bez-
poœrednio skierowana na finansowanie produkcji
w oœrodkach terenowych Telewizji Polskiej. Tak ¿e
ten odsetek pieniêdzy przeznaczonych na dzia³al-
noœæ misyjn¹ na antenach ogólnopolskich Tele-
wizji Polskiej w tej chwili bêdzie siêga³ ju¿ tylko
7%. Czy z tych pieniêdzy uda siê wyprodukowaæ
program rolny, religijny, film dokumentalny,
teatr, widowisko? Nie wiem, na pewno wszystkie-
go nie uda siê wyprodukowaæ.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dziêkujê bardzo.
Proszê, pan senator Kaleta.

Senator Piotr Kaleta:

Dziêkujê bardzo.
Panie Ministrze, ja chcia³bym zapytaæ o tak¹

rzecz. Czy istnieje jakiœ schemat, który pozwala
na produkcjê programów tematycznych, jakie
akurat s¹ potrzebne czy oczekiwane? Czy pañ-
stwo prowadzicie badania na temat tego, jakie to
mia³yby byæ programy? Czy ten schemat, jeœli
jest, funkcjonuje w tej w³aœnie dzia³alnoœci? Dziê-
kujê bardzo.

Przewodnicz¹cy
Krajowej Rady
Radiofonii i Telewizji
Witold Ko³odziejski:

Jak rozumiem… Chodzi o programy czy o au-
dycje?

(Senator Piotr Kaleta: I o audycje, i o programy.
Chcia³bym uœciœliæ, ¿e chodzi mi o telewizjê i radio
publiczne.)

Schematu nie ma. Krajowa Rada nie wyznacza
tutaj ¿adnych limitów, rozlicza tylko w sprawozda-
niu media publiczne. Te zestawienia s¹ podane.
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Chcia³bym jeszcze zwróciæ uwagê na to, ¿e ta-
kie kana³y tematyczne jak TVP Historia czy
TVP Kultura nie s¹ finansowane z pieniêdzy abo-
namentowych, ale z przychodów w³asnych tele-
wizji publicznej. Przy okazji to jeszcze chcia³em
powiedzieæ.

Senator Piotr Kaleta:
Ja myœlê, Panie Ministrze, ¿e myœmy siê trosze-

czkê nie zrozumieli. Ja zada³em to pytanie w³aœ-
nie w kontekœcie tego, o czym mówi³a pani mar-
sza³ek: ¿e brakuje na przyk³ad programów o dzie-
dzictwie kulturowym, jeœli chodzi o jêzyk polski.
Czy jeœli chodzi o inne programy, podobne, istnie-
je jakiœ mechanizm, który reguluje, ¿e takich pro-
gramów ma byæ wiêcej b¹dŸ mniej?

Przewodnicz¹cy
Krajowej Rady
Radiofonii i Telewizji
Witold Ko³odziejski:
Nie, co do tego nie ma oczywiœcie takich regula-

cji, ustawodawca nie okreœla sztywnych ram,
w jakich telewizja publiczna mia³aby byæ zobo-
wi¹zana… Mówi tylko o wype³nianiu misji publi-
cznej i o zagwarantowaniu œrodków na to. Reszta
jest oczywiœcie kwesti¹ dyskusyjn¹, kwesti¹ kon-
cepcji programowej stacji.

My jako Krajowa Rada po prostu analizujemy
póŸniej wyemitowany ju¿ program i po tym mo¿e-
my powiedzieæ, jaki schemat wy³oni³ siê w prakty-
ce, jak to by³o zrealizowane.

Jeœli chodzi o zapotrzebowanie i o wnioski do
prezesa telewizji publicznej o takie czy inne pro-
gramy, o sponsorowanie czy te¿ patronat nad ró¿-
nymi bardzo wa¿nymi wydarzeniami w Polsce, to
jest kilkanaœcie tysiêcy takich wniosków rocznie.

Senator Krystyna Bochenek:
Ja tutaj dopowiem, ¿e jeœli chodzi ochronê jêzy-

ka polskiego, to te sprawy reguluje, Panie Senato-
rze, ustawa o jêzyku polskim. Tam jest zapisany
obowi¹zek troski wszystkich podmiotów o upo-
wszechnianie kultury jêzyka polskiego. To jest
ustawowy obowi¹zek…

(Przewodnicz¹cy Krajowej Rady Radiofonii i Tele-
wizji Witold Ko³odziejski: Równie¿ komercyjnych.)

Ja mówiê w tej chwili… Równie¿, tak.
(Senator Piotr Kaleta: Ale to nie o to chodzi³o.)
Ale to jest regulowane w ustawie.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Czy jeszcze ktoœ z pañstwa… Przepraszam bar-

dzo, pan by³ przed panem senatorem.
Bardzo proszê, pan senator Skurkiewicz

Senator Wojciech Skurkiewicz:

Panie Ministrze, mam dwa pytania.
Pierwsze. Ile w ubieg³ym roku, w roku 2007, zo-

sta³o udzielonych koncesji na nadawanie progra-
mu na czêstotliwoœciach zupe³nie nowych, czyli
tych, które w trakcie roku znalaz³ Urz¹d Komuni-
kacji Elektronicznej? Ile takich nowych czêstotli-
woœci UKE znalaz³o dla nadawców? I w zwi¹zku
z tym czy prawd¹ jest, jakoby – a ja to traktujê
w kategoriach cudu rz¹du Tuska – w obecnej
chwili znalaz³o siê ponad trzydzieœci takich w³aœ-
nie czêstotliwoœci? A przez ca³y ubieg³y rok nie by-
³o mo¿liwoœci znalezienia chocia¿by jednej.

Drugie moje pytanie. Jeœli pan minister pozwo-
li, Panie Ministrze, chodzi o sprawy bud¿etowe.
Jak zosta³ zrealizowany bud¿et Krajowej Rady
Radiofonii i Telewizji w 2007 r.? Czy œrodków fi-
nansowych, które zosta³y zapisane w bud¿ecie
dla KRRiT, by³a wystarczaj¹ca iloœæ? Jak pañstwo
w kontekœcie tak znacznych obciêæ bud¿etowych
na 2008 r. zamierzacie sobie poradziæ z t¹ mizeri¹
finansow¹, która czeka pañstwa w 2009 r.? Prze-
praszam, nie w 2008 r., tylko w 2009 r…

(Wicemarsza³ek Krystyna Bochenek: Mówimy
o 2007 r.)

Nie, dobrze mówiê: w 2008 r.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Bardzo proszê, Panie Ministrze.
(Senator Wojciech Skurkiewicz: Czyli chodzi o tê

mizeriê finansow¹ odnoœnie do roku 2008. Czy
pañstwo zrealizujecie to, co zamierzyliœcie?)

Przewodnicz¹cy
Krajowej Rady
Radiofonii i Telewizji
Witold Ko³odziejski:
Pan senator zadaje tak szczegó³owe pytania, ¿e

musia³em siê skonsultowaæ z dyrektorami, st¹d
przepraszam za tak¹ moj¹ mobilnoœæ…

(Senator Wojciech Skurkiewicz: Wszyscy wiedz¹,
¿e wed³ug informacji UKE nie by³o w zesz³ym roku
nowych czêstotliwoœci do zagospodarowania.)

(Wicemarsza³ek Krystyna Bochenek: Bardzo
dziêkujê, ale ju¿ pan zada³ pytanie.)

Panie Senatorze, jeœli chodzi o czêstotliwoœci
radiowe, to Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji na
pocz¹tku swojej kadencji og³osi³a wszystkie czê-
stotliwoœci radiowe, które pozostawa³y w dyspo-
zycji rady. Umieœciliœmy tê informacjê na stronie
internetowej i to by³o od razu wiadome, ka¿dy
uczestnik rynku mia³ dostêp do tej informacji.
Spoœród nowych radiowych czêstotliwoœci oko³o
trzydziestu zosta³o koncesjonowanych w 2007 r.

Ale problem, o którym mówi pan senator, doty-
ka rzeczywiœcie czêstotliwoœci telewizyjnych,
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a wiêc tych o wiele cenniejszych czêstotliwoœci,
które mog¹ byæ przeznaczone do nadawania ana-
logowego albo cyfrowego. Jeszcze w 2007 r. Urz¹d
Komunikacji Elektronicznej oœwiadczy³, ¿e zna-
laz³o siê kilkadziesi¹t dodatkowych czêstotliwoœci
telewizyjnych, na bazie których mo¿na urucho-
miæ multipleks telewizji mobilnej. Ale to by³y czê-
stotliwoœci, które nie by³y w zasobach Krajowej
Rady Radiofonii i Telewizji. My o nich wczeœniej po
prostu nie wiedzieliœmy.

(Senator Wojciech Skurkiewicz: Kiedy to na-
st¹pi³o?)

S³ucham?
(Senator Wojciech Skurkiewicz: Kiedy to na-

st¹pi³o?)
To by³o pod koniec 2007 r. albo na pocz¹tku

2008 r., wtedy, gdy rozgorza³a dyskusja na temat
multipleksu telewizji mobilnej.

Jeœli zaœ chodzi o bud¿et, to Krajowa Rada bu-
d¿et na 2007 r. zrealizowa³a w ca³oœci. Tak na-
prawdê bardzo trudna sytuacja jest i bêdzie
w 2008 r., poniewa¿ bud¿et zosta³ obciêty o ponad
20%. Skutki tej redukcji bêdziemy znali dopiero
pod koniec roku. Ale ju¿ dzisiaj mamy bardzo du-
¿o zaleg³ych spraw, takich chocia¿by jak listy, pis-
ma i wnioski abonentów o ulgi, o wyrejestrowania,
s¹ te¿ procesy koncesyjne… Krajowa Rada nie uru-
chamia konsultacji i nie zamawia ekspertyz w spra-
wie telewizji cyfrowej itd., itd. Ale, jak rozumiem, to
nie jest czas, ¿eby siê teraz ¿aliæ nad dzisiejsz¹ sy-
tuacj¹, tylko powiedzieæ, jak by³o w 2007 r.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dziêkujê bardzo.
Pan senator Meres, a potem Szewiñski. Dobrze?
Bardzo proszê.

Senator Zbigniew Meres:
Dziêkujê.
Panie Ministrze, bodaj¿e w ubieg³ym roku by³o

piêæ odmów dotycz¹cych postulowanych przez na-
dawców radiowych zmian lokalizacji nadajników
poza obszar, który by³ wczeœniej w koncesji okreœlo-
ny. Przypuszczam, taka jest moja wiedza, ¿e zmiany
lokalizacji by³y niewielkie, jednak udzielono od-
mów. Je¿eli tak by³o, to czym istotnym siê kierowa-
no, je¿eli chodzi o odmowy? Dziêkujê bardzo.

Przewodnicz¹cy
Krajowej Rady
Radiofonii i Telewizji
Witold Ko³odziejski:
Panie Senatorze, dotkn¹³ pan problemu, który

okreœlamy w Krajowej Radzie jako problem stacji
krocz¹cych.

Tytu³em wstêpu: Krajowa Rada w 2007 r. zmie-
ni³a podejœcie do polityki koncesyjnej. To by³o po-
dyktowane równie¿ orzecznictwem s¹dowym.
Krótko mówi¹c, zaczêliœmy traktowaæ mniej re-
strykcyjnie zapisy w³aœcicielskie: pozwoliliœmy na
wykreœlenie z tekstu koncesji zapisów w³aœciciel-
skich, za to bardziej zaczêliœmy zwracaæ uwagê –
i to równie¿ w ca³ym procesie koncesyjnym, od
momentu og³oszenia – na zapisy programowe.
W zapisach programowych wa¿nym punktem –
ale te¿ wa¿nym elementem na przyk³ad og³osze-
nia – jest procent czasu programu poœwiêcony te-
matyce lokalnej. Skutkuje to tym, ¿e… Tak na-
prawdê w tej chwili w Polsce jest bardzo dynami-
czny rynek radiowy, umacniaj¹ siê du¿e grupy ra-
diowe, s¹ zmiany koncesji, zmiany w³aœcicieli. My
tak restrykcyjnie tego nie pilnujemy, bo uwa¿a-
my, ¿e pewne mechanizmy rynkowe jak najbar-
dziej mog¹ tutaj dzia³aæ. Za to restrykcyjnie pilnu-
jemy programu i przestrzegania zapisów progra-
mowych.

Problem stacji krocz¹cych wi¹¿e siê w³aœnie
z dynamik¹ rynku. Otó¿ zjawisko jest nastêpu-
j¹ce. Jest oto ma³a stacja lokalna, która zdoby³a
koncesjê dlatego, ¿e w og³oszeniu Krajowa Rada
poprzednich kadencji postawi³a warunek: ma to
byæ stacja lokalna dla tego regionu, choæby nawet
bardzo ma³ego, niemniej jednak dla tych ludzi,
dla tej spo³ecznoœci. Po kilku latach okazuje siê,
¿e du¿y potentat radiowy kupuje tê ma³¹ stacjê lo-
kaln¹, my na to mówimy: zgoda – nie protestuje-
my wobec tego, bo takie s¹ warunki rynku – ale
ma byæ realizowany program dla tej spo³ecznoœci
lokalnej. Ale póŸniej przychodzi wniosek… I to nie
chodzi o przesuniêcia o kilka kilometrów, ale na
przyk³ad o sto kilometrów, do du¿ego miasta.
A jak wygl¹da lokalnoœæ ma³ego miasta pod Wroc-
³awiem w porównaniu z lokalnoœci¹ wroc³awsk¹?
A wiêc taka decyzja nie obroni³aby siê nawet
w s¹dzie, dlatego ¿e wszystkie inne podmioty, któ-
re mog³y wtedy, po tamtym og³oszeniu, uczestni-
czyæ w tym procesie, zosta³y wyeliminowane.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dziêkujê bardzo.
Szanowni Pañstwo, pragnê tylko przypomnieæ,

¿e o godzinie 18:30 koñczymy dzisiejsze obrady,
bêd¹ one wznowione jutro. By³oby dobrze, ¿ebyœ-
my dzisiaj skoñczyli ju¿ omawiaæ ten punkt, o ile
oczywiœcie jest to zgodne z wol¹ pañstwa.

Pan senator Meres – proszê, ale krótko. Potem
pan senator Szewiñski i pan senator Jurcewicz.

Proponowa³abym, jeœli wyra¿¹ pañstwo na to
zgodê, ¿ebyœmy po tym skoñczyli zadawanie py-
tañ, bo jeszcze bêdzie sprawozdanie komisji, jesz-
cze mamy przed sob¹ kilku dyskutantów… Choæ
nie wiem, czy jest sens przerywaæ i jutro… To zre-
szt¹ – chcê to powiedzieæ – na wniosek klubu PiS
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to posiedzenie jest tylko do godziny 18:30. Pan
marsza³ek Borusewicz chcia³, abyœmy dzisiaj pra-
cowali d³u¿ej, ale wiem, ¿e klub ma dzisiaj spotka-
nie…

(G³os z sali: Kontynuujmy.)
W ka¿dym razie taka by³a mowa dzisiaj pod-

czas spotkania Konwentu Seniorów.
Dziêkujê bardzo.
Proszê, Panie Senatorze, jeœli mo¿na bardzo

krótko.

Senator Zbigniew Meres:
Dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Panie Ministrze, wobec tej argumentacji – jeœli

tak rzeczywiœcie jest – dobrze by³oby jeszcze po-
wiedzieæ, o jakich nadawców chodzi³o.

Przewodnicz¹cy
Krajowej Rady
Radiofonii i Telewizji
Witold Ko³odziejski:
Jak rozumiem, chodzi teraz o szczegó³owe

przedstawienie… Mo¿e ja odpowiem na to w formie
pisemnej, albo, nie wiem, za piêæ minut, bo po pro-
stu dok³adnie siê dopytam. Chodzi o to, ¿e te pro-
cesy trwaj¹ od kilku lat i ¿eby powiedzieæ o tym do-
k³adnie, musia³bym siêgn¹æ do danych z 2007 r.
dotycz¹cych tego, jakie decyzje by³y rozpatrywane.
Ja tu opisa³em tylko mechanizm, ale to jest me-
chanizm, moim zdaniem, jak najbardziej uzasa-
dniony, mechanizm, który te¿ musi siê broniæ
w s¹dzie, bo z tym wszystkim mamy do czynienia.

(Senator Zbigniew Meres: Dziêkujê. Ja w³aœnie
dlatego, czyli bazuj¹c na tym mechanizmie, usz-
czegó³owi³em to pytanie.)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Panie Senatorze, dziêkujê bardzo.
PrzejdŸmy do pytania senatora Szewiñskiego.

Senator Andrzej Szewiñski:
Panie Przewodnicz¹cy, czy mo¿e pan odnieœæ

siê do tego, ¿e telewizja publiczna, mimo ¿e posia-
da przychody z abonamentu, marginalizuje pro-
gramy z zakresu kultury fizycznej, przegrywa
wszelkie przetargi dotycz¹ce imprez miêdzynaro-
dowych, w których polscy reprezentanci godnie
reprezentuj¹ nasz kraj, zdobywaj¹ wicemistrzo-
stwo œwiata – chodzi tu na przyk³ad o mistrzostwa
w siatkówce, w pi³ce rêcznej – nie emituje progra-
mów dotycz¹cych na przyk³ad Euro 2008. Dziê-
kujê… I w³aœnie przegrywaj¹c z telewizjami nie-
publicznymi.

Przewodnicz¹cy
Krajowej Rady
Radiofonii i Telewizji
Witold Ko³odziejski:

Panie Senatorze, poniewa¿ ogl¹dam TVP Sport,
nie mogê siê zgodziæ, ¿e Telewizja Polska margina-
lizuje tematykê sportow¹ i kulturê fizyczn¹. Tele-
wizja Polska jest w³aœcicielem wielu, wielu licen-
cji, dotycz¹cych ró¿nych lig, w tym siatkówki
i pi³ki rêcznej. Sprawa Euro 2008 by³a dosyæ g³oœ-
no omawiana, równie¿ w parlamencie. Jest to po
prostu czysta gra rynkowa, jeden nadawca kupu-
je prawa do jednej imprezy, drugi – do innej. I tak
siê sta³o.

Chcia³bym powiedzieæ, ¿e Krajow¹ Radê – i w³a-
œnie tu jest rola Krajowej Rady – interesuje jedno:
¿eby dostêp do relacji i transmisji z wa¿nych wy-
darzeñ, w tym wydarzeñ sportowych, by³ bezp³at-
ny, a to, jak Polsat przy umowie z UEFA wywi¹za³
siê z relacji z mistrzostw Euro 2008, w pe³ni usa-
tysfakcjonowa³o Krajow¹ Radê. Polsat praktycz-
nie wszystkie relacje puœci³ w systemie odkodo-
wanym, wiêc dostêpnym dla wszystkich, a Polsat
jest stacj¹ o zasiêgu ogólnopolskim. Tak wiêc
z punktu widzenia widza tutaj nie by³o ¿adnych
zastrze¿eñ. Jedynie presti¿ telewizji publicznej na
tym ucierpia³. Ale, jak siê okazuje, tylko presti¿,
bo telewizja Polsat zapewne s³ono bêdzie musia³a
dop³aciæ do tych transmisji. To s¹ jednak w³aœnie
rozwi¹zania biznesowe nadawców, w które my ju¿
nie wnikamy.

Senator Andrzej Szewiñski:
Chodzi³o mi o takie imprezy jak mistrzostwa

œwiata w pi³ce rêcznej czy te¿ w pi³ce siatkowej,
gdzie Polacy zdobyli wicemistrzostwo œwiata, czyli
imprezy naprawdê topowe. Obywatele, którzy
p³ac¹ abonament, maj¹ prawo ogl¹daæ takie im-
prezy i Polaków, którzy reprezentuj¹ i promuj¹
nasz kraj.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Czy pan minister chce siê jeszcze odnieœæ do

tego?
(Przewodnicz¹cy Krajowej Rady Radiofonii i Te-

lewizji Witold Ko³odziejski: Za chwilê, je¿eli bêdzie
taka potrzeba, to oczywiœcie siê odniosê. Jak ro-
zumiem, mam skracaæ dyskusjê, wiêc nie chcê
tutaj…)

Ja oczywiœcie tego nie sugerujê…
(Przewodnicz¹cy Krajowej Rady Radiofonii i Te-

lewizji Witold Ko³odziejski: Z tego, co wiem, Tele-
wizja Polska pokazywa³a, ale zaraz…)

Ja tylko chcê pañstwu powiedzieæ, ¿e o 18.30
przerywamy obrady, dlatego o tym nadmieni³am,
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¿eby potem nie by³o zdziwienia, ¿e nagle ktoœ nie
uzyska³ odpowiedzi na pytanie. Oczywiœcie, jeœli
pan minister chce omówiæ to szerzej, to proszê
bardzo, zgodnie z pana ¿yczeniem… S³uchamy.
Nie? Nie. Dobrze.

Pan senator Jurcewicz.

Senator Stanis³aw Jurcewicz:

Pani Marsza³ek! Panie Ministrze! Pytanie bar-
dzo konkretne. Z wielk¹ luboœci¹ mówi pan o tym,
¿e nie ma pieniêdzy z abonamentu. Myœlê, ¿e od-
powiedŸ na to pytanie bêdzie dla pana bardzo pro-
sta. Dlaczego nie zrealizowano zaplanowanych
dochodów z planu finansowego zatwierdzonego
przez KRRiT, tylko zrealizowano je w 69%, i dla-
czego na tak dramatycznie niskim poziomie zrea-
lizowano wp³ywy z op³at i koncesji? Kto ponosi za
to odpowiedzialnoœæ i czy zosta³y wyci¹gniête
konsekwencje?

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Proszê uprzejmie.

Przewodnicz¹cy
Krajowej Rady
Radiofonii i Telewizji
Witold Ko³odziejski:

Panie Senatorze, to nie s¹ dochody Krajowej
Rady Radiofonii i Telewizji. To s¹ dochody, które
planuje Krajowa Rada, œledz¹c dynamikê rynku,
œledz¹c dynamikê rynku radiowego i telewizyjne-
go. A ta dynamika jest zmienna. Nadawcy
w 2007 r. postanowili nie ubiegaæ siê o rekonce-
sjonowanie, tylko o przed³u¿anie koncesji o trzy
lata, do czego maj¹ prawo w œwietle nowelizacji
ustawy. I to jest po prostu skutek takich, a nie in-
nych decyzji nadawców. Te decyzje za dwa lata bê-
d¹ siê musia³y zmieniæ i wtedy dochody siê zwiêk-
sz¹, ale to nie s¹ dochody Krajowej Rady Radiofo-
nii i Telewizji, tylko to s¹ op³aty, które wnosz¹ na-
dawcy za otrzymywane koncesje. Poniewa¿ tak
siê kszta³towa³ ten rynek w tym roku, to tak to wy-
gl¹da. Po prostu wiêcej nadawców zrezygnowa³o
z trybu rekoncesjonowania, co bêdzie skutkowa³o
tym, ¿e za dwa lata te dochody bêd¹ wiêksze.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Nie widzê wiêcej pytañ.
Bardzo dziêkujê za odpowiedzi na pytania.

Przypominam pañstwu senatorom…

Przewodnicz¹cy
Krajowej Rady
Radiofonii i Telewizji
Witold Ko³odziejski:

Mam dla pana senatora cztery decyzje doty-
cz¹ce stacji krocz¹cych: Radio Eska z Bochni do
Nowego S¹cza, Radio Eska z O³awy do Wroc³a-
wia, Radio Agora z Opola do Czêstochowy i Agora
z Czêstochowy do Zabrza. To s¹ wnioski o prze-
niesienie, w stosunku do których Krajowa Rada
uzna³a, ¿e to bêdzie w³aœnie ten model stacji kro-
cz¹cej.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Szanowni Pañstwo, przypominam – dziêkujê

bardzo panu ministrowi – ¿e zgodnie z art. 85g
ust. 2 Regulaminu Senatu do postêpowania
w sprawie uchwa³y Senatu dotycz¹cej sprawo-
zdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji stosu-
je siê odpowiednio przepisy dotycz¹ce postêpowa-
nia w sprawie inicjatyw ustawodawczych Senatu.
Zatem, zgodnie z art. 81 ust. 1 w zwi¹zku
z art. 85g ust. 2 Regulaminu Senatu, drugie czy-
tanie projektu uchwa³y obejmuje przedstawienie
Senatowi sprawozdania komisji o projekcie
uchwa³y i przeprowadzenie dyskusji oraz zg³asza-
nie wniosków.

Proszê teraz przewodnicz¹cego Komisji Kultu-
ry i Œrodków Przekazu i jednoczeœnie sprawo-
zdawcê komisji, pana Piotra £ukasza Andrzejew-
skiego, o przedstawienie sprawozdania.

Senator Piotr Andrzejewski:
Pani Marsza³ek! Wysoki Senacie!
Komisja Kultury i Œrodków Przekazu, zgodnie

ze swoimi kompetencjami i dyspozycj¹ regulami-
now¹, przeprowadzi³a posiedzenie maj¹ce na celu
rozpoznanie sprawozdania i wys³ucha³a informa-
cji cz³onków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

W dniu 13 maja, po wielogodzinnym posiedze-
niu i wys³uchaniu wszystkich stron, komisja sfor-
mu³owa³a wniosek o przyjêcie tego sprawozdania
bez uwag. Wniosek ten popar³a po³owa komisji, co
nie wystarczy³o do tego, ¿eby zaprezentowaæ
w tym zakresie stanowisko komisji.

W zwi¹zku z tym zosta³ z³o¿ony wniosek o od-
rzucenie sprawozdania w ca³oœci, te¿ bez uwag.
Tego wniosku tak¿e nie popar³a wiêkszoœæ komi-
sji, 50% komisji by³o za, 50% by³o przeciw.

W tej sytuacji uznaliœmy, ¿e nale¿y Senatowi
przedstawiæ rozwi¹zanie alternatywne, to znaczy
daæ do wyboru albo przyjêcie, albo odrzucenie, bo
nie ma jednolitego stanowiska. I takie mia³o byæ
sprawozdanie Komisji Kultury i Œrodków Przeka-
zu. Ale jako przewodnicz¹cy komisji otrzyma³em
pismo od marsza³ka, ¿e nale¿y jeszcze raz zwo³aæ
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komisjê i doprowadziæ do przes¹dzenia w ³onie
komisji o charakterze potraktowania sprawozda-
nia Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. W zwi¹z-
ku z tym, poniewa¿ zamknêliœmy posiedzenie
i dyskusjê, ¿adne nowe elementy nie wp³ynê³y,
ograniczyliœmy posiedzenie 3 czerwca do powtó-
rzenia g³osowania przy innym sk³adzie personal-
nym, w którym wiêkszoœæ mieli oczywiœcie cz³on-
kowie Platformy Obywatelskiej. I bez ¿adnych no-
wych elementów zosta³ przeg³osowany wniosek
o odrzucenie sprawozdania. Niniejszym sk³adam
wiêc wniosek o odrzucenie tego sprawozdania. I to
by by³o tyle. Dziêkujê. Czy s¹ pytania…

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dziêkujê bardzo.
Czy ktoœ z pañstwa, zgodnie z art. 81 ust. 2

w zwi¹zku z art. 85g ust. 2 Regulaminu Senatu,
chce skierowaæ trwaj¹ce nie d³u¿ej ni¿ minutê

zapytanie do pana senatora sprawozdawcy?
Bardzo proszê.

Senator Wojciech Skurkiewicz:
Dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Mam pytanie do pana sprawozdawcy. Od razu

chcia³bym powiedzieæ… Oczywiœcie bêdzie na to
miejsce w dyskusji, ale ju¿ teraz powiem, ¿e bêdê
zg³asza³ wniosek o to, aby Senat przyj¹³ to spra-
wozdanie, w przeciwieñstwie do stanowiska ko-
misji. Tak na chwilê odszed³em od tematu.

Ale teraz, Panie Przewodnicz¹cy, zapytam: czy
kiedykolwiek w pana wieloletnim doœwiadczeniu
parlamentarnym i senackim podobna sytuacja
siê zdarzy³a? Czy to dzia³anie marsza³ka w sto-
sunku do czynnoœci podjêtych przez komisjê by³o
rzeczywiœcie zgodne z liter¹ prawa i jego duchem,
który powinien przyœwiecaæ Senatowi i komisji
zajmuj¹cej siê rozpatrywaniem sprawozdania
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji?

Senator Piotr Andrzejewski:
Odpowiem na pierwsze pytanie i si³¹ rzeczy

uchylê siêodosobistej oceny, je¿eli chodzi odrugie.
Zdarzy³o mi siê to… Taka dyspozycja mar-

sza³ka – naszym zdaniem – nie wynika z regulami-
nu, ale z interpretacji regulaminu. Marsza³ek
i Prezydium Senatu maj¹ prawo do interpretacji
regulaminu i ta interpretacja nast¹pi³a, w zwi¹z-
ku z tym nie mo¿na o tym mówiæ.

Podobny przypadek zdarzy³ mi siê raz, i to nie-
dawno. Niedawno, wtedy, kiedy pana senatora
Zbigniewa Romaszewskiego powo³ywano na mar-
sza³ka Senatu. Wówczas to mieliœmy w komisji
praw cz³owieka…

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Japrzepraszambardzo, czybêdziemy terazo tym
mówiæ?Czy tostanowiprzedmiotnaszej rozmowy?

(G³os z sali: Proszê nie przeszkadzaæ, Pani Mar-
sza³ek, to jest niegrzeczne.)

(Senator Czes³aw Ryszka: Niech pani da odpo-
wiedzieæ.)

(Senator Piotr Andrzejewski: Stanowi tylko przed-
miot odpowiedzi na pytanie. Proszê, je¿eli to…)

Tak, ale czy trzeba opowiadaæ, tak historycznie
traktuj¹c…

(Senator Piotr Andrzejewski: Tego nie wiem.)
Wydaje mi siê, ¿e to nie jest konieczne, jeœli pan

by³ tak…
(Rozmowy na sali)
(Senator Piotr Andrzejewski: Pani Marsza³ek,

tego nie wiem, proszê wobec tego…)
Jeœli pan ma tak¹ ochotê, to bardzo proszê, ale

wydaje mi siê, ¿e wykracza to poza przedmiot na-
szej dyskusji w tej chwili.

(Senator Wojciech Skurkiewicz: Przepraszam…)
(Rozmowy na sali)
Rozumiem, Panie Senatorze, ale wydaje mi siê,

¿e nie bêdziemy oceniaæ decyzji marsza³ka Sena-
tu w tej chwili.

(Senator Wojciech Skurkiewicz: Ale, Pani Mar-
sza³ek, ja nie wiem… Ja bardzo pani¹ lubiê i sza-
nujê, ale przy kolejnym pytaniu pani…)

Niech pan pozwoli… w tej chwili ja jestem tutaj,
jeœli pan bêdzie, to pan bêdzie decydowa³ o udzie-
leniu g³osu.

Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze, pan ju¿ za-
pyta³.

Jeœli pan senator chce rozwin¹æ tê myœl, to pro-
szê. Wydaje mi siê, ¿e w tym momencie nie ma po-
trzeby, ale jeœli pan… Bo sam pan powiedzia³, ¿e
pan marsza³ek mia³ prawo w ten sposób zinter-
pretowaæ regulamin, i wydaje mi siê, ¿e to jest wy-
starczaj¹ca odpowiedŸ.

Senator Piotr Andrzejewski:
Pani Marsza³ek, szacunek dla praw pos³ów i se-

natorów nakazuje mi jednak – je¿eli nie dokonujê
obrazy nikogo ani nie wykraczam poza uprawnie-
nia, które przys³uguj¹ senatorowi zadaj¹cemu
pytania – odpowiedzieæ na to pytanie, bo to nie
jest jeszcze dyskusja, a ja mam pewne obowi¹z-
ki… Ale je¿eli pani marsza³ek uwa¿a, ¿e mam nie
sprostaæ tym obowi¹zkom na zlecenie pani mar-
sza³ek, no to zamilknê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Czy jeszcze ktoœ z pañstwa ma pytanie?
(Senator Piotr Andrzejewski: Ale je¿eli nie bê-

dzie takiej dyspozycji ze strony pani marsza³ek, to
pozwoli pani, ¿e odpowiem.)
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Nie mogê, Panie Senatorze… Jeœli pan ma ocho-
tê rozwin¹æ ten temat, to proszê bardzo, ale…

(Senator Piotr Andrzejewski: Uwa¿am, ¿e mam
obowi¹zek.)

…ale wydaje mi siê, ¿e nie ma… Wydaje mi siê,
¿e nie do koñca tak jest, ale oczywiœcie pan jest se-
natorem i bardzo proszê.

Senator Piotr Andrzejewski:

Dziêkujê.
Analogiczna sytuacja by³a tylko raz i wtedy

przedstawiciel Biura Legislacyjnego, w podobnej
sytuacji, uzna³, ¿e przes¹dzi³ g³os przewodni-
cz¹cego komisji, ¿e jest to g³os decyduj¹cy,
i o wniosku, który postawi³ senator Romaszew-
ski, przes¹dzi³ g³os przewodnicz¹cego komisji,
mimo ¿e to siê nie mieœci³o w regulaminie. To by³
jedyny przypadek. Poza tym w mojej szeœciokaden-
cyjnej karierze – karierze czy uczestnictwie – to by³
pierwszy przypadek tego typu po tym przypadku,
o którym mówi³em, który zdarzy³ siê niedawno
i którego œwiadkiem by³ pan marsza³ek Roma-
szewski.

A na drugie pytanie odpowiedzia³em. Jest to
uprawnienie marsza³ka, które wykonaliœmy.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dobrze.
Bardzo proszê, pan senator Ryszka.

Senator Czes³aw Ryszka:

Dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Analizowaliœmy w komisji regulamin itd., roz-

wa¿aliœmy tak¹ sytuacjê, ¿e sprawozdanie mog³o-
by zawieraæ g³osy za i przeciw. Dlaczego, Panie Se-
natorze Sprawozdawco, nie mogliœmy takiego
sprawozdania…

Senator Piotr Andrzejewski:

Takie sprawozdanie przygotowa³em… Ju¿ od-
powiedzia³em na to pytanie. By³o podpisane
przeze mnie takie sprawozdanie, alternatywne,
wnioski za odrzuceniem i za przyjêciem, i nie zo-
sta³o ono zaakceptowane… Pan marsza³ek
stwierdzi³, ¿e jest to niewystarczaj¹ce, i nakaza³
przes¹dziæ jednoznacznie, jeszcze raz zwo³aæ po-
siedzenie Komisji Kultury i Œrodków Przekazu;
tak te¿ siê sta³o i wynik tego pañstwu przedsta-
wiam.

(Senator Czes³aw Ryszka: Ale myœmy interpre-
towali, ¿e mo¿na bez…)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Dobrze, bardzo serdecznie dziêkujê.
(Senator Czes³aw Ryszka: Mam jeszcze pytanie

dodatkowe…)
Teraz pan senator Skurkiewicz.

Senator Wojciech Skurkiewicz:

Dziêkujê bardzo, Pani Marsza³ek.
Panie Przewodnicz¹cy, ta kwestia nie by³a po-

ruszana i byæ mo¿e czêœæ senatorów nie ma wie-
dzy na ten temat. Czym skutkuje nieprzyjêcie
sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewiz-
ji przez Senat, a póŸniej w konsekwencji Sejm,
prezydenta itd., itd., czym skutkuje w³aœnie taka
decyzja Senatu? Je¿eli Senat zechcia³by odrzuciæ
i póŸniej kolejne instancje te¿.

Senator Piotr Andrzejewski:

O tym mówi¹ przepisy ustawy. Je¿eli Sejm i Se-
nat odrzuc¹, a prezydent wyrazi na to zgodê, Kra-
jowa Rada Radiofonii i Telewizji ulega rozwi¹za-
niu i ponownie zarz¹dza siê wybory.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Bardzo proszê, pan senator Ryszka.

Senator Czes³aw Ryszka:

W³aœnie chcia³em rozwin¹æ to pytanie. Czy na-
sza interpretacja, ¿e mo¿emy przekazaæ sprawo-
zdanie, w którym jest cztery „za” i cztery „prze-
ciw”, by³a dopuszczalna, czy jest niezgodna z re-
gulaminem, wed³ug pana senatora?

Senator Piotr Andrzejewski:

Wtedy uzna³em, ¿e jest prawid³owa, ale zdanie
marsza³ka i Prezydium Senatu jest przes¹dzaj¹ce
w tym zakresie.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Czy s¹ jeszcze jakieœ pytania pañstwa senato-
rów? Nie ma? Dziêkujê bardzo.

(Senator Piotr Andrzejewski: Dziêkujê.)
Dziêkujê bardzo, Panie Przewodnicz¹cy.
Zgodnie z art. 81 ust. 2 w zwi¹zku z art. 85g

ust. 2 Regulaminu Senatu pragnê powiedzieæ, ¿e
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pañstwo wyczerpali ju¿ pytania do senatora spra-
wozdawcy i teraz otwieram dyskusjê.

(G³os z sali: Wniosek formalny.)
Wniosek formalny, bardzo proszê.

Senator Wojciech Skurkiewicz:
Pani Marsza³ek, zg³aszam
wniosek formalny, aby dyskusjê nad tym pun-

ktem przenieœæ na dzieñ jutrzejszy
i rozpocz¹æ o godzinie 9.00 dyskusj¹ nad tym

w³aœnie punktem porz¹dku obrad.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Czy jest wniosek przeciwny? Nie ma.
Dobrze, przychylamy siê. Jest piêæ minut

i myœlê, ¿e nawet…
Pan senator WoŸniak.
(Senator Henryk WoŸniak: Pani Senator, jest

wniosek przeciwny. Ja uwa¿am, ¿e dzisiaj mo¿e-
my procedowaæ i jutro jest…)

Nie, ale o 18.30 koñczymy, taka by³a umowa
podczas Konwentu Seniorów, tak ¿e w zasadzie…
Nawet jeœli rozpoczniemy teraz dyskusjê, to za-
koñczymy j¹ zgodnie z wol¹ konwentu o 18.30.

(Senator Henryk WoŸniak: Przepraszam, jeœli
taka by³a wola pana marsza³ka, to oczywiœcie
dziêkujê.)

To w takim razie ja te¿
przychylam siê do tej propozycji
i jutro rozpoczynamy od dyskusji.
(Senator Barbara Borys-Damiêcka: Prosimy

o zachowanie listy osób zapisanych do dyskusji
w dniu jutrzejszym.)

Momencik, momencik, Pani Senator… Prze-
praszam bardzo, prosi³a pani o g³os, proszê.

Senator Barbara Borys-Damiêcka:

Chcia³abym prosiæ o zachowanie listy osób dzi-
siaj zapisanych do dyskusji na dzieñ jutrzejszy,
¿eby by³a obowi¹zuj¹ca, a nie ¿ebyœmy siê od no-
wa zaczynali zapisywaæ do dyskusji.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Oczywiœcie, tak bêdzie, poniewa¿ lista ju¿ jest,
nikt nie ma jej prawa zmieniaæ i bêd¹ pañstwo za-
bieraæ g³os w takiej kolejnoœci, jak pañstwo sobie
¿yczyli. Mo¿emy nawet odczytaæ, kto siê zapisa³.

(G³os z sali: W³aœnie.)
Proszê bardzo, po kolei.

Senator Sekretarz
Andrzej Szewiñski:

Senator Czes³aw Ryszka, senator Barbara Bo-
rys-Damiêcka, senator Wojciech Skurkiewicz, se-
nator Stanis³aw Jurcewicz.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dziêkujê bardzo.
(G³os z sali: Pani Marsza³ek, czy jest mo¿liwoœæ

dopisania siê?)
Szanowni Pañstwo, w takim razie za moment,

cztery minuty przed czasem, zakoñczymy obrady
na dzieñ dzisiejszy.

Jeszcze komunikaty, uprzejmie proszê o ich
wys³uchanie, bo to wa¿ne informacje.

Senator Sekretarz
Andrzej Szewiñski:
Posiedzenie Komisji Samorz¹du Terytorialne-

go i Administracji Pañstwowej w sprawie rozpa-
trzenia ustawy o zmianie ustawy o komercjaliza-
cji i prywatyzacji oraz niektórych innych ustaw
odbêdzie siê dzisiaj, to jest 25 czerwca, o godzi-
nie 18.30 w sali nr 217.

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej, Komisji
Gospodarki Narodowej oraz Komisji Samorz¹du
Terytorialnego i Administracji Pañstwowej po-
œwiêcone rozpatrzeniu wniosków zg³oszonych
w trakcie dyskusji w drugim czytaniu do projektu
ustawy o skutkach wygaœniêcia praw rzeczo-
wych na nieruchomoœciach, które wesz³y w grani-
ce Rzeczypospolitej Polskiej po II Wojnie Œwiato-
wej, ujawnieniu w ksiêgach wieczystych prawa
w³asnoœci Skarbu Pañstwa oraz o zmianie ustawy
– Przepisy wprowadzaj¹ce kodeks cywilny oraz
ustawy o ksiêgach wieczystych i hipotece odbê-
dzie siê dzisiaj o godzinie 18.45 w sali nr 217.

W zwi¹zku z maj¹cym siê odbyæ dzisiaj posie-
dzeniem Klubu Parlamentarnego Prawo i Spra-
wiedliwoœæ posiedzenie Komisji Praw Cz³owieka
i Praworz¹dnoœci odbêdzie siê w dniu jutrzejszym
o godzinie 8.00 w sali nr 176.

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej poœwiêco-
ne rozpatrzeniu wyroków Trybuna³u Konstytu-
cyjnego odbêdzie siê jutro o godzinie 8.15 w sali
nr 182.

Posiedzenie Komisji Samorz¹du Terytorialne-
go i Administracji Pañstwowej odbêdzie siê dziœ
o godzinie 18.30 w sali nr 217… To ju¿ by³o, prze-
praszam.

I ostatni…
(Rozmowy na sali)
(Wicemarsza³ek Krystyna Bochenek: Momen-

cik, proszê jeszcze o chwilê cierpliwoœci, bo to s¹
wa¿ne komunikaty.)

Jeszcze najwa¿niejszy komunikat. Jutro odbê-
dzie siê trening zespo³u pi³karskiego…
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(Wicemarsza³ek Krystyna Bochenek: Ponad po-
dzia³ami.)

…ponad podzia³ami, trenerem jest pan selek-
cjoner, senator Antoni Piechniczek. W godzinach
od 7.30 do 8.30 odbêdzie siê trening na stadionie
Polonii, wyjazd o godzinie 7.00 spod Domu Posel-
skiego. Proszê zabraæ sprzêt sportowy. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Dziêkujê pañstwu.
W tym momencie przerywamy obrady. Dziê-

kujê bardzo. Przerwa do jutra do godziny 9.00
rano.

(Senator Henryk WoŸniak: W imieniu trampka-
rzy dziêkujê, Pani Marsza³ek.)

(Przerwa w posiedzeniu o godzinie 18 minut 29)
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(Wznowienie posiedzenia o godzinie 9 minut 01)

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

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Wznawiam posiedzenie.
Proszê senatorów sekretarzy o zajêcie miejsc

przy stole prezydialnym.
Wysoki Senacie! Zanim powrócimy do rozpa-

trywania punktu siedemnastego porz¹dku obrad,
dotycz¹cego stanowiska Senatu w sprawie spra-
wozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji,
wnoszê o uzupe³nienie porz¹dku obrad o nastê-
puj¹ce punkty: stanowisko Senatu w sprawie
ustawy zmieniaj¹cej ustawê o zmianie ustawy –
Prawo o ustroju s¹dów powszechnych oraz nie-
których innych ustaw, ustawê o prokuraturze
oraz ustawê – Prawo o ustroju s¹dów powsze-
chnych; stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji
oraz niektórych innych ustaw; drugie czytanie
projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku ak-
cyzowym; drugie czytanie projektu ustawy
o zmianie ustawy o wykonywaniu inicjatywy
ustawodawczej przez obywateli. Punkty te by³yby
rozpatrywane przed punktem dotycz¹cym zmia-
ny w sk³adzie komisji senackich.

Jeœli nie us³yszê sprzeciwu, to uznam, ¿e Wyso-
ka Izba przyjê³a przedstawione wnioski.

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

Proszê bardzo.

Senator Zbigniew Romaszewski:
Panie Marsza³ku, w zwi¹zku z pilnymi termina-

mi, które nak³ada ustawa o ustroju s¹dów po-
wszechnych – mianowicie tam zapisujemy, ¿e
wchodzi w ¿ycie 30 czerwca – ja bym proponowa³,
a¿ebyœmy g³osowanie nad t¹ ustaw¹ odbyli od-
rêbnie, zaraz po jej przedyskutowaniu. Bo w³aœci-
wie zostaje tylko pi¹tek i poniedzia³ek na podpisa-
nie tego przez prezydenta, wiêc im szybciej to
skoñczymy, tym lepiej.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Panie Marsza³ku, dobrze.
Czy jest sprzeciw wobec tego wniosku? Nie ma.
W zwi¹zku z tym bêdziemy g³osowali w sprawie tej

ustawy bezpoœrednio po zakoñczeniu tego punktu.
Panie i Panowie Senatorowie, wobec uzupe³nie-

nia porz¹dku obrad informujê, ¿e po zamkniêciu
debaty nad punktem siedemnastym, dotycz¹cym
sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji,
przyst¹pimy do punktu trzynastego porz¹dku ob-
rad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmia-
nie ustawy o gospodarowaniu niektórymi sk³adni-
kami mienia Skarbu Pañstwa oraz o Agencji Mie-
nia Wojskowego oraz o zmianie niektórych ustaw.
Nastêpnie Senat przyst¹pi do rozpatrywania pun-
ktu szesnastego: stanowisko Senatu w sprawie
ustawy o zmianie ustawy o rachunkowoœci.

Przypominam, ¿e w tym punkcie po wyst¹pieniu
senatora sprawozdawcy odbêdzie siê g³osowanie
w sprawie przyst¹pienia do drugiego czytania wnie-
sionego przez Komisjê Gospodarki Narodowej zgod-
nie z art. 69 Regulaminu Senatu projektu ustawy
o zmianie ustawy o rachunkowoœci, druk nr 179.
Je¿eli Senat wyrazi zgodê, to drugie czytanie projek-
tu tej ustawy bêdzie stanowi³o odrêbny punkt po-
rz¹dku obrad. By³by to punkt osiemnasty. W dal-
szej kolejnoœci Senat bêdzie rozpatrywa³ wniesione
dzisiaj punkty, czyli jako dziewiêtnasty, dwudzie-
sty, dwudziesty pierwszy i dwudziesty drugi.

Powracamy do rozpatrywania punktu sie-
demnastego porz¹dku obrad: stanowisko Sena-
tu w sprawie Sprawozdania Krajowej Rady Radio-
fonii i Telewizji o dzia³alnoœci w 2007 r. wraz z In-
formacj¹ o podstawowych problemach radiofonii
i telewizji w 2007 r.

Przypominam, ¿e dyskusja zosta³a otwarta
w dniu wczorajszym.

Przypominam tak¿e o wymogach regulamino-
wych dotycz¹cych czasu przemawiania senato-
rów w dyskusji, o koniecznoœci zapisywania siê do
g³osu u senatora prowadz¹cego listê mówców,
a przede wszystkim o obowi¹zku sk³adania pod-
pisanych wniosków o charakterze legislacyjnym.

Proszê o zabranie g³osu pana senatora Czes³a-
wa Ryszkê.



Senator Czes³aw Ryszka:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Dyskutujemy o sprawozdaniu Krajowej Rady

Radiofonii i Telewizji wraz z informacj¹ o podsta-
wowych problemach radiofonii i telewizji za
2007 r. Przypomnê, ¿e to sprawozdanie trafi³o na
posiedzenie senackiej Komisji Kultury i Œrodków
Przekazu ju¿ 13 maja, ale dopiero dzisiaj, 26 czer-
wca, odbêdzie siê g³osowanie nad jego przyjêciem
lub odrzuceniem, a w³aœciwie tylko odrzuceniem,
bo taki zapad³ polityczny wyrok, werdykt senato-
rów Platformy Obywatelskiej. Ten bardzo d³ugi
czas by³ potrzebny Platformie, aby komisja mog³a
negatywnie zaopiniowaæ to sprawozdanie.

Tymczasem sprawozdanie Krajowej Rady Ra-
diofonii i Telewizji pokazuj¹ce jej ca³oroczn¹
pracê by³o znakomicie przygotowane merytory-
cznie, co wykaza³a dyskusja w komisji, która
koncentrowa³a siê wokó³ abonamentu i realiza-
cji misji przez radio i telewizjê publiczn¹. Anali-
zowaliœmy tak¿e sytuacjê w regionalnych oœrod-
kach radiowych i telewizyjnych, w przypadku
których spadek wp³ywów z op³at abonamento-
wych spowoduje trudnoœci w wype³nianiu wy-
mogów ustawy dotycz¹cych okreœlonej misji,
doprowadzi do ograniczenia i komercjalizacji
oferty programowej itd. Szczególnie niepoko-
j¹ce jest to w przypadku rozg³oœni regionalnych
Polskiego Radia, które nawet w 90% finansowa-
ne s¹ z abonamentu. Przedmiotem dyskusji by-
³y równie¿ obecne w sprawozdaniu kwestie do-
tycz¹ce przeciwdzia³ania nadmiernej koncen-
tracji kapita³owej w mediach elektronicznych.
Mówiliœmy równie¿ o skutecznoœci egzekucji
kar nak³adanych przez Krajow¹ Radê Radiofonii
i Telewizji na nadawców.

Jak ju¿ wspomnia³ wczoraj senator sprawo-
zdawca Piotr Andrzejewski, senatorowie zg³osili
dwa wnioski, Prawo i Sprawiedliwoœæ – o przyjêcie
sprawozdania, a Platforma Obywatelska – o od-
rzucenie sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii
i Telewizji z dzia³alnoœci za 2007 r. Poniewa¿ by³o
nieobecnych kilku senatorów z Platformy Obywa-
telskiej, ¿aden z wniosków nie uzyska³ poparcia
komisji, a w konsekwencji komisja ani nie przyjê-
³a, ani nie odrzuci³a sprawozdania Krajowej Rady
Radiofonii i Telewizji. Taki wniosek znalaz³ siê
w sprawozdaniu z posiedzenia komisji. W tej sy-
tuacji pan marsza³ek Bogdan Borusewicz za¿¹da³
zwo³ania kolejnego posiedzenia komisji, ju¿ z wiê-
kszoœci¹ senatorów Platformy Obywatelskiej.
Oczywiœcie wiadomo, jaki by³ wynik g³osowania.
Nie mam w¹tpliwoœci, ¿e chodzi³o o to, aby naj-
pierw komisja, a potem Senat odrzuci³y sprawo-
zdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Jutro
trafi ono do Sejmu, a wynik, dziêki g³osom koalicji
rz¹dz¹cej, jest przes¹dzony. Sprawozdanie na pe-
wno bêdzie odrzucone.

O co w tym wszystkim chodzi? Skoro w myœl
obecnej ustawy decyduj¹cy g³os w sprawie Krajo-
wej Rady i tak ma prezydent… No w³aœnie – ma,
ale pewnie ju¿ nied³ugo. Przypomnê, ¿e zgodnie
z obowi¹zuj¹c¹ obecnie ustaw¹ kadencja Krajo-
wej Rady wygasa dopiero w momencie negaty-
wnej decyzji Sejmu, Senatu i prezydenta. Co wiê-
cej, wygaœniêcie kadencji rady nie nastêpuje mi-
mo odrzucenia sprawozdania przez Sejm i Senat,
poniewa¿ musi to tak¿e zostaæ potwierdzone
przez prezydenta. Zapis ten jest niezmienny od
kilkunastu lat, od powstania Krajowej Rady Ra-
diofonii i Telewizji. Ale na wszystko s¹ sposoby.
Oto do Sejmu trafi³ projekt ustawy, przygotowa-
nej w ogromnym poœpiechu przez Sojusz Lewicy
Demokratycznej, projekt, który dla czysto polity-
cznych celów radykalnie zmienia zasadê wyboru
i funkcjonowania Krajowej Rady. Po prostu ktoœ
wpad³ na genialny pomys³, aby pomin¹æ prezy-
denta i aby odrzucenie sprawozdania przez Senat
i Sejm skutkowa³o odwo³aniem cz³onków Krajo-
wej Rady Radiofonii i Telewizji.

Chcia³bym mocno podkreœliæ fakt, ¿e w Konsty-
tucji Rzeczypospolitej Polskiej zapisano, i¿ Krajo-
wa Rada Radiofonii i Telewizji jest jednym z orga-
nów kontroli pañstwowej i ochrony prawa. Roz-
dzia³ IX konstytucji, który zawiera przepisy doty-
cz¹ce tych organów kontroli pañstwowej, precy-
zyjnie okreœla zakres przepisów, które reguluj¹
dzia³ania tych organów, tak¿e Krajowej Rady.
Art. 214 konstytucji stanowi, ¿e cz³onkowie Kra-
jowej Rady Radiofonii i Telewizji s¹ powo³ywani
przez Sejm, Senat i prezydenta, czyli o wygaœniê-
ciu kadencji wszystkich cz³onków rady decyduje
odrzucenie sprawozdania przez wspomniane trzy
instytucje, które tê radê powo³uj¹. Próba wy³¹cze-
nia prezydenta z tego procesu nie jest niczym in-
nym jak naruszeniem art. 214 konstytucji. Jak
tutaj widaæ, pomys³ lewicy to nic innego, jak pró-
ba ograniczenia konstytucyjnych uprawnieñ g³o-
wy pañstwa. Poparcie tego przez Platformê Oby-
watelsk¹ oznacza³oby, ¿e lewica i Platforma po-
przez wspólne sztuczki chc¹ z³amaæ konstytucjê.

Warto jeszcze wspomnieæ, ¿e w Sejmie czeka na
rozpatrzenie weto prezydenta do tak zwanej usta-
wy medialnej, której uchwalenie by³o jednym
wielkim skandalem i przekrêtem. Ustawa ta nie
tylko znacznie ogranicza kompetencje Krajowej
Rady Radiofonii i Telewizji, ale wrêcz wraca do
struktur dzia³ania Radiokomitetu. Przypomnê:
premier powo³uje prezesa Urzêdu Komunikacji
Elektronicznej, ten decyduje o powo³ywaniu sze-
fów publicznego radia i telewizji, a tak¿e o tym,
komu zostanie przyznany status nadawcy spo³e-
cznego, jakie i komu bêd¹ dane ulgi i zwolnienia
itd. Ponadto przesz³a w Sejmie senacka poprawka
– chcê to podkreœliæ, to nasza poprawka – ¿e walne
zgromadzenie akcjonariuszy Telewizji Polskiej
i Polskiego Radia, a w praktyce minister skarbu,
mo¿e odwo³ywaæ cz³onków zarz¹dów tych spó³ek.
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A tyle Platforma Obywatelska mówi o odpolitycz-
nieniu mediów publicznych! Niestety, tylko mówi.

Chcia³bym jeszcze wróciæ do sprawozdania
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, bowiem
zwrócono tam uwagê na dwa bardzo wa¿ne pro-
blemy dotycz¹ce mediów elektronicznych. Pier-
wszy z nich dotyczy dyrektywy z 19 grudnia
2007 r. o audowizualnych us³ugach medialnych,
która zawiera definicjê nowej audiowizualnej us-
³ugi medialnej oraz wprowadza zró¿nicowanie wy-
magañ dla nowych us³ug audiowizualnych, linar-
nych i nielinarnych. Dyrektywa ta poprzez libera-
lizacjê przepisów odnosz¹cych siê do reklamy te-
lewizyjnej przynosi donios³e zmiany dla ekonomi-
czno-finansowego funkcjonowania rynku me-
dialnego, zw³aszcza mediów publicznych. I tym
zagadnieniem powinniœmy siê jak najszybciej za-
j¹æ w Wysokiej Izbie. Drugim wa¿nym problemem
wyznaczaj¹cym dzia³ania podmiotów zaanga¿o-
wanych w rynek mediów elektronicznych jest
– ju¿ wiele razy o tym mówiliœmy – proces przecho-
dzenia z nadawania programów w technologii
analogowej na cyfrow¹. Ten proces wi¹¿e siê ze
zbli¿aj¹cym siê, sugerowanym nam przez Uniê
Europejsk¹, terminem wy³¹czenia emisji analo-
gowej w 2012 r. Byæ mo¿e jest to tak¿e zwi¹zane
z przyznaniem Polsce organizacji Mistrzostw Eu-
ropy w Pi³ce No¿nej w 2012 r.

I to s¹ problemy, którymi obecnie Krajowa Ra-
da Radiofonii i Telewizji w³aœnie siê zajmuje, pro-
blemy bardzo wa¿ne dla przysz³oœci, podczas gdy
parlament zajmuje siê walk¹ z Krajow¹ Rad¹. Co
wiêcej, proeuropejska partia, za jak¹ siê uwa¿a
Platforma Obywatelska, tworzy akty prawne do
za³atwiania doraŸnych interesów, w sposób oczy-
wisty gwa³c¹c zasady prawid³owej legislacji.
Chcia³oby siê powiedzieæ: o, tempora! o mores!
Dziêkujê za uwagê. (Oklaski)

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

Borys-Damiêck¹.
Proszê bardzo.

Senator Barbara Borys-Damiêcka:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Szanowni Pañstwo!
Przez ca³y czas wczorajszej debaty i zadawania

pytañ przewija³a siê tylko i wy³¹cznie jedna, jedy-
na sprawa – sprawa abonamentu. Omawiaj¹c
problem skwitowania Krajowej Rady Radiofonii
i Telewizjii, wszyscy skupiali siê g³ównie na abo-
namencie. Ale rzecz wcale nie le¿y w abonamen-
cie. I nie jest to jedyny powód, dla którego nie do-
sz³o do zatwierdzenia tego sprawozdania. Rzecz

polega przede wszystkim na wizji, jak¹ powinna
siê kierowaæ Krajowa Rada w sensie oddzia³ywa-
nia, mo¿liwoœci oddzia³ywania i wspó³dzia³ania
z wizjami publicznymi, z programami telewizji
publicznej i publicznego radia. Tego oddzia³ywa-
nia po prostu nie ma i nie by³o. Ta zupe³nie niepo-
trzebna przepychanka na temat jêzyka polskiego,
gdzie zosta³a zaatakowana, moim zdaniem bez
sensu, pani marsza³ek, udowadnia, ¿e informacje
na temat misyjnoœci, na temat programów, jakie
mia³a w ci¹gu 2007 r. Krajowa Rada Radiofonii
i Telewizji, s¹ znikome i w tej sprawie prawie ¿e nic
nie zrobiono. Mogê tutaj zacytowaæ odpowiedŸ na
moj¹ interpelacjê, z któr¹ siê zwróci³am do pana
przewodnicz¹cego Krajowej Rady, interpelacjê
w³aœnie w sprawie jêzyka polskiego i tego, ¿e tego
typu programów nie ma. Zreszt¹ Wysoka Izba do-
k³adnie to pamiêta, poniewa¿ profesor Markow-
ski, sk³adaj¹c tutaj sprawozdanie, bardzo dok³a-
dnie mówi³ na ten temat. O dziwo, nie dosta³am
¿adnego stanowiska Krajowej Rady w sprawie te-
go problemu, natomiast dosta³am informacjê, ¿e
w tej sprawie ju¿ mi odpowiedzia³ prezes telewizji
publicznej. Przepraszam, ale to nie s¹ dzia³ania,
którymi powinna zajmowaæ Krajowa Rada Radio-
fonii i Telewizji; to taki drobny przyczynek. Poza
tym nie mo¿na daæ skwitowania organowi, insty-
tucji, która jest bezwolna i bezsilna wobec preze-
sów czy kierownictwa telewizji, maj¹c w swoich
aktach prawnych zapisane, ¿e jest – przepraszam
za to s³owo – „czap¹”, która powinna mieæ wp³yw,
powinna oddzia³ywaæ.

Tutaj mam na myœli problem TVP Info, trzecie-
go programu telewizji publicznej. Ja nie twierdzê,
¿e TVP Info jako kana³ informacyjny telewizji pub-
licznej jest niepotrzebna, wrêcz przeciwnie, jest
potrzebna. Ale nale¿y doprowadziæ do sytuacji,
¿eby nadawca wyst¹pi³ o przyznanie czêstotliwo-
œci dla tego programu, wnosz¹c odpowiednie op-
³aty, a nie wykorzystywaæ pasma przewidziane
dla telewizji regionalnych i ograniczaæ ich czas
emisji. Proszê siê potem nie dziwiæ, ¿e wiele osób
siê zastanawia, czy jednak nie oddaæ samo-
rz¹dom czuwania nad telewizjami regionalnymi,
skoro Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji nie jest
w stanie takich czynnoœci wykonaæ i domagaæ siê
prawnego postêpowania. Ju¿ nie wspomnê o wie-
lu programach misyjnych, chocia¿by takich, jak
teatr dla dzieci i m³odzie¿y, który przesta³ w ogóle
istnieæ na antenie telewizji publicznej, ogranicza-
j¹c siê do programów przedszkolnych i dla dzieci
m³odszych. Telewizja nie pe³ni wiêc roli kulturo-
twórczej i edukacyjnej z powodu braku takiego
teatru i wielu innych programów, w przypadku
których Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji po-
winna walczyæ, ¿eby by³y nadawane w czasach
wiêkszej ogl¹dalnoœci, aby móc realizowaæ tê mi-
syjnoœæ.

Proszê pañstwa, teraz sprawa abonamentu.
Gros sprawozdania, tak samo jak szereg wypo-
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wiedzi, by³o poœwiêcone temu, ¿e to bêdzie kata-
klizm, katastrofa itd. W przypadku abonamentu
spojrzenie jest po prostu ukierunkowywane w zu-
pe³nie niew³aœciw¹ stronê. Wszystkie organy
rz¹dowe, a tak¿e wiele osób zaanga¿owanych
w tworzenie ustawy medialnej, mówi¹ jednog³oœ-
nie: telewizja publiczna jest potrzebna, telewizja
publiczna bêdzie i zrobi siê wszystko, ¿eby by³a fi-
nansowana. Mówi¹c „telewizja publiczna”, mam
tu na myœli równie¿ radio publiczne, oczywiœcie.
To bêdzie finansowane. I nie ma znaczenia, czy to
bêdzie abonament, czy to bêdzie na przyk³ad fun-
dusz misyjny na rzecz radia i telewizji, czy to siê
bêdzie nazywa³o fundusz misji publicznej. Nazwa
jest niewa¿na, wa¿ne, ¿e trzeba wskazaæ, sk¹d bê-
d¹ te pieni¹dze.

Chcê jeszcze powiedzieæ – przepraszam za
szczeroœæ – ¿e Krajowa Rada nie ma autorytetu
u zarówno rozg³oœni publicznych, jak i telewizji
publicznych, poniewa¿ ludzie kieruj¹cy tymi ante-
nami naprawdê robi¹, co chc¹, i w sposób, w jaki
chc¹. Krajowa Rada w ci¹gu 2007 r. w zwi¹zku
z wieloma takimi sprawami, jak: problem jêzyka
polskiego, problem braku telewizji dla dzieci, bra-
ku filmów dokumentalnych, braku misyjnoœci, nie
wyci¹gnê³a wobec tych instytucji odpowiednich
konsekwencji, a ma po temu uprawnienia. I to jest
jeden z powodów, dla których wiêkszoœæ opowiada
siê za nieprzyjêciem tego sprawozdania.

I na koniec chcia³abym powiedzieæ, Panie Sena-
torze – tu siê zwracam do pana senatora Ryszke…

(Senator Czes³aw Ryszka: Ryszki.)
(G³osy z sali: Ryszki.)
Przepraszam, tak, Ryszki.
…¿e nieprawd¹ jest, ¿e czekano specjalnie na

to, ¿eby zwiêkszyæ liczbê. Pañstwo miêdzy innymi
– tutaj proponujê siêgn¹æ do…

(Senator Wojciech Skurkiewicz: Pani Senator,
jest stenogram posiedzenia.)

W³aœnie.
(Senator Wojciech Skurkiewicz: Proszê siê nie

mijaæ z prawd¹.)
Ale proszê nie przeszkadzaæ mi w mojej wypo-

wiedzi. Pan jest zapisany do wypowiedzi.
By³ moment, w którym…
(Senator Czes³aw Ryszka: Mieliœcie przewagê.

Niepotrzebna by³a przerwa.)
(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Przepraszam,

Panie Senatorze, ale czy chce pan siê zapisaæ do
g³osu?)

By³ moment, w którym pañstwo sami powie-
dzieliœcie, ¿e mo¿emy tego dnia wielokrotnie po-
wtarzaæ g³osowanie, które bêdzie przebiega³o tak
samo, i to nie ma sensu. I na tym, ¿e tak powiem,
skoñczê podsumowanie tego dnia. I wydaje mi
siê, ¿e d¹¿enie na si³ê do skwitowania sprawy
w tym samym dniu po prostu nie mia³oby ¿adne-
go sensu.

Na zakoñczenie chcê tylko powiedzieæ, ¿e Kra-
jowa Rada Radiofonii i Telewizji w momencie,
w którym zaczê³y siê ró¿nego rodzaju problemy
z abonamentem, nie potrafi³a zaproponowaæ…
A to ci¹gnie siê od 2007 r., przy czym proszê siêg-
n¹æ do sprawozdania prezesa Telewizji Polskiej,
który wykaza³, ¿e najwiêksze t¹pniêcie abona-
mentowe mia³o miejsce w 2005 r. Wiêc proszê siê
zastanowiæ, kto wtedy by³ u w³adzy, kto kierowa³
ró¿nymi instytucjami, jak to wygl¹da³o.

Proszê pañstwa, praca nad ustaw¹ medialn¹,
która miêdzy innymi ma rozstrzygn¹æ sprawê
abonamentu i finansowania telewizji publicznej,
bez wzglêdu na to, czy bêdzie weto, czy nie bêdzie
weta, czy zaproponowana ustawa bêdzie przeg³o-
sowana, trwa po to, ¿eby udowodniæ i wykazaæ, ¿e
podejmowane s¹ wszystkie starania i czynnoœci
w celu stworzenia prawid³owej, dobrej ustawy
medialnej. I nie bez powodu jednym z czynników
w ustawie medialnej, i tej, któr¹ mieliœmy tutaj
w tak zwanej obróbce, i tej, która powstaje w Mini-
sterstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, jest
sprawa w³aœnie Krajowej Rady i sposobu naboru
cz³onków. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
musi byæ szalenie autorytatywna. I w tej radzie
musz¹ zasiadaæ autorytety i osoby, które maj¹
okreœlony pogl¹d na kontrolê, doradztwo,
wspó³udzia³ w tworzeniu programu misyjnego
w rozg³oœniach i telewizjach publicznych. Dziêku-
jê. (Oklaski)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Pani Senator.
Proszê o zabranie g³osu pana senatora Wojcie-

cha Skurkiewicza.

Senator Wojciech Skurkiewicz:
Panie Marsza³ku! Panie Ministrze! Szanowni

Pañstwo!
Na pocz¹tku swojego bardzo krótkiego wy-

st¹pienia chcia³bym siê podzieliæ wielk¹ radoœci¹
zwi¹zan¹ z tym, ¿e dzisiejszym obradom przewo-
dniczy pan marsza³ek Borusewicz. Bo wczoraj
niepotrzebnie udzieli³o siê sali wiele nerwowoœci,
i to, jak œmiem przypuszczaæ, za przyczyn¹ pani
marsza³ek Bochenek, a nerwowoœæ w takich sy-
tuacjach jest chyba zbêdna, niepotrzebna, nie-
wskazana. Dlatego jeszcze raz serdecznie dziêku-
jê za to, ¿e w³aœnie pan marsza³ek przewodniczy
w tej czêœci obradom.

Szanowni Pañstwo! Jestem m³odym cz³owie-
kiem, ale nie mogê siê zgodziæ z fa³szem, zak³ama-
niem i ob³ud¹. Nie mogê siê z tym zgodziæ. I odsy-
³am wszystkich pañstwa, którzy nie wiedz¹, co siê
dzia³o na posiedzeniu komisji, równie¿ pani¹ wi-
ceprzewodnicz¹c¹ komisji kultury, do zapisu ste-
nograficznego z posiedzenia komisji kultury
w dniu 13 maja. Szanowni Pañstwo, jest wyraŸnie
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napisane, ¿e najpierw by³o g³osowanie nad tym,
¿eby od³o¿yæ posiedzenie do jutra, i pañstwo prze-
graliœcie to g³osowanie 4:3, bo nie mieliœcie wiêk-
szoœci. Pan senator Grzyb poprosi³ o przerwê, mi-
mo ¿e ju¿ siê rozpoczê³a procedura g³osowania.
I ona zosta³a og³oszona dziêki panu przewodni-
cz¹cemu Andrzejewskiemu, który nie musia³ tego
zrobiæ, ale zgodzi³ siê na piêciominutow¹ przerwê.
I proszê nie mówiæ, ¿e pañstwo nie manipulowali-
œcie wtedy posiedzeniem komisji. Absolutnie nie
mogê z tym siê zgodziæ.

Szanowni Pañstwo! Jeszcze jedna wa¿na spra-
wa, zanim przejdê do swojego w³aœciwego wy-
st¹pienia. Sprawozdanie to nie jest wizja. Powie-
dzmy sobie jasno: sprawozdanie to nie jest wizja
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Sprawozda-
nie dotyczy realizacji zadañ ustawowych przypi-
sanych Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji. Tyl-
ko i wy³¹cznie, i niczego wiêcej.

Szanowni Pañstwo! Nie ma zarzutów merytory-
cznych, a dokument jest przygotowany bardzo
profesjonalnie i jest wyczerpuj¹cy. Dziwiê siê, ¿e
rozpêta³a siê dyskusja, bez podania przyczyn me-
rytorycznych, odnoœnie do odrzucenia sprawo-
zdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji za
2007 r. Jako senatorowie Prawa i Sprawiedliwo-
œci byliœmy i jesteœmy temu przeciwni. Ja ju¿
wczoraj zapowiada³em, ¿e z³o¿ê wniosek, i za
chwilê to uczyniê, aby Wysoka Izba raczy³a przy-
j¹æ sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Tele-
wizji za 2007 r.

Odsy³am wszystkich pañstwa do zapisu steno-
graficznego z posiedzenia komisji kultury w dniu
13 maja. Mo¿e ten trzynasty by³ w jakiœ sposób pe-
chowy dla tego, co siê dzia³o, dla samego wyniku
g³osowania, niemniej jednak dyskusja, która siê
odbywa³a, by³a bardzo merytoryczna. I nie by³o
tam ¿adnych elementów, które by wskazywa³y, ¿e
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji nie zas³uguje
na udzielenie jej, mówi¹c najogólniej, absoluto-
rium z wykonania zadañ, które s¹ przypisane Kra-
jowej Radzie Radiofonii i Telewizji, to sprawozda-
nie nie by³o w jakiœ znacz¹cy sposób krytykowane.

Szanowni Pañstwo, aby nie przed³u¿aæ, krótka
dygresja. Ju¿ wielokrotnie z tej mównicy wypo-
wiada³em swoje zdanie, swój sprzeciw co do
wszelkich ustaw dotycz¹cych mediów, ustaw me-
dialnych, które by³y tutaj za przyczyn¹ Platformy
Obywatelskiej rozpatrywane, nad którymi dysku-
towaliœmy, które nowelizowaliœmy. I, Szanowni
Pañstwo, jestem œwiêcie przekonany, obserwuj¹c
wszystkie dzia³ania, które s¹ podejmowane w Sej-
mie i Senacie, ¿e Platforma Obywatelska podzieli
los wszystkich tych partii, a by³o ich wiele po
1945 r., które dzia³a³y na szkodê pañstwa polskie-
go i narodu polskiego. Jestem œwiêcie przekona-
ny, ¿e sprawiedliwoœæ weŸmie górê. Dziêkujê bar-
dzo. (Oklaski)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Panie Senatorze, pragnê wyjaœniæ, ¿e prowa-

dzenie obrad Senatu jest realizowane zgodnie
z grafikiem. A jeœli chodzi o nerwowoœæ, która siê
udzieli³a w czasie obrad czêœci senatorów, to zdaje
siê, ¿e w powstaniu tej nerwowoœci pan te¿ mia³
jakiœ udzia³. Tak ¿e proszê mieæ to na wzglêdzie.

Poproszê o zabranie g³osu pana senatora Skur-
kiewicza.

(G³os z sali: Jurcewicza.)
A, przepraszam, Jurcewicza. Przepraszam pa-

nów senatorów.

Senator Stanis³aw Jurcewicz:
Dziêkujê bardzo.
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Nie bêdê wchodzi³ w ton wypowiedzi poprzedni-

ka, szczególnie w jej koñcowej fazie. Mamy oceniæ
sprawozdanie, przyj¹æ je b¹dŸ nie. I chcia³bym
krótko na tym siê skupiæ i podaæ kilka faktów.

Najpierw o stronie merytorycznej. Ustawowo
Krajowa Rada ma pewne zadania. Pytanie, czy je
realizowa³a. Otó¿ z tego dokumentu wynika na
przyk³ad, ¿e nie. I podam bardzo, jak s¹dzê, jasny,
klarowny, niebudz¹cy w¹tpliwoœci przyk³ad pra-
cy merytorycznej. Zrobiê to w formie pytania: czy
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji okreœli³a za-
sady dostêpu organizacji pozarz¹dowych do TVP?
Ja nie znalaz³em czegoœ takiego.

Druga sprawa. Procenty, jakie tu s¹ wskazane,
emisji bêd¹cej realizacj¹ misji publicznej, jeœli
chodzi o edukacjê, kulturê, s¹ znikome. Wiêc
gdzie jest ta rola Krajowej Rady Radiofonii i Tele-
wizji? Gdzie s¹ programy kulturotwórcze, skoro
mówimy o misji publicznej?

Nastêpna sprawa. Podczas prac nad ustaw¹
o abonamencie poprosi³em o wyjaœnienie i zapy-
ta³em: czy prawd¹ jest to, co s³yszy siê na temat
nieprawid³owoœci w pokrywaniu pewnych
wydatków? A to ju¿ jest rola Krajowej Rady Ra-
diofonii i Telewizji, aby patrzy³a, jak s¹ wydawa-
ne pieni¹dze publiczne, z abonamentu, i w ja-
kich celach. Niestety, w wyst¹pieniu pana prze-
wodnicz¹cego nie by³o na to odpowiedzi, a przy-
pominam, i¿ prasa podawa³a, ¿e jest finansowa-
nie pracowników, których nie ma na liœcie obec-
noœci.

Jeœli chodzi o dyskryminacjê w mediach publi-
cznych, te¿ nie us³ysza³em odniesienia siê do te-
go, a s¹ to fakty stwierdzone przez s¹dy.

Dlaczego Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
nie zareagowa³a na niedofinansowanie radia, Pa-
nie Senatorze Skurkiewicz?

(Senator Wojciech Skurkiewicz: Nie ma takiej
mo¿liwoœci.)

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji ma takie
mo¿liwoœci.
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Dlaczego nie zareagowa³a na niedofinansowa-
nie oœrodków regionalnych telewizji i radia? To¿
przecie¿ to te¿ jest w zakresie dzia³ania Krajowej
Rady Radiofonii i Telewizji.

(Senator Wojciech Skurkiewicz: Nie ma takiej
mo¿liwoœci.)

Nie podjêto tego, to wynika ze sprawozdania.
Proszê spojrzeæ na wskaŸniki. Proszê zobaczyæ,

¿e brak realizacji celów, planu finansowego,
o szeœædziesi¹t…

(Senator Czes³aw Ryszka: Pan w ogóle nie czy-
ta³ sprawozdania.)

(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Panie Senato-
rze, niech pan nie przeszkadza.)

To ja zacytujê panu senatorowi…
(Senator Czes³aw Ryszka: Pan nie wie, o czym

w ogóle mówi.)
Strona 168 sprawozdania…
(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Panie Senato-

rze, proszê nie dyskutowaæ bezpoœrednio z sena-
torem na sali.)

Przepraszam, Panie Marsza³ku.
Strona 168: „Realizacja dochodów bud¿etowych

Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w 2007 r.
w uk³adzie paragrafowym” §0590 «Wp³ywy z op³at
za koncesje i licencje» – wykonanie w 64%”. A my
mówimy, ¿e nie ma pieniêdzy z abonamentu. Tak
niska realizacja, proszê pañstwa.

(Rozmowy na sali)
(Senator Czes³aw Ryszka: Nie wie, o czym

w ogóle mówi.)
(G³os z sali: Dok³adnie.)
(G³os z sali: Koñcz waœæ, wstydu oszczêdŸ!)
(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Panowie Sena-

torowie, proszê o spokój. Przed chwil¹ by³ apel…
nie apel, tylko sugestia, ¿eby nie wprowadzaæ ner-
wowej atmosfery. W zwi¹zku z tym proszê… Je¿eli
pañstwo nie chc¹ s³uchaæ mnie, marsza³ka Sena-
tu, to proszê pos³uchaæ swojego senatora.)

(Senator Czes³aw Ryszka: Niech pan skoñczy.)
Dlatego musimy bardzo siê zastanowiæ siê nad

przyjêciem tego sprawozdania. Dziêkujê bardzo
za uwagê. (Oklaski)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Informujê, ¿e lista mówców zosta³a…
(G³os z sali: Jeszcze jeden senator siê zg³osi³,

senator Skurkiewicz.)
Proszê bardzo, Panie Senatorze.
Pan senator Skurkiewicz.

Senator Wojciech Skurkiewicz:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Koledzy z Platformy znów powiedz¹, ¿e mam

polityczne ADHD, ale muszê sprostowaæ pewn¹
kwestiê.

Otó¿ Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji – i to
by³o g³êboko omawiane podczas poprzedniej dys-
kusji nad abonamentem – nie ma prawnych mo¿-
liwoœci ingerowania w podzia³ œrodków abona-
mentowych, w ich rozdzia³ w trakcie roku. Do
30 czerwca roku bie¿¹cego Krajowa Rada Radio-
fonii i Telewizji przygotowuje plan podzia³u œrod-
ków abonamentowych na rok nastêpny. I to jest
koniec procedury. Nie ma ju¿ innej mo¿liwoœci,
Panie Senatorze.

A je¿eli chodzi o op³aty z koncesji, to oczywiœcie
tak, ale wiadomo, ¿e sprawy zwi¹zane z udziela-
niem koncesji i op³atami s¹ p³ynne. Nikt nie jest
w stanie przewidzieæ ze stuprocentow¹ pewno-
œci¹, ¿e bêdzie akurat tak, a nie inaczej. Tak ¿e
proszê nie wprowadzaæ w b³¹d osób s³uchaj¹cych
tej dyskusji, ¿e akurat Krajowa Rada Radiofonii
i Telewizji nie wywi¹za³a siê z realizacji, i mieszaæ
wp³ywów za koncesje, bud¿etowych œrodków fi-
nansowych wp³ywaj¹cych na przyk³ad za udziele-
nie koncesji ze œrodkami abonamentowymi. To s¹
dwa ró¿ne œwiaty, dwa odrêbne byty finansowe
i dwie odrêbne rzeczy.

Ja myœlê, ¿e pan przewodnicz¹cy Krajowej Ra-
dy Radiofonii i Telewizji jeszcze raz szczegó³owo to
wyt³umaczy i myœlê, ¿e ju¿ wiêcej do tego nie bê-
dziemy wracaæ, bo to jest proste, jasne i oczywi-
ste. Dziêkujê bardzo. (Oklaski)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Informujê, ¿e lista mówców zosta³a wyczerpana.
Zamykam dyskusjê.
Czy pan przewodnicz¹cy Krajowej Rady Radio-

fonii i Telewizji chce jeszcze zabraæ g³os?
Proszê bardzo.

Przewodnicz¹cy
Krajowej Rady
Radiofonii i Telewizji
Witold Ko³odziejski:
Szanowny Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Krótko odpowiem na kilka konkretnych pytañ

czy te¿ zarzutów. Dlatego krótko, ¿e szczegó³owe
odpowiedzi s¹ na tych trzystu stronach sprawo-
zdania i informacji, to jest tam zawarte, ale ponie-
wa¿ pytania i zarzuty pad³y dzisiaj, muszê jakoœ
do nich siê ustosunkowaæ.

Jeœli chodzi o rolê Krajowej Rady i to, czy wy-
wi¹zywa³a siê z obowi¹zków w 2007 r., to intencj¹
ustawodawcy nie jest tworzenie czapy nad media-
mi publicznymi. Krajowa Rada nie ma dyktowaæ
i uk³adaæ programu, nie ma mieæ wp³ywu na ob-
sadê stanowisk dyrektorów w oœrodkach regio-
nalnych ani w oœrodkach radiowych. Taka rola,
jak ju¿ wczoraj powiedzia³em, skoñczy³a siê na
pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych wraz z likwida-
cj¹ radiokomitetu. I takiej roli ustawodawca dla
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Krajowej Rady nie przewidzia³ i nie przypisa³. Tym
bardziej my nie mamy ambicji, ¿eby tak¹ rolê
spe³niaæ. W zwi¹zku z tym w sprawozdaniu rze-
czywiœcie nie mo¿na znaleŸæ œladu takiego dzia³a-
nia, bo robimy wszystko, ¿eby takiego dzia³ania
nie by³o.

Jeœli chodzi o sprawê jêzyka polskiego, Rady
Jêzyka Polskiego, to przypominam – proszê prze-
czytaæ art. 21 naszej ustawy – jak jest zdefiniowa-
na misja publiczna i do czego zobowi¹zane s¹ me-
dia publiczne. W naszym sprawozdaniu i infor-
macji jest szczegó³owo wyliczone, jakie gatunki
programowe by³y obecne na antenie Telewizji Pol-
skiej i oczywiœcie radia publicznego. Tam s¹
szczegó³owo wyliczone audycje edukacyjne, to
jest 3,4% w skali roku, co daje prawie piêæ i pó³ go-
dziny tygodniowo. Jeœli chodzi o stwierdzenie, ile
w tym jest audycji poœwiêconych jêzykowi pol-
skiemu i czy one s¹, to oczywiœcie ustawodawca
nie zobowi¹zuje do tego Krajowej Rady. Nie zobo-
wi¹zuje tak¿e konkretnie mediów publicznych,
¿eby zagwarantowaæ na to jakiœ okreœlony czas,
bo gdyby zobowi¹za³, musia³by te¿ zagwaranto-
waæ odpowiednie œrodki. Ca³a dyskusja, Pani Se-
nator, dotyczy oczywiœcie tego, czy telewizja
w przysz³ym roku zrobi pó³toragodzinn¹ transmi-
sjê ze œwiêta jêzyka polskiego. Nie wiem, czy zrobi,
bo nie wiem, czy bêdzie mia³a na to pieni¹dze.
I w³aœnie w tej chwili zarz¹d te pieni¹dze liczy.
W Telewizji Polskiej obowi¹zuje karta ekranowa
i to jest dba³oœæ o jêzyk polski, s¹ robione progra-
my edukacyjne, s¹ robione filmy dokumentalne
i filmy fabularne, i mam nadziejê, ¿e charakter
tych filmów i poziom tych produkcji powinny
sprostaæ wymogom ustawy o jêzyku polskim. Tak
wiêc w tym zakresie telewizja publiczna realizuje
ustawê lepiej ni¿ telewizje komercyjne, ale oczy-
wiœcie, i tu siê zgadzam, jest to jeszcze dalekie od
doskona³oœci, jest wiele do zrobienia. Jednak na
pewno media publiczne, to znaczy telewizja,
a w szczególnoœci radio, przoduj¹ w tym zakresie
i innym mediom elektronicznym daleko, daleko
do ich poziomu.

Jeœli chodzi o telewizjê informacyjn¹, Pani Se-
nator, to ju¿ kilka razy powtarza³em, ¿e gdy po-
wsta³ wspólny projekt pod nazw¹ „TVP Info”, nie
zmala³a, ale wzros³a liczba informacji i wzros³a
iloœæ czasu poœwiêconego na prezentacjê infor-
macji lokalnych w oœrodkach regionalnych. Ta
produkcja lokalna to od trzech i pó³ do czterech
i pó³ godziny dziennie. A wiêc ona wzros³a w sto-
sunku do lat ubieg³ych. Nie jest to oczywiœcie pro-
dukcja ca³odobowa, bo na to nie ma pieniêdzy. To,
co mo¿e zrobiæ Krajowa Rada, i tego pilnuje, to
przydzielanie œrodków – miêdzy innymi tutaj jest
wyj¹tek w ustawie – konkretnie pewnej puli œrod-
ków na oœrodki regionalne telewizji publicznej i ta
pula to jest ponad po³owa ca³ych œrodków abona-

mentowych, jakie s¹ przeznaczone dla Telewizji
Polskiej. Wiêcej ju¿ siê zrobiæ nie da. Ma³o tego,
Telewizja Polska, ¿eby zagwarantowaæ te trzy go-
dziny transmisji dziennie, musi do³o¿yæ drugie ty-
le plus wykupywanie wspólnego czasu antenowe-
go w oœrodkach w celu zrealizowania projektu
TVP Info.

Krótko mówi¹c, dziêki temu projektowi zwiêk-
szy³ siê udzia³ oœrodków lokalnych, a nie zmniej-
szy³, zwiêkszy³a siê nie tylko obecnoœæ na antenie
z produkcj¹ w³asn¹, ale równie¿ obecnoœæ na an-
tenach ogólnopolskich i w paœmie wspólnym. To
mogê powiedzieæ. Ale nie jest to oczywiœcie pyta-
nie do mnie, Pani Senator, tylko to jest pytanie do
zarz¹du telewizji publicznej, bo Krajowa Rada nie
jest radiokomitetem – jeszcze raz to powtarzam.

Czy brakuje w telewizji programów dla dzieci,
programów edukacyjnych, jêzyka polskiego i tak
dalej, i tak dalej? Nie wiem, czy brakuje. Skoro
jest piêæ i pó³ godziny tygodniowo, to chyba nie,
prawda? Jakie s¹ te programy, czy lepsze jest
„Domowe przedszkole” czy obecne „Przedszkole
Jedynki”, jakie s¹ programy edukacyjne – znowu
nie moj¹ rol¹ jest oceniaæ. A wiêc nie bêdê na ten
temat siê wypowiada³. W ka¿dym razie tylko Tele-
wizja Polska produkuje programy dla dzieci. Nie
ma telewizji komercyjnej, która mia³aby w³asn¹
produkcjê programów dzieciêcych. Nie mówiê ju¿
o Polskim Radiu, bo te¿ jest to tylko i wy³¹cznie
specyfika radia publicznego. A wiêc znowu: czy
nie wykonuje? Nie wiem, produkuje i emituje piêæ
i pó³ godziny tygodniowo. Czy to jest ma³o, czy du-
¿o – mo¿emy dyskutowaæ, ale nie jest to rola Kra-
jowej Rady. My rozliczamy.

Czy Krajowa Rada rozlicza? Tak, rozlicza
szczegó³owo ka¿d¹ z³otówkê z abonamentu. Te
rozliczenia s¹ w sprawozdaniu. Problem jest tyl-
ko taki, ¿e telewizja publiczna w tej chwili do 1 z³
z abonamentu dok³ada 9 z³ z przychodów rekla-
mowych, wiêc rzeczywiœcie pole do rozliczenia
i do zaksiêgowania tych kwot jest olbrzymie.
W³aœciwie mo¿na powiedzieæ kolokwialnie – ma-
³o p³acimy, ma³o mo¿emy wymagaæ. Tak wygl¹da
sytuacja.

Abonament. Pad³a uwaga polityczna, ¿e to
przecie¿ w 2005 r. – jak rozumiem, chodzi o to, ¿e
zmiana rz¹du wtedy nast¹pi³a – dosz³o do t¹pniê-
cia abonamentu. Je¿eli ju¿ traktowaæ ten fakt po-
litycznie, by³y to czasy prezesury Jana Dworaka.
Oczywiœcie nie jest to wina ani nowego rz¹du, ani
prezesury Jana Dworaka, tylko mechanizm
wprowadzenia znowelizowanej ustawy w ¿ycie.
Wtedy by³o t¹pniêcie, ale póŸniej od 2005 r. do
2007 r. mieliœmy wzrost wp³ywów z abonamentu.
T¹pniêcie nast¹pi³o w IV kwartale 2007 r. Krajo-
wa Rada oczywiœcie to wszystko monitorowa³a.
Czy robi³a… Tu pad³ zarzut bezczynnoœci Krajo-
wej Rady, powiedziano, ¿e Krajowa Rada nic w tej
sprawie nie robi³a. Przypominam, ¿e nie by³o po-
siedzenia komisji w Senacie, na którym tej spra-
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wy byœmy nie omawiali, nie przedstawiali tego
problemu. I mówiliœmy jednoczeœnie, ¿e Krajowa
Rada nie ma inicjatywy ustawodawczej, ¿e to mu-
si byæ inicjatywa poselska albo rz¹dowa.

Oczywiœcie opracowaliœmy pewne projekty.
Dzisiaj te projekty mo¿na wyrzuciæ do kosza, bo
mówi siê o zniesieniu, o likwidacji abonamentu.
Projekt, nad którym pracowaliœmy, zak³adaj¹cy
pobór abonamentu razem z op³at¹ za energiê
elektryczn¹, rozwi¹zanie stosowane w wielu kra-
jach, w obliczu likwidacji jest oczywiœcie nieak-
tualny.

Czy Krajowa Rada okreœli³a zasady dostêpu or-
ganizacji pozarz¹dowych? Chodzi pewnie o orga-
nizacje po¿ytku publicznego. To jest rozporz¹dze-
nie fakultatywne, KRRiT mo¿e to okreœliæ. Do tej
pory Krajowa Rada, nie tylko w obecnym sk³adzie,
ale i w poprzednich, nie zrobi³a tego, bo jest to za-
danie nies³ychanie trudne, skala problemu jest
olbrzymia. Gdyby chcieæ zagwarantowaæ wszyst-
kim równy dostêp, trzeba by wydzieliæ jeden kana³
telewizyjny na tylko i wy³¹cznie promocjê organi-
zacji pozarz¹dowych i ró¿nych inicjatyw, które te-
lewizja publiczna z tego punktu widzenia i z tego
wzglêdu powinna promowaæ. Tak jak mówiê, ska-
la jest du¿a, projekt takiego rozporz¹dzenia zosta³
przygotowany, mieliœmy go konsultowaæ w czer-
wcu. Z uwagi na spadek poziomu abonamentu
i na koniecznoœæ zwiêkszenia oferty komercyjnej
w telewizji publicznej nie bêdziemy konsultowaæ
w tej chwili tego rozporz¹dzenia. Bardzo niesta-
bilne s¹ obecnie podstawy finansowe telewizji
publicznej, wiêc ka¿de nowe obci¹¿enie jest po
prostu bardzo w¹tpliwe. Mo¿na oczywiœcie te roz-
wi¹zania implementowaæ w nowej ustawie me-
dialnej, je¿eli ju¿ ktoœ wska¿e, sk¹d wzi¹æ pie-
ni¹dze na telewizjê publiczn¹.

Dyskryminacja pracowników. Któryœ z panów
senatorów mówi³ o tym, ¿e w telewizji publicznej
jest dyskryminacja pracowników. Proszê pañ-
stwa, nie tylko w telewizji publicznej, w ka¿dej fir-
mie pewnie jest dyskryminacja pracowników – s¹
procesy, s¹dy pracy. Ja nie s³ysza³em o jakiejœ
spektakularnej pora¿ce s¹dowej ani w radiu pub-
licznym, ani w telewizji publicznej. Oczywiœcie
jest du¿y szum medialny, artyku³y w gazetach
i tak dalej, i tak dalej, ale w wiêkszoœci s¹ to infor-
macje wyssane z palca. Je¿eli mamy na ten temat
dyskutowaæ, to prosi³bym o fakty, bo informacje
gazetowe s¹ po prostu wyssane z palca, powiela-
ne, powtarzane i u¿ywane jako populistyczny ar-
gument, a nie jako próba obrony pracowników.
Nawet gdyby dyskryminacja mia³a miejsce, to
oczywiœcie Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji nie
w tym celu zosta³a powo³ana i nie ma tego
w swoich ustawowych zadaniach, w zwi¹zku
z tym w analizie i w ocenie sprawozdania takie
fakty w ogóle nie mog¹ byæ brane pod uwagê.

Proszê pañstwa, realizacja dochodów bud¿eto-
wych Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji – 60%
zak³adanego poziomu. Jak zrozumia³em, by³a su-
gestia, ¿e ma to równie¿ wp³yw na poziom finanso-
wania mediów publicznych. Wczoraj t³umaczy-
³em na posiedzeniu komisji, czym s¹ dochody bu-
d¿etowe Krajowej Rady, czym jest abonament.
Abonament w zesz³ym roku utrzymywa³ siê na po-
ziomie prawie 900 milionów z³, dochody bud¿eto-
we s¹ na poziomie 7 milionów z³. Abonament to
jest danina publiczna œci¹gana na realizacjê misji
w mediach publicznych. Dochody bud¿etowe
Krajowej Rady to jest op³ata za koncesje, to nie s¹
dochody dla Krajowej Rady, to s¹ dochody dla
Skarbu Pañstwa, op³ata po prostu za przyznawa-
nie koncesji. Tak to jest, ¿e je¿eli nadawcy decy-
duj¹ siê na wystêpowanie o nowe koncesje, to
w danym roku dochody bud¿etowe s¹ wiêksze, je-
¿eli siê decyduj¹ ten proces roz³o¿yæ na nastêpne
lata, to w danym roku dochody s¹ mniejsze. Nie
ma to nic wspólnego z kondycj¹ finansow¹ ani
Krajowej Rady, ani mediów publicznych, ani pañ-
stwa polskiego. Tak ¿e jest to tylko pewien wskaŸ-
nik, jak rynek reaguje i jak¹ prowadzi siê w da-
nym roku politykê. Dziêkujê bardzo. (Oklaski)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Przewodnicz¹cy.
(Senator Barbara Borys-Damiêcka: Panie Mar-

sza³ku, przepraszam, czy mo¿na ad vocem?)
Nie.
(Senator Barbara Borys-Damiêcka: Nie mo¿na.

Trudno.)
Zamkn¹³em ju¿ dyskusjê, Pani Senator.
Informujê, ¿e w trakcie dyskusji zosta³y zg³o-

szone wnioski o charakterze legislacyjnym.
Zgodnie z art. 81 ust. 3, w zwi¹zku z art. 85g

ust. 2 Regulaminu Senatu, proszê Komisjê Kultury
i Œrodków Przekazu o ustosunkowanie siê do
przedstawionych w toku debaty wniosków i przygo-
towaniedodatkowegosprawozdaniawtej sprawie.

Proponujê, aby Senat wyznaczy³ komisji ter-
min przedstawienia dodatkowego sprawozdania
tak, abyœmy mogli przyst¹piæ do trzeciego czyta-
nia projektu uchwa³y jeszcze na tym posiedzeniu
Senatu.

Je¿eli nie us³yszê sprzeciwu uznam, ¿e Senat
przedstawion¹ propozycjê przyj¹³.

G³osów sprzeciwu nie s³yszê.
(Rozmowy na sali)
Tak, tak, tak, dziêkujê bardzo.
Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu

trzynastego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o gospodaro-
waniu niektórymi sk³adnikami mienia Skarbu
Pañstwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego oraz
o zmianie niektórych innych ustaw.

Przypominam, ¿e rozpatrywana ustawa zosta³a
uchwalona przez Sejm na szesnastym posiedze-
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niu w dniu 30 maja 2008 r. Do Senatu zosta³a
skierowana w dniu 2 czerwca 2008 r. Marsza³ek
Senatu w dniu 2 czerwca 2008 r., zgodnie
z art. 68 ust. 1 Regulaminu Senatu, skierowa³ j¹
do Komisji Gospodarki Narodowej, Komisji Sa-
morz¹du Terytorialnego i Administracji Pañstwo-
wej, Komisji Obrony Narodowej. Komisje po roz-
patrzeniu ustawy przygotowa³y swoje sprawozda-
nia w tej sprawie.

Przypominam ponadto, ¿e tekst ustawy zawar-
ty jest w druku nr 146, a sprawozdania komisji
w drukach nr 146A, 146B i 146C.

Proszê sprawozdawcê Komisji Gospodarki Na-
rodowej, pana senatora Stanis³awa Iwana o za-
branie g³osu i przedstawienie sprawozdania ko-
misji w sprawie rozpatrywanej ustawy.

Proszê bardzo.

Senator Stanis³aw Iwan:
Szanowny Panie Marsza³ku! Szanowni Pañ-

stwo Ministrowie! Wysoka Izbo!
W imieniu Komisji Gospodarki Narodowej

mam zaszczyt przedstawiæ sprawozdanie doty-
cz¹ce zmian w ustawie o gospodarowaniu niektó-
rymi sk³adnikami mienia Skarbu Pañstwa oraz o
Agencji Mienia Wojskowego oraz o zmianie nie-
których innych ustaw.

Komisja na swoim posiedzeniu w dniu 18 czer-
wca bie¿¹cego roku rozpatrywa³a uchwalone
zmiany w tych ustawach. Cel, jaki ma byæ osi¹g-
niêty poprzez te zmiany, to przede wszystkim op-
tymalizacja realizacji polityki transportowej w za-
kresie lotnictwa cywilnego przez rozwój cywilnej
infrastruktury lotniskowej, ale z wykorzystaniem
krajowej infrastruktury wojskowej. Powinno to
znacznie obni¿yæ koszty tworzenia sieci lotnisk
cywilnych na terenie kraju. Lotnictwo cywilne
w Polsce potrzebuje wiêkszej dynamiki rozwoju.
Przewidywany popyt na us³ugi lotnicze stwarza
koniecznoœæ zapewnienia odpowiedniej infra-
struktury w tym obszarze.

Przedstawiê teraz najistotniejsze rozwi¹zania
zaproponowane w omawianej ustawie.

W ustawie z dnia 30 maja 1996 r. o gospodaro-
waniu niektórymi sk³adnikami mienia Skarbu
Pañstwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego wpro-
wadzono zmiany polegaj¹ce na dodaniu ca³kowicie
nowych przepisów. Mieszcz¹ siê one w art. 4e–4h.

W art. 4e, z uwagi na potrzebê zró¿nicowania
rozwi¹zañ merytorycznych i procedur w stosun-
ku do grupy lotnisk i l¹dowisk wojskowych, wpro-
wadzono zró¿nicowanie lotnisk i l¹dowisk na
trwale niewykorzystywane do realizacji zadañ
przez jednostki podleg³e i nadzorowane przez mi-
nistra obrony narodowej, które powinny jednak¿e
zachowaæ nadal swój lotniczy charakter, oraz nie-
wymagaj¹ce zachowania lotniczego charakteru.

Inny podzia³ dotyczy tych lotnisk i l¹dowisk, które
czêœciowo lub czasowo niewykorzystywane s¹ do
realizacji zadañ przez jednostki Ministerstwa Ob-
rony Narodowej i podleg³e. W tym artykule propo-
nuje siê te¿, aby katalog lotnisk i l¹dowisk woj-
skowych, które mog³yby byæ przekazane lub udo-
stêpnione na potrzeby lotnictwa cywilnego, by³
okreœlony w rozporz¹dzeniu Rady Ministrów,
gdy¿ sprawa zagospodarowania maj¹tku Skarbu
Pañstwa na te cele dotyczy w³aœciwoœci kilku mi-
nisterstw i mo¿e byæ dynamicznie zmienna.

Zapis art. 4f reguluje sprawy zwi¹zane z prze-
kazywaniem w formie darowizny jednostkom
samorz¹du terytorialnego lotnisk wojskowych,
które zosta³y uznane za trwale niewykorzysty-
wane na potrzeby MON, z obowi¹zkiem zacho-
wania przez nie charakteru lotniczego. Moc¹ te-
go przepisu organem w³aœciwym do dokonania
darowizny konkretnego lotniska w imieniu
Skarbu Pañstwa bêdzie w³aœciwy wojewoda.
Przekazywanie nastêpowaæ bêdzie na wniosek
w³aœciwej jednostki samorz¹du terytorialnego,
z³o¿ony do ministra w³aœciwego do spraw trans-
portu. We wniosku nale¿y zamieœciæ, oprócz da-
nych dotycz¹cych jednostki samorz¹du teryto-
rialnego i nieruchomoœci, o które ubiega siê je-
dnostka, równie¿ rodzaj i planowan¹ dzia³al-
noœæ lotnicz¹ na tym lotnisku. Wniosek taki wy-
maga opinii ministra w³aœciwego do spraw
transportu, który nastêpnie w terminie czterna-
stu dni od otrzymania, kieruje go do ministra
obrony narodowej. Minister obrony narodowej
opiniuje wniosek pod k¹tem potrzeb realizacji
celów obronnoœci i bezpieczeñstwa pañstwa.
Minister w³aœciwy do spraw Skarbu Pañstwa
wyra¿a zgodê na dokonanie darowizny z uwzglê-
dnieniem warunków okreœlonych w opiniach
ministrów infrastruktury i ministra obrony na-
rodowej oraz przepisów ustawy o wykonywaniu
uprawnieñ przys³uguj¹cych Skarbowi Pañ-
stwa i przepisów nowelizowanej ustawy. Woje-
woda oraz w³aœciwa jednostka samorz¹du tery-
torialnego zawieraj¹ umowê darowizny nie póŸ-
niej ni¿ w terminie dwóch miesiêcy od dnia do-
konania przez starostê wygaœniêcia trwa³ego
zarz¹du jednostki organizacyjnej MON. Je¿eli
w tym terminie nie dosz³o do zawarcia umowy
darowizny, to nieruchomoœci podlegaj¹ prze-
kazaniu do ministra obrony narodowej. Umo-
wa darowizny wymaga okreœlenia celu i prze-
znaczenia darowanej nieruchomoœci, warun-
ków jej przekazania i wykorzystania, a tak¿e
sposobu wzajemnych rozliczeñ stron w przy-
padku odwo³ania darowizny.

W tym artykule w ust. 11 znalaz³o siê rozwi¹za-
nie prawne dotycz¹ce przekazania czêœci lotnisk
i l¹dowisk wojskowych, ujêtych w wykazie niezbê-
dnych do realizacji zadañ instytucji zapewnia-
j¹cych s³u¿by ruchu lotniczego. W tym przypadku
wojewoda na wniosek tych instytucji oddaje im te
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nieruchomoœci w u¿ytkowanie wieczyste – oczy-
wiœcie na warunkach okreœlonych w nowelizowa-
nej ustawie.

W art. 4g proponuje siê uregulowaæ warunki
i sposoby korzystania z podarowanych nierucho-
moœci w nastêpuj¹cy sposób. Jednostka samo-
rz¹du terytorialnego, która naby³a nierucho-
moœæ, mo¿e j¹ oddaæ w najem, wydzier¿awiæ albo
u¿yczyæ co najmniej na trzydzieœci lat, ale tylko
na rzecz podmiotu zak³adaj¹cego lotnisko lub
zarz¹dzaj¹cego lotniskiem, je¿eli ta jednostka
sama nie zak³ada lotniska cywilnego u¿ytku
publicznego. Tak wiêc jednostki samorz¹du tery-
torialnego bêd¹ mog³y gospodarowaæ darowa-
nym mieniem, je¿eli same nie podejm¹ tej dzia-
³alnoœci, co zapewni im w okresie trzydziestu lat
mo¿liwoœæ efektywnego, stabilnego wykorzysta-
nia tej nieruchomoœci.

Inn¹ wa¿n¹ spraw¹ jest obowi¹zek wynikaj¹cy
z art. 4g ust. 4, mianowicie nak³adaj¹cy na jedno-
stkê samorz¹du terytorialnego obowi¹zek prze-
kazywania 30% dochodów uzyskanych z gospo-
darowania omówion¹ darowizn¹ na zasilanie
Funduszu Modernizacji Si³ Zbrojnych. W wypad-
ku wyst¹pienia przes³anek okreœlonych w art. 4g
ust. 6, a wiêc niewykorzystania nieruchomoœci na
cele okreœlone w darowiŸnie, a w szczególnoœci
niepodjêcia przez jednostkê w terminie szeœciu
miesiêcy od nabycia nieruchomoœci czynnoœci
faktycznych lub prawnych, zmierzaj¹cych do za-
³o¿enia lub rozbudowy lotniska cywilnego, wy-
st¹pienia w terminie szeœciu miesiêcy od nabycia
nieruchomoœci nieusuwalnych przeszkód w wy-
korzystaniu nieruchomoœci w celu za³o¿enia lub
rozbudowy lotniska, wykorzystania nieruchomo-
œci w innym celu, nierozpoczêcia eksploatacji lot-
niska w terminie trzech lat, wojewoda na wniosek
ministra w³aœciwego do spraw transportu odwo-
³uje darowiznê, przy uwzglêdnieniu uregulowañ
zawartych w tym przepisie.

W art. 4h uwzglêdniono sprawê tych lotnisk
i l¹dowisk, które czêœciowo lub czasowo niewyko-
rzystywane s¹ przez MON lub przez niego nadzo-
rowane. Moc¹ tego przepisu i na warunkach tam
okreœlonych wojewoda mo¿e przekazaæ je w dro-
dze u¿yczenia gminie, w celu za³o¿enia albo roz-
budowy lokalnego lotniska cywilnego u¿ytku
publicznego, zaœ województwu – w celu za³o¿enia
albo rozbudowy regionalnego albo krajowego lot-
niska cywilnego u¿ytku publicznego, a tak¿e in-
stytucjom zapewniaj¹cym s³u¿by ruchu lotnicze-
go na potrzeby realizacji ich zadañ.

Panie Marsza³ku, Wysoka Izbo, podsumowu-
j¹c, nale¿y stwierdziæ, ¿e omawiana ustawa
o zmianie ustawy o gospodarowaniu niektórymi
sk³adnikami mienia Skarbu Pañstwa oraz o Agen-
cji Mienia Wojskowego ma na celu wprowadzenie
takich regulacji prawnych, które umo¿liwi¹ zwiê-

kszenie efektywnoœci wykorzystania lotnisk woj-
skowych, bêd¹cych w dyspozycji jednostek MON,
a niewykorzystywanych do realizacji ich zadañ
oraz lotnisk znajduj¹cych siê w ewidencji Agencji
Mienia Wojskowego.

Istniej¹ca sieæ lotnisk w Polsce wymaga uzu-
pe³nienia o co najmniej kilka lotnisk regionalnych
oraz o sieæ lotnisk lokalnych. Obecnie jest kilka
lotnisk wspó³u¿ytkowanych przez stronê cywiln¹
z wojskiem – Bydgoszcz-Szwedowo, Kraków-Bali-
ce, Wroc³aw-Strachowice, Gdynia-Oksywie, Ra-
dom-Sadków, Miñsk Mazowiecki i Sochaczew-
-Bielice. Podmioty cywilne zarz¹dzaj¹ce lotniska-
mi wspó³u¿ytkowanymi, w tym niektóre samo-
rz¹dy jako udzia³owcy spó³ek zarz¹dzaj¹cych lot-
niskami, ponosz¹ znaczne koszty z tytu³u op³at za
dzier¿awê gruntu na rzecz Agencji Mienia Woj-
skowego. W sytuacji szybko rosn¹cego popytu na
us³ugi lotnicze wymaga to ponoszenia znacznych
nak³adów na inwestycje infrastrukturalne z tym
zwi¹zane.

Zmiana ustawy dotyczyæ bêdzie przede wszyst-
kim lotnisk przejêtych przez Agencjê Mienia Woj-
skowego. Z udostêpnionych danych wynika, ¿e
Agencja Mienia Wojskowego przejê³a dotychczas
dwadzieœcia piêæ lotnisk, trwale zbêdnych, na po-
trzeby MON, w tym dziewiêæ z warunkiem zacho-
wania charakteru lotniczego, to jest: Zielona Gó-
ra-Babimost, Modlin, Pi³a, Bia³a Podlaska, Zegrze
Pomorskie, Rudniki ko³o Czêstochowy, S³upsk-
-Redzikowo, Szczytno-Szymany i Kamieñ Œl¹ski
oraz szesnaœcie bez warunku zachowania ich
charakteru lotniczego: Debrzno, Krzewica, Ra-
dzyñ Podlaski, Bednary, S¹polno, Nowe Miasto
nad Pilic¹, Podlodów, Wdzydze, Lêdziechowo, Pie-
niê¿nica, Borsk, K¹kolewo, U³êŸ, Kroczewo, Wy-
sokie Mazowieckie, Maków P³oty, Orneta, z któ-
rych dwanaœcie zosta³o sprzedanych.

Komisja rekomenduje Wysokiej Izbie przyjê-
cie omawianej ustawy w brzmieniu, które dotar-
³o do nas z Sejmu, to jest bez poprawek. Dziêku-
jê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Proszê sprawozdawcê Komisji Obrony Narodo-

wej, pana senatora Andrzeja Owczarka, o zabra-
nie g³osu i przedstawienie sprawozdania komisji
w sprawie rozpatrywanej ustawy. Proszê bardzo,
Panie Senatorze.

Senator Andrzej Owczarek:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Marsza³ku! Panowie Ministrowie! Pañ-

stwo Senatorowie!
Mam zaszczyt przedstawiæ stanowisko Komisji

Obrony Narodowej w sprawie ustawy o zmianie
ustawy o gospodarowaniu niektórymi sk³adnika-
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mi mienia Skarbu Pañstwa oraz o Agencji Mienia
Wojskowego oraz o zmianie niektórych innych
ustaw.

Z uwagi na bardzo szczegó³owe sprawozdanie
pana senatora Stanis³awa Iwana, zajmê siê tylko
omówieniem dyskusji na posiedzeniu komisji
w dniu 19 czerwca bie¿¹cego roku oraz przyjêtych
poprawek.

Du¿a czêœæ dyskusji poœwiêcona by³a dotych-
czasowej wspó³pracy samorz¹dów z wojskiem
w zwi¹zku z u¿ytkowaniem lotnisk wojskowych.
Dynamicznie rozwija siê lotnictwo cywilne –
szczególnie pasa¿erskie, po 1989 r., a zw³aszcza
w ostatnich latach, o czym œwiadczy dwukrotny
wzrost liczby pasa¿erów korzystaj¹cych z lotnisk
polskich. Nast¹pi³ wzrost znaczenia lotnisk re-
gionalnych, na przyk³ad w roku poprzednim po
raz pierwszy by³o wiêcej pasa¿erów korzysta-
j¹cych z lotnisk regionalnych ni¿ z Okêcia. Wiele
samorz¹dów i innych podmiotów gospodarczych
próbowa³o wykorzystaæ lotniska wojskowe,
wspó³u¿ytkuj¹c je. Sprawdzi³y siê takie lotniska,
jak Kraków-Balice i Wroc³aw, czyli po³o¿one
w wiêkszych miastach. W mniejszych miejsco-
woœciach, mimo prób, nie dosz³o do powstania
silnych portów lotniczych. G³ównym powodem
jest to, ¿e zyski przynosz¹ tylko lotniska, które
obs³uguj¹ przynajmniej oko³o miliona pasa¿e-
rów rocznie. Poza tym w dotychczas funkcjonu-
j¹cym systemie Agencja Mienia Wojskowego pro-
wadzi³a politykê pozbawion¹ jednolitych regu³.
Samorz¹dy mia³y dodatkowy problem zwi¹zany
z koniecznoœci¹ rozpoczêcia kapita³och³onnych
inwestycji na terenach niebêd¹cych ich w³asno-
œci¹, co utrudnia³o uzyskanie pieniêdzy unij-
nych. A chcia³bym przypomnieæ, ¿e Polska ma do
wykorzystania 600 milionów euro na lotniska cy-
wilne do 2013 r. Dodatkowym problemem finan-
sowym by³a koniecznoœæ p³acenia dzier¿awy
Agencji Mienia Wojskowego. W przypadku kapi-
ta³och³onnych inwestycji by³o to du¿e utrudnie-
nie zwiêkszaj¹ce ryzyko inwestycji.

Procedowana dziœ ustawa rozwi¹zuje te proble-
my. Senatorowie zwracali uwagê na potrzebê œcis-
³ej kontroli przez Ministerstwo Obrony Narodowej
lotnisk niewykorzystywanych przez wojsko, ale
przekazanych z obowi¹zkiem zachowania przez
nowych u¿ytkowników ich lotniczego charakteru.

Komisja przyjê³a cztery poprawki. Pierwsza
z nich ujednolica nazewnictwo lotnisk lokalnych,
zgodnie z przyjêt¹ ustaw¹ – Prawo lotnicze, pozo-
sta³e maj¹ charakter doprecyzowuj¹cy.

Komisja jednog³oœnie przyjê³a od dawna ocze-
kiwan¹ przez samorz¹dy ustawê, której zapisy
umo¿liwi¹ rozwój infrastruktury niezbêdnej do
wzrostu gospodarczego Polski i jej regionów. Re-
komendujê Wysokiej Izbie przyjêcie ustawy. Dziê-
kujê, Panie Marsza³ku.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Proszê sprawozdawcê Komisji Samorz¹du Te-

rytorialnego i Administracji Pañstwowej, pana se-
natora Stanis³awa Jurcewicza, o zabranie g³osu
i przedstawienie sprawozdania komisji w sprawie
rozpatrywanej ustawy.

Senator Stanis³aw Jurcewicz:
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Mam zaszczyt w imieniu Komisji Samorz¹du

Terytorialnego i Administracji Pañstwowej przed-
stawiæ sprawozdanie.

Komisja po rozpatrzeniu ustawy na posiedze-
niu w dniu 24 czerwca 2008 r. przyjê³a piêæ po-
prawek.

Poprawka pierwsza: w art. 1 w pkcie 1, w art. 4f
w ust. 1 w pkcie 1 wyraz „lokalnego” zastêpuje siê
wyrazem „gminnego”.

Poprawka druga: w art. 1 w pkcie 1, w art. 4f
w ust. 9 po wyrazach „warunki jej przekazania
i wykorzystania” dodaje siê wyrazy „,w szczegól-
noœci wskazane w opiniach, o których mowa
w ust. 3,”.

Poprawka trzecia: w art. 1 w pkcie 1, w art. 4g
w ust. 1 po wyrazach „zak³adaj¹cego lub za-
rz¹dzaj¹cego lotniskiem” dodaje siê wyrazy „u¿yt-
ku publicznego”.

Poprawka czwarta: w art. 1 w pkcie 1, w art. 4h
w ust. 1 w pkcie 1 wyraz „lokalnego” zastêpuje siê
wyrazem „gminnego”.

Poprawka pi¹ta: w art. 4 w ust. 4 w pkcie 1
wyraz „lokalnego” zastêpuje siê wyrazem „gmin-
nego”.

Celowoœæ i zasadnoœæ przyjêcia ustawy omówili
moi poprzednicy, zatem w imieniu komisji proszê
o przyjêcie ustawy wraz z przyjêtymi przez Komi-
sjê Samorz¹du Terytorialnego i Administracji
Pañstwowej poprawkami. Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Zgodnie z art. 44 ust. 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 Szewiñski i pan senator Augustyn.
Tylko ja bym poprosi³ o adresowanie pytañ, bo
mamy trzech sprawozdawców.

(Senator Mieczys³aw Augustyn: Ja mam pyta-
nie do…)

Najpierw pan senator Szewiñski, Panie Senato-
rze.

(Senator Mieczys³aw Augustyn: Przepraszam
bardzo.)
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Senator Andrzej Szewiñski:

Mam pytanie do senatora sprawozdawcy Sta-
nis³awa Iwana.

Przepraszam, nie us³ysza³em, do jakiej katego-
rii lotnisk jest zakwalifikowane lotnisko w Rudni-
kach pod Czêstochow¹?

Senator Stanis³aw Iwan:
Zaraz sprawdzê i odpowiem.
(Senator Czes³aw Ryszka: Sprzedane, Panie

Senatorze. Dobrze pan wie.)
Ono jest wœród dziewiêciu lotnisk z warunkiem

zachowania charakteru lotniczego. Tutaj s¹ Ru-
dniki ko³o Czêstochowy.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Pan senator Augustyn.

Senator Mieczys³aw Augustyn:
Do ostatniego senatora sprawozdawcy.
Pañstwo zaproponowaliœcie w komisji popraw-

kê, dopisuj¹c s³owa „u¿ytku publicznego”. Czy
móg³by pan szerzej uzasadniæ dlaczego?

Senator Stanis³aw Jurcewicz:
Proszê pañstwa, myœlê, ¿e szczegó³ow¹ odpo-

wiedŸ… By³a zgoda strony rz¹dowej, to poproszê
o szczegó³owe wyjaœnienie stronê rz¹dow¹.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Proszê bardzo, pani senator Fetliñska.

Senator Janina Fetliñska:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Chcia³abym zadaæ pytania panu senatorowi

Jurcewiczowi.
Czy samorz¹dy w ci¹gu dwóch miesiêcy bêd¹

w stanie dokonaæ czynnoœci przeniesienia w³as-
noœci? Wiadomo, ¿e to wymaga zgromadzenia
wielu dokumentów i wielu uzgodnieñ. Czy to jest
wystarczaj¹cy czas? Czy to nie bêdzie jakieœ
utrudnienie? To pierwsze pytanie.

I drugie pytanie. Nie jestem pewna, czy samo-
rz¹dy bêd¹ na przyk³ad mog³y sprzedaæ jakimœ
przedsiêbiorstwom prywatnym lotniska, które
bêd¹ dzia³a³y jakby w ich imieniu, po to ¿eby za-
chowaæ cel, jakim jest utrzymanie tych lotnisk.
Dziêkujê.

Senator Stanis³aw Jurcewicz:
Odpowiadam na drugie pytanie: samorz¹d po-

dejmie decyzjê, jaka bêdzie forma zarz¹dzania lot-
niskiem. Myœlê, ¿e samorz¹dy ubiegaj¹ siê o to, by

mieæ wp³yw na to, ¿eby lotniska regionalne dobrze
siê rozwija³y.

Je¿eli natomiast chodzi o pierwsze pytanie, to
mo¿e poproszê… Proszê bardzo, kolega z Komisji
Gospodarki Narodowej.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Andrzej Owczarek:
Panie Marsza³ku! Pani Senator! Dwa miesi¹ce

to maj¹ ministrowie obrony narodowej i infra-
struktury na ustalenie rozporz¹dzenia w sprawie
lotnisk, które bêd¹ przekazane samorz¹dom. PóŸ-
niej samorz¹dy maj¹ rok na podjêcie decyzji
o ewentualnym przejêciu lotnisk, a póŸniej jest je-
szcze okres trzyletni, kiedy trzeba to skonsumo-
waæ. Jeœli samorz¹dy nie stworz¹ lotniska, to wte-
dy powróci ono do dawnego w³aœciciela.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê.
Przypominam, ¿e rozpatrywana ustawa by³a

rz¹dowym projektem ustawy. Do reprezentowania
stanowiska rz¹du w toku prac parlamentarnych
zosta³ upowa¿niony minister infrastruktury.

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

Czy pan minister chce zabraæ g³os w sprawie
rozpatrywanej ustawy i przedstawiæ stanowisko
rz¹du? Proszê bardzo, Panie Ministrze. Pan mini-
ster Jarmuziewicz.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Infrastruktury
Tadeusz Jarmuziewicz:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
W zasadzie pañstwo senatorowie omówili usta-

wê bardzo szczegó³owo. Nie s¹dzi³em, ¿e bêdzie
ona przedmiotem tak wnikliwej debaty, szczegól-
nie w czasie posiedzeñ komisji.

Ja natomiast chcê skorzystaæ z okazji i raz jesz-
cze podziêkowaæ Ministerstwu Obrony Narodo-
wej. Z ca³¹ pewnoœci¹ wiecie pañstwo, ¿e próby
rozwi¹zania tego problemu podejmowano od
trzech kadencji. Wszyscy wiedzieliœmy, ¿e jest ta-
ki problem, ¿e rozwój lotnictwa cywilnego wczeœ-
niej czy póŸniej nas dotknie w takim stopniu – daj
Bo¿e takich k³opotów zawsze. Teraz sytuacja ju¿
nabrzmia³a. Po raz pierwszy minister obrony na-
rodowej uzna³, ¿e rozwój lotnictwa cywilnego jest
wa¿niejszy ni¿ posiadanie w swoim w³adaniu tego
mienia. I dobrze siê sta³o. Tylko to chcia³em po-
wiedzieæ, Panie Marsza³ku. Dziêkujê.
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Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dobrze. Panie Ministrze, mo¿e bêd¹ pytania do
pana.

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktu-
ry Tadeusz Jarmuziewicz: Proszê bardzo.)

Najpierw pan senator Augustyn. Rozumiem, ¿e
powtarza pytanie.

Senator Mieczys³aw Augustyn:

Panie Ministrze, pañstwo przyzwoliliœcie na po-
prawkê komisji, w której dopisuje siê s³owa „u¿yt-
ku publicznego”. Czy móg³by pan to uzasadniæ,
podaæ intencjê?

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Infrastruktury
Tadeusz Jarmuziewicz:

Tak. To pytanie ju¿, zdaje siê, dzisiaj pad³o…
(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Proszê bar-

dzo.)
(Senator Mieczys³aw Augustyn: Ale nie by³o od-

powiedzi.)
Dobrze, dobrze.
To jest ujednolicenie terminologii, która obo-

wi¹zuje w ca³ej ustawie, w prawie lotniczym i w in-
nych miejscach polskiej legislacji. To jest po pro-
stu dla porz¹dku prawnego.

(Senator Mieczys³aw Augustyn: Dziêkujê bar-
dzo. To wa¿ne z punktu widzenia poprawki, któr¹
chcê zg³osiæ.)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Pan senator Ryszka zadaje pytanie.

Senator Czes³aw Ryszka:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, ja pana bardzo szanujê i wie-

rzê, ¿e ustawa ma dobry i s³uszny cel. A mam ta-
kie pytanie: byæ mo¿e pan siê nie orientuje, ale
chcia³bym siê dowiedzieæ, na jakim etapie jest œle-
dztwo w sprawie nadu¿yæ w Agencji Mienia Woj-
skowego, w tym w³aœnie sprzeda¿y lotnisk z naru-
szeniem prawa. Mam tu na myœli na przyk³ad lot-
nisko w Rudnikach ko³o Czêstochowy. Agencja
Mienia Wojskowego sprzeda³a swoje udzia³y pry-
watnej, fizycznej osobie, spó³ce, któr¹ stworzono
na boku, oczywiœcie ogromnie zani¿aj¹c wartoœæ
maj¹tku. Za 50 tysiêcy z³ ktoœ przej¹³ maj¹tek
wart 5 milionów z³. Najwy¿sza Izba Kontroli w³aœ-
nie przebada³a sprawê i œledztwo trwa.

Czy pan mo¿e powiedzieæ coœ na ten temat?

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Infrastruktury
Tadeusz Jarmuziewicz:

Panie Senatorze, ja równie¿ mam wielki szacu-
nek dla pana, ale proszê pana marsza³ka o zwol-
nienie mnie z odpowiedzi na to pytanie, bo to nie
jest przedmiotem ustawy.

(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Ja rozumiem,
ale…)

Nie posiadam stosownej wiedzy w tej kwestii.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Rozumiem. To jest odpowiedŸ. Nie posiada pan

wiedzy.
Pan senator Dajczak.

Senator W³adys³aw Dajczak:
Panie Marsza³ku! Panie Ministrze! Oczywiœcie

ustawa, któr¹ dzisiaj omawiamy, jest oczekiwana
przez samorz¹dy i dobrze, ¿e ona siê w koñcu po-
jawi³a.

Ale mam bardzo konkretne pytania odnoœnie
do cyfr i liczb, które w ustawie padaj¹, a te w¹tpli-
woœci co do liczb i cyfr p³yn¹ od samych samo-
rz¹dowców. Chcê je tutaj wyraziæ i spytaæ pana
ministra, czy w art. 4g w ust. 4 podatek, jaki sa-
morz¹dy maj¹ przekazywaæ w zwi¹zku z gospoda-
rowaniem darowizn¹, w wysokoœci 30%, nie jest
dla nich za wysoki. To po pierwsze.

Po drugie, w art. 4g w ust. 5 jest obowi¹zek
sk³adania sprawozdañ. Czy czêstotliwoœæ co
szeœæ miesiêcy i to, ¿e pierwsze sprawozdanie jest
ju¿ po szeœciu miesi¹cach, nie jest nakazem – ¿e
tak powiem – zbyt intensywnym?

Po trzecie, w art. 4g w ust. 6 w pkcie 4 mówi siê
o tym, ¿e w ci¹gu trzech lat lotnisko powinno zo-
staæ przekazane do u¿ytku publicznego. Czy
w œwietle obowi¹zuj¹cych w Polsce przepisów do-
tycz¹cych zamówieñ publicznych i ca³ej procedu-
ry zwi¹zanej z odbiorem lotniska okres trzech lat
nie jest zbyt krótki? Mieliœmy przyk³ad lotniska
Okêcie w Warszawie. Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Proszê bardzo, Panie Ministrze.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Infrastruktury
Tadeusz Jarmuziewicz:
Zd¹¿y³em zanotowaæ.
30%. Panie Senatorze, tak jak powiedzia³ jeden

ze sprawozdawców, lotniska mog¹ przynosiæ zys-
ki dopiero w okolicach piêciuset tysiêcy, miliona
pasa¿erów. Lotniska, o których mówimy, nie ma-
j¹ takiej przepustowoœci i w zwi¹zku z tym sprawa
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jest trochê wirtualna. Ten zapis rzeczywiœcie jest
po to, ¿eby w przypadku, gdy któryœ z u¿ytkowni-
ków pozyskanego mienia bêdzie robi³ jakieœ wiel-
kie interesy, ci, którzy przekazali grunt, te¿ coœ
z tego mieli. Taka prosta, zwyk³a intencja.

Sprawozdawczoœæ co szeœæ miesiêcy. Nikt tego
argumentu nie podnosi³. Ja nie mam wra¿enia, ¿e
to jest za czêsto. Poza tym ten dokument, który
szumnie nazywa siê sprawozdaniem, to nie bê-
dzie coœ wyj¹tkowo uci¹¿liwego. Na pocz¹tku bê-
dzie to opis dzia³alnoœci i sprawozdanie finanso-
we, które mia³yby zawieraæ op³acalnoœæ przed-
siêwziêcia. W pocz¹tkowej fazie bêdzie to bardzo
prosty dokument, bo tam bêdzie tego niewiele.
W zwi¹zku z tym skutecznoœæ te¿, myœlê, bêdzie
niewielka.

Trzy lata. Nie podzielam pañskiej obawy, choæ-
by z tego wzglêdu, ¿e te lotniska s¹. Tam nie roœnie
trawa, tego lotniska nie trzeba zbudowaæ od po-
cz¹tku. Te trzy lata s¹ na jego adaptacjê do celów
lotniska cywilnego. Powiedzmy, jest lotnisko
w Kamieniu Œl¹skim – wyj¹tkowo mi bliskie
– gdzie jest pas startowy, gdzie jest ju¿ namiastka
infrastruktury, s¹ hangary, jest coœ na wzór ter-
minala. W zwi¹zku z tym oceniam, ¿e zrobienie
z niego lotniska cywilnego zajmie rok, pó³tora
w porywach, ¿e tak powiem.

Mo¿e siê przytrafiæ, Panie Senatorze, ¿e ktoœ
nie wyrobi siê w ci¹gu trzech lat. Ale wie pan, ¿e
wa¿niejsze jest lotnisko. Mo¿liwe, ¿e wtedy trzeba
bêdzie zapis o trzech latach znowelizowaæ. Prze-
cie¿ tak naprawdê nam nie zale¿y na tym, ¿eby
sztywno utrzymaæ trzy lata, tylko ¿eby powsta³y
lotniska, z których bêd¹ latali pasa¿erowie. Dzi-
siaj w dobrej wierze napisaliœmy „trzy lata”, wie-
rz¹c, ¿e skoro jest infrastruktura, trzeba j¹ tylko
adaptowaæ, to wystarczy. Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Pan senator Bergier zadaje pytanie.

Senator Józef Bergier:
Panie Ministrze, jako mieszkaniec Bia³ej Pod-

laskiej z du¿ym zadowoleniem przyjmujê zapisy
ustawy, tym bardziej ¿e lotnisko w tym mieœcie
zachowuje charakter lotniskowy. Ale poniewa¿
ju¿ wczeœniej uczestniczy³em w posiedzeniu rady
miasta, wiem, jak trudne jest to przedsiêwziêcie,
jak trudno zgromadziæ kapita³ i znaleŸæ chêtnych
do zagospodarowania lotniska. Jedna z propozy-
cji zaczyna byæ realna. Oczywiœcie my powinniœ-
my umieæ j¹ oceniæ.

Dlatego chcia³bym skorzystaæ z okazji i zapy-
taæ, co pan minister s¹dzi o rozpoczêciu kszta³ce-
nia studentów na kierunku zwi¹zanym z lotni-

ctwem i o wykorzystaniu tego miejscowego lotnis-
ka. Czy mog³oby wchodziæ w grê przekazanie tere-
nu lotniska pod tego typu niezbyt du¿e przedsiêw-
ziêcie ekonomiczne? Dziêkujê uprzejmie.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Proszê bardzo, Panie Ministrze.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Infrastruktury
Tadeusz Jarmuziewicz:
Nie wiem, czy jestem najlepszym rozmówc¹.

Nie wiem, czy przypadkiem ktoœ z Ministerstwa
Obrony Narodowej nie powinien siê w tej kwestii
wypowiedzieæ. Ale odnoszê wra¿enie, ¿e jest to
mo¿liwe, je¿eli cel ustawy – lotnictwo cywilne
mo¿na by sprowadziæ do elementów szkolenia.
Mnie siê wydaje, ¿e bez operacji lotniskowych, ja-
kie powinny siê odbywaæ, nie da rady. Nie da siê
tego, ¿e tak powiem, rozgrzeszyæ w ten sposób.

A je¿eli chodzi o przedsiêwziêcie kapita³owe, bo
równie¿ taki w¹tek pan porusza³, to ten temat po-
jawia³ siê w Sejmie. By³y naciski ze strony pos³ów,
aby przemyciæ jakoœ zapis, który dawa³by szansê,
¿e pañstwo to dofinansuje. Powiem panu: tu nie
chodzi o to, ¿eby za pieni¹dze pañstwowe pobu-
dzaæ lotnictwo cywilne w niektórych miejscach.
Je¿eli pañstwo znajdziecie u siebie partnera go-
spodarczego, z którym bêdziecie w stanie urucho-
miæ biznes lotniskowy, to ca³y aparat pañstwa,
Urz¹d Lotnictwa Cywilnego, Polska Agencja ¯eg-
lugi Powietrznej, Ministerstwo Infrastruktury s¹
do pañstwa dyspozycji. Ale nie s¹dzê, ¿eby w za-
kresie kapita³u by³a taka mo¿liwoœæ. Proszê zwró-
ciæ siê do swoich marsza³ków i zadbaæ o to, aby te
inwestycje znalaz³y siê w regionalnych progra-
mach operacyjnych. Wtedy znajd¹ siê pieni¹¿ki
na dofinansowanie.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê.
Pani senator Fetliñska, proszê bardzo.

Senator Janina Fetliñska:

Dziêkujê bardzo.
Panie Ministrze chcia³abym zapytaæ, czy usta-

wa bêdzie mia³a jakiœ wp³yw na aerokluby, na ich
dzia³alnoœæ, lokalizacjê. Tutaj jest jednak pro-
blem kszta³cenia. To pierwsza sprawa.

I druga sprawa, tak na marginesie, jeœli pan
minister jest zorientowany. Dwa lata temu by³o
tak, ¿e przeciêtny u¿ytkownik samolotu nie móg³
kupiæ na lotnisku benzyny lotniczej. Jak teraz wy-
gl¹da ta sprawa? Jeœli pan minister jest zoriento-
wany, to proszê o odpowiedŸ. Dziêkujê.
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Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Infrastruktury
Tadeusz Jarmuziewicz:

Bardzo dziêkujê.
Dwa pytania.
(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Aerokluby

i zakup benzyny.)
Tak, tak.
Powiem otwarcie: rzeczywiœcie w Polsce mamy

nieulokowane prawnie aerokluby. One nie podle-
gaj¹ ani ministrowi obrony narodowej, ani mini-
strowi sportu. Mówiê o klasycznych NGO, które
w tej chwili nie bardzo maj¹ pomys³ na ¿ycie. Taka
jest sytuacja. W zwi¹zku z tym aerokluby maj¹
niekoñcz¹ce siê k³opoty finansowe. I je¿eli general
aviation, to znaczy to ma³e, cywilne lotnictwo, bê-
dzie siê w Polsce na tyle dynamicznie rozwija³o, ¿e
starczy w nim miejsca na szkolenie – bo dzisiaj to
jest jedyne realne Ÿród³o dochodu aeroklubów – to
mo¿liwe, ¿e obejdzie siê bez ingerencji pañstwa.

Na dzisiaj nie ma pomys³u, jak ulokowaæ aero-
kluby prawnie. Ta ustawa – ja g³oœno myœlê – mo-
¿e spowodowaæ rozwój lotnisk cywilnych, który
doprowadzi do du¿o szybszego rozwoju lotnictwa
cywilnego. A tutaj te¿ mamy gigantyczne zapóŸ-
nienia. Jeœli chodzi o, ¿e tak powiem, du¿e lata-
nie, to mo¿emy mówiæ o niebywa³ym postêpie,
wrêcz o pierwszym miejscu na œwiecie, je¿eli cho-
dzi o procentowy przyrost… ten potok podró¿-
nych. To jest coœ niebywa³ego. Rozwój lotnictwa
cywilnego, tego ma³ego, mo¿e spowodowaæ, ¿e ae-
rokluby znajd¹ dla siebie miejsce. Nie s¹dzê, aby
w innym punkcie ta ustawa w jakikolwiek sposób
ingerowa³a w ich interesy.

Kolejna nieuregulowana w Polsce sprawa to
nieprze³amany monopol PetroLOT, je¿eli chodzi
o tankowanie samolotów. W tej chwili to jest coœ
nierozwi¹zanego. Mówiê, ¿e to jest problem, nad
którym musimy siê pochyliæ, ale na dziœ nie mam
dla pani dobrej odpowiedzi. Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê.
Proszê bardzo, pan senator Gogacz.

Senator Stanis³aw Gogacz:

Panie Ministrze, w zwi¹zku z przedmiotow¹ no-
welizacj¹ chcia³bym zapytaæ, czy ministerstwo
dysponuje informacjami, je¿eli chodzi o proœby
sk³adane przez gminy, miasta czy te¿ przez samo-
rz¹dy województwa… Czy pañstwo jako minister-
stwo dysponujecie proœbami od tych instytucji,
od tych podmiotów, które dotyczy³yby przekaza-
nia im nieruchomoœci Skarbu Pañstwa stano-
wi¹cych lotniska wojskowe lub ich czêœci? Czy
proszono ministerstwo o to przekszta³cenie?

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Proszê bardzo, Panie Ministrze.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Infrastruktury
Tadeusz Jarmuziewicz:
Panie Senatorze, wiedza o tej ustawie jest doœæ

powszechna, myœmy miêdzy innymi w minister-
stwie zrobili dwa sympozja…

(Senator Stanis³aw Gogacz: Ale czy ktoœ prosi³
o to? Czy samorz¹d prosi³ o to przed ustaw¹?)

Nie przypominam sobie takiej sytuacji. Mo¿li-
we, ¿e by³y w korespondencji jakieœ takie historie.
Ale proszê mi uwierzyæ, ¿e wiedza o tej ustawie
jest doœæ powszechna wœród samorz¹dowców.

(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk:
A Gdynia nie prosi³a?)

Nie. Korespondencja z samorz¹dami, na tere-
nie których istniej¹ lotniska, jest prowadzona, ale
nie nazwa³bym tego sk³adaniem jakichœ oficjal-
nych aplikacji o to, ¿eby im te nieruchomoœci
przekazaæ.

(Senator Stanis³aw Gogacz: To dlaczego pan
twierdzi, ¿e samorz¹dy zechc¹ to zagospodaro-
waæ?)

Ja mam wiedzê werbaln¹, wynikaj¹c¹ miêdzy
innymi z codziennych kontaktów z samorz¹dow-
cami.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Czy s¹ jeszcze jakieœ pytania?
(Rozmowy na sali)
Dziêkujê, Panie Ministrze, nie ma wiêcej pytañ.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury

Tadeusz Jarmuziewicz: 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.

Proszê o zabranie g³osu pana senatora Czes³a-
wa Ryszkê.

Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Czes³aw Ryszka:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Cieszê siê, ¿e projektowana zmiana ustawy

o gospodarowaniu niektórymi sk³adnikami mie-
nia Skarbu Pañstwa oraz o Agencji Mienia Woj-
skowego ma na celu wprowadzenie regulacji pra-
wnych, które umo¿liwi¹ zwiêkszenie efektywno-
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œci wykorzystania lotnisk wojskowych bêd¹cych
w dyspozycji jednostek resortu obrony narodo-
wej, a niewykorzystywanych do realizacji ich za-
dañ, oraz lotnisk znajduj¹cych siê w ewidencji
Agencji Mienia Wojskowego.

Dla mnie w tej ustawie jedna sprawa jest szcze-
gólnie wa¿na: ustawa zezwala miêdzy innymi na
nieodp³atne przekazanie na rzecz jednostek sa-
morz¹du terytorialnego wspomnianych lotnisk ze
wskazaniem, ¿e celem musi byæ oczywiœcie rozwój
bazy lotniskowej. Zanim wyjaœniê, o co mi chodzi,
wspomnê, ¿e potrzeby ruchu lotniczego rosn¹
bardzo szybko, tymczasem istniej¹ca baza lotnis-
kowa jest oczywiœcie niewystarczaj¹ca. Dlatego
przekazanie niektórych lotnisk wojskowych je-
dnostkom samorz¹du terytorialnego w celu za³o-
¿enia lotnisk cywilnych z pewnoœci¹ spowoduje
rozwój gospodarczy, cywilizacyjny lokalnych spo-
³ecznoœci, rozwinie turystykê, podniesie poziom
zatrudnienia, zwiêkszy szansê regionów na wyko-
rzystanie œrodków pomocowych z Unii Europej-
skiej oraz oczywiœcie skomunikuje te regiony z re-
szt¹ kraju.

Jak ju¿ wspomnia³em, proponowana regulacja
dotyczy przede wszystkich lotnisk przejêtych
przez Agencjê Mienia Wojskowego. Tutaj ju¿ po-
wiedziano, ¿e jest ich w sumie dwadzieœcia piêæ,
ale nie wszyscy mo¿e wiedz¹, chocia¿ to te¿ powie-
dziano, ¿e dwanaœcie z tych lotnisk ju¿ sprzedano.
I w³aœnie temu chcia³bym poœwiêciæ moje wy-
st¹pienie, a konkretnie chcia³bym zwróciæ uwagê
na to, co sta³o siê z lotniskiem w Rudnikach pod
Czêstochow¹. To by³a bulwersuj¹ca sprawa, któ-
ra dotyczy w³aœnie sposobu dysponowania mie-
niem Skarbu Pañstwa o olbrzymiej wartoœci, bez
uwzglêdnienia obowi¹zuj¹cych dotychczas prze-
pisów, a tak¿e interesu regionu, w którym to lot-
nisko siê znajduje.

Wartoœæ nieruchomoœci i obiektów sk³ada-
j¹cych siê na to lotnisko to ponad 15 milionów z³.
Lotnisko jest po³o¿one w bardzo dobrym miejscu:
w pobli¿u bêdzie przebiegaæ autostrada A1, bê-
dzie te¿ droga ekspresowa S46. Ponadto rozwojo-
wi tego lotniska sprzyjaj¹ plany Unii Europej-
skiej, która do 2013 r. chce przeznaczyæ na lotni-
ctwo cywilne w Polsce oko³o 4 miliardów euro.
Aby uruchomiæ regionalny port lotniczy w Rudni-
kach, wystarczy³oby wybudowaæ wie¿ê kontroli
lotów, zakupiæ now¹ aparaturê nawigacyjn¹, od-
powiednie oœwietlenie, wyremontowaæ nawie-
rzchniê, ogrodzenie. Powsta³by regionalny port
lotniczy, który spe³nia³by funkcje cywilne, szkole-
niowo-sportowe, generalnie s³u¿y³by lotom lotni-
ctwa ogólnego, lotom dyspozycyjnym, czartero-
wym oraz s³u¿bom ratowniczym.

Przypomnê jeszcze, ¿e Czêstochowê, a konkret-
nie Jasn¹ Górê, odwiedza rocznie ponad piêæ mi-
lionów pielgrzymów, z tego kilkaset tysiêcy z za-

granicy. Ponadto w Czêstochowie dzia³a wiele
firm prywatnych i przedsiêbiorstw, które mog³yby
korzystaæ z lotniska. W ogóle obecnie panuje mo-
da na tañsze loty. Œl¹skie lotnisko w Pyrzowicach
uros³o ju¿ do rozmiarów giganta lotniczego i na
pewno przyda³by siê ma³y port lotniczy, niejako
zapasowy port dla Pyrzowic, w³aœnie pod Czêsto-
chow¹.

Niestety, w roku 2004 nagle, w sposób sprzecz-
ny z ustaw¹ o zamówieniach publicznych, bez
ogl¹dania siê na interesy tak w³aœciwych samo-
rz¹dów czy mieszkañców regionu, jak i zapewne
Skarbu Pañstwa, Agencja Mienia Wojskowego za-
dysponowa³a tym lotniskiem, tworz¹c podmiot
gospodarczy Bosacka Development Partners,
spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ z siedzi-
b¹ w Krakowie, i po wniesieniu do spó³ki 50 tysiê-
cy z³ podmiot ten przej¹³ udzia³y Agencji Mienia
Wojskowego. W ten sposób wspólne mienie sta³o
siê nagle mieniem prywatnym, z dostêpem do nie-
go wy³¹cznie jednej osoby fizycznej. W tej chwili
Aeroklub Czêstochowski ma tam czêœæ udzia³ów,
mo¿e korzystaæ z lotniska, ale nic wiêcej nie da siê
zrobiæ, poniewa¿ wszystkim dysponuje osoba
prywatna, która na pewno zechce to sprzedaæ za
wielokrotnie wy¿sz¹ sumê.

Dowiedzia³em siê, ¿e wspomniana spó³ka mia-
³a zamiar kupiæ od Agencji Mienia Wojskowego
kolejne lotniska u¿ywane przez aerokluby. A, jak
wspomnia³em, sprzedano ju¿ dwanaœcie z tych
lotnisk. Jestem ciekaw, czy w³aœnie ta wspomnia-
na spó³ka, Bosacka Development Partners, jest
w³aœcicielem któregoœ z nich.

Chcia³bym jeszcze dodaæ, ¿e o lotnisko w Ru-
dnikach od kilku lat bezskutecznie ubiega³ siê Ae-
roklub Czêstochowski, prowadz¹cy tam swoj¹
dzia³alnoœæ, ubiegali siê o nie tak¿e wojewoda
œl¹ski, prezydent miasta Czêstochowy oraz wójt
gminy Rudniki. Nic z tego.

Dziêki mojej interwencji minister sprawiedli-
woœci Zbigniew Ziobro zleci³ Najwy¿szej Izbie Kon-
troli inspekcjê Agencji Mienia Wojskowego. W jej
wyniku NIK zakwestionowa³a liczne transakcje
agencji, w tym równie¿ sprzeda¿ lotniska w Ru-
dnikach. Najpowa¿niejsze zarzuty dotyczy³y zani-
¿enia wartoœci nieruchomoœci, a nastêpnie od-
sprzedania udzia³ów spó³ce prywatnej. Sprawa
jest w prokuraturze, ale trudno powiedzieæ, jak
siê zakoñczy.

Dlatego mam nadziejê, ¿e uchwalana dzisiaj
ustawa – choæ spóŸniona, jak pan minister wspo-
mnia³, o kilkanaœcie lat – uratuje istniej¹ce jesz-
cze wojskowe lotniska przed dzik¹ wyprzeda¿¹
oraz ¿e powstan¹ regionalne lotniska cywilne na-
le¿¹ce do samorz¹dów. Tak¹ mam nadziejê. Ale
coœ mi podpowiada, ¿e z tych trzynastu lotnisk,
które posiada jeszcze Agencja Mienia Wojskowe-
go… Coœ mi podpowiada, ¿e mog¹ ju¿ istnieæ ró¿-
ne spó³ki prywatne, które poczu³y kolejn¹ mo¿li-
woœæ wyci¹gniêcia pieniêdzy czy to z bud¿etu pañ-
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stwa, czy to z Unii Europejskiej. Obym siê myli³.
Dziêkujê za uwagê. (Oklaski)

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza³ek
Marek Zió³kowski)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Nastêpnym mówc¹ jest pan senator Mieczy-

s³aw Augustyn.
Proszê bardzo.

Senator Mieczys³aw Augustyn:
Panie Ministrze! Panie i Panowie Senatorowie!
Przy³¹czê siê do ostatnich s³ów pana senatora

Ryszki. Rzeczywiœcie, nareszcie kwestia, której
przygl¹da³o siê z niepokojem wiele samorz¹dów,
bêdzie uregulowana. Dlaczego z niepokojem? Bo
czêsto widzieliœmy, jak ten niewykorzystany ma-
j¹tek niszczeje, i w³aœciwie powinien st¹d paœæ akt
oskar¿enia wobec wszystkich, którzy tak d³ugo na
to przyzwalali. Dobrze, ¿e jest ustawa, dobrze, ¿e
regu³y gry s¹ jasne.

Rozumiem, ¿e zamierzeniem ministerstwa jest,
a¿eby ten sporo jeszcze wart maj¹tek wreszcie
uruchomiæ w celu prowadzenia dzia³alnoœci lot-
niskowej. ¯eby to zrobiæ, trzeba mieæ dobrego par-
tnera, i s³usznie wybrali pañstwo na tego partnera
samorz¹dy. Nale¿a³oby jednak, id¹c w tym sa-
mym kierunku, otworzyæ siê na pe³n¹ paletê ofert
wszystkich samorz¹dów i byæ mo¿e tak¿e zwi¹z-
ków samorz¹dowych, tak a¿ebyœcie pañstwo przy
wyborze ostatecznej oferty mieli ich jak najwiêcej
i mogli, kieruj¹c siê interesem publicznym, wy-
braæ tê, która najlepiej rokuje.

Pyta³em, dlaczego dopisywano w ustawie takie
okreœlenie, ¿e bêd¹ to lotniska „u¿ytecznoœci pub-
licznej”. To wa¿ne ze wzglêdu na poprawkê, któr¹
chcê z³o¿yæ. Otó¿ uwa¿am, ¿e ustawa nies³usznie
– i trzeba te¿ dodaæ, ¿e niekonsekwentnie – pomi-
nê³a powiaty jako te podmioty, które równie¿
mog³yby ubiegaæ siê o to mienie. W praktyce czê-
sto bywa tak, ¿e kolejne lotnisko nie jest dla regio-
nu ani najwa¿niejsze, ani wygodne. Bywa tak, ¿e
gmina, na terenie której znajduje siê lotnisko, jest
maleñka, za ma³a, a¿eby udŸwign¹æ ciê¿ar tego
zadania. Wydaje siê, ¿e wtedy trzeba szukaæ wy-
jœcia poœredniego, a takim ogniwem jest oczywi-
œcie powiat.

W zmianie, któr¹ pañstwo proponujecie, jest
œlad, ¿e myœlano o tym, proponujecie pañstwo
zmianê w prawie lotniczym, nazywaj¹c lotniska
lokalne lotniskami gminnymi lub powiatowymi.
Ja chcia³bym wzmocniæ ten kierunek myœlenia
i dlatego zg³oszê w tej sprawie poprawkê. Badaliœ-
my, czy rzeczywiœcie nie jest tak, ¿e istnieje kolizja
prawna z ustawami o samorz¹dzie powiatowym

i gospodarce komunalnej, ale wydaje siê, ¿e je-
dnak nie. Wprawdzie powiat nie mo¿e prowadziæ
dzia³alnoœci gospodarczej, ale tylko wtedy, kiedy
nie ma ona w³aœnie charakteru u¿ytecznoœci pub-
licznej. Gdy patrzy siê na to, czy transport lotnis-
kowy ma charakter publiczny, to w œwietle usta-
wy o gospodarce komunalnej jest to ju¿ kwestia
do oceny. I wydaje mi siê, ¿e my jako ustawodaw-
cy nie tylko odpowiadamy na to, co siê znajduje
w orzecznictwie, ale poprzez swoje decyzje pra-
wotwórcze, prawodawcze tak¿e w jakiejœ mierze je
kszta³tujemy. Przy ca³ej wiêc œwiadomoœci nie-
wielkiego ryzyka przekonywa³bym pana ministra,
resort i wszystkich pañstwa, abyœmy dali powia-
tom tak¹ szansê po to, by paleta ofert dla mini-
sterstwa by³a jak najwiêksza. Wszystkich, którzy
bêd¹ w¹tpiæ – bo powiat przecie¿ nie mo¿e zawie-
raæ spó³ek – odsy³am do zapisów ustawy, które
mówi¹, ¿e nie tylko spó³ki mog¹ to robiæ, ¿e mo¿na
to zadanie zleciæ tak¿e innemu podmiotowi.

Sk³adam wiêc, Panie Marsza³ku, poprawki do
art. 4f, art. 4h i art. 4 ust. 4, które umo¿liwi³yby
powiatom pozyskanie tego mienia w celu za³o¿e-
nia oraz rozbudowy lotniska cywilnego u¿ytku
publicznego. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
O zabranie g³osu proszê pana senatora Stani-

s³awa Iwana.
Proszê bardzo.

Senator Stanis³aw Iwan:
Panie Marsza³ku! Szanowny Panie Generale!

Szanowni Goœcie! Wysoka Izbo!
W Unii Europejskiej lotniska stanowi¹ istotny

element rozwoju regionalnego. Oprócz przewozu
osób i towarów na lotniskach regionalnych uloko-
wane s¹ na przyk³ad szko³y lotnicze, oœrodki
szkoleniowe dla antyterrorystów, oœrodki techni-
cznej obs³ugi baga¿u, nawet stra¿y po¿arnej, ob-
s³uga techniczna samolotów, zajmuj¹ca siê ró¿-
nego rodzaju przegl¹dami, naprawami, us³ugi
wykoñczeniowe w cyklu produkcyjnym budowy
i remontów samolotów. Lotniska regionalne staj¹
siê te¿ coraz czêœciej miejscem spotkañ przedsta-
wicieli biznesu oraz przystankiem lub parkingiem
dla samolotów. W Polsce od kilku lat nastêpuje
dynamiczny, bo wynosz¹cy oko³o 30% rocznie,
wzrost liczby przewozów pasa¿erskich, mówi³ ju¿
o tym pan minister. Ze wzglêdu na cenê, w du¿ym
stopniu s¹ to przeloty na potrzeby biznesu i gene-
ralnie zwi¹zane z biznesem. Dziêki temu istnienie
lotniska mo¿e mieæ wp³yw na szanse rozwoju go-
spodarczego regionu.

Na szczêœcie staraniem wielu osób i instytucji,
w tym szczególnie samorz¹dów województwa lu-
buskiego i miasta Zielonej Góry, Port Lotniczy
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Zielona Góra-Babimost od oko³o czterdziestu lat,
choæ, niestety, z przerwami w latach 1990–2000
i w roku 2006, pe³ni funkcjê lotniska pasa¿erskie-
go. I w³asnie dlatego, ¿e lotnisko funkcjonuje, fir-
my z bran¿y lotniczej ju¿ s¹ zainteresowane roz-
wojem po³¹czeñ. Maj¹c prawo w³asnoœci, a zara-
zem niema³y potencja³, mo¿na w Babimoœcie roz-
win¹æ szereg us³ug zwi¹zanych z biznesem lotni-
czym, które mog¹ promieniowaæ nie tylko na ob-
szar naszego województwa, czyli województwa lu-
buskiego. Szansa na œci¹gniêcie kapita³u inwe-
stycyjnego do Babimostu jest tym wiêksza, im
bardziej bêdzie siê rozwijaæ infrastruktura w re-
gionie i na lotnisku. Nie ma bowiem mowy o sku-
tecznym i op³acalnym lataniu bez rozwoju infra-
struktury w porcie. W tym kontekœcie niepoko-
j¹ce s¹ zamiary wojska zwi¹zane z planami wy-
³¹czenia czêœci infrastruktury lotniska na potrze-
by odpraw kontyngentów. Marsza³ek wojewódz-
twa zaproponowa³ przekazanie przez Agencjê
Mienia Wojskowego samorz¹dowi ca³ej infra-
struktury lotniska oraz podpisanie umowy o dar-
mowym dostêpie wojska do obiektów lotniska,
zgodnie z jego potrzebami. Wydaje siê, ¿e jest to
rozwi¹zanie racjonalne, pozwalaj¹ce na optymal-
ne wykorzystanie infrastruktury zarówno do ce-
lów wojskowych, jak i cywilnych, a tak¿e eliminu-
j¹ce koszty wojska zwi¹zane z koniecznoœci¹
utrzymania i zabezpieczenia infrastruktury prze-
znaczonej do celów obronnych. Przypomnê, ¿e
lotnisko w Babimoœcie zosta³o zakwalifikowane
jako trwale niewykorzystywane do realizacji za-
dañ przez jednostki organizacyjne podleg³e mini-
strowi obrony narodowej lub nadzorowane przez
niego. A de facto jest ono we w³adaniu Skarbu
Pañstwa, poprzez Agencjê Mienia Wojskowego.

Kompletne lotnisko w Babimoœcie stanowi
ogromny regionalny potencja³, a po³o¿enie jest je-
go najwiêkszym atutem i szans¹. Jest zlokalizo-
wane blisko planowanego wêz³a drogowego w Jor-
danowie, skrzy¿owania dwóch tras miêdzynaro-
dowych, budowanej autostrady A2 i drogi szyb-
kiego ruchu S3. Wa¿ne jest jego po³o¿enie w miê-
dzynarodowym korytarzu powietrznym wschód –
zachód oraz bezpoœrednie skomunikowanie
z biegn¹c¹ w pobli¿u lini¹ kolejow¹ Warszawa –
Berlin, a tak¿e z magistral¹ kolejow¹ Œl¹sk –
Szczecin, tak zwan¹ Odrzank¹, oznaczon¹ nume-
rem CE59. Babimost to 385 ha bezkolizyjnej loka-
lizacji w terenie, który nie jest objêty normami ha-
³asu. To jest olbrzymi atut, gdy¿ port mo¿e byæ wy-
korzystywany ca³odobowo. To tak¿e teren, na któ-
rym mo¿e powstaæ nowa infrastruktura na po-
trzeby biznesu zwi¹zanego z transportem lotni-
czym. Daje to szansê wspó³pracy z lotniskami
w Poznaniu i we Wroc³awiu, które ze wzglêdu na
po³o¿enie na obrze¿ach miast nie mog¹ w tym za-
kresie prowadziæ lotów nocnych. Jak ju¿ mówi-

³em na posiedzeniu komisji, tego rodzaju rozmo-
wy s¹ prowadzone, a pewne rozwi¹zania bizneso-
we – przygotowywane. Betonowy pas startowy,
w bardzo dobrym stanie, o d³ugoœci 2,5 km i sze-
rokoœci 60 m, nadaje siê do przyjmowanie prakty-
cznie wszystkich samolotów. Na tym lotnisku
l¹dowa³y miêdzy innymi wielkie transportowce
amerykañskie. Bocznica kolejowa, osiemnaœcie
hangarów samolotowych o powierzchni 320 m2

ka¿dy, budynki zabezpieczenia technicznego,
wszystko to jest do wykorzystania. Odnowiony
w 2001 r. terminal ma przepustowoœæ rzêdu stu
piêædziesiêciu tysiêcy pasa¿erów rocznie. Fakt
ten ju¿ doceni³a komisja UEFA, która w maju bie-
¿¹cego roku, po szczegó³owej wizytacji, zakwalifi-
kowa³a Babimost jako lotnisko zapasowe na Euro
2012. Mia³bym tutaj proœbê do pana ministra
Jarmuziewicza, ¿eby w sposób formalny potwier-
dzi³ tê informacjê.

Samoloty z kibicami l¹duj¹ce we Wroc³awiu
i w Poznaniu bêd¹ nastêpnie oczekiwa³y na p³ycie
postojowej w Babimoœcie. Niewykluczone, ¿e bê-
d¹ st¹d równie¿ realizowane odprawy kibiców. S¹
te¿ spore szanse na terminal cargo, choæ jedna
szansa ju¿ uciek³a. By³ to DHL, który wybra³ Drez-
no. A dlaczego nie Babimost? W³aœnie dlatego, ¿e
prywatny kapita³ tu nie wejdzie, dopóki stosunki
w³asnoœciowe i organizacyjne dotycz¹ce lotniska
s¹ niejasne i nieustabilizowane. W zwi¹zku z tym
dochodzimy do bezpoœredniego przedmiotu na-
szej dzisiejszej debaty, czyli zmiany ustawy o go-
spodarowaniu niektórymi sk³adnikami mienia
Skarbu Pañstwa oraz o Agencji Mienia Wojskowe-
go, która de facto pozwoli samorz¹dom lokalnym
przej¹æ lotniska od Agencji Mienia Wojskowego
i rozwin¹æ na nich dzia³alnoœæ komercyjn¹, oczy-
wiœcie pod warunkiem spe³nienia warunków na-
³o¿onych przez ustawê. Ustawê przeg³osowano
w Sejmie, dzisiaj debatujemy nad ni¹ w Senacie.
Niestety, jak pokaza³em przed chwil¹, prawie
pó³toraroczne opóŸnienie zwi¹zane z jej uchwale-
niem zosta³o wykorzystane przez naszych s¹sia-
dów zza miedzy.

Lotnisko w Babimoœcie jest elementem znacz-
nie wa¿niejszego wspólnego projektu strategicz-
nego trzech województw: zachodniopomorskiego,
lubuskiego i dolnoœl¹skiego. G³ówne starania
tych województw, w tym województwa lubuskie-
go, dotycz¹ obecnie wpisania Œrodkowoeuropej-
skiego Korytarza Transportowego CETC do sieci
paneuropejskich korytarzy transportowych.
CETC ma ³¹czyæ Szwecjê z Adriatykiem. Elemen-
tami tego szlaku na polskim odcinku s¹: linia ko-
lejowa CE59, o której ju¿ mówi³em, czyli tak zwa-
na Odrzanka, rzeka Odra, droga ekspresowa S3
oraz lotniska w Goleniowie, Babimoœcie i we
Wroc³awiu. Docenienie tych starañ oznacza do-
datkowe œrodki unijne na rozwój infrastruktury
na zachodzie Polski. Umniejszanie szans rozwoju
lotniska w Babimoœcie lub uniemo¿liwienie jego
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rozwoju poprzez okrojenie infrastruktury, która
sta³aby siê w³asnoœci¹ samorz¹du, w obliczu ta-
kich potencjalnych korzyœci by³oby krokiem wy-
j¹tkowo destrukcyjnym. Os³abia³oby to nasze
szanse na rozwój i na ten korytarz, a za to dawa³o-
by korzyœci konkurencyjnemu niemieckiemu
projektowi korytarza transportowego, równoleg-
³ego, ale omijaj¹cego nasz kraj. To jest projekt,
który nazywa siê Scandria.

Mam tu proœbê do ministra rozwoju regional-
nego o wpisanie CETC, czyli Œrodkowoeuropej-
skiego Korytarza Transportowego, do sieci TEN-T
oraz o poparcie rz¹du dla inicjatywy jego utwo-
rzenia.

Polityka samorz¹du województwa jest jedno-
znaczna i stanowcza: lotnisko w Babimoœcie sta-
nowi jeden z g³ównych filarów rozwoju gospodarki
regionu. Po przejêciu lotniska od Agencji Mienia
Wojskowego powo³ana ma byæ spó³ka z udzia³em
samorz¹du województwa, zainteresowanych
gmin oraz kapita³u prywatnego, która bêdzie za-
rz¹dza³a dzia³alnoœci¹ lotniska. Loty do Warsza-
wy bêd¹ tylko czêœci¹ kompleksowych us³ug ofe-
rowanych przez lotnisko. W ocenie zarz¹du woje-
wództwa nadal mo¿liwe jest uzyskanie miêdzyna-
rodowej firmy kurierskiej zainteresowanej lokali-
zacj¹ swej bazy lotniczej w Europie Œrodkowo-
-Wschodniej. Nawi¹zano te¿ kontakt z miêdzyna-
rodow¹ firm¹ doradcz¹ zajmuj¹c¹ siê planowa-
niem inwestycji i rozwojem lotnisk regionalnych.
Na lotnisku s¹ planowane inwestycje. Czêœæ in-
westycji prowadzonych jest ju¿ w tej chwili, czêœæ
bêdzie mo¿liwa dopiero po przekazaniu lotniska
samorz¹dowi. £¹czna wartoœæ planowanych in-
westycji, ¿eby uczyniæ port lotniczy Zielona Góra-
-Babimost lotniskiem o charakterze nie tylko re-
gionalnym, ale krajowym, z mo¿liwoœci¹ odpraw
miêdzynarodowych, to oko³o 40 milionów z³. Bar-
dzo dziêkujê za uwagê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Pan senator Stanis³aw Jurcewicz jest nastêp-

nym mówc¹.
Proszê bardzo.

Senator Stanis³aw Jurcewicz:

Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
Pozwolê sobie w imieniu trzech senatorów, czy-

li pana senatora Tomasza Misiaka, moim w³as-
nym oraz pana senatora Stanis³awa Bisztygi, z³o-
¿yæ poprawki do ustawy o zmianie ustawy o go-
spodarowaniu niektórymi sk³adnikami mienia
Skarbu Pañstwa oraz o Agencji Mienia Wojskowe-
go oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Projektowane zapisy art. 25, przedstawionego
w projekcie zmiany ustawy o gospodarowaniu
niektórymi sk³adnikami mienia Skarbu Pañstwa
oraz Agencji Mienia Wojskowego oraz o zmianie
niektórych ustaw, w obecnej sytuacji prawnej
niektórych portów lotniczych uniemo¿liwiaj¹ na
gruncie projektowanych przepisów przekazanie
nieruchomoœci jednostkom samorz¹du teryto-
rialnego. Dotyczy to nieruchomoœci bêd¹cych lot-
niskami wojskowymi przekazanymi agencji do
zagospodarowania zgodnie z art. 18 oraz w
postaci u¿yczenia na podstawie art. 22, z obo-
wi¹zkiem zachowania ich lotniczego charakteru,
które mog¹ byæ jedynie przedmiotem najmu,
dzier¿awy lub u¿yczenia co najmniej na lat trzy-
dzieœci wy³¹cznie na rzecz podmiotu zak³adaj¹ce-
go lub zarz¹dzaj¹cego lotniskiem cywilnym u¿yt-
ku publicznego albo instytucji zapewniaj¹cej
s³u¿by ruchu lotniczego. Z tego wzglêdu zachodzi
koniecznoœæ doprecyzowania zaproponowanego
brzmiania zapisów art. 4. Poprawki te przeka¿ê na
rêce pana marsza³ka. Umo¿liwi¹ one przeprowa-
dzenie procedury, opisanej w art. 4e, w stosunku
do nieruchomoœci po³o¿onych na terenie lotnisk
wojskowych, bêd¹cych w zasobie Agencji Mienia
Wojskowego. Na gruncie obowi¹zuj¹cego art. 23
ustawy o gospodarowaniu niektórymi sk³adnika-
mi mienia Skarbu Pañstwa oraz o Agencji Mienia
Wojskowego dopuszcza siê przekazanie nieru-
chomoœci trwale zbêdnych dla resortu obrony na-
rodowej, bêd¹cych w zasobie Agencji Mienia Woj-
skowego, nieodp³atnie na rzecz jednostki samo-
rz¹du terytorialnego lub odsprzeda¿ z zastosowa-
niem bonifikaty.

Projektowane zmiany, w naszej ocenie, ca³ko-
wicie uniemo¿liwiaj¹ przekazanie przedmioto-
wych nieruchomoœci na w³asnoœæ, a jednoczeœnie
ograniczaj¹ ich udostêpnienie w formie najmu,
dzier¿awy lub u¿yczenia. Te formy w³adania nie-
ruchomoœci s¹ niewystarczaj¹ce w obliczu – pan
minister o tym wspomnia³ – nak³adu ogromnych
œrodków inwestycyjnych zwi¹zanych z rozbudo-
w¹ regionalnych portów lotniczych, w istotnej
czêœci wspó³finansowan¹ ze œrodków unijnych.
Dlatego te¿ niezwykle istotne jest zniesienie ogra-
niczeñ dla dalszego wykorzystania nieruchomo-
œci przekazywanych jednostce samorz¹du teryto-
rialnego w formie darowizny i umo¿liwienie wno-
szenia przedmiotowych nieruchomoœci aportem
do spó³ek prawa handlowego, zarz¹dzaj¹cych lot-
niskami cywilnymi u¿ytku publicznego. Znalaz³o
to odzwierciedlenie w treœci proponowanych
przez nas poprawek, które przekazujê na rêce na
pana marsza³ka. Dziêkujê za uwagê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Pan senator Andrzej Owczarek.
Proszê bardzo.
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Senator Andrzej Owczarek:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Jednym z problemów gospodarczych Polski,

który do tej pory nie zosta³ rozwi¹zany, jest brak
lotniska cargo. Istniej¹ce lotniska maj¹ zbyt
ma³¹ przepustowoœæ i w zwi¹zku z tym nie mog¹
odgrywaæ takiej roli. Ze wzglêdu na po³o¿enie
geograficzne idealnym miejscem na lotnisko
cargo jest lotnisko w £asku, po³o¿one w cen-
trum Polski. Obecnie projektowana droga szyb-
kiego ruchu S8 bêdzie mia³a wyjazd prosto na
lotnisko. W odleg³oœci 30 km, w Strykowie, jest
najwa¿niejsze skrzy¿owanie w Polsce, skrzy¿o-
wanie dróg A1 i A2. W odleg³oœci 10 km jest wa¿-
na stacja kolejowa na szlaku Œl¹sk – Porty. Nie-
daleko jest tak¿e wa¿na stacja dla ruchu kolejo-
wego, £ódŸ Olechów. To wszystko powoduje, ¿e
£ódŸ ma wielk¹ szansê, aby staæ siê centrum lo-
gistycznym dla Polski. Bêdzie mog³a spe³niaæ
inn¹ rolê, ni¿ spe³nia³a do tej pory. Ale lotnisko
w £asku jest lotniskiem szczególnie wa¿nym dla
wojska, poniewa¿ na tym lotnisku dzia³a eskad-
ra F-16.

Samorz¹dy £odzi i z okolic lotniska podpisa³y
porozumienie dotycz¹ce wyst¹pienia do mini-
stra obrony narodowej i ministra infrastruktury
w sprawie umo¿liwienia korzystania z tego lot-
niska, zdaj¹c sobie sprawê, ¿e dla wojska jest
ono nies³ychanie wa¿ne. Chodzi tylko o to, aby
wpisaæ je do rejestru, do tego rozporz¹dzenia, ja-
ko lotnisko, które czêœciowo mog³oby byæ wyko-
rzystywane przez stronê cywiln¹, wspó³u¿ytko-
wane. Chodzi po prostu o korzystanie z urz¹dzeñ
lotniczych i mo¿liwoœæ wyprowadzenia samolo-
tów poza lotnisko, gdzie s¹ ju¿ przygotowane te-
reny na budowê bazy cargo. Zdajê sobie sprawê,
¿e jest doœæ silny opór wojska w tej sprawie, ale
deklaracja pana ministra Jarmuziewicza na po-
siedzeniu Komisji Obrony Narodowej napawa
nas du¿ym optymizmem. Jeœli my nie bêdziemy
mieli takiego lotniska cargo, to Niemcy, którzy
w tej chwili bardzo inwestuj¹ w lotnisko w Berli-
nie, zapewne przejm¹ ca³y ten ruch towarowy,
który naprawdê jest wa¿ny.

Chcia³bym przypomnieæ jeszcze jedno. Otó¿
ostatnio najbardziej prê¿nie rozwija siê ³ódzka
strefa ekonomiczna. S¹ du¿e inwestycje Della i in-
nych zak³adów, które domagaj¹ siê mo¿liwoœci
przysy³ania towarów drog¹ lotnicz¹.

Dlatego apelujê do obydwu panów ministrów
– bêdê o to bardzo prosi³ w imieniu samorz¹dów
i ca³ego regionu ³ódzkiego – o zapisanie tego lot-
niska w rozporz¹dzeniu, które uka¿e siê za dwa
miesi¹ce. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Pan senator Maciej Grubski.

Senator Maciej Grubski:

Panie Marsza³ku! Panie Ministrze! Panie Gene-
rale! Wysoki Senacie!

W ramach omawiania projektu ustawy oczywi-
œcie poruszamy siê troszkê po obrze¿ach, ale te-
mat jest bardzo wa¿ny. Na pewno dotyczy g³ównie
osób zwi¹zanych z samorz¹dem, dlatego – proszê
to zrozumieæ – poruszamy w tym momencie pew-
ne elementy, które bezpoœrednio nie s¹ zwi¹zane
z omawianym przedmiotem ustawy.

Zastanawia³em siê w pewnym momencie, kie-
dy jeden z senatorów zg³osi³ poprawkê dotycz¹c¹
rozszerzenia udzia³u samorz¹dóww tym projek-
cie, nad zasadnoœci¹ tej propozycji. Tak napraw-
dê trzeba tutaj w jakimœ sensie przyznaæ s³u-
sznoœæ, dlatego ¿e samorz¹d gminny… Jest przy-
k³ad dobrego projektu z innej dziedziny, doty-
cz¹cego sportu, ministra Drzewieckiego, Orlik
2012, który pokaza³, ¿e samorz¹dy nie do koñca
s¹ przygotowane albo nie zawsze odbieraj¹ pozy-
tywnie tego typu ustawy. Samorz¹d gminny – bo
te lotniska by³y kiedyœ zlokalizowane g³ównie
w zasobie wojskowym, ale nie ma wielu gmin
o tak mocnych podstawach finansowych i byæ
mo¿e bêdzie problem, je¿eli chodzi o wyjœcie na-
przeciw tej ustawie – samorz¹d powiatowy, sa-
morz¹d wojewódzki. Czêsto samorz¹d wojewódz-
ki jest dzisiaj jakby gwarantem silnej pozycji, je-
¿eli chodzi o maj¹tek, je¿eli chodzi o zasób, o po-
zyskiwanie œrodków na inwestycje.

Po raz pierwszy jest taka ustawa. Bardzo siê
cieszy³em z podejœcia pana ministra Jarmuziewi-
cza, gratulujê mu tego. Na posiedzeniu komisji
pokaza³ tak¹ sam¹ postawê, zarówno w rozmo-
wach z senatorami, jak i rozmowach ze spo³eczeñ-
stwem: oddajemy coœ, co jest potrzebne, co da
wzrost, nie hamujemy, nie blokujemy pewnych
zapisów. Je¿eli ewentualnie bêdzie potrzeba do-
konania takiego przesuniêcia, to dla dobra rozwo-
ju lotnictwa cywilnego w naszym kraju tego typu
rozwi¹zania powinniœmy zrobiæ.

Mówi³em na posiedzeniu komisji – i to jest pew-
nego rodzaju ostrze¿enie dla Ministerstwa Obro-
ny Narodowej – ¿e to rozporz¹dzenie musi byæ
bardzo dok³adne. Musicie pañstwo zdecydowaæ
w pe³ni œwiadomie i zaprojektowaæ to na przy-
sz³oœæ, zapisy bêd¹ bowiem mia³y skutki przez
wiele lat. Musimy zdecydowaæ, co jest naprawdê
nam potrzebne, a co nie jest potrzebne. Na posie-
dzeniu komisji pad³ równie¿ g³os – mówi³ o tym
pan minister – ¿e z punktu widzenia infrastruktu-
ry najlepiej by³oby zabraæ wszystko. Rozumiemy
to, ale teraz tego typu myœlenie, ze wzglêdu na in-
teresy obronne pañstwa, jest niemo¿liwe.

Kwestia spraw lotnictwa i osób, które s¹
zwi¹zane z okreœlonymi regionami Polski, dotyczy
miêdzy innymi ³ódzkiego Lublinka; obowi¹zuj¹ca
teraz nazwa wymienia W³adys³awa Reymonta.
Mamy tak ciekaw¹ sytuacjê, ¿e zlokalizowanie

14. posiedzenie Senatu w dniu 26 czerwca 2008 r.
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy

o gospodarowaniu niektórymi sk³adnikami mienia Skarbu Pañstwa… 93



w centrum Polski powoduje coraz wiêkszy ruch
i progresjê, jeœli chodzi o korzystanie z tego lotnis-
ka przez turystów i nie tylko turystów, nap³yw
mieszkañców, pracowników. Nie s¹ to tylko ³o-
dzianie, to bardziej szeroka grupa. Rozwijamy ró-
wnie¿ pewne pomys³y turystyczne, w tym kieru-
nek izraelski, praktycznie jako jedyni, i obywatele
Polski korzystaj¹ z tej wycieczki i korzystaj¹ w³aœ-
nie z lotniska w £odzi. Lotnisko potrzebuje wpisa-
nia do TEN-T. Bardzo proszê pana ministra, ¿eby
rozwa¿y³ tak¹ ewentualnoœæ, bowiem to dawa³oby
nam zupe³nie inne mo¿liwoœci inwestycyjne. Ze
strony prezydenta miasta, ze strony marsza³ka
województwa jest bardzo du¿o dzia³añ pozyty-
wnych, ale to by³aby szansa dla ca³ego regionu ³ó-
dzkiego.

Kwestia lotniska w £asku. Oczywiœcie bardzo
tu wspieram pana senatora Owczarka; mówiê to
równie¿ w imieniu pana senatora Krzysztofa
Kwiatkowskiego. Bez cargo tak naprawdê nie mo-
¿e dzisiaj sprawnie funkcjonowaæ gospodarka.
Ka¿dy chwali swoje, tak ju¿ jest, ale £ask jest tak
dobrze zlokalizowany, tak dobrze rozwija siê obok
infrastruktura, ¿e prawdopodobnie nie znajdzie-
my w Polsce innego lotniska z takim skomuniko-
waniem. Oczywiœcie, jest to kwestia prze³amania
myœlenia, je¿eli chodzi o relacje miêdzy struktur¹
lotniska NATO a sprawami cargo cywilnego, ale to
prze³amanie w Europie ju¿ siê dokona³o. S¹ takie
lotniska, które funkcjonuj¹ bez ¿adnego proble-
mu, s¹ okreœlone systemy zabezpieczeñ i przed-
siêbiorcy, czy to samorz¹dy, czy to struktury go-
spodarcze, mog¹ korzystaæ z tego szybkiego
transportu, z prze³adunków w ramach cargo.

Pan senator Ryszka mówi³ na temat sytuacji
czêstochowskiej. Je¿eli ona tak wygl¹da, to jest to
oczywiœcie skandaliczne. Ale omawiana ustawa
jakby wychodzi tu naprzeciw. Ju¿ nie ma samo-
woli Agencji Mienia Wojskowego, w tej sprzeda¿y,
oddajemy to samorz¹dom. Je¿eli samorz¹d sobie
nie poradzi i w pewnym okresie zrezygnuje, to
sprawy trzeba dopi¹æ do koñca i sprawdziæ. Je¿eli
tam by³a sytuacja korupcyjna, to oczywiœcie nale-
¿y wyci¹gn¹æ jak najdalej id¹ce konsekwencje, co
jedenak nie jest naszym problemem, tylko proku-
ratury. Trzeba wspieraæ równie¿ ten g³os pana se-
natora.

Aerokluby – bardzo wa¿na sprawa. W £odzi
mamy tak¹ sytuacjê, ¿e dynamiczny rozwój lot-
niska imienia W³adys³awa Reymonta powoduje,
i¿ tak naprawdê coraz bardziej wypieramy aero-
klub. Ale bez aeroklubu tak naprawdê nie ma dzi-
siaj szkolenia, je¿eli chodzi o nowych adeptów lot-
nictwa. Równie¿ aerokluby musz¹ dostaæ pomoc,
jakby kroplówkê. Byæ mo¿e rozwi¹zanie, ¿eby sa-
morz¹dy, równie¿ trochê innego szczebla ni¿
gminne, przejmowa³y, uzyskiwa³y te dzier¿awy,
da szansê, by nie budowano nowych obiektów.

Wtedy potrzebne s¹ zgody, bo s¹ tu ró¿ne przepi-
sy; to bardzo trudne sprawy. Znalezienie terenu
i uzyskanie zgody s¹siadów jest bardzo trudne,
a rozwi¹zaniem by³aby mo¿liwoœæ przeniesienia
na przyk³ad Aeroklubu £ódzkiego na nowy uzys-
kany podmiot.

Kwestia paliwa lotniczego. Panie Ministrze, to
pana dzia³anie, ta sprawa jest równie¿ w pana rê-
kach. To jest rzecz, która boli. Dzisiaj musimy
osi¹gn¹æ stan, w którym ju¿ nie bêdziemy siê baæ
oszustw paliwowych, wszystkich tych sytuacji,
które gdzieœ tam siê dzia³y. By³y bowiem stacje,
gdzie tankowano normalnie paliwo w ramach…
Chodzi³o nawet o aerokluby, równie¿ taka sytua-
cja mia³a miejsce; by³y ró¿ne podejrzenia. Musi
byæ tak, ¿e obywatel polski, który korzysta z pry-
watnego pojazdu, samolotu, czy obywatel innego
kraju, w ka¿dym miejscu ma mo¿liwoœæ zatanko-
waæ. Nie mo¿e byæ tak, ¿eby szuka³ gdzieœ stacji
czy by³ uzale¿niony od jednego podmiotu.

Wielki szacunek dla pana ministra za œwietnie
zreferowane, przekonuj¹ce senatorów stanowis-
ko. By³em zachwycony pana podejœciem, tak mu-
simy ze sob¹ rozmawiaæ. Wszystko dla obywatela,
obywatel jest najwa¿niejszy, a po nim najwa¿niej-
szy jest samorz¹d.

Oczywiœcie, na pewno bêdziemy wszyscy po-
pieraæ ustawê, chyba nie by³o w tej sprawie g³o-
sów przeciwnych. Wyci¹gnijmy tylko wnioski
z tych pytañ, równie¿ z przedstawionych
stanowisk. Chodzi tu tak¿e o problem przedsta-
wiony przez pana senatora Ryszkê. Trzeba to
sprawdziæ do koñca; je¿eli takie sytuacje mia³y
miejsce, to oczywiœcie jest to plama na honorze
Agencji Mienia Wojskowego. I proszê bardzo o lot-
nisko imienia W³adys³awa Reymonta i TEN-T
w 2010 r. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Informujê, ¿e lista mówców zosta³a wyczerpana.
Wnioski o charakterze legislacyjnym z³o¿yli pa-

nowie senatorowie: Mieczys³aw Augustyn i Stani-
s³aw Jurcewicz.

Chcia³em pana ministra Tadeusza Jarmuzie-
wicza zapytaæ, czy chcia³by siê ustosunkowaæ do
owych wniosków?

Panie Ministrze?

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Infrastruktury
Tadeusz Jarmuziewicz:
Panie Marsza³ku, ja wiedzia³em, ¿e wp³yn¹ ta-

kie poprawki, ich zakres merytoryczny mniej wiê-
cej znam, ale one maj¹ tak rewolucyjny charak-
ter, je¿eli chodzi o ustawê matkê, ¿e tak powiem,
o zakres dzia³ania, ¿e potrzebujê trochê czasu,
aby choæby spróbowaæ zaj¹æ stanowisko meryto-
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ryczne. Ale te¿ uprzedzam, ¿e mo¿e siê skoñczyæ
tym, i¿ nie bêdê w stanie przedstawiæ stanowiska
rz¹du na tak albo na nie. Panowie senatorowie sa-
mi podejm¹ decyzjê, czy chc¹ te poprawki wpro-
wadziæ, czy nie. W ka¿dym razie one s¹ tak daleko
id¹ce, ¿e z praktycznego punktu widzenia za pó³
godziny – bo rozumiem, ¿e posiedzenie komisji
odbêdzie siê za pó³ godziny – nawet z pomoc¹ ta-
kiego aparatu prawnego, jakim dysponujemy,
i senackiego, i sejmowego, nie bêdziemy w stanie
zaj¹æ pe³nego stanowiska.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Mo¿e to nie bêdzie pó³ godziny, ale trochê wiêcej

czasu, Panie Ministrze, niemniej jednak na pew-
no dzisiaj to posiedzenie powinno siê odbyæ. Dziê-
kujê bardzo.

Powtórzê to, o czym powiedzia³ ju¿ pan mini-
ster. W trakcie dyskusji zosta³y zg³oszone wnioski
o charakterze legislacyjnym, wiêc zgodnie z regu-
laminem proszê Komisjê Gospodarki Narodowej,
Komisjê Obrony Narodowej oraz Komisjê Samo-
rz¹du Terytorialnego i Administracji Pañstwowej
o ustosunkowanie siê do tych wniosków i przygo-
towanie wspólnego sprawozdania w tej sprawie.

Informujê, ¿e g³osowanie w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o gospodarowaniu niektórymi
sk³adnikami mienia Skarbu Pañstwa oraz Agencji
Mienia Wojskowego oraz o zmianie niektórych in-
nych ustaw zostanie przeprowadzone pod koniec
posiedzenia Senatu.

Proszê pañstwa, uwaga techniczna: za moment
przyst¹pimy do rozpatrywania punktu, w ramach
którego w pewnym momencie bêdzie potrzebne
przeprowadzenie g³osowania. Chcia³bym wiêc
uwra¿liwiæ wszystkich, oba kluby, by œci¹gnê³y
posi³ki, w tym sensie, ¿ebyœmy w ogóle mieli kwo-
rum i ¿eby to g³osowanie mia³o sens.

Dziêkujê bardzo przedstawicielom rz¹du za
obecnoœæ w czasie rozpatrywania punktu poprze-
dniego.

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
szesnastego porz¹dku obrad: stanowisko Sena-
tu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o rachun-
kowoœci.

Rozpatrywana ustawa zosta³a uchwalona
przez Sejm 30 maja. Do Senatu zosta³a przekaza-
na 2 czerwca 2008 r. Marsza³ek skierowa³ j¹ do
Komisji Gospodarki Narodowej. Komisja przygo-
towa³a swoje sprawozdanie w tej sprawie. I teraz
zwracam uwagê, ¿e bêdzie tu precedens od kilku
ostatnich lat. Otó¿ jednoczeœnie komisja do-
strzeg³a potrzebê wprowadzenia zmian legisla-
cyjnych wykraczaj¹cych poza materiê ustawy
i dlatego na podstawie Regulaminu Senatu
przedstawi³a wniosek o podjêcie inicjatywy usta-
wodawczej.

Przypominam: tekst ustawy to druk nr 145,
sprawozdanie komisji jest w druku nr 145A, zaœ
wniosek o podjêcie inicjatywy to druk nr 179.

Za moment sprawozdawca przedstawi sprawo-
zdanie komisji razem z wnioskiem o podjêcie ini-
cjatywy ustawodawczej. I w³aœnie nad tym bêdzie-
my g³osowali: czy w ogóle bêdziemy procedowaæ
nad t¹ inicjatyw¹.

Proszê pañstwa, proszê sprawozdawcê Komisji
Gospodarki Narodowej, pana senatora Stanis³a-
wa Bisztygê, o zabranie g³osu i przedstawienie
sprawozdania komisji oraz wniosku o podjêcie
inicjatywy ustawodawczej.

Panie Senatorze, mównica jest pañska.

Senator Stanis³aw Bisztyga:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Przedstawiam stanowisko Komisji Gospodarki

Narodowej w sprawie ustawy, która zosta³a
uchwalona przez Sejm 30 maja, wraz z wnioskiem
o podjêcie postêpowania w sprawie inicjatywy
ustawodawczej.

Tak jak pan marsza³ek powiedzia³, komisja in-
formuje, ¿e w toku prac nad t¹ ustaw¹ dostrzeg³a
potrzebê wprowadzenia zmian legislacyjnych wy-
kraczaj¹cych poza jej materiê. W zwi¹zku z powy¿-
szym, na podstawie art. 69 regulaminu, przedsta-
wia wniosek o podjêcie inicjatywy ustawodaw-
czej.

Ustawê przedstawi³a na posiedzeniu komisji
podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów,
pani El¿bieta Chojna-Duch. Ustawa, w opinii
komisji, u³atwi prowadzenie dzia³alnoœci gospo-
darczej ma³ym i œrednim przedsiêbiorstwom
dziêki podniesieniu progu przychodów netto
z 800 tysiêcy do 1 miliona 200 tysiêcy euro.
Przyjête zapisy pozwol¹ nadal korzystaæ z prawa
do prowadzenia tak zwanej uproszczonej ra-
chunkowoœci, czyli podatkowej ksiêgi przycho-
dów i rozchodów. I komisja takie w³aœnie stano-
wisko przyjê³a.

Je¿eli zaœ chodzi o tê potrzebê, któr¹ komisja
dostrzeg³a, czyli potrzebê wprowadzenia dodatko-
wych zmian legislacyjnych, to celem proponowa-
nej nowelizacji jest na³o¿enie obowi¹zku badania
przez bieg³ych rewidentów sprawozdañ finanso-
wych wszystkich spó³dzielczych kas oszczêdno-
œciowo-kredytowych, tak zwanych SKOK. Aktual-
nie tylko czêœæ tych SKOK spe³niaj¹cych wymaga-
nia okreœlone w art. 64 ust. 1 pkt 4 ustawy o ra-
chunkowoœci poddaje swoje sprawozdania finan-
sowe badaniu. Zgodnie z danymi Krajowej
Spó³dzielczej Kasy Oszczêdnoœciowo-Kredytowej
na 31 marca 2008 r. dwadzieœcia szeœæ spó³dziel-
czych kas z ogólnej liczby szeœædziesiêciu siedmiu
spe³nia³o ten wymóg.

Myœmy po swojej debacie przyjêli, ¿e w celu
zapewnienia odpowiedniego czasu na przygo-
towanie spó³dzielczych kas oszczêdnoœciowo-
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-kredytowych do badania sprawozdañ propo-
nuje siê, aby przepisy dotycz¹ce tego wymogu
wesz³y w ¿ycie 1 stycznia 2009 r. i mia³y zasto-
sowanie po raz pierwszy do sprawozdañ finan-
sowych za rok obrotowy rozpoczynaj¹cy siê
w 2009 r.

Wejœcie w ¿ycie proponowanej ustawy nie spo-
woduje wydatków ze strony bud¿etu pañstwa ani
nie wp³ynie na dochody jednostek samorz¹du te-
rytorialnego.

I jeszcze, co jest istotne: projekt jest zgodny
z prawem Unii Europejskiej.

Mam zaszczyt prosiæ pañstwa w imieniu Ko-
misji Gospodarki Narodowej o przyjêcie tego
stanowiska w tych dwóch kwestiach, to znaczy
wraz z wnioskiem o podjêcie postêpowania
ustawodawczego – co, jak pan marsza³ek by³ up-
rzejmy zauwa¿yæ, jest w naszym przypadku zu-
pe³n¹ nowoœci¹. Dziêkujê bardzo, Panie Mar-
sza³ku.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Czy ktoœ z pañstwa senatorów chcia³by zg³osiæ

pytanie do senatora sprawozdawcy? Proszê bar-
dzo, czy s¹ jakieœ pytania?

(Rozmowy na sali)
Przepraszam, ja teraznapiêtnaœcie sekundzrobiê

przerwê, bo tu jest pewien rozgardiasz z powodu…
Proszê pañstwa, skoro nie ma pytañ, to w tej

chwili przystêpujemy do g³osowania nad tym, czy
Senat w ogóle podejmie inicjatywê ustawodaw-
cz¹. I potem bêdziemy normalnie procedowaæ,
czyli ³¹cznie z wyst¹pieniem pani minister itd.
Prawda?

(Rozmowy na sali)
Proszê w takim razie w³¹czyæ gong, ¿eby wez-

waæ na salê resztê osób, tak byœmy mieli kworum.
(Senator Piotr Andrzejewski: Tak, najlepiej

gong.)
Tak, tak, tak, w³aœnie zaraz bêdzie gong. Ale ja

gongu nie mam tutaj. W³aœciwie powinniœmy
wprowadziæ to, ¿eby taki gong sta³ ko³o mar-
sza³ka, ¿eby móg³ on…

(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk: Taki
dzwoneczek.)

Tak jest.
(Rozmowy na sali)
Proszê pañstwa, jeszcze dziesiêæ sekund, ¿eby

mo¿na by³o pobraæ karty do g³osowania, zaj¹æ
miejsca i zamieniæ siê w s³uch.

(Rozmowy na sali)
Proszê pañstwa, teraz zgodnie z Regulaminem

Senatu, po wys³uchaniu tego wniosku komisji
o podjêcie inicjatywy ustawodawczej, Senat roz-
strzyga o przyst¹pieniu do drugiego czytania pro-
jektu ustawy.

Przystêpujemy do g³osowania, które rozstrzyg-
nie, czy wprowadzamy do porz¹dku obrad punkt:
drugie czytanie projektu ustawy o zmianie usta-
wy o rachunkowoœci – czyli tej inicjatywy ustawo-
dawczej.

W takim razie proszê o naciœniêcie przycisku
obecnoœci.

Proszê pañstwa, kto jest za przyst¹pieniem do
drugiego czytania projektu ustawy? Proszê o na-
ciœniêcie przycisku „za” i podniesienie rêki.

Kto jest przeciw? „Przeciw" i podniesienie rêki.
Kto siê wstrzyma³ od g³osu? Odpowiednio.
Dziêkujê.Proszêopodaniewynikówg³osowania.
Proszê pañstwa, 35 senatorów g³osowa³o za, 28

– przeciw, 1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowanie
nr 1)

Zatem podajê, i¿ Senat uzupe³ni³ porz¹dek ob-
rad o drugie czytanie projektu ustawy o zmianie
ustawy o rachunkowoœci. Bêdzie to punkt osiem-
nasty dzisiejszego porz¹dku i bêdzie on rozpatry-
wany po tym punkcie, który omawiamy w tym
momencie. Czyli Senat przyj¹³ rozszerzenie po-
rz¹dku obrad.W tym momencie mo¿emy powróciæ
do rozpatrywania w normalnym trybie ustawy
o zmianie ustawy o rachunkowoœci.

Czy ktoœ z pañstwa senatorów chcia³by jeszcze
skierowaæ dodatkowe pytanie do pana senatora
sprawozdawcy? Rozumiem, ¿e pan senator Bi-
sztyga ju¿ nie chce odpowiadaæ, zreszt¹ nikt z
pañstwa o nic go nie pyta.

Ustawa by³a rz¹dowym projektem ustawy.
Witam w tym momencie pani¹ minister… Wy-

soki Senacie, silentium! Witam pani¹ minister Ag-
nieszkê Ch³oñ-Domiñczak i pytam, czy chcia³aby
pani… A, nie, przepraszam, to pani El¿bieta Choj-
na-Duch. Bardzo przepraszam pani¹ minister.
Widzia³em, ¿e tam w œrodku, pomiêdzy dwiema
czêœciami nazwiska, jest dywiz i dlatego… Pytam
pani¹ minister, czy chcia³aby pani zabraæ g³os.
Je¿eli tak, to zapraszam na mównicê.

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów
El¿bieta Chojna-Duch: Je¿eli jest taka potrzeba, to
oczywiœcie zabiorê g³os. Chcia³abym przy okazji
wiedzieæ, o który z tych dwóch projektów ustaw
chodzi?)

Chodzi o ten g³ówny projekt, rz¹dowy. Nasza
inicjatywa ustawodawcza bêdzie punktem osob-
nym, teraz musieliœmy tylko podj¹æ decyzjê co do
tego, czy ona bêdzie rozpatrywana. Czyli teraz
chodzi o zmianê ustawy o rachunkowoœci, to jest
o ten projekt i rz¹dowy, i poselski, Pani Minister.

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów
El¿bieta Chojna-Duch: Czy ja mam...)

Nie… To znaczy je¿eli pani zamierza zostaæ na
miejscu i na razie nie zabieraæ g³osu, to proszê,
nie musi pani minister w tym momencie g³osu za-
bieraæ. Ale ka¿dy z pañstwa senatorów mo¿e skie-
rowaæ pytanie do pani minister.

Zapraszam, pani minister mo¿e odpowiadaæ na
pytania. Czy ktoœ chcia³by…
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Senator Piotr Andrzejewski:

Ja mam, je¿eli mo¿na, Panie Marsza³ku, wnio-
sek formalny…

(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Tak jest.)
…¿eby dyskusjê… Czy mamy prowadziæ dys-

kusje odrêbne nad ka¿dym z tych projektów, czy
mo¿emy przeprowadziæ ³¹czn¹ dyskusjê nad jed-
nym i drugim projektem, skoro przyjêliœmy, ¿e je-
den i drugi projekt bêdziemy rozpoznawaæ?

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Panie Senatorze, to jest tak: poniewa¿ to s¹

punkty szesnasty i osiemnasty, a wiêc zaraz ta
inicjatywa ustawodawcza bêdzie rozpatrywana…
No, to jest pewien fragment…

(Senator Piotr Andrzejewski: A wiêc oddzielnie.)
Tak, oddzielnie. Ja nie mogê…
(Senator Piotr Andrzejewski: Dziêkujê. Wobec

tego wycofujê wniosek.)
To znaczy mogê powiedzieæ tak: po prostu nie

chcê mieszaæ punktów. Ale te punkty bêd¹ rozpa-
trywane jeden po drugim, czyli…

(Senator Piotr Andrzejewski: Cofam wniosek.)
Rozumiem, ¿e pytañ do pani minister nie ma.
Chcia³em otworzyæ dyskusjê dotycz¹c¹ tego

punktu, ale, jak rozumiem, nikt siê do dyskusji
nie zapisa³. W zwi¹zku z tym dyskusjê zamykam.

Informujê, ¿e g³osowanie w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o rachunkowoœci zostanie prze-
prowadzone pod koniec posiedzenia Senatu.

W tym momencie, praktycznie zgodnie z propo-
zycj¹ pana senatora Andrzejewskiego, przystê-
pujemy do rozpatrzenia punktu osiemnastego
– czyli inicjatywy ustawodawczej – to jest: drugie
czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o ra-
chunkowoœci.

Przypominam: podczas rozpatrywania tego
projektu nie maj¹ zastosowania przepisy doty-
cz¹ce pierwszego czytania w komisjach. Projekt
ustawy zawarty jest w druku nr 179.

Panie Senatorze Stanis³awie Bisztygo, proszê
o przedstawienie krótko tej inicjatywy ustawo-
dawczej.

(Senator Stanis³aw Bisztyga: Ja ju¿ to przed-
stawi³em.)

No tak, ale jeszcze proszê to powtórzyæ, ¿eby to
wszystko by³o de lege artis. Bêdzie pan mia³ dziêki
temu wiêksz¹ liczbê wyst¹pieñ w protokole sej-
mowym, Panie Senatorze… to jest senackim,
przepraszam bardzo.

Senator Stanis³aw Bisztyga:
Panie Marsza³ku, to wzruszaj¹cy powód, dla

którego pan mnie tutaj wezwa³.
Ja w swoim krótkim wyst¹pieniu przedstawi-

³em tê sprawê, niemniej jednak je¿eli jest taka
wola, to…

(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Chodzi tyl-
ko o tê inicjatywê.)

Tylko o tê inicjatywê.
Powtórzê, ¿e celem tej nowelizacji jest na³o¿e-

nie obowi¹zku badania przez bieg³ych rewiden-
tów sprawozdañ wszystkich spó³dzielczych kas
oszczêdnoœciowo-kredytowych, tak zwanych
SKOK. Aktualnie tylko czêœæ tych SKOK
spe³niaj¹cych okreœlone w art. 64 ust. 1 pkt 4
ustawy o rachunkowoœci wymagania poddaje
swoje sprawozdania finansowe badaniu. Zgod-
nie z danymi Krajowej Spó³dzielczej Kasy Osz-
czêdnoœciowo-Kredytowej na 31 marca z ogól-
nej liczby szeœædziesiêciu siedmiu dzia³aj¹cych
SKOK spe³nia ten wymóg tylko dwadzieœcia
szeœæ.

Trzeba zauwa¿yæ, ¿e spó³dzielcze kasy oszczê-
dnoœciowo-kredytowe s¹ instytucjami pe³ni¹cymi
specyficzn¹ rolê w polskim systemie gospodar-
czym, to znaczy s¹ one, podobnie jak banki, oso-
bami prawnymi utworzonymi na podstawie usta-
wy, uprawnionymi do wykonywania czynnoœci
obci¹¿aj¹cych ryzykiem œrodki powierzone pod
tytu³em zwrotnym.

I st¹d nasze stanowisko, ¿e ta sprawa podda-
wania sprawozdañ takiemu nadzorowi powinna
byæ rozszerzona, tak jak to jest w wypadku wiêk-
szoœci instytucji finansowych na rynku. I to jest
g³ówny trzon uzasadnienia.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê.
Czy s¹ pytania do senatora sprawozdawcy? Pa-

ni senator Arciszewska-Mielewczyk, potem pan
senator Andrzejewski. Proszê bardzo.

(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk:
A czy mo¿na zadawaæ pytania pani minister?)

(Senator Piotr Andrzejewski: Ja te¿ do pani mi-
nister…)

A, to zaraz bêdzie, ale to musi byæ wed³ug nor-
malnego porz¹dku: najpierw mêczymy senatora
sprawozdawcê, potem pani¹ minister.

(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk: To
mo¿e tak: je¿eli pan senator nie bêdzie w stanie
odpowiedzieæ, to pani minister…)

(SenatorStanis³awBisztyga:Niebêdziewstanie.)
(Weso³oœæ na sali)
Aha, nie bêdzie w stanie, dobrze.
(Senator Stanis³aw Bisztyga: Tak, dziêkujê

bardzo.)
(Weso³oœæ na sali)
(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk: Do-

brze, to ja zadam to pytanie pani minister.)
Panie Senatorze Andrzejewski, pan do kogo

chcia³by…
(Senator Piotr Andrzejewski: Tak samo, do pani

minister.)
Tak samo? Dobrze.
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W takim razie, Pani Minister, nie ma pani wy-
jœcia, bo na pewno tym razem bêd¹ pytania. Czy
pani chce coœ powiedzieæ przed pytaniami, to zna-
czy ustosunkowaæ siê do tej inicjatywy ustawo-
dawczej?

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Finansów
El¿bieta Chojna-Duch:
Tak jak ju¿ powiedzia³am na posiedzeniu komi-

sji, Panie Marsza³ku, Ministerstwo Finansów
i minister finansów popieraj¹ tê propozycjê zmia-
ny ustawy o rachunkowoœci.

SKOK jako jednostki kredytowe, zgodnie
z przepisami dyrektywy…

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Ja jednak poproszê pani¹ minister tutaj, bo to

bêdzie przyjemnie, jak pani minister bêdzie tu, na
mównicy.

(Senator Piotr Andrzejewski: Urok pani mini-
ster te¿ jest wa¿ny.)

W Parlamencie Europejskim, Panie Senatorze,
to ju¿ chyba by pana wyrzucono.

(Senator Piotr Andrzejewski: Mo¿e.)
(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk: Dla-

tego nie startujesz.)
(SenatorPiotrAndrzejewski:Dlategoniestarujê.)
Proszê bardzo, Pani Minister.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Finansów
El¿bieta Chojna-Duch:
Dziêkujê bardzo.
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Projekt ustawy zmieniaj¹cej ustawê o rachun-

kowoœci jest popierany przez ministra finansów.
Uwa¿amy, ¿e jest to dobra inicjatywa. Ona nieco
wybiega w przysz³oœæ, dlatego ¿e równolegle roz-
patrujemy teraz w ramach uzgodnieñ miêdzyre-
sortowych projekt ustawy o bieg³ych rewidentach
i nadzorze nad bieg³ymi rewidentami. Spó³dziel-
cze kasy oszczêdnoœciowo-kredytowe jako jedno-
stki kredytowe – zgodnie z przepisami, jak ju¿
wczeœniej powiedzia³am, dyrektywy nr 43, której
implementacjê przewiduje projekt ustawy o bieg-
³ych rewidentach i nadzorze publicznym – s¹
traktowane jako jednostki zaufania publicznego
czy te¿ jednostki zainteresowania publicznego,
wed³ug nomenklatury z naszego projektu ustawy.
To jest jakby kluczowa kwestia. Oznacza to, ¿e
wszystkie SKOK powinny byæ objête obowi¹zkiem
badania sprawozdania finansowego. Wed³ug obo-
wi¹zuj¹cych obecnie przepisów podlegaj¹ temu
jedynie sprawozdania finansowe tych spó³dziel-

czych kas oszczêdnoœciowo-kredytowych, które
spe³niaj¹ warunki okreœlone w art. 64 ust. 1 pkt 4
ustawy o rachunkowoœci. Z trzech warunków,
które okreœla ta ustawa, powinny byæ spe³nione
co najmniej dwa warunki. Jeœli mo¿na, to przyto-
czy³abym te w³aœnie warunki z ustawy, a wiêc: po
pierwsze, œrednioroczne zatrudnienie w przelicze-
niu na pe³ne etaty powinno wynieœæ co najmniej
piêædziesi¹t osób; po drugie, suma aktywów bi-
lansu na koniec roku obrotowego powinna stano-
wiæ równowartoœæ w walucie polskiej co najmniej
2 milionów 500 tysiêcy euro; i po trzecie, przycho-
dy netto ze sprzeda¿y towarów i produktów oraz
operacji finansowych za rok obrotowy powinny
stanowiæ równowartoœæ w walucie polskiej co naj-
mniej 5 milionów euro za rok poprzedzaj¹cy bada-
nie. Z tych trzech warunków powinny byæ
spe³nione co najmniej dwa. Dziêkujê uprzejmie…
A, i dlatego te¿ jeszcze raz prosimy o przyjêcie rów-
nie¿ tej inicjatywy, wraz z zapisami ustawy nowe-
lizuj¹cej ustawê o rachunkowoœci. Dziêkujê up-
rzejmie.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo.
Teraz pierwsze pytania: pani senator Arciszew-

ska-Mielewczyk, potem pan senator Andrzejew-
ski. Proszê bardzo.

Senator
Dorota Arciszewska-Mielewczyk:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Proszêowyrozumia³oœæ, je¿eli troszkêprzed³u¿ê.
(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Ale nie za

du¿o, nie za du¿o, Pani Senator.)
Dobrze, dobrze.
(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Bo pani bê-

dzie jeszcze mia³a mo¿liwoœæ zabrania g³osu
w dyskusji. A to ma byæ minutowe pytanie.)

Mam tu odpowiedŸ z poparciem ministerstwa,
wed³ug której jednostk¹ dominuj¹c¹ mo¿e byæ
spó ³ka handlowa sprawuj¹ca kontro lê ,
wspó³kontrolê nad inn¹ jednostk¹. Oznacza to, ¿e
dzia³aj¹ca w formie prawnej spó³dzielnia osób
prawnych, czyli SKOK, nie ma mo¿liwoœci spo-
rz¹dzania skonsolidowanego sprawozdania fi-
nansowego.

Pani Minister, czy nie uwa¿a pani, ¿e wystar-
czy wpisaæ do ustawy w³aœnie te spó³dzielnie,
czyli spó³dzielcze kasy oszczêdnoœciowo-kredy-
towe? W Unii Europejskiej ¿adne regulacje nie
ograniczaj¹ definicji podmiotu dominuj¹cego,
mo¿e nim byæ tak¿e spó³dzielnia osób praw-
nych, jeœli ustawodawca bêdzie tak stanowiæ.
Nie musimy siê stosowaæ do tych zapisów, mog¹
je pañstwo na korzyœæ kas zmieniæ, bior¹c pod
uwagê prawo w Unii Europejskiej. To jest pier-
wsza kwestia.
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Pytanie drugie. Czy w podtekœcie tej inicjaty-
wy… A ona jest pozornie ³atwiejsza i pozornie mó-
wimy tu o rewidentach, mimo ¿e wiemy, i¿ audyty
s¹ prowadzone tak¿e w jednostkach SKOK – pañ-
stwo jesteœcie tego œwiadomi. A wiêc czy w pod-
tekœcie tej inicjatywy nie ma skoku na SKOK? Czy
nie stoi za tym zamiar demonta¿u systemu kas?
Pytam o to, poniewa¿ pani minister dobrze wie, i¿
mniejsze lokalne kasy wskutek badania mog¹ na-
raziæ siê na brak adekwatnego kapita³u, a w pañ-
stwa propozycji badanie nie odnosi siê do ca³oœci
kapita³u zebranego przez szesnaœcie lat przez ka-
sy i poszczególne SKOK. I dobrze pañstwo wiecie,
¿e w tym momencie nie pozostanie im nic innego
jak zrobiæ z tego jeden wielki, a w³aœciwie jeden
ma³y bank, niebêd¹cy, niestety, w stanie konku-
rowaæ z bankami, które s¹ dofinansowywa-
ne, maj¹ kapita³ zagraniczny i bardzo dobrze so-
bie radz¹ na naszej arenie gospodarczej.

I trzecie pytanie, je¿eli mo¿na. Czy nie nale¿y
wstrzymaæ siê ze zmian¹ wynikaj¹c¹ z inicjatywy
senatorskiej i poczekaæ na szerok¹ debatê w Sej-
mie – ja tutaj bêdê równie¿ podpieraæ siê pismem
ze Zwi¹zku Banków Polskich, który mówi o dwóch
inicjatywach Platformy Obywatelskiej i pana pre-
zydenta – dotycz¹c¹ tych dwóch projektów, a nie
ju¿ teraz, zanim ta dyskusja siê odbêdzie, próbo-
waæ rozstrzygaæ to, ograniczaæ przyjête rozwi¹za-
nia prawne i ukierunkowywaæ te rozstrzygniêcia
w Sejmie? Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Proszê bardzo, Pani Minister.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Finansów
El¿bieta Chojna-Duch:
Dziêkujê uprzejmie.
Rzeczywiœcie spektrum pytañ i w¹tpliwoœci jest

szerokie. Chcê jednak powiedzieæ jednoznacznie,
¿e Ministerstwo Finansów w ¿aden sposób nie
chce ograniczaæ dzia³alnoœci SKOK, równie¿ w za-
kresie badania sprawozdañ finansowych. Ta dro-
bna inicjatywa, która ma naprawdê znaczenie for-
malne i nie ma ¿adnego podtekstu, ani politycz-
nego, ani merytorycznego, ma za zadanie jedynie
zrównanie sytuacji wszystkich jednostek zainte-
resowania publicznego, równie¿ i tych, które
w skrócie nazywane s¹ SKOK.

Oczywiœcie mo¿na poczekaæ na tê szersz¹ de-
batê. Jednak ta debata na pewno bêdzie d³u¿sza,
jeœli chodzi o czas jej poœwiêcony, na pewno bê-
dzie dotyczy³a szerszego spektrum nadzoru fi-
nansowego nad SKOK i byæ mo¿e bêdzie mia³a ró-
wnie¿ podtekst polityczny. A ta nasza ma jedynie
znaczenie formalnorachunkowe i jednostki, jaki-

mi s¹ SKOK, wyra¿aj¹ pe³n¹ aprobatê. Otrzyma-
liœmy pismo i stanowisko Krajowej Spó³dzielczej
Kasy Oszczêdnoœciowo-Kredytowej, która nie wy-
ra¿a sprzeciwu co do naszej propozycji, uwa¿a, ¿e
ona jest s³uszna i zasadna.

Jeœli chodzi o konsolidacjê, to mamy art. 55
ust. 1 ustawy o rachunkowoœci i z tego w³aœnie ar-
tyku³u wynika, ¿e obowi¹zek sporz¹dzania rocz-
nego skonsolidowanego sprawozdania finanso-
wego grupy kapita³owej ci¹¿y na jednostce domi-
nuj¹cej, spe³niaj¹cej kryteria okreœlone w art. 3
ust. 1 pkt 37 tej ustawy. Jednostk¹ dominuj¹c¹
mo¿e byæ spó³ka handlowa sprawuj¹ca kontrolê
lub wspó³kontrolê nad inn¹ jednostk¹. Oznacza
to, ¿e dzia³aj¹ca w formie prawnej spó³dzielni
osób prawnych – jest to zapis wynikaj¹cy z ustawy
o spó³dzielniach, art. 33 ust. 2, o ile pamiêtam –
Krajowa Spó³dzielcza Kasa Oszczêdnoœciowo-
-Kredytowa nie ma mo¿liwoœci sporz¹dzenia
skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
W tej sytuacji nie znajduje uzasadnienia zmiana
tej delegacji, która wynika z art. 81 ust. 2 pkt 10
ustawy o rachunkowoœci.

I chcemy podkreœliæ, ¿e koszt badania jest
oczywiœcie proporcjonalny do wielkoœci jedno-
stki. Nie s¹ to du¿e kwoty w przypadku tak nie-
wielkich jednostek, jakimi s¹ spó³dzielcze kasy o-
szczêdnoœciowe. S¹dzimy wiêc, równie¿ na pod-
stawie konsultacji ze SKOK, ¿e nie stanowi to dla
nich szczególnego problemu. To jest koszt rzêdu
kilku tysiêcy z³otych za badanie takiej przeciêt-
nej, mo¿na powiedzieæ, jednostki.

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

Senator Piotr Andrzejewski:
Rozumiem, ¿e zgodnie z kryteriami wynika-

j¹cymi z ustawy o rachunkowoœci, art. 81 ust. 2,
jak i art. 33 ust. 2 przywo³ywanej ustawy
o spó³dzielniach, a jednoczeœnie art. 50 ust. 2,
tych trzech punktów, których siê nie stosuje
w myœl tej dotychczasowej ustawy o rachunkowo-
œci, mo¿emy traktowaæ… Jak pani minister – cho-
dzi o wyt³umaczenie tego laikom – widzi mo¿li-
woœæ traktowania poszczególnych kas i kasy kra-
jowej jako jednej grupy finansowej podlegaj¹cej
jednemu sprawozdaniu i jednoczeœnie zobo-
wi¹zanej tylko do stosowania uproszczonej for-
my, o której mówi ten¿e art. 50? Jednym s³owem,
czy w zwi¹zku z definicj¹ z art. 64, która przecie¿
mówi o sprawozdaniach finansowych jednostek
powi¹zanych, w tym rocznych skonsolidowa-
nych, mo¿emy tutaj przeprowadziæ iunctim i nie
robiæ odrêbnie takiego badania i sprawozdania
dla poszczególnych kas, a ich jest parê, tylko zro-
biæ to jednoczeœnie dla poszczególnych kas i kasy
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krajowej? To jest dosyæ istotne, bo poszczególne
kasy na pewno nie spe³niaj¹ tych kryteriów
z art. 50, tych trzech, a jako grupa skonsolidowa-
na w sumie spe³niaj¹ te kryteria. W zwi¹zku z tym
jak bêdzie to traktowane w praktyce?

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Proszê bardzo, Pani Minister.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Finansów
El¿bieta Chojna-Duch:
W³aœnie pani dyrektor mi tutaj podpowiada, ¿e

na szeœædziesi¹t siedem kas dwadzieœcia cztery
spe³nia kryteria, które wymieni³am, a wiêc dwa
z tych trzech kryteriów. To po pierwsze. A po dru-
gie, mówimy o odpowiedzialnoœci poszczególnych
jednostek. Tej odpowiedzialnoœci nie mo¿na
³¹czyæ, nie mo¿na konsolidowaæ, poniewa¿ ona
dotyczy imiennie ka¿dej z tych kas.

Mówimy – tutaj jednoczeœnie odpowiadam pani
senator – o dwóch ró¿nych kwestiach. Nadzór nad
tymi kasami oczywiœcie jest zupe³nie inn¹ kwesti¹
ni¿ kwestie sprawozdawczo-ksiêgowe. Odpowie-
dzialnoœæ tych jednostek jest, tak jakpowiedzia³am,
jednostkowa, obowi¹zek zdania sprawy ze stanu
swoich finansów za poprzedni rok ci¹¿y na ka¿dej
kasie odrêbnie. I my nie chcemy mówiæ tutaj o szer-
szych sprawach, sprawach, które maj¹ wymiar po-
lityczny. Nasza kwestia jest, mo¿na powiedzieæ, od-
cinkowa, to nie jest sprawa tak istotna jak ta, która
z pewnoœci¹ siê pojawi podczas szerszej debaty.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Pan senator.

Senator Piotr Andrzejewski:
Czyli po rozcz³onkowaniu na poszczególne ka-

sy tych obowi¹zków tylko czêœæ z nich bêdzie pod-
lega³a temu trybowi, o którym mówimy, a po
skonsolidowaniu bêd¹ mu jako ca³oœæ podlegaæ?
Chodzi o to, ¿ebyœmy to dobrze zrozumieli. Bo
w razie czego z³o¿ymy stosown¹ poprawkê do
art. 81 i uzupe³nimy tê inicjatywê.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Finansów
El¿bieta Chojna-Duch:
Poprawka, któr¹ proponuje krajowa kasa, ma

zupe³nie inny charakter, jest wê¿sza, a my propo-
nujemy objêcie ka¿dej z tych ma³ych jednostek ta-
kim w³aœnie sprawozdaniem, dlatego ¿e ka¿dy od-
powiada za swoje finanse, za swój bilans. Taka
jest propozycja Senatu, któr¹ my oczywiœcie po-
pieramy.

Senator Piotr Andrzejewski:

Je¿eli mo¿na… Nie kasa odpowiada, tylko kasa
krajowa, bo tam jest ca³y fundusz zabezpiecza-
j¹cy ka¿d¹ z kas. W zwi¹zku z tym jest problem,
w jakim zakresie trzeba traktowaæ to komplekso-
wo i ca³oœciowo. Bo tak czy siak skoñczy siê, je¿eli
bêdzie jakakolwiek nieprawid³owoœæ, na odpo-
wiedzialnoœci kasy krajowej. I jest pytanie, czy
wobec tego celowe jest rozcz³onkowanie. Pytamy
o to dlatego, ¿e nie unikamy kontekstu politycz-
nego, a od dawna w innych bankach istnia³a ten-
dencja do postrzegania SKOK jako jednostek kon-
kurencyjnych ze wzglêdu na lepsze gospodarowa-
nie, je¿eli chodzi o gospodarkê rynkow¹. I jest to
jakieœ stworzenie nowej przeszkody i nowych
trudnoœci, inspirowane byæ mo¿e przez banki
w ramach walki konkurencyjnej. Czy pani mini-
ster nie dostrzega takiego aspektu sprawy?

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Finansów
El¿bieta Chojna-Duch:
My nie zajmujemy siê tymi kwestiami, konku-

rencj¹ miêdzy bankami. Tak jak powiedzia³am,
nas interesuj¹ kwestie formalnorachunkowe.
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe sk³ada
siê z ró¿nych podsprawozdañ. Czyli to skonsoli-
dowane sprawozdanie, które opracowuje kasa,
obejmuje rachunek zysków i strat chocia¿by…

(Senator Piotr Andrzejewski: Poszczególnych
kas.)

Tak, poszczególnych kas. I my chcemy je wyod-
rêbniæ, stwierdzaj¹c w³aœnie… Wyodrêbniæ, bo to
nie jest jedno sprawozdanie, tylko takie, które
ci¹¿y na ka¿dej z kas. Odpowiednio do skali danej
jednostki, liczby zatrudnionych osób… To spra-
wozdanie nie bêdzie dolegliwe dla tych jednostek
i równie¿ nie bêdzie obci¹¿a³o ich dodatkowymi
nadmiernymi kosztami, je¿eli takich rozmiarów
nie osi¹gaj¹.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Pan senator Kazimierz Kleina, proszê bardzo.

Senator Kazimierz Kleina:
Pani Minister, Wysoka Izbo, niew¹tpliwie s³u-

szne jest dzia³anie w kierunku, aby wszystkie in-
stytucje, szczególnie finansowe, zaufania publi-
cznego, a takimi s¹ niew¹tpliwie tak¿e SKOK, by³y
objête badaniem bilansu, bo to daje poczucie bez-
pieczeñstwa tym, którzy wk³adaj¹ tam œrodki fi-
nansowe, a póŸniej bior¹ kredyty. Moje pytanie
jest jednak takie: czy je¿eli decydujemy siê, ¿e ba-
daniu bilansu bêd¹ podlegaæ tak¿e najmniejsze
SKOK, które czêsto by³y takimi inicjatywami lo-
kalnymi, na przyk³ad parafialnymi, powstawa³y
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przy organizacjach spo³ecznych czy innych, czê-
sto maj¹ce charakter w³aœnie takich kas zapomo-
gowo-po¿yczkowych, bo to w³aœciwie z tego wyra-
sta³y spó³dzielcze kasy oszczêdnoœciowo-kredyto-
we, czy je¿eli teraz wprowadzimy tê zasadê, ¿e
wszystkie te instytucje bêd¹ musia³y prowadziæ
bilans, to czy nie doprowadzi to do sytuacji, ¿e
ma³e SKOK, które rzeczywiœcie by³y inicjatyw¹
obywatelsk¹, bêd¹ ginê³y, poniewa¿ bêdzie natu-
ralna tendencja kasy krajowej, ¿eby po prostu
³¹czyæ te SKOK w coraz wiêksze instytucje, takie,
¿e w którymœ momencie pozostanie jeden lub dwa
SKOK w skali kraju? Czyli to, co by³o, ¿e tak po-
wiem, pocz¹tkiem i sensem ca³ego ruchu skokow-
skiego, mo¿e byæ doprowadzone do czegoœ, czego
nikt z nas by nie chcia³. Oczywiœcie mo¿na prowa-
dziæ wiele innych dzia³añ zmierzaj¹cych w kierun-
ku konsolidacji SKOK, ale wydaje siê, ¿e
omawiany zapis mo¿e do tego prowadziæ. I myœlê,
¿e wówczas mo¿e byæ to ze strat¹ dla tej idei
spó³dzielczych kas oszczêdnoœciowo-kredyto-
wych. Bo jak mówi³em, szczególnie ma³e SKOK,
które do tej pory nie s¹ objête obowi¹zkiem bada-
nia bilansów, gdy¿ to jest jakiœ wydatek dla tych
ma³ych instytucji, po prostu bêd¹ mia³y z tego ty-
tu³u dodatkowe koszty, których nie udŸwign¹.
Przecie¿ wiele spraw w tych ma³ych SKOK by³o
prowadzonych absolutnie spo³ecznie.

No i drugie pytanie. Czy przy tej okazji rozwa¿a-
my mo¿liwoœæ na³o¿enia obowi¹zku badania bilan-
su na inne instytucje w Polsce, które nie s¹ ani ban-
kami, ani spó³dzielczymi kasami oszczêdnoœciowo-
-kredytowymi, a które udzielaj¹ kredytów? W tele-
wizji widzimy nachaln¹ kampaniê tych instytucji
udzielaj¹cych kredytów. Czy one te¿ maj¹ ten obo-
wi¹zek? Czy wszystkie instytucje, bez wzgl¹du na
obroty, jakimi dysponuj¹, te badania musz¹ prowa-
dziæ?

Przepraszam, ¿e jeszcze wrócê do SKOK, ale czy
konsekwencj¹ proponowanego przez nas zapisu
nie bêdzie taka oto sytuacja – w zwi¹zku z tym, ¿e
spó³dzielnie nie mog¹ prowadziæ tych skonsolido-
wanych bilansów, czy tym, ¿e niektórzy w SKOK
chc¹, ¿eby zmieniæ spó³dzielcze kasy oszczêdno-
œciowo-kredytowe w normalne banki komercyjne
– ¿e nasza decyzja, niby drobna, doprowadzi do
tego, ¿e spó³dzielcze kasy oszczêdnoœciowo-kre-
dytowe zmieni¹ siê w spó³ki akcyjne po to, ¿eby
mieæ badanie tego bilansu skonsolidowanego
i w praktyce przekszta³ciæ siê w tak¹ normaln¹ je-
dnostkê bankow¹? Tak wiêc ten element spo³ecz-
ny, zostanie, ¿e tak powiem odsuniêty na dalszy
plan, co by³oby chyba ze strat¹.

Jak mówiê, to jest trudna decyzja i dyskusja
i szkoda, ¿e my o tej powa¿nej sprawie mówimy
przy okazji w sumie drobnej nowelizacji. Ale czy
pani minister i rz¹d nie dostrzegaj¹, ¿e te zagro¿e-
nia w tym wypadku mog¹ siê pojawiæ?

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Proszê bardzo, Pani Minister.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Finansów
El¿bieta Chojna-Duch:
Dziêkujê bardzo.
Rzeczywiœcie dotykamy tutaj istotnej proble-

matyki spo³ecznej. SKOK pe³ni¹ nie tylko funkcjê
banków, parabanków, ale i jednostek szczególne-
go typu. Jednak nas ta sfera ideologiczna, mo¿na
by powiedzieæ, nie interesuje. My patrzymy na te
jednostki jako jednostki, które prowadz¹ rachun-
kowoœæ. Wszystkie jednostki, niezale¿nie od tego,
jak¹ one maj¹ formê organizacyjno-prawn¹, jak¹
dzia³alnoœæ uprawiaj¹, maj¹ obowi¹zek prowa-
dzenia rachunkowoœci.

Jeœli chodzi o kwestie zwi¹zane z konsolidacj¹,
o której by³a mowa, to jest to proces naturalny.
Rok temu by³o siedemdziesi¹t siedem tych mniej-
szych jednostek. Obecnie one naturalnie siê
skonsolidowa³y i, jak ju¿ powiedzia³am, jest ich
szeœædziesi¹t siedem, z czego czêœæ, tak czy ina-
czej, z mocy ustawy wymaga odpowiedniego pro-
cedowania, ju¿ tego procedowania bardziej zaa-
wansowanego, bardziej skomplikowanego. I w po-
szczególnych latach tych jednostek bêdzie przy-
bywaæ.

Jeœli chodzi o sferê, tak jak powiedzia³am, ko-
sztu badania, to oczywiœcie on jest proporcjonal-
ny do wielkoœci danej jednostki. Nie bêdzie nad-
miernie obci¹¿aæ tych jednostek, a z punktu wi-
dzenia pewnoœci obrotu gospodarczego, pewno-
œci systemu finansowego, szczelnoœci tego syste-
mu ka¿de badanie jest potrzebne, konieczne. Ró-
wnie¿ z punktu widzenia klientów tych jedno-
stek, nie tylko banków, to oczywiœcie jest cenne,
dlatego ¿e ci, którzy s¹ klientami tych banków,
którzy s¹ cz³onkami spó³dzielni, chc¹ równie¿
wiedzieæ, jaki jest stan finansowy danej jedno-
stki finansowej.

Wreszcie mogê pañstwu jeszcze odpowiedzieæ,
¿e przekszta³cenie w bank jest oczywiœcie domen¹
w³aœcicieli, czyli to jest kwestia decyzji w³aœcicieli
o przekszta³ceniu tych jednostek w instytucjê
bankow¹, i wtedy problemu nie bêdzie, bo wszyst-
kie one bêd¹ objête t¹ bardziej skomplikowan¹
form¹. Ale to jest, tak jak powiedzia³am, kwestia
decyzji w³aœcicielskiej.

Wreszcie by³a kwestia dotycz¹ca funduszu
stabilizacyjnego, który jest utrzymywany przez
krajow¹ kasê. Fundusz stabilizacyjny, pocho-
dz¹cy z jednoprocentowych odpisów, s³u¿y w³aœ-
nie wypracowaniu wszystkich rozwi¹zañ, o któ-
rych by³a mowa, i finansowaniu tych elementów,
które przyczyniaj¹ siê do wiêkszego bezpieczeñ-
stwa nie tylko dla klientów, ale i dla kontrahen-
tów tych banków, dla tych, z którymi one
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wspó³pracuj¹ w ramach ca³ego systemu gospo-
darki finansowej.

(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: A te inne in-
stytucje, o które pyta³ pan senator Kleina?)

Tak jak powiedzia³am, to jest kwestia decyzji
w³aœciciela. Oczywiœcie nie chodzi o wszystkie, ale
to nie jest domena tego projektu ustawy, to ju¿
jest kwestia do rozwa¿enia w ramach zupe³nie in-
nych rozwi¹zañ. Rozwi¹zania s¹ tu ró¿ne, my za-
jmujemy siê tylko kwesti¹ SKOK i pragnêlibyœmy
ujednolicenia gospodarki rachunkowej tych je-
dnostek.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Pani senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk.

Senator
Dorota Arciszewska-Mielewczyk:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Pani Minister, pani jednak nie odpowiada na

pytania. Pani powtórzy³a któryœ raz pewne kwe-
stie, ale ucieka pani od odpowiedzi na pytania. My
patrzymy na to w kontekœcie spo³ecznym i to jest
te¿ polityczne, bo SKOK chc¹ skonsolidowanego
bilansu, a pañstwo robicie skok na ten w³aœnie
fundusz stabilizacyjny, poniewa¿ chcecie kontro-
lowaæ poszczególne SKOK, które rzeczywiœcie s¹
inicjatywami lokalnymi, nie maj¹ wsparcia kapi-
ta³u zagranicznego, tak jak powiedzia³am. To nie
jest kwestia kosztów, Pani Minister, bo SKOK
i tak dla w³asnego bezpieczeñstwa prowadz¹ au-
dyty, maj¹ kontrole, w³aœnie ¿eby spo³eczeñstwo,
osoby, które korzystaj¹ z tego, mia³y wiedzê i ¿eby
kontrolerzy rzeczywiœcie widzieli, ¿e wszystko jest
w porz¹dku. Robi¹ to na swój koszt. Ale chodzi nie
o koszty. Chodzi o to, ¿e jak zaczniecie pañstwo
badaæ te mniejsze SKOK, to zabijecie inicjatywê
ich tworzenia, dlatego ¿e poszczególne SKOK nie
bêd¹ mia³y odpowiedniego wskaŸnika adekwat-
noœci kapita³owej. I samo przez siê to siê zwinie.
Pani mówi o banku, ¿e to zale¿y od w³aœciciela, ale
ten w³aœciciel, je¿eli chodzi o SKOK, nie bêdzie
mia³ innego wyjœcia, ni¿ skupiæ to wszystko
w banku. Tylko ¿e ten bank, Pani Minister, nie bê-
dzie mia³ szansy takiego funkcjonowania, jak ka-
¿dy inny bank, bo on ma tylko œrodki polskie, czyli
tych spó³dzielców, tych Polaków; nie ma kapita³u
zagranicznego i nie jest w stanie konkurowaæ
z wielkimi bankami zagranicznymi.

Dlatego ja uwa¿am, ¿e pod przykrywk¹ takiej
³atwiejszej ustawy, niestety, robicie pañstwo za-
mach na SKOK. Ja pani o z³e intencje nie podej-
rzewam…

(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Pani Sena-
tor, ale to g³os w dyskusji, a nie pytanie.)

Przepraszam, pan senator Kleina mówi³ w po-
dobnym stylu.

(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Ale to by³y
pytania.)

…ale pani nie odpowiada, nie widzi pani nie-
bezpieczeñstw.

Ja nie wiem, czy pani jest znane pismo pana
Balcerowicza z 2000 r., który siê powo³uje… Czy
zna pani jego odpowiedŸ na interpelacjê, w której
mówi, jakie SKOK s¹ wspania³e, jaka jest przed
nimi przysz³oœæ, co gwarantuj¹? Czy zgadza siê
pani z tymi tezami pana Leszka Balcerowicza,
który przed SKOK, w œwietle obowi¹zuj¹cego pra-
wa, rysowa³ œwietlan¹ przysz³oœæ i chwali³ ich fun-
kcjonowanie?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów
El¿bieta Chojna-Duch: Czy znane jest mi pismo?)

Tak, ja zada³am pytanie. Czy pani zna to pis-
mo?

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Prosz¹ bardzo, Pani Minister.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Finansów
El¿bieta Chojna-Duch:
Akurat tej konkretnie opinii, ani interpelacji

sprzed oœmiu lat, nie znam, ale z pewnoœci¹ teraz,
po jej wskazaniu, zapoznam siê z ni¹.

Oczywiœcie nadal twierdzimy, ¿e takie jedno-
stki jak SKOK s¹ jednostkami dobrze dzia³aj¹cy-
mi w naszym systemie jednostek finansowych,
instytucji finansowych, instytucji kredytowych.
Nie chcemy ich os³abiaæ, one pe³ni¹ istotn¹ rolê
w naszym systemie finansowym i nadal j¹ bêd¹
pe³ni³y.

Ta drobna sprawa, która jest regulowana obe-
cnie, to, co jest proponowane, nie zmienia ich
statusu, nie zmienia kwestii nadzoru nad nimi.
Byæ mo¿e bêdzie to zrobione, ale w przysz³oœci,
po szerszej debacie. My mówimy tylko o kwestii
zupe³nie nieistotnej z globalnego, politycznego
punktu widzenia, ale istotnej dla rachunkowo-
œci. I zajmujemy siê tylko kwestiami rachunko-
wymi.

Nie mamy zamiaru robiæ – tak jak pan senator
mówi³ – ¿adnego skoku na SKOK, to nie jest na-
szym celem, w ¿adnym wypadku. Chcemy jednak
zapewniæ przejrzystoœæ, tê transparentnoœæ, któ-
rej Unia Europejska od nas wymaga na podstawie
dyrektyw. S³u¿y to tylko tej jednej kwestii, kwestii
jawnoœci. Je¿eli gospodarka finansowa jest pro-
wadzona prawid³owo, takie jednostki jak SKOK
nie maj¹ czego siê obawiaæ.

Fundusz stabilizacyjny, który zosta³ utworzo-
ny w³aœnie przez Krajow¹ Spó³dzielcz¹ Kasê Osz-
czêdnoœciowo-Kredytow¹, jest bardzo istotny, po-
trzebny i nadal bêdzie istnia³. Jego celem jest za-
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pewnienie stabilnoœci finansowej kas, sprawowa-
nie nadzoru nad kasami dla zapewnienia bezpie-
czeñstwa zgromadzonych w nich oszczêdnoœci
oraz zapewnienie zgodnoœci dzia³alnoœci kas
z przepisami ustawy. Nadal bêd¹ przestrzegane te
same cele i te same zasady finansowania, czyli
przekazywanie 1% aktywów z wk³adów wnoszo-
nych przez zrzeszone kasy. Nie przewidujemy ¿a-
dnej ingerencji ani w fundusz stabilizacyjny, ani
w jakiekolwiek elementy gospodarki finansowej.
Chodzi tylko o transparentnoœæ. Jednostki pra-
wid³owo funkcjonuj¹ce, prowadz¹ce dobr¹ ra-
chunkowoœæ, nie bêd¹ mia³y siê czego obawiaæ.
Koszty wprowadzenia tych dodatkowych obo-
wi¹zków, w porównaniu z kosztami ca³ej dzia³al-
noœci, s¹ raczej znikome. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo, Pani Minister.
Otwieram dyskusjê.
Rozumiem, ¿e pani senator Arciszewska chcia-

³aby zabraæ g³os…
(G³os z sali: Zawaha³a siê.)
Je¿eli pani senator nie chce zabraæ g³osu, to za-

mykam dyskusjê…
(Senator Piotr Andrzejewski: Nie, chce zabraæ

g³os.)
To zapraszam…
Panie Senatorze, kobieta zg³osi³a siê jako pier-

wsza, niech pan bêdzie ³askaw zapisaæ siê jako
drugi.

(Senator Stanis³aw Bisztyga: Tak, ja wiem.)
Zapraszam w takim razie pani¹ senator.
Teraz pani senator „wykona³a skok” po dodat-

kowe notatki.
(Senator Piotr Andrzejewski: Ale nie by³ to skok

w bok.)
(Weso³oœæ na sali)

Senator
Dorota Arciszewska-Mielewczyk:
Dziêkujê za wyrozumia³oœæ, Panie Marsza³ku.
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Jak wynika z uzasadnienia projektu, jednym

z celów zmiany ustawy o rachunkowoœci ma byæ
doprowadzenie do kompatybilnoœci ustawy o ra-
chunkowoœci z rozwi¹zaniami zawartymi w pro-
jekcie ustawy o spó³dzielniach, wniesionym do
Sejmu z inicjatywy prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej. W zwi¹zku z tym nale¿y przede wszyst-
kim wskazaæ, ¿e uregulowania przewidziane
w projekcie ustawy o spó³dzielniach maj¹ znacz-
nie szerszy i bardziej kompleksowy charakter ni¿
te, które zosta³y zawarte w projekcie senackim.
Projekt ustawy o spó³dzielniach zak³ada bowiem
wprowadzenie wspólnego sprawozdania finanso-

wego SKOK i kasy krajowej oraz przyznaje Radzie
Ministrów kompetencje w dziedzinie okreœlenia
w drodze rozporz¹dzenia wzoru i zasad spo-
rz¹dzania takiego sprawozdania. Projekt ten za-
wiera równie¿ za³o¿enia aktów wykonawczych,
w tym za³o¿enia dotycz¹ce wzoru takiego sprawo-
zdania, którego sporz¹dzenie ma umo¿liwiæ Ko-
misji Nadzoru Finansowego, co przewiduje pro-
jekt, sprawne i efektywne sprawowanie nadzoru
nad SKOK i kas¹ krajow¹. Regulacje te s¹ przy
tym jedynie elementem szerszych zmian w usta-
wie o spó³dzielczych kasach oszczêdnoœciowo-
-kredytowych, proponowanych w projekcie usta-
wy o spó³dzielniach. Nale¿y dodaæ, ¿e zmiany
w ustawie o SKOK przewiduje tak¿e inny projekt
ustawy, wniesiony do Sejmu przez Klub Parla-
mentarny Platformy Obywatelskiej. W najbli¿-
szym czasie nale¿y siê zatem spodziewaæ na fo-
rum Sejmu szerokiej dyskusji z udzia³em eksper-
tów na temat zmian w przepisach dotycz¹cych
spó³dzielczych kas oszczêdnoœciowo-kredyto-
wych, obejmuj¹cych miêdzy innymi zagadnienia,
które znalaz³y siê w senackim projekcie zmian
w ustawie o rachunkowoœci.

Nie wydaje siê zatem celowe, aby incydentalne
zmiany w ustawie o rachunkowoœci, zapropono-
wane w projekcie senackim, mia³y wyprzedzaæ
prowadzenie szeroko zakrojonych prac nad no-
wym kszta³tem przepisów reguluj¹cych dzia³al-
noœæ spó³dzielczych kas oszczêdnoœciowo-kredy-
towych. Przeciwnie, ewentualne zmiany w usta-
wie o rachunkowoœci powinny byæ jedynie kon-
sekwencj¹ zmian, jakie zostan¹ ostatecznie przy-
jête w ustawie o SKOK. Nale¿y zatem postulowaæ
od³o¿enie ewentualnej dyskusji nad rozwi¹zania-
mi zaproponowanymi w projekcie senackim do
czasu zakoñczenia prac nad zmianami w ustawie
o spó³dzielczych kasach oszczêdnoœciowo-kredy-
towych. Gdyby jednak¿e nie by³o takiej woli, to
w celu zapewnienia kompatybilnoœci, o jakiej mo-
wa w uzasadnieniu projektu senackiego, zapro-
ponowane w nim regulacje powinny zostaæ uzu-
pe³nione o inne istotne elementy zawarte w pro-
jekcie ustawy o spó³dzielniach, a nieuwzglêdnio-
ne w obecnym kszta³cie projektu ustawy o zmia-
nie ustawy o rachunkowoœci.

Przed³o¿enie zawarte w druku nr 179 ogranicza
siê w zasadzie do wprowadzenia obowi¹zku bada-
nia sprawozdañ finansowych kas przez bieg³ego
rewidenta. Nale¿y w zwi¹zku z tym podkreœliæ, i¿
ju¿ obecne sprawozdania finansowe spó³dziel-
czych kas poddawane s¹ badaniu bieg³ego rewi-
denta na podstawie przepisów ustawy o rachun-
kowoœci lub na mocy uchwa³y zarz¹du kasy kra-
jowej nr 1 z dnia 6 paŸdziernika 2003 r. Z uwagi na
normy ostro¿noœciowe rozszerzono ten obowi¹zek
w taki sposób, ¿e na koniec 2007 r. obejmowa³ on
³¹cznie czterdzieœci cztery kasy, zaœ dalszych
dziesiêæ zobowi¹zanych by³o poddaæ swe sprawo-
zdanie finansowe ekspertyzie bieg³ego rewidenta.
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Ponadto, zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami,
kasy s¹ poddawane obligatoryjnej lustracji oraz
kontroli, które przeprowadza kasa krajowa. Dla
zapewnienia spójnoœci z rozwi¹zaniami projektu
ustawy o spó³dzielniach nale¿a³oby wiêc postulo-
waæ uzupe³nienie przed³o¿enia zgodnie z popraw-
k¹, któr¹ równie¿ z³o¿ê na rêce pana marsza³ka.

Chcia³abym jeszcze powiedzieæ, ¿e obecna pro-
pozycja grupy senatorów wydaje siê zbêdna, gdy¿
norma nak³adaj¹ca na ka¿d¹ spó³dzielcz¹ kasê
obowi¹zek sporz¹dzania pe³nego bilansu i podda-
wania go ocenie bieg³ego rewidenta jest zawarta
w inicjatywie prezydenckiej o spó³dzielniach i jest
te¿, jak powiedzia³am wczeœniej, materia³em pro-
jektu poselskiego Platformy w Sejmie. Zmiana ta
ma sens tylko wtedy, gdy jest elementem kom-
pleksowej regulacji kwestii nadzoru KNF nad
spó³dzielczymi kasami, bo tylko wtedy mo¿liwe
bêdzie uzyskanie przez KNF rzeczywistego obrazu
sytuacji finansowej poszczególnych kas i ca³ego
systemu SKOK. A oderwane od ca³oœciowej oce-
ny, incydentalne potraktowanie obowi¹zków
sprawozdawczych spó³dzielczych kas spowoduje
w istocie zafa³szowanie obrazu sytuacji finanso-
wej systemu SKOK.

W zwi¹zku z tym serdecznie apelujê o wycofanie
inicjatywy, a poza tym sk³adam poprawkê – za
chwilê j¹ z³o¿ê – dotycz¹c¹ mo¿liwoœci sporz¹dzania
skonsolidowanego sprawozdania spó³dzielczych
kas i kasy krajowej. Tylko takie sprawozdanie mo¿e
zobrazowaæ rzeczywist¹ sytuacjê finansow¹ syste-
mu SKOK. O adekwatnoœci kapita³owej SKOK de-
cyduje bowiem wspólnie tworzony przez wszystkie
kasy fundusz stabilizacyjny w kasie krajowej. Sko-
ro kapita³ ca³ego systemu wszystkie SKOK tworz¹
wspólnie, tylko wspólne sprawozdanie finansowe
mo¿e pokazaæ rzeczywiste wskaŸniki adekwatnoœci
kapita³owej systemu SKOK. A najmniejsze SKOK,
rozpatrywane oddzielnie, ze wzglêdu na swój
spó³dzielczy, lokalny charakter, brak inwestorów
zagranicznych, pomocy pañstwowej – jak to ma
miejsce w bankach – tworzone wy³¹cznie przez
swoich cz³onków, nie s¹ w stanie osi¹gn¹æ wskaŸni-
ków kapita³owych równych bankom. I o tym w³aœ-
nie mówi³am, Pani Minister. Dlatego zmiana ta, je-
¿eli nie zostanie uzupe³niona o zg³oszon¹ popraw-
kê, mo¿e byæ interpretowana i wrêcz traktowana ja-
kobezpoœrednie zagro¿eniedla funkcjonowaniapo-
szczególnych lokalnych kas spó³dzielczych.

Chcia³abym siê równie¿ powo³aæ na stanowis-
ko… Wczeœniej, zadaj¹c pytanie, posi³kowa³am siê
dokumentami z Ministerstwa Finansów. I mówi-
³am o tym, jakie s¹ zasady w Unii Europejskiej.
Mo¿ecie równie¿ pañstwo wyjœæ naprzeciw SKOK,
szanuj¹c tê inicjatywê, i zmieniæ ustawê te¿ pod
k¹tem SKOK tak, aby rzeczywiœcie ten bilans by³
dobry, ¿ebyœcie pañstwo byli spokojni o kontrolê.
Zwi¹zek Banków Polskich równie¿ wskazuje, ¿e

jest przed nami debata w Sejmie i Senacie i ¿e tak
naprawdê trzeba od nich zacz¹æ.

Pañstwo czêsto powo³ujecie siê na znawcê tema-
tu, pana Leszka Balcerowicza. W ówczesnym czasie
– by³a to odpowiedŸ na interpelacjê – te¿ w kontekœ-
cie prawa obowi¹zuj¹cego w Unii Europejskiej je-
dnak pada³y takie zdania: „Przyjête w ustawie roz-
wi¹zania zapewniaj¹ kasom bezpieczny rozwój
i stabilne funkcjonowanie, skutecznie chroni¹ce
interesy cz³onków kas. Przyjêty w Polsce model
spó³dzielczych kas oszczêdnoœciowo-kredytowych
jest w istotnych elementach zbie¿ny z modelem
funkcjonowania instytucji tego typu w krajach Unii
Europejskiej, a obowi¹zuj¹ca obecnie ustawa
o spó³dzielczych kasach jest zgodna z zasadami
przyjêtymi w tym zakresie w Unii Europejskiej. Wy-
pracowany przez kasy system gwarancji depozy-
tów, oparty na obowi¹zkowo tworzonym funduszu
stabilizacyjnym i ubezpieczeniu depozytów, stano-
wi rozwi¹zanie gwarantuj¹ce bezpieczeñstwo poró-
wnywalne z bezpieczeñstwem zapewnianym klien-
tom banków w postaci Bankowego Funduszu Gwa-
rancyjnego. Warto jednoczeœnie zwróciæ uwagê, ¿e
w oœmioletnim okresie funkcjonowania spó³dziel-
czych kas ¿adna z kas nie upad³a i ¿aden z cz³onków
kas nie utraci³ swoich oszczêdnoœci.”

A je¿eli chodzi o banki, to mamy wiele przyk³a-
dów osób, które zosta³y pozbawione œrodków po-
wierzonych bankom. Dzisiaj te¿ rozmawia siê
o pewnych nieprawid³owoœciach i w mediach jest
to szeroko omawiane.

Dalej: „Plany dotycz¹ce dzia³alnoœci systemu
spó³dzielczych kas oszczêdnoœciowo-kredytowych
w ci¹gu piêciu lat zak³adaj¹, ¿e spó³dzielcze kasy o-
szczêdnoœciowo-kredytowe stan¹ siê dostawc¹
szerokiego zakresu us³ug osobistych i konsum-
pcyjnych na rynku finansowym w Polsce, zwiêk-
szaj¹c jednoczeœnie liczbê swoich cz³onków.”

I tutaj: „Dla osi¹gniêcia celu spó³dzielcze kasy
oszczêdnoœciowo-kredytowe podejmuj¹ dzia³ania
miêdzy innymi…”

To jest bardzo ciekawa lektura. Pisa³ o tym pan
Tadeusz Maæka³a, wtedy jeszcze pose³, razem by-
liœmy w parlamencie. Wydaje mi siê, ¿e jest to do-
bra i aktualna lektura, bo kasy rzeczywiœcie dob-
rze siê rozwijaj¹ i na europejskim czy œwiatowym
rynku maj¹ siê dobrze, funkcjonuj¹ w dziewiêæ-
dziesiêciu dziewiêciu krajach œwiata. Francja,
Holandia przoduj¹ w tym i równie¿ chwal¹ sobie
ten system. Dobrze wiemy, jaka jest opinia o tych
kasach nie tylko w naszym kraju, ale i na œwiecie.

Bardzo bym prosi³a, ¿ebyœcie pañstwo poprzez
takie incydentalne rozwi¹zania nie zabijali tego
ruchu w Polsce. Niestety, takie, wydawa³oby siê,
niegroŸne czy wrêcz wychodz¹ce naprzeciw roz-
wi¹zania nios¹ z sob¹ wiele niebezpieczeñstw,
które mog¹ spowodowaæ, ¿e tak powiem, zwiniê-
cie siê SKOK w Polsce. One jako banki nie bêd¹
w stanie konkurowaæ z du¿ym kapita³em zagrani-
cznym innych banków w Polsce. Dziêkujê bardzo.

14. posiedzenie Senatu w dniu 26 czerwca 2008 r.
104 Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o rachunkowoœci

(senator D. Arciszewska-Mielewczyk)



Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê, Pani Senator.
Proszê pana senatora Stanis³awa Bisztygê.
Proszê bardzo.

Senator Stanis³aw Bisztyga:
Panie Marsza³ku! Szanowni Pañstwo! Wysoki

Senacie!
Bardzo chcia³bym siê zgadzaæ z moimi sympa-

tycznymi kole¿ankami, ale tu akurat nie mogê po-
dzieliæ pogl¹du pani senator. U¿ywanie ostrych
s³ów o zabijaniu jakoœ Ÿle mi siê kojarzy…

(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk:
Mo¿na to tak traktowaæ.)

… Ÿle mi siê kojarzy z ciep³ym wizerunkiem pa-
ni senator.

Ja uwa¿am, ¿e tutaj nie ma mowy o zabijaniu.
Ma³o tego, s¹dzê, ¿e jest to narzêdzie w rêku tych
kas, w rêku… Du¿o bêdzie zale¿a³o równie¿ od sa-
mych kas, przecie¿ ka¿da kasa ma okreœlon¹… To
jest grupa ludzi, tam s¹ okreœlone w³adze… Oni
w du¿ej mierze zadecyduj¹ o tym, czy to, co robi¹,
wystarcza dla okreœlonego œrodowiska, czy trzeba
siê posi³kowaæ dodatkowym kapita³em, czy trzeba
rozszerzyæ ten kr¹g, bo zainteresowanych jest
bardzo wielu. Przecie¿ ten ruch wyszed³, o ile pa-
miêtam, z zak³adów pracy, z ma³ych œrodowisk.

W zwi¹zku z tym s¹dzê, ¿e nawet je¿eli bêdzie
potrzeba integracji czy ³¹czenia siê, to mimo
wszystko znacz¹cy g³os bêd¹ mia³y równie¿ same
w³adze SKOK. Z pism, na które powo³ywa³a siê
pani senator, odczytujê zupe³nie inne przes³a-
nie. Otó¿ w piœmie, które ja mam, w stanowisku
Zwi¹zku Banków Polskich, podpisanym przez
pana Krzysztofa Pietraszkiewicza, znajduje siê
bardzo racjonalne i bardzo przekonywaj¹ce uza-
sadnienie. Pozwolê sobie przytoczyæ kilka frag-
mentów.

„Zwi¹zek Banków Polskich od wielu lat postu-
luje objêcie spó³dzielczych kas oszczêdnoœciowo-
-kredytowych profesjonalnym, pañstwowym
nadzorem nad rynkiem finansowym. Za dzia³anie
w tym kierunku…

(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk: To
nie dotyczy³o ustawy.)

…nale¿y te¿ uznaæ propozycjê na³o¿enia na ka-
sy obowi¹zku badania sprawozdañ finansowych
przez bieg³ych rewidentów i og³aszania tych spra-
wozdañ przez wszystkie instytucje finansowe.”

I jeszcze jedno wa¿ne zdanie. „Na³o¿enie na
spó³dzielcze kasy oszczêdnoœciowo-kredytowe
wymogu przeprowadzenia badania nale¿y trakto-
waæ jako warunek niezbêdny z punktu widzenia
mo¿liwoœci sprawowania w przysz³oœci profesjo-
nalnego nadzoru nad tymi instytucjami ze strony
Komisji Nadzoru Bankowego.”

W stanowisku Krajowej Spó³dzielczej Kasy
Oszczêdnoœciowo-Kredytowej , w piœmie

z 24 czerwca, jest te¿ zdanie o tym, ¿e z uwagi na
po¿¹dany spo³ecznie kierunek tej zmiany oraz
zapewnienie spójnoœci pomiêdzy rozwi¹zaniami
zawartymi w ustawie o rachunkowoœci i projek-
cie ustawy o spó³dzielniach wprowadzenie tej
zmiany w ustawie zmieniaj¹cej ustawê o ra-
chunkowoœci wydaje siê uzasadnione. To pismo
z 24 czerwca 2008 r. podpisa³ prezes Grzegorz
Bierecki.

Tak wiêc ja tych m³odzieñczych lêków pani se-
nator nie podzielam. Wydaje mi siê, ¿e ta zmiana
jest jednak zasadna i nale¿y siê za ni¹ opowie-
dzieæ. Dziêkujê bardzo. (Oklaski)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Lista mówców zosta³a wyczerpana…
(Rozmowy na sali)
(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk: Ja

siê zg³asza³am.)
No to ma pani senator piêæ minut.
(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk: Do-

brze.)
To proszê. Ale teraz bêdê pilnowaæ.
(Rozmowy na sali)
Pan senator Witczak te¿ siê zg³osi³, tak? To ma

dziesiêæ w takim razie.
Proszê teraz broniæ swojego ciep³ego wizerunku.

Senator
Dorota Arciszewska-Mielewczyk:
Dziêkujê za ten „m³odzieñczy zapa³” czy jak to

pan senator okreœli³. Mo¿e nie jestem taka m³oda,
ale dobrze, ¿e tak m³odo wygl¹dam.

Panie Senatorze, SKOK nie broni¹ siê przed bada-
niami, one nawet same zlecaj¹ swoim oddzia³om
audyty. Ja o tym wszystkim powiedzia³am. My od-
wracamy uwagê od innego wa¿nego elementu,
o którym mówi³am. Mówi³am o badaniu… jakby wy-
rwaniu poszczególnych SKOK, a wiadomo, ¿e one
przy takim poszczególnym badaniu nie bêd¹
spe³nia³y w pe³ni kryteriów i po prostu bêdzie to
przyczynek do ich likwidacji. Nikt nie ucieka od
nadzoru. Mówimy tylko o traktowaniu tego jako ca-
³oœci, SKOK i kasy krajowej, w ramach tego jednego
funduszu, który jest wypracowywany od szesnastu
lat. Dlatego mówi³am te¿ o pozornie ³atwiejszej pra-
cy dla SKOK i martwieniu siê, czy s¹ to koszty, któ-
rym SKOK podo³aj¹. Tak, one ju¿ dzisiaj to robi¹. Ale
chodzi o to, ¿e tu jest pewien podtekst, który zde-
montuje dzia³alnoœæ SKOK, zdemontuje. Panie Se-
natorze,prosi³abymtylko, ¿ebynie odwracaæ uwagi
od zasadniczego punktu – od demonta¿u SKOK,
zabijania SKOK, skoku na SKOK, jakkolwiek byœ-
my to nazwali. Mo¿na to tak interpretowaæ. Dzisiaj
trzeba to rozpatrywaæ jako ca³oœæ, nie tak, ¿e wpro-
wadzimy jakieœ fajne rozwi¹zanie, a tak naprawdê
wiemy,oconamchodzi:bêdziemyzwijaæ teSKOK.
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Wie pan, ja wola³abym, ¿eby intencje by³y czy-
telne, ale jesteœmy te¿ politykami i musimy pa-
trzeæ trochê szerzej, wiêc przestrzega³abym…
Apelowa³am, prosz¹c serdecznie, ¿eby ta dysku-
sja odby³a siê w Sejmie. My jako Izba refleksji mo-
¿emy przecie¿ odnieœæ siê do jakiegoœ komplekso-
wego rozwi¹zania. Przecie¿ tam s¹ dwa du¿e pro-
jekty. Dlaczego my ju¿ teraz mamy wskazywaæ
kierunki czy tak¹ inicjatyw¹ ograniczaæ pewne
rozwi¹zania, które bêd¹ rozwi¹zaniami kierunko-
wymi w Sejmie? Uwa¿am, ¿e to jest niedobre, po-
winniœmy raczej odnieœæ siê do tego jako do ca³o-
œci. Tylko o to proszê. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo.
Pan senator Mariusz Witczak.
To bêdzie kolejny m³odzieñczy punkt widzenia,

tak?

Senator Mariusz Witczak:
Bêdê mówi³ krótko, Panie Marsza³ku. Dziêkujê

za udzielenie g³osu.
Ja z tym ciep³ym wizerunkiem chcê nieco

ostrzej polemizowaæ, Pani Senator, poniewa¿
z pani wypowiedzi wynika, jakoby SKOK by³y
przez lata bardzo uciemiê¿onymi instytucjami,
a bêd¹ jeszcze bardziej doœwiadczone po tych
zmianach legislacyjnych.

Trzeba sobie uczciwie powiedzieæ, ¿e SKOK to
instytucje uprzywilejowane, przede wszystkim
dlatego, ¿e nie odprowadzaj¹ rezerw, tak jak czy-
ni¹ to banki. A proszê pamiêtaæ o tym, ¿e SKOK
nie ograniczy³y siê li tylko do po¿yczek, bo taka
powinna byæ funkcja SKOK i taka jest funkcja te-
go typu parabankowych instytucji w innych pañ-
stwach. SKOK rozszerzy³y swoj¹ ofertê o kredyty,
co wiêcej, nawet kredyty hipoteczne, czyli tak na-
prawdê przejê³y funkcje banków, a nie s¹ banka-
mi, bo nie odprowadzaj¹ rezerw. A skoro nie od-
prowadzaj¹ rezerw, to nie ma podstawowego za-
bezpieczenia dla klientów, którzy deponuj¹
w nich oszczêdnoœci. Te pieni¹dze przeznaczane
s¹ na ró¿ne formy: kredyty, po¿yczki itd. Po to s¹
rezerwy. Takie zmiany jak objêcie lepszym nad-
zorem bieg³ych rewidentów, bilansy, pe³ni¹
przede wszystkim funkcjê ochrony tych, którzy
deponuj¹ pieni¹dze w SKOK, a tych ludzi jest
bardzo wielu. Ja bym siê zatem tym nie martwi³.
I myœlê, ¿e pani senator powinna pochwaliæ tego
typu zmiany i nie przejmowaæ siê tymi kwestia-
mi, nie doszukiwaæ siê tutaj ¿adnych podtekstów
i nie prowadziæ skomplikowanych wywodów.
Sprawa jest bardzo prosta, bardzo jasna. Nie sta-
nie siê nic z³ego, a wrêcz przeciwnie. Dziêkujê,
Panie Marsza³ku.

(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk: Ro-
zumiem, ¿e w innych krajach nie wiedz¹, co robi¹.)

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Informujê, ¿e lista mówców zosta³a wyczerpana.
Zamykam dyskusjê.
W trakcie dyskusji zosta³y z³o¿one wnioski

o charakterze legislacyjnym, które zostan¹ skie-
rowane do w³aœciwej komisji.

Czy przedstawiciel rz¹du chcia³by zabraæ g³os
w tej sprawie?

Proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Finansów
El¿bieta Chojna-Duch:

Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Wydaje siê, ¿e te kwestie zosta³y uzgodnione,

chcia³abym podkreœliæ tylko jedn¹ drobn¹ spra-
wê. Intencj¹ projektowanego zapisu, który my po-
pieramy, nie by³o to, o czym mówi³a pani senator.
To jest jedynie badanie poprawnoœci prowadzenia
ksi¹g rachunkowych, nasze intencje by³y du¿o
skromniejsze i wê¿sze. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Przypominam, ¿e zgodnie z art. 81 ust. 3 Regu-

laminu Senatu drugie czytanie koñczy siê skiero-
waniem projektu do komisji w celu ustosunkowa-
nia siê do wniosków z³o¿onych w toku dyskusji.

Proponujê, aby Senat skierowa³ projekt ustawy
do Komisji Gospodarki Narodowej. Jeœli nie us³y-
szê innych sugestii, uznam, ¿e Senat przyj¹³ pro-
pozycjê.

Stwierdzam, ¿e Senat skierowa³ projekt ustawy
o zmianie ustawy o rachunkowoœci do Komisji
Gospodarki Narodowej.

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
dziewiêtnastego porz¹dku obrad: stanowisko
Senatu w sprawie ustawy zmieniaj¹cej ustawê
o zmianie ustawy – Prawo o ustroju s¹dów po-
wszechnych oraz niektórych innych ustaw, usta-
wê o prokuraturze oraz ustawê – Prawo o ustroju
s¹dów powszechnych.

Proszê pañstwa, poniewa¿ przyjêliœmy wnio-
sek o g³osowanie bezpoœrednio po debacie, pro-
szê o w³¹czeniu gongu, ¿eby œci¹gn¹æ senatorów
na salê.

Przypominam, ¿e rozpatrywana ustawa zosta³a
uchwalona przez Sejm na osiemnastym posiedze-

14. posiedzenie Senatu w dniu 26 czerwca 2008 r.
106 Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o rachunkowoœci

(senator D. Arciszewska-Mielewczyk)



niu w dniu 25 czerwca 2008 r. Do Senatu zosta³a
przekazana w dniu 25 czerwca 2008 r. Marsza³ek
Senatu, w dniu 25 czerwca 2008 r., zgodnie
z art. 68 ust. 1 Regulaminu Senatu, skierowa³ j¹
do Komisji Praw Cz³owieka i Praworz¹dnoœci. Ko-
misja po rozpatrzeniu ustawy przygotowa³a swoje
sprawozdanie w tej sprawie.

Przypominam ponadto, ¿e tekst ustawy zawar-
ty jest w druku nr 182, a sprawozdanie komisji
w druku nr 182A.

Poproszê sprawozdawcê Komisji Praw Cz³owie-
ka i Praworz¹dnoœci senatora Jana Wyrowiñskie-
go o zabranie g³osu i przedstawienie sprawozda-
nia komisji w sprawie rozpatrywanej ustawy.

Senator Jan Wyrowiñski:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Sejm uchwali³ wczoraj ustawê o tytule, który

pan marsza³ek by³ uprzejmy przed chwil¹ prze-
czytaæ. Dzisiaj rano zebra³a siê Komisja Praw
Cz³owieka i Praworz¹dnoœci i w przytomnoœci pa-
na ministra Wrony przeprowadzi³a debatê na te-
mat uchwalonej przez Sejm ustawy, a potem od-
nios³a siê do tej ustawy w sprawozdaniu.

Ustawa, która jest przedmiotem tego punktu na-
szych obrad, czyli ustawa nowelizuj¹ca ustawê
o zmianie ustawy – Prawo o ustroju s¹dów powsze-
chnych oraz niektórych innych ustaw, ustawê
o prokuraturze oraz ustawê – Prawo o ustroju
s¹dów powszechnych, zosta³a skierowana do Se-
jmu w trybie pilnym. Jej istot¹ jest to, aby zabloko-
waæ zaproponowany i wprowadzony w nowelizacji,
o której mówi³em, która wesz³a w ¿ycie w 2007 r.,
system tak zwanego awansu poziomego dla sê-
dziów. Chodzi³o o tak¹ mo¿liwoœæ, ¿eby sêdzia ma-
j¹cy tytu³ sêdziegos¹duokrêgowegomóg³pracowaæ
w s¹dzie rejonowym, a sêdzia maj¹cy tytu³ sêdziego
s¹du apelacyjnego móg³ w rzeczywistoœci pracowaæ
w s¹dzie okrêgowym. Ten poziomy system awansu
wszed³by w ¿ycie za kilka dni, to znaczy 1 lipca
2008 r., st¹d poœpiech, który towarzyszy naszym
pracom.

Panie i Panowie Senatorowie, zamiast tego po-
ziomego systemu awansu, który de facto two-
rzy³by sêdziów tytularnych, proponuje siê wpro-
wadzenie w ramach stanowisk sêdziowskich
w tych s¹dach dodatkowej stawki wynagrodze-
nia, która automatycznie bêdzie przys³ugiwa³a
tym sêdziom, których sta¿ pracy przekroczy³by
piêtnaœcie lat. Stawka w tej propozycji wynosi
120% wynagrodzenia zasadniczego. Czyli w ra-
mach s¹du okrêgowego, s¹du rejonowego, jak ró-
wnie¿ s¹du apelacyjnego – o co wnosi³ Sejm i co
zosta³o przyjête przez Sejm, a nie by³o tego w pro-
pozycji rz¹dowej – by³yby trzy mo¿liwoœci: po piê-
ciu latach pierwsza stawka awansowa, po dziesiê-

ciu latach druga i po piêtnastu latach trzecia, ta
studwudziestoprocentowa.

Panie i Panowie Senatorowie, proponuje siê ró-
wnie¿, aby podobny mechanizm dzia³a³ w s³u¿bie
prokuratorskiej, te¿ od szczebla prokuratury re-
jonowej, poprzez okrêgow¹ a¿ do prokuratury
apelacyjnej.

Komisja po dyskusji i po zadaniu pytañ panu
ministrowi jednomyœlnie odnios³a siê pozytywnie
do tej propozycji i wnosi o to, aby Wysoki Senat ra-
czy³ przyj¹æ za³¹czony do sprawozdania projekt
uchwa³y.

To tyle, Panie Marsza³ku.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Zgodnie z art. 44 ust. 5 Regulaminu Senatu

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

Czy ktoœ z pañstwa senatorów pragnie zadaæ
takie pytanie? Nie widzê chêtnych.

Przypominam wobec tego, ¿e rozpatrywana
ustawa by³a pilnym rz¹dowym projektem. Do re-
prezentowania stanowiska rz¹du w toku prac
parlamentarnych zosta³ upowa¿niony minister
sprawiedliwoœci.

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

Czy przedstawiciel rz¹du chcia³by zabraæ g³os
w sprawie rozpatrywanej ustawy?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spra-
wiedliwoœci Jacek Czaja: Panie Marsza³ku, jeœli
bêd¹ pytania, to oczywiœcie chêtnie na nie odpo-
wiem, a na razie dziêkujê bardzo.)

Dziêkujê bardzo.
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 z pañstwa senatorów chcia³by zadaæ
takie pytanie? Nie widzê chêtnych.

Wobec tego otwieram dyskusjê.
Nikt chyba nie jest zapisany do dyskusji, ale jesz-

cze jestna toszansa.Zachwilêdyskusjê zamknê.
Skoro nie ma zg³oszeñ, dyskusjê zamykam.
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 zmieniaj¹cej ustawê o zmianie ustawy – Pra-
wo o ustroju s¹dów powszechnych oraz niektó-
rych innych ustaw, ustawê o prokuraturze oraz
ustawê – Prawo o ustroju s¹dów powszechnych.

Przypominam, ¿e Komisja Praw Cz³owieka
i Praworz¹dnoœci przedstawi³a projekt uchwa³y,
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w którym wnosi³a o przyjêcie tej ustawy bez po-
prawek.

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 na-
cisn¹æ przycisk „za” i podnieœæ rêkê.

Kto jest przeciw? Przycisk „przeciw” i podnie-
sienie rêki.

Kto siê wstrzyma³ od g³osu? Przycisk „wstrzy-
mujê siê” i podniesienie rêki.

Proszê o podanie wyników g³osowania.
W g³osowaniu uczestniczy³o 55 senatorów i 55

popar³o przed³o¿ony przez komisjê projekt
uchwa³y. (G³osowanie nr 2)

Dziêkujê bardzo.
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e

Senat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy
zmieniaj¹cej ustawê o zmianie ustawy – Prawo o
ustroju s¹dów powszechnych oraz niektórych
innych ustaw, ustawê o prokuraturze oraz
ustawê – Prawo o ustroju s¹dów powszechnych.

W tej sytuacji przyst¹pimy do kolejnego pun-
ktu porz¹dku obrad.

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu dwu-
dziestego pierwszego porz¹dku obrad: drugie czy-
tanie projektu ustawy o zmianie ustawy o podat-
ku akcyzowym.

(G³os z sali: Nie, dwudziestego.)
Dwudziestego? Jeszcze wczeœniej coœ jest, tak?
(G³os z sali: Dziewiêtnasty by³.)
Dziewiêtnasty, dobrze.
Przepraszam, wobec tego jeszcze raz.
Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu dwu-

dziestego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o komercjali-
zacji i prywatyzacji oraz niektórych innych ustaw.

Przypominam, ¿e rozpatrywana ustawa zosta³a
uchwalona przez Sejm na siedemnastym posie-
dzeniu w dniu…

(Rozmowy na sali)
Przepraszam pañstwa bardzo… Proszê o ciszê.
…13 czerwca 2008 r. Do Senatu zosta³a prze-

kazana w dniu 16 czerwca 2008 r. Marsza³ek Se-
natu w dniu 16 czerwca, zgodnie z art. 68 ust. 1
Regulaminu Senatu, skierowa³ ustawê do Komi-
sji Gospodarki Narodowej, Komisji Samorz¹du
Terytorialnego i Administracji Pañstwowej. Komi-
sje po rozpatrzeniu ustawy przygotowa³y swoje
sprawozdania w tej sprawie.

Przypominam ponadto, ¿e tekst ustawy zawar-
ty jest w druku nr 170, a sprawozdania komisji
w drukach nr 170A i 170B.

Proszê sprawozdawcê Komisji Gospodarki Na-
rodowej senatora Kazimierza Kleinê o zabranie
g³osu i przedstawienie sprawozdania komisji
w sprawie rozpatrywanej ustawy.

Senator Kazimierz Kleina:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Mam zaszczyt przedstawiæ w imieniu Komisji

Gospodarki Narodowej sprawozdanie komisji
w sprawie uchwalonej przez Sejm w dniu 13 czer-
wca 2008 r. ustawy o zmianie ustawy o komercja-
lizacji i prywatyzacji oraz niektórych innych
ustaw.

Komisja Gospodarki Narodowej na swoim po-
siedzeniu w dniu 24 czerwca br. zapozna³a siê z t¹
ustaw¹, wys³ucha³a opinii ministra, zaproszo-
nych goœci. W dyskusji przeprowadzonej na po-
siedzeniu komisji wprowadzono siedem popra-
wek, które nastêpnie komisja uchwali³a i reko-
menduje Wysokiej Izbie, aby zosta³y one przyjête
jako poprawki Senatu do ustawy o zmianie usta-
wy o komercjalizacji i prywatyzacji oraz niektó-
rych innych ustaw.

Opiniowana ustawa nowelizuje ustawê z dnia
30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyza-
cji. Niniejsz¹ ustaw¹ zmienia siê równie¿ ustawê
z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunal-
nej, ustawê z dnia 3 marca 2000 r. o wynagrodze-
niu osób kieruj¹cych niektórymi podmiotami
prawnymi, ustawê z dnia 14 marca 2003 r. o Ban-
ku Gospodarstwa Krajowego oraz ustawê z dnia
7 wrzeœnia 2007 r. o zasadach nabywania od
Skarbu Pañstwa akcji w procesie konsolidacji
spó³ek sektora elektroenergetycznego.

Zmiany przepisów ustawy o komercjalizacji
i prywatyzacji dotycz¹ przede wszystkim proble-
matyki zaliczenia okresu zatrudnienia w przed-
siêbiorstwach w rozumieniu kodeksu cywilnego,
bêd¹cych poprzednikami komercjalizowanego
przedsiêbiorstwa pañstwowego lub przedsiê-
biorstwa pañstwowego sprywatyzowanego przez
wniesienie do spó³ki, do okresu pozwalaj¹cego
zaliczyæ osobê do kategorii uprawnionych praco-
wników w rozumieniu przepisów nowelizowanej
ustawy. Ustawa wprowadza zasady, w myœl któ-
rych przebieg procesów prywatyzacyjnych, pro-
wadzonych na podstawie przepisów dotycz¹cych
prywatyzacji poœredniej i prywatyzacji bezpoœre-
dniej, jest jawny. I tu ustawa wprowadza zasadê
utworzenia przez w³aœciw¹ instytucjê prywaty-
zuj¹c¹ przedsiêbiorstwo karty prywatyzacji.

Ponadto chodzi o wyeliminowanie w¹tpliwoœci
dotycz¹cych trybu i formy nieodp³atnego zbycia
czêœci lub wszystkich posiadanych przez Skarb
Pañstwa akcji na rzecz jednostek samorz¹du te-
rytorialnego lub zwi¹zku jednostek samorz¹du
terytorialnego. W ramach tych przepisów przyjêto
m.in. rozwi¹zanie, w którym zbycie przez jedno-
stkê samorz¹du terytorialnego lub zwi¹zek takich
jednostek akcji nabytych od Skarbu Pañstwa
w trybie, o którym mowa w art. 4b, skutkowaæ bê-
dzie koniecznoœci¹ przekazywania przez te pod-
mioty odpowiednich œrodków na poszczególne
fundusze okreœlone w ustawie.
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Ustawa okreœla zasady ustalania wynagradza-
nia i innych œwiadczeñ zwi¹zanych z prac¹ cz³on-
ków zarz¹dów oraz organów nadzorczych spó³ek
z udzia³em Skarbu Pañstwa w sposób umo¿liwia-
j¹cy zaoferowanie tym cz³onkom zarz¹du i cz³on-
kom w³adz spó³ek wynagrodzenia konkurencyj-
nego w stosunku do wynagrodzeñ wystêpuj¹cych
w spó³kach prywatnych.

Ustawa przyznaje ponadto ministrowi w³aœci-
wemu do spraw Skarbu Pañstwa prawo wyboru
co do zakresu analiz dokonywanych przed zaofe-
rowaniem do zbycia akcji Skarbu Pañstwa albo
wydaniem zarz¹dzenia o prywatyzacji bezpoœre-
dniej. Nastêpna zmiana to dopuszczenie mo¿liwo-
œci zbywania akcji nale¿¹cych do Skarbu Pañstwa
w trybie aukcji og³oszonej publicznie bez wzglêdu
na wielkoœæ udzia³u Skarbu Pañstwa w kapitale
zak³adowym. Ustawa umo¿liwia zbywanie akcji
nale¿¹cych do Skarbu Pañstwa w innym trybie
ni¿ okreœlony dotychczas w art. 33 ust. 1, bez obo-
wi¹zku wyst¹pienia o zgodê do Rady Ministrów,
je¿eli nabywca i cena s¹ wskazane w umowie pry-
watyzacyjnej, a zbycie dotyczy spó³ek, w których
Skarb Pañstwa posiada mniej ni¿ 50% kapita³u
zak³adowego.

Nastêpna zmiana to okreœlenie wp³ywu obni¿e-
nia kapita³u zak³adowego spó³ki powsta³ej w wy-
niku komercjalizacji na wymiar prawa pracowni-
ków do nieodp³atnego nabycia akcji. Przyjêto za-
sadê, ¿e prawo do nieodp³atnego nabycia akcji
wygasa z up³ywem dwudziestu czterech miesiêcy,
a nie, tak jak by³o dotychczas, po dwunastu mie-
si¹cach. Dosz³o do uregulowania zasad i proce-
dury nieodp³atnego zbywania akcji spadkobier-
com osób uprawnionych.

W przypadku wniesienia do spó³ki z udzia³em
Skarbu Pañstwa akcji spó³ki powsta³ej w wyniku
komercjalizacji umo¿liwiono ministrowi w³aœci-
wemu dla spraw Skarbu Pañstwa oferowanie
uprawnionym pracownikom oraz rolnikom lub
rybakom mo¿liwoœci wykonania ich prawa do nie-
odp³atnego nabycia akcji w drodze nabycia akcji
spó³ki z udzia³em Skarbu Pañstwa, objêtych w za-
mian za wniesienie akcji spó³ki powsta³ej w wyni-
ku komercjalizacji.

Celem nowelizacji ustawy o gospodarce komu-
nalnej jest wprowadzenie do jej treœci przepisu
dotycz¹cego wynagrodzeñ w³adz spó³ki rozwi¹za-
nego podobnie, jak bêdzie to zrobione w przypad-
ku spó³ek Skarbu Pañstwa.

Zmiana ustawy o Banku Gospodarstwa Krajo-
wego polega tak¿e na zmianie zasad finansowania
w³adz tej spó³ki w taki sposób, aby to wynagrodze-
nie by³o realizowane podobnie jak w innych spó-
³kach Skarbu Pañstwa, a wiêc wed³ug zasad kon-
kurencyjnych na rynku pracy.

Celem zmian dokonywanych w ustawie o zasa-
dach nabywania od Skarbu Pañstwa akcji w pro-

cesie konsolidacji spó³ek sektora elektroenerge-
tycznego jest przede wszystkim dostosowanie
przepisów ustawy do sytuacji faktycznej spó³ek
podlegaj¹cych konsolidacji. Nowelizacja ustawy
umo¿liwi zamianê akcji spó³ek konsolidowanych
na akcje spó³ek konsoliduj¹cych bez wykluczenia
grup uprawnionych z uwagi na up³yw terminów
wskazanych w obecnie obowi¹zuj¹cej ustawie.

Ponadto zmodyfikowano tak¿e niektóre definicje
pojêæ, takie jak: „spó³ka konsolidowana”, „upra-
wnienipracownicy”, „uprawnieniaakcjonariuszy”.

Ustawa, je¿eli zostanie uchwalona i podpisana
przez prezydenta, ma wejœæ w ¿ycie czternaœcie
dni od dnia jej og³oszenia.

Rekomendujê Wysokiej Izbie przyjêcie tej usta-
wy. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
A teraz poproszê pana senatora Paszkowskie-

go, a¿eby zabra³ g³os w imieniu Komisji Samo-
rz¹du Terytorialnego i Administracji Pañstwowej.

Senator Bohdan Paszkowski:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
W dniu wczorajszym Komisja Samorz¹du Tery-

torialnego i Administracji Pañstwowej rozpatry-
wa³a ustawê o zmianie ustawy o komercjalizacji
i prywatyzacji oraz niektórych innych ustaw.

W wyniku dyskusji przyjêto do tej¿e ustawy po-
prawki, które s¹ zawarte w druku nr 170B. Ponie-
wa¿ s¹ one to¿same z poprawkami Komisji Go-
spodarki Narodowej, nie bêdê ich omawia³.

My skupiliœmy siê na nowych regulacjach
art. 4 ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji, któ-
ry okreœla³ nowy tryb przekazywania nieodp³atnie
akcji spó³ek Skarbu Pañstwa na rzecz samo-
rz¹dów terytorialnych. Jest to propozycja, która
w stosunku do obecnie obowi¹zuj¹cej w tym za-
kresie zasady jest niew¹tpliwie bardziej otwarta
na samorz¹dy terytorialne.

W zwi¹zku z tym w imieniu komisji proszê
o przyjêcie niniejszej ustawy ³¹cznie z poprawka-
mi, które przyjê³a Komisja Samorz¹du Terytorial-
nego i Administracji Pañstwowej. One zosta³y zre-
szt¹ wprowadzone z inicjatywy Biura Legislacyj-
nego Senatu. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Zgodnie z art. 44 ust. 5 Regulaminu Senatu

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

Czy ktoœ z pañstwa senatorów pragnie zadaæ
takie pytanie? Nie widaæ chêtnych.

Wobec tego przypominam, ¿e rozpatrywana
ustawa by³a rz¹dowym projektem ustawy. Do re-
prezentowania stanowiska rz¹du w toku prac
parlamentarnych zosta³ upowa¿niony minister
Skarbu Pañstwa.

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

Czy przedstawiciel rz¹du chce zabraæ g³os
w sprawie rozpatrywanej ustawy i przedstawiæ
stanowisko rz¹du?

Pan minister Gawlik, proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Skarbu Pañstwa
Zdzis³aw Gawlik:

Panie Marsza³ku! Szanowni Pañstwo!
Przedk³adana ustawa nowelizuj¹ca ustawê

o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiêbiorstw
pañstwowych i zmianie innych ustaw zmierza
w zasadzie w piêciu kierunkach.

Po pierwsze, zmiany maj¹ zintensyfikowaæ pro-
ces prywatyzacji w ramach istniej¹cych metod
prywatyzacji. Narzêdzia, które dotychczas przy-
s³ugiwa³y ministrowi skarbu pañstwa, zostan¹
wzbogacone.

Po drugie, zmiany ustawy o komercjalizacji
zmierzaj¹ do rozszerzenia mo¿liwoœci przekazy-
wania praw z akcji i udzia³ów spó³ek, do tej pory
przynale¿nych ministrowi Skarbu Pañstwa, je-
dnostkom samorz¹du terytorialnego.

Trzecia grupa zmian zmierza w kierunku zlik-
widowania, zniesienia ograniczeñ, jakie do tej po-
ry s¹ w odniesieniu do praw przejmowanych przez
jednostki samorz¹du terytorialnego od ministra
skarbu pañstwa.

Czwarta grupa zmian zmierza w kierunku
zniesienia barier, ograniczeñ dotycz¹cych osób
zarz¹dzaj¹cych podmiotami z udzia³em Skarbu
Pañstwa. Chodzi tutaj o urynkowienie owych
zasad.

I pi¹ta grupa zmian zmierza w kierunku uja-
wnienia czy upublicznienia realizowanych proce-
sów prywatyzacji i obejmuje swoim zakresem rów-
nie¿ kwestie zwi¹zane z ujawnieniem wielkoœci wy-
nagrodzeñ, jakie przys³uguj¹ osobom, które za-
rz¹dzaj¹ w imieniu Skarbu Pañstwa czy zarz¹dzaj¹
podmiotami, w których Skarb Pañstwa posiada
udzia³y.

Dziêkujê za wszelkie uwagi i zwracam siê
z proœb¹ o przyjêcie tej ustawy stosownie do
przed³o¿enia sejmowego. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Panie Ministrze, mo¿e chwileczkê jeszcze pan

pozostanie, bo pewnie bêd¹ pytania.
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 z pañstwa senatorów chce zadaæ takie
pytanie?

Proszê bardzo, pan senator Wojciechowski.

Senator Grzegorz Wojciechowski:
Panie Marsza³ku, Wysoka Izbo, mam przed so-

b¹ informacjê o wynikach kontroli kosztów oso-
bowych w przedsiêbiorstwach pañstwowych i je-
dnoosobowych spó³kach Skarbu Pañstwa. Cho-
dzi o kontrolê nr 138/2000, w ramach której
szczegó³owo badano wynagrodzenia w spó³kach
Skarbu Pañstwa i wyci¹gniêto okreœlone wnioski.
Czy przy konstruowaniu tych¿e zmian ustawy
wyniki tej¿e kontroli by³y brane pod uwagê, a je¿e-
li tak, to w jaki sposób?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu
Pañstwa Zdzis³aw Gawlik: Czy ju¿ mogê odpo-
wiadaæ?)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Proszê bardzo, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Skarbu Pañstwa
Zdzis³aw Gawlik:
Tak, oczywiœcie, Panie Senatorze. Idziemy

w kierunku wprowadzenia pewnych mechaniz-
mów przede wszystkim kontroli spo³ecznej i cho-
dzi o to, ¿eby ka¿de wynagrodzenie by³o ujawnia-
ne opinii publicznej, gdy¿ uwa¿amy, ¿e jest to naj-
lepsza metoda. Ponadto proszê zauwa¿yæ, ¿e
omawiane zmiany s¹ takie, ¿e nawet gdyby orga-
ny, które s¹ uprawnione do ustalenia wynagro-
dzenia dla osób kieruj¹cych tego typu podmiota-
mi, zrobi³y to w sposób dowolny, to minister Skar-
bu Pañstwa w okresie jednego miesi¹ca ma prawo
zmieniæ wysokoœæ tego wynagrodzenia, czyli ja-
kiekolwiek czynnoœci podejmowane przez organy
ustalaj¹ce wynagrodzenie do momentu, gdy mi-
nister Skarbu Pañstwa zajmie stanowisko, s¹ tak
jakby zawieszone. Jest to równie¿ mechanizm
kontroli.

Równoczeœnie nowe metody wynagradzania
maj¹ po prostu sprzyjaæ temu, ¿eby mened¿er za-
rz¹dzaj¹cy spó³k¹, w której Skarb Pañstwa lub
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gmina, jednostka samorz¹du terytorialnego posia-
daj¹ udzia³y, mia³ tylko jedno Ÿród³o wynagradza-
nia. Bo dzisiaj mamy listek figowy w postaci tej
s³ynnej ustawy kominowej, w której s¹ ogranicze-
nia wielkoœci wynagrodzenia, a daje siê zauwa¿yæ
d¹¿enia do przepoczwarzania spó³ek czy tworzenia
spó³ek córek, tak ¿eby osoby, które zarz¹dzaj¹ ty-
mi podmiotami, mia³y te dodatkowe elementy wy-
nagrodzenia. Idziemy w takim kierunku, ¿eby to
wynagrodzenie dla mened¿era by³o jednym wyna-
grodzeniem i ¿eby nie powstawa³y tego typu sytua-
cje, o których pan tutaj mówi³. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Pan senator Pupa.

Senator Zdzis³aw Pupa:
Panie Ministrze, w 2000 r. by³o zapotrzebowa-

nie spo³eczne na to, aby wprowadziæ ograniczenia
w zarobkach w spó³kach Skarbu Pañstwa. Bra³o
siê to st¹d, ¿e nie by³o korelacji jakoœci zarz¹dza-
nia z wynikami finansowymi przedsiêbiorstw.
I teraz jest obawa, ¿e wprowadzaj¹c ustawê anty-
kominow¹, bo ta ustawa, mo¿na powiedzieæ, ma
taki charakter… Czy pan minister nie uwa¿a, ¿e
mo¿emy doprowadziæ do wielu nieporozumieñ,
nawet do dzia³añ korupcyjnych podczas tego typu
ustalania zarobków, o jakim pan mówi³?

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

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Skarbu Pañstwa
Zdzis³aw Gawlik:
Panie Senatorze, ja powiem, ¿e oczywiœcie za-

wsze tam, gdzie s¹ ludzie, pojawiaj¹ siê i niepra-
wid³owoœci, bo ¿ycie pokazuje, ¿e mimo i¿ mamy
ustawê kominow¹, która powinna jak gdyby re-
glamentowaæ te wynagrodzenia, s¹ takie sytua-
cje, ¿e te nieprawid³owoœci maj¹ miejsce. Wycho-
dzimy z za³o¿enia, ¿e to ograniczenie zarobków,
które jest w ustawie kominowej, by³o ogranicze-
niem sztucznym i jedynie pogarsza³o zarz¹dzanie
tymi podmiotami z udzia³em Skarbu Pañstwa. Nie
uwa¿amy za zasadne, ¿eby podmiot z udzia³em
Skarbu Pañstwa mia³ byæ w jakiœ sposób u³omny,
je¿eli chodzi o zarz¹dzanie nim. A nie chcemy rów-
nie¿ udawaæ i oszukiwaæ, bo ten ktoœ mo¿e pozys-
kaæ i pozyska wynagrodzenie w inny sposób.

Ponadto wedle naszych badañ ustawa w taki
sposób ograniczaj¹ca wielkoœci wynagrodzeñ jest
jedynym takim reliktem realnego socjalizmu.
W ¿adnym z pañstw by³ego bloku nie ma czegoœ
takiego, tego systemu wynagradzania. Uwa¿amy,
¿e ów element jawnoœci, przy równoczesnym za-
kazie pozyskiwania wynagrodzenia z innego Ÿród-
³a, jest najlepszym mechanizmem.

Je¿eli chodzi o kwestiê niekontrolowanego
wzrostu wynagrodzeñ, to proszê zauwa¿yæ, ¿e
propozycja w przed³o¿onej ustawie zmierza do te-
go, ¿eby wielkoœæ wynagrodzenia mened¿era by³a
pochodn¹ sytuacji ekonomicznej spó³ki, wzrostu
wartoœci spó³ki i planów realizowanych przez tê
spó³kê. Bo niekiedy jest tak, ¿e do sanacji spó³ki
potrzebny jest dobry mened¿er, ¿eby uratowaæ tê
spó³kê i miejsca pracy.

Tak ¿e tego typu mechanizmy wprowadzamy.
Czy one s¹ zadowalaj¹ce? Byæ mo¿e nie. Ale chce-
my unikaæ wprowadzania pewnych wzorów, jak
gdyby sztywnych regu³, zgodnie z którymi coœ
mia³oby siê wydarzyæ. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkuj¹ bardzo.
Jeszcze zg³asza³ siê pan senator Wojciechowski.

Senator Grzegorz Wojciechowski:
Panie Marsza³ku, Wysoka Izbo, wys³ucha³em

uwa¿nie wypowiedzi pana ministra, ale zdaje siê,
¿e pan minister albo czyta³ jakieœ inne wyniki
kontroli, albo coœ inaczej interpretuje. Wynik
kontroli jest jednoznaczny: w ¿adnym wypadku
poziom wynagrodzeñ nie wp³ywa³ na wypracowa-
ne dochody czy zyski albo straty danego przedsiê-
biorstwa czy spó³ki. To jednoznacznie jest sfor-
mu³owane w informacji o wynikach kontroli NIK.
W zwi¹zku z tym mam pytanie. Mamy sytuacjê,
któr¹ bada³a Najwy¿sza Izba Kontroli, sprzed
wprowadzenia ustawy kominowej, mamy sytua-
cjê po wprowadzeniu ustawy kominowej, wiado-
mo, ile przedsiêbiorstw pada³o, ile przedsiê-
biorstw og³asza³o bankructwo przed wprowadze-
niem ustawy kominowej i po wprowadzeniu usta-
wy kominowej. Mamy bardzo dobry materia³ po-
równawczy. Prosi³bym o informacjê, ile przedsiê-
biorstw splajtowa³o, ¿e tak powiem, przed wpro-
wadzeniem ustawy kominowej, a ile po wprowa-
dzeniu ustawy kominowej. Dziêkujê.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Skarbu Pañstwa
Zdzis³aw Gawlik:
Gdybym nawet nie zna³ wyników tej kontroli,

czy nie prowadzi³ badañ, bez obawy pope³nienia
b³êdu móg³bym panu powiedzieæ, ¿e przed wpro-
wadzeniem ustawy kominowej splajtowa³o ich
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wiêcej, bo by³ to okres transformacji, kiedy przed-
siêbiorstwa by³y stawiane w stan upad³oœci albo
w rozumieniu przepisów prawa upad³oœciowego
z 1934 r., albo w trybie art. 19 ustawy o przedsiê-
biorstwach pañstwowych z 1981 r. Wtedy by³o te-
go na pewno wiêcej, to nie ulega w¹tpliwoœci.

Ale dlaczego po prostu warto pochyliæ siê nad
t¹ ustaw¹, zastanowiæ siê i odejœæ od sztucznego
kreowania wynagrodzenia? Bo dzisiaj, gdy jest
ustawa kominowa, jest tak – nawet mo¿na wska-
zaæ spersonifikowane podmioty – ¿e przys³uguje
ci maksymalne wynagrodzenie wynikaj¹ce
z ustawy kominowej. I nikt nie patrzy na to, czy to
jest spó³ka, która osi¹ga, generuje zyski, czy ona
jest w innej sytuacji, czy ona zatrudnia piêæ tysiê-
cy czy piêtnaœcie tysiêcy osób, czy ona zatrudnia
siedemdziesi¹t szeœæ osób. Po prostu to jest pe-
wien mechanizm. Organy, które ustalaj¹ wyna-
grodzenie, pos³uguj¹ siê pewnymi wide³kami,
które okreœli³ ustawodawca, i wedle tych wide³ek,
nie kieruj¹c siê innymi okolicznoœciami, ustalaj¹
wielkoœæ wynagrodzenia. A my chcemy osi¹gn¹æ
efekt odwrotny: nie wskazuj¹c wielkoœci wyna-
grodzenia, przerzuciæ odpowiedzialnoœæ na tych,
którzy to wynagrodzenie ustalaj¹, ¿eby to wyna-
grodzenie by³o adekwatne do twojego, mened¿e-
rze, zaanga¿owania w ten podmiot, a nie ¿ebyœ
z automatu mia³ gwarantowane pewne wynagro-
dzenie i pewne przywileje.

Ja wiem, ¿e bêdzie to trudne do osi¹gniêcia, ale
tê próbê nale¿y podj¹æ w odniesieniu najpierw do
tych zarobków mened¿erów, a potem innych
ograniczeñ, które s¹, je¿eli chodzi o wielkoœæ wy-
nagrodzeñ. Bo zaczynamy po prostu od pewnej
grupy, a w Komisji Trójstronnej ju¿ jesteœmy
umówieni, ¿e idziemy w tym kierunku, przygoto-
wujemy takie projekty ustaw, ¿eby likwidowaæ ja-
kiekolwiek ograniczenia wynagrodzeñ czy me-
chanizmy z góry ograniczaj¹ce wynagrodzenia.
Bo uwa¿amy, ¿e tylko czynniki ekonomiczne po-
winny byæ determinant¹, która bêdzie wyznacza³a
wielkoœæ wynagrodzenia.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Proszê bardzo, pan senator Pupa.

Senator Zdzis³aw Pupa:
Czynniki ekonomiczne, argumentacja mog¹

byæ rozmaite, a w ¿yciu, mo¿na powiedzieæ, s¹
ró¿nego rodzaju sytuacje, które czêsto s¹ dwu-
znaczne, prawo zaœ w mojej ocenie powinno byæ
jednoznaczne. I mamy tutaj rzeczywiœcie wyniki
kontroli przeprowadzonej przez Najwy¿sz¹ Izbê
Kontroli z lipca 2000 r., które mówi¹ o sytuacji
zwi¹zanej z wynagradzaniem w tych przedsiêbior-

stwach. W wielu przypadkach dochodzi³o do ta-
kiej sytuacji, ¿e jak ju¿ wczeœniej powiedzia³em,
tej korelacji nie by³o.

Jako senator spotykam siê z…
(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski: Ale

Panie Senatorze, prosi³bym o pytanie, a wypo-
wiedŸ ewentualnie w dyskusji.)

Ju¿ zadajê.
Jako senator spotykam siê z takimi sugestiami

– jak mówiê, sugestiami, podejrzeniami, które na-
le¿a³oby, wydaje mi siê, w tym momencie rozwiaæ
– ¿e w tej chwili mo¿e dojœæ do takiej sytuacji, ¿e
zlikwidowanie ustawy komercjalizacyjnej spowo-
duje na przyk³ad próbê finansowania partii poli-
tycznych poprzez osoby, które mog¹ zajmowaæ
kierownicze stanowiska. Czy pan minister uwa¿a,
¿e po zatwierdzeniu tej ustawy nie dojdzie do ta-
kiej sytuacji? Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Skarbu Pañstwa
Zdzis³aw Gawlik:
Panie Senatorze, ja nie wiem, czy nie dojdzie,

bo tak jak powiedzia³em, tam, gdzie s¹ ludzie, ró¿-
ne zdarzenia maj¹ miejsce. Teraz jest ustawa…

(Senator Zdzis³aw Pupa: Trzeba to powiedzieæ.)
Oczywiœcie, ja z panem rozmawiam szczerze.

Czy gdy by³a ustawa kominowa, do tego typu sy-
tuacji nie dochodzi³o? Ja mogê po prostu takim
pytaniem siê pos³u¿yæ. Ale proszê zauwa¿yæ, ¿e
my wprowadzamy mechanizmy uzale¿niaj¹ce
wielkoœæ wynagrodzenia od sytuacji podmiotu,
w którym mened¿er jest zatrudniony, po drugie,
upubliczniamy to wynagrodzenie, czyli jego wy-
nagrodzenie ma byæ publiczne, a nie tak jak dzi-
siaj, nie wiadomo, w jaki sposób ustalane, a po
trzecie, odbieramy mu prawo do pobierania wy-
nagrodzeñ w tych innych podmiotach, w tworzo-
nych spó³kach córkach.

Przecie¿ my mamy takie sytuacje, ¿e ktoœ by³
prezesem w jednej spó³ce i w siedmiu spó³kach
córkach. Je¿eliby ustaliæ, z jak¹ czêstotliwoœci¹ te
rady nadzorcze w spó³kach córkach s¹ zwo³ywa-
ne, to mo¿na siê zastanowiæ, ile ktoœ za to maksy-
malne szeœciokrotne wynagrodzenie poœwiêca³
czasu tej spó³ce, w której powinien by³ zarabiaæ.
A okazuje siê, badania to pokazuj¹, ¿e wynagro-
dzenie pozyskiwane z tytu³u zasiadania w ró¿nego
typu gremiach, bo s¹ to nie tylko rady nadzorcze,
ale tak¿e zarz¹dy tych spó³ek córek czy córek
wnuczek, jest o wiele wiêksze ani¿eli to wynagro-
dzenie podstawowe. Czyli mieliœmy taki listek fi-
gowy, udawaliœmy, ¿e jest jakieœ wynagrodzenie
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i wszystko jest w porz¹dku, a rzeczywistoœæ by³a
zupe³nie inna.

Ja uwa¿am – i to równie¿ mówiê szczerze, tak
jak szczerze mówiê to, ¿e bojê siê, ¿e nieprawid³o-
woœci mog¹ mieæ miejsce – ¿e s¹ pewne mechaniz-
my kontrolne, jak s¹dzê, najlepsze, które z tymi
nieprawid³owoœciami powinny walczyæ. I uwa-
¿am, ¿e te mechanizmy s¹ najlepsze, nie bêdzie
podmiotów gorszych i lepszych, nie bêdzie mene-
d¿erów lepszych czy gorszych. Wyniki powinny
decydowaæ o wielkoœci wynagrodzenia i ten, kto
jest mened¿erem tego podmiotu, ponosi takie ry-
zyko, ¿e jego wynagrodzenie bêdzie jawne.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Pan senatora Kaleta, proszê bardzo.

Senator Piotr Kaleta:
Bardzo dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, ja mam takie pytanie: co

w zwi¹zku z tym z art. 8 ustawy z dnia 3 marca
2000 r. o wynagradzaniu osób kieruj¹cych nie-
którymi podmiotami prawnymi? Ja przeczytam
tylko dwa pierwsze punkty, które s¹ w tej sytua-
cji, jak s¹dzê, najbardziej istotne. Otó¿ art. 8
brzmi tak: „Maksymalna wysokoœæ wynagrodze-
nia miesiêcznego nie mo¿e przekroczyæ: dla osób
zatrudnionych w podmiotach, o których mowa
w art. 1 pkt 1 i 2 – szeœciokrotnoœci, dla osób za-
trudnionych w podmiotach, o którym mowa
w art. 1 pkt 3 – czterokrotnoœci”. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Skarbu Pañstwa
Zdzis³aw Gawlik:

Je¿eli s¹ to podmioty, które podlegaj¹ wy³¹cze-
niu na podstawie ustawy o komercjalizacji i pry-
watyzacji, to w stosunku do tych osób te ograni-
czenia nie bêd¹ mia³y zastosowania. Nikt nie od-
biera, czy nie pozbawia podmiotów, które bêd¹
uprawnione do ustalania wynagrodzenia, mo¿li-
woœci kierowania siê zasadami dotychczasowymi.
Pozostawiamy to uznaniu osób, które wynagro-
dzenia bêd¹ ustalaæ. Ale równoczeœnie, gdyby te
wynagrodzenia by³y utrzymane, wprowadzamy

mechanizmy dodatkowe, ¿e je¿eli ktokolwiek
ustali wynagrodzenie, to wynagrodzenie to musi
uzasadniæ, musi uzasadniæ, dlaczego to wynagro-
dzenie takie jest. I ta uchwa³a, w której uzasadnia
siê w taki, a nie inny sposób wynagrodzenie, rów-
nie¿ podlega ujawnieniu. My idziemy dalej, daje-
my nastêpuj¹ce prawo – jeœli organ ustalaj¹cy wy-
nagrodzenie ma w¹tpliwoœci, mo¿e pos³u¿yæ siê
innym podmiotem, który to wynagrodzenie ustali.
Czyli w stosunku do tych podmiotów co do zasady
te ograniczenia formalne s¹ znoszone. Na ile bêd¹
stosowane? To zale¿y tylko i wy³¹cznie od orga-
nów zarz¹dzaj¹cych, w konsekwencji równie¿ od
ministra do spraw Skarbu Pañstwu lub innego or-
ganu, który w przypadku wskazanych podmiotów
mo¿e wnieœæ w ci¹gu okreœlonego czasu zastrze-
¿enia do tak ustalonego wynagrodzenia.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Czy s¹ jeszcze pytania? Nie.
Ja jeszcze mam jedn¹ uwagê, pytanie do pana

ministra.

Senator
Zbigniew Romaszewski:
Panie Ministrze, w tym momencie mo¿e siê po-

jawiæ gigantyczna dysproporcja miêdzy wynagro-
dzeniami w sektorze gospodarczym i w sektorze
publicznym. To znaczy, minister skarbu dyspo-
nuj¹cy gigantycznym maj¹tkiem, za ten maj¹tek
odpowiedzialny jako organ w³aœcicielski, bêdzie
na stawkach wynikaj¹cych z ustawy o urzêdni-
kach pe³ni¹cych funkcjê, prawda… a jego prezesi
bêd¹ mogli uzyskiwaæ niczym nieograniczone do-
chody. Ja ju¿ nie mówiê o ministrze finansów,
który te¿ jest odpowiedzialny za gigantyczne œrod-
ki. To jest coœ nieprawdopodobnego. W tym jest,
¿e tak powiem, coœ irracjonalnego.

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu
Pañstwa Zdzis³aw Gawlik: Panie Marsza³ku, ja
siê z panem zgadzam, to nie tylko tak bêdzie,
ale…)

No, w³aœnie…

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Skarbu Pañstwa
Zdzis³aw Gawlik:
My mamy sytuacje takie, ¿e rozpatrujemy

wniosek, który… Przepraszam, ¿e tak powiem, ale
tam, gdzie Skarb Pañstwa ma na przyk³ad ju¿
49% udzia³ów, to przy du¿ych spó³kach jest zna-
komita wartoœæ, prezes ma wiêksze wynagrodze-
nie ani¿eli minister przez ca³y rok. No ale jest to
kwestia pewnego… Ja ju¿ nie chcê tego oceniaæ,
nie chcê siê w tych kwestiach wypowiadaæ, ale tu
pan senator ma racjê. Nie tylko tak mo¿e byæ, ale
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tak bêdzie. Uwa¿am, ¿e najwiêksz¹ wartoœci¹ tego
wszystkiego jest to, ¿e te wynagrodzenia bêd¹
w tym momencie ju¿ jawne. Bo nie ma chyba lep-
szego, tak mi siê wydaje, mechanizmu kontroli
ni¿ kontrola spo³eczna.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Tyle tylko, ¿e sytuacja jest taka, ¿e do urzêdni-
ków ma siê coraz wiêksze pretensje, narzeka siê
na biurokratów, a warunków pracy im siê nie
zmienia.

Widzia³em, ¿e jeszcze pan senator Kaleta chcia³
zabraæ g³os. Proszê bardzo,

Senator Piotr Kaleta:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Kontynuuj¹c tê myœl, ten w¹tek, który przed-

stawi³ pan marsza³ek, zadam pytanie: jak siê ma-
j¹ zarobki prezydenta Rzeczypospolitej do zarob-
ków takich w³aœnie prezesów?

(Rozmowy na sali)
Nie chodzi o podniesienie. Pojawia siê pytanie,

czy prezydent powinien zarabiaæ wiêcej od takich
osób.

(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski: Od
prezesa? W ¿yciu, nigdzie tak nie jest.)

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Skarbu Pañstwa
Zdzis³aw Gawlik:

Panie Senatorze, ja nie czujê siê w³aœciw¹ oso-
b¹, ¿eby na tak postawione pytanie odpowiadaæ.
Myœlê, ¿e stosowne inicjatywy s¹ w rêkach pañ-
stwa, a nie w moich. Tak ¿e je¿eli pañstwo uwa¿a-
cie, to…

(Rozmowy na sali)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Proszê pañstwa, wiêcej chêtnych do zadawania

pytañ nie widzê.
Dziêkujê, Panie Ministrze.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu

Pañstwa Zdzis³aw Gawlik: Dziêkujê.)
Otwieram dyskusjê.
Pierwszy do dyskusji zapisa³ siê pan senator

Dajczak.
Proszê bardzo.

Senator W³adys³aw Dajczak:

Panie Marsza³ku! Panie Ministrze! Wysoki Se-
nacie!

Chcia³bym w imieniu Klubu Prawo i Sprawied-
liwoœæ przedstawiæ kilka uwag, kilka w¹tpliwoœci,
które nasuwaj¹ nam siê w zwi¹zku z ustaw¹, któ-
r¹ dzisiaj procedujemy. Powiem nawet wiêcej –
niektóre zapisy budz¹ nasz sprzeciw, s¹ naszym
zdaniem nie do przyjêcia.

Ustawa, nad któr¹ Wysoki Senat dzisiaj siê po-
chyla, ma bardzo istotne znaczenie. Mo¿na by na-
wet rzec, ¿e jest to ustawa ustrojowa, poniewa¿
w jej konsekwencji mog¹ powstaæ bardzo powa¿-
ne zmiany w³asnoœciowe. Dlatego taka ustawa
powinna zawieraæ w sobie równie¿ mechanizmy
kontrolne, które bêd¹ zabezpieczaæ mog¹cy nie-
w¹tpliwie nast¹piæ, o czym zreszt¹ wspomnia³
pan minister, bum prywatyzacyjny wynikaj¹cy
z jej zapisów. Przecie¿ ustawa ma umo¿liwiaæ nie-
odp³atne zbycie na rzecz samorz¹du terytorialne-
go czêœci lub wszystkich posiadanych przez
Skarb Pañstwa akcji spó³ek dzia³aj¹cych na rzecz
jednostki samorz¹du terytorialnego, na obszarze
którego mieœci siê siedziba tej spó³ki. I w tym miej-
scu musz¹ paœæ pytania: jak bêdzie zapada³a taka
decyzja; czy spó³ka dzia³a na rzecz konkretnej je-
dnostki samorz¹du terytorialnego; kto tak¹ de-
cyzjê bêdzie podejmowa³? Ustawa oczywiœcie daje
nam odpowiedŸ na te pytania, z tym ¿e ta odpo-
wiedŸ musi w³aœnie wzbudzaæ niepokój. Bêdzie to
minister Skarbu Pañstwa i jego decyzja bêdzie
czysto uznaniowa. Ten tryb podejmowania decyz-
ji nie daje ¿adnej gwarancji rozstrzygniêæ meryto-
rycznych. Ustawa nie odpowiada równie¿ na py-
tanie: co bêdzie, jeœli dwa lub trzy samorz¹dy zg³o-
sz¹ chêæ przejêcia spó³ki? Komu tak¹ spó³kê mi-
nister przeka¿e? To bêdzie oczywiœcie, jak wczeœ-
niej wspomnia³em, decyzja uznaniowa. Ale co bê-
dzie le¿a³o u podstaw takiej decyzji? Mo¿e to, kto
w poszczególnych samorz¹dach w tym momencie
rz¹dzi?

Nastêpna w¹tpliwoœæ dotyczy wartoœci spó³ki.
Ma byæ ona szacowana wed³ug najmniej doskona-
³ej metody, czyli wyceny ksiêgowej. Mo¿e to oczy-
wiœcie powodowaæ bardzo znaczne zani¿anie ceny
sprzeda¿y takiej spó³ki w stosunku do wartoœci
rynkowej. Ponadto nie przewiduje siê ¿adnych
metod weryfikacji wyceny. Ustawa ta równie¿
w zupe³nie innym œwietle stawia s³owa pana pre-
miera Donalda Tuska i minister zdrowia odnoœnie
do funkcjonowania szpitali, które w ostatnim cza-
sie, a wczeœniej w kampanii wyborczej Platformy
s³yszeliœmy. Pada³y zapewnienia, ¿e chodzi tylko
o komercjalizacjê i przekazanie maj¹tku samo-
rz¹dom, a odpowiedzialne samorz¹dy s¹ najlep-
sz¹ gwarancj¹ pozostania szpitali w rêkach pañ-
stwa. Ustawa, któr¹ dzisiaj procedujemy, sprawi,
¿e jeœli samorz¹d otrzyma szpital, po komercjali-
zacji bêdzie móg³ go sprywatyzowaæ. Ustawa ta
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daje samorz¹dom nieskrêpowan¹ mo¿liwoœæ pry-
watyzacji otrzymanego mienia, a zatem tak¿e
szpitali. A wiêc obietnica z kampanii wyborczej, ¿e
szpitale nie bêd¹ prywatyzowane, okazuje siê tyl-
ko obietnic¹.

Bardzo wa¿n¹ i istotn¹ zmian¹ z punktu widze-
nia spo³ecznego, wrêcz sprawiedliwoœci spo³ecz-
nej, jest zniesienie tak zwanej kominówki, o czym
wczeœniej tutaj mówiliœmy, o co pytali moi koledzy
klubowi. Chodzi o ograniczenie wysokoœci zarob-
ków w spó³kach Skarbu Pañstwa i spó³kach sa-
morz¹dowych. I w tym miejscu pragn¹³bym przy-
pomnieæ zapisy z dokumentu programowego
Platformy Obywatelskiej w kampanii wyborczej
pod nazw¹ „Polska silna oparta na w³asnoœci
i sprawiedliwoœci”. Podkreœlê mocno s³owo „spra-
wiedliwoœci”. W tym dokumencie jest taki zapis,
cytujê jego fragment: „Zasadne jest uzale¿nienie
wynagrodzeñ cz³onków zarz¹du od osi¹gniêcia
wyznaczonych celów finansowych i wzrostu war-
toœci spó³ek”. I co sta³o na przeszkodzie, aby ten
dobry, szlachetny zapis z dokumentu programo-
wego zamieni³ siê w bardzo konkretny zapis usta-
wowy, aby uzale¿niæ w³aœnie zarobki prezesów
spó³ek od wyników finansowych spó³ki, od wy-
wi¹zywania siê ze zobowi¹zañ finansowych i wre-
szcie od podwy¿ek dla pracowników? Dlaczego
mówimy tylko o tym, jak bêd¹ wynagradzani me-
ned¿erowie, dlaczego tylko oni maj¹ korzystaæ
z tego dobrodziejstwa, a nic siê nie mówi o tym,
jak z tego bêd¹ korzystali pracownicy spó³ki? Ma-
my zamiast tego zupe³n¹ rezygnacjê z zasady po-
wi¹zania wynagrodzeñ z efektami i propozycjê
bardzo radykalnych, w³aœciwie nieograniczonych
podwy¿ek dla mened¿erów. Co gorsze, zarz¹dza-
j¹cy mo¿e dostaæ tak¹ podwy¿kê tylko po wprowa-
dzeniu programów zmierzaj¹cych do poprawy sy-
tuacji spó³ki. W³aœciwie mo¿na by krótko to na-
zwaæ, kolokwialnie – przedstawienie jakiegoœ pa-
pieru, na którym zapisze siê pewne rzeczy, który
nie bêdzie w ogóle weryfikowalny, upowa¿ni go do
otrzymywania bardzo wysokiego wynagrodzenia.
Kolejna zapowiedŸ dzia³añ, która zosta³a tylko
w sferze obietnicy.

Te kwestie, o których wspomnia³em, sprawia-
j¹, ¿e w naszym mniemaniu proponowana usta-
wa jest przygotowaniem drogi do maj¹tku Skar-
bu Pañstwa, stwarza bardzo niebezpieczn¹
mo¿liwoœæ do zrobienia biznesu na prywatyzacji
i w tym równie¿, niestety, na prywatyzacji szpi-
tali. Bardzo znamienne równie¿ jest to – tak¹ in-
formacjê przynajmniej posiadamy, jeœli jestem
w b³êdzie to proszê o sprostowanie – ¿e ta usta-
wa nie by³a opiniowana przez Komisjê Trój-
stronn¹. W zwi¹zku z tym mamy wiele w¹tpliwo-
œci co do tej ustawy. Naszym zdaniem, zasadni-
czy jest jednak ten problem, którego dotyczy³y
padaj¹ce tu pytania, kierowane do pana mini-

stra, czyli to, ¿e jest to ustawa o nieograniczo-
nych zarobkach mened¿erów, zarobkach bez-
podstawnych.

Jako klub uzale¿niamy przyjêcie tej ustawy od
przyjêcia naszych poprawek, które w tym mo-
mencie, Panie Marsza³ku, chcê zg³osiæ. S¹ to po-
prawki polegaj¹ce na skreœleniu art. 1 pkt 6
i art. 2 i 4, dotycz¹cych nieuzasadnionego wzro-
stu wynagrodzeñ. Dziêkujê bardzo, Panie Mar-
sza³ku.

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

Senator Jan Wyrowiñski:
Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
Do wyst¹pienia zainspirowa³ mnie mój szla-

chetny przedmówca. Otó¿ chcia³bym trochê pole-
micznie odnieœæ siê do tego, co pan senator Daj-
czak by³ uprzejmy powiedzieæ.

Po pierwsze, mówimy wy³¹cznie o nowelizacji.
Ta nowelizacja nie ma jakiegoœ fundamentalnego
charakteru. Charakter ustrojowy tej ustawy mat-
ki, tej, któr¹ nowelizujemy, jest oczywisty. Usta-
wa ta, jak pañstwo pamiêtacie, mia³a ró¿ne koleje
losu. Pierwsza ustawa o prywatyzacji przedsiê-
biorstw pañstwowych zosta³a przyjêta w Sejmie
kontraktowym – to by³ bodaj¿e lipiec 1990 r. I to
by³a pierwsza ustawa ustrojowa, fundamentalna,
dotycz¹ca zmian w systemie gospodarczym, rady-
kalnych zmian zwi¹zanych z tym, co sta³o siê
w Polsce po 1989 r., jedna z najwa¿niejszych
ustaw, które przywraca³y normalnoœæ czy mia³y
przywracaæ normalnoœæ w gospodarce – mia³y
przekszta³ciæ sferê opanowan¹ przez pañstwo,
centralnie zarz¹dzan¹ gospodarkê, we w³aœciwe
stosunki w³asnoœciowe. Potem, jak pañstwo za-
pewne wiecie, ta ustawa w 1996 r. zosta³a zmie-
niona, sta³a siê ustaw¹ o komercjalizacji i prywa-
tyzacji. Ten proces prywatyzacji przebiega³ nie-
kiedy w dramatycznych okolicznoœciach, nie tyl-
ko w Polsce, ale we wszystkich krajach postko-
munistycznych. Ta sprawa budzi³a i budzi nadal
ogromne emocje. W tej chwili jesteœmy ju¿ bli¿ej
koñca tego, co zak³adaliœmy, ¿e nale¿y zrobiæ
w 1990 r., ale jeszcze wiele spraw jest do za³atwie-
nia. W zwi¹zku z tym rzeczywiœcie ustawa o pry-
watyzacji i komercjalizacji ma charakter ustrojo-
wy, fundamentalny, a ta nowelizacja jest prób¹
implementacji pewnych doœwiadczeñ dodatko-
wych, jakie w ostatnim czasie w zwi¹zku ze stoso-
waniem tej ustawy sta³y siê oczywiste.

Po drugie, wydaje mi siê, Panie Senatorze, ¿e
pan nadmiernie interpretuje mo¿liwoœæ skutków
art. 4b. Jest wyraŸnie napisane, ¿e praktycznie
z mocy tej ustawy nie mo¿na samorz¹dom prze-
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kazywaæ szpitali. Takie mam wra¿enie i chyba tak
jest, Panie Ministrze, prawda? Chodzi tu wy³¹cz-
nie o spó³ki, które prowadz¹ dzia³alnoœæ gospo-
darcz¹ i które zosta³y tu zreszt¹ opisane. Nie cza-
rujmy siê, tych spó³ek nie ma zbyt wiele, nie wiem
– mo¿e jest ich kilkadziesi¹t.

(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski: Ale
trochê ich jest.)

Nie ma, Panie Marsza³ku. Akurat trochê siê na
tym znam, widzia³em ró¿ne listy i tak dalej. Nie
ma tych spó³ek zbyt wiele i samorz¹dy równie¿ siê
nie kwapi¹ do ich przejmowania, nawet je¿eli tak
jest, bo pañstwo doskonale wiecie, ¿e wi¹¿e siê to
z ró¿nymi obci¹¿eniami i niekiedy z przykrymi
okolicznoœciami. W zwi¹zku z tym ta mo¿liwoœæ,
która jest tu tworzona i wydaje mi siê, ¿e ona wy-
chodzi naprzeciw pewnym oczekiwaniom, œciœle
ogranicza zakres podmiotów, które mog¹ byæ
skutkami tych mo¿liwych rozwi¹zañ objête. Na
pewno nie wchodz¹ w to szpitale. Tu, Panowie,
dokonujecie po prostu nadinterpretacji tych pro-
pozycji. To, jak s¹dzê, okreœli odrêbna ustawa i ta
ustawa równie¿ trafi do Wysokiej Izby.

I kwestia, która budzi najwiêksze emocje, czyli
ustawa kominowa. Otó¿, Szanowni Pañstwo Se-
natorowie, debata na ten temat toczy³a siê ju¿
w zasadzie od momentu, kiedy ustawa zosta³a
uchwalona. Jak pañstwo wiecie, ustawa ta objê³a
nie tylko zarz¹dców podmiotów gospodarczych,
ale równie¿ jednostki samorz¹du terytorialnego
i inne. W tej czêœci ustawa nie jest zmieniona, jest
wy³¹cznie zmieniona w zakresie sektora gospo-
darczego. Na ten temat wypowiedziano ju¿ wiele
s³ów. Jak s¹dzê, racje, które przemawiaj¹ za tym,
aby jednak równie¿ sfera wynagrodzeñ w sektorze
spó³ek, które s¹ jeszcze w³asnoœci¹ Skarbu Pañ-
stwa, nie odbiega³a zbytnio od sfery skali, która
jest w³aœciwa dla sektora prywatnego, s¹ moim
zdaniem oczywiste.

Oczywiœcie, jest kwestia pewnej transparen-
tnoœci. Myœlê, ¿e pan minister w sposób dosyæ
przekonuj¹cy, a powiedzia³bym nawet, ¿e w bar-
dzo przekonuj¹cy, na ten temat mówi³. Z kolei je-
¿eli by³o pytanie pana senatora na temat tego, ile
zarabia prezes spó³ki pañstwowej, a ile marsza³ek
i tak dalej… Oczywiœcie, ale popatrzmy te¿ na to,
ile zarabia, nie wiem, prezes PKO BP, a ile zarabia
prezes banku ING Nederlanden czy Deutsche
Banku w Polsce i tak dalej, i tak dalej. ¯eby ten
bank funkcjonowa³ prawid³owo, to jednak rów-
nie¿ mened¿ment musi byæ op³acany na takim
poziomie jak u konkurencji. Inaczej to rodzi od ra-
zu brak przewagi konkurencyjnej. To jest oczywi-
ste i to trzeba braæ pod uwagê. St¹d myœlê, ¿e to
rozwi¹zanie idzie w dobrym kierunku i na pewno
bêdzie to z korzyœci¹ dla Skarbu Pañstwa.

I jeszcze jedna sprawa, Panie Senatorze. Je¿eli
jest problem pod tytu³em spó³ka, która jest w z³ej

kondycji, to je¿eli zg³asza siê ktoœ, kto chce j¹ wy-
ci¹gn¹æ, nie mo¿e on tego robiæ za niewielkie pie-
ni¹dze, bo to jest wiêkszy problem ni¿ prowadze-
nie dobrej spó³ki. Zadanie, ¿eby wyci¹gn¹æ ze z³ej
sytuacji spó³kê, wymaga… Oczywiœcie, jest kwe-
stia oceny cz³owieka, który chce to robiæ i mo¿li-
woœci realizacji i tak dalej. Ale jest to decyzja, któ-
r¹ siê podejmuje z jak¹œ tam… to jest równie¿ od-
powiedzialnoœæ. Czasami warto daæ wiêcej pieniê-
dzy po to, ¿eby firma mog³a istnieæ. I je¿eli dobry
mened¿er to zapewni, to trzeba go po prostu w ta-
ki sposób wynagrodziæ. To tyle uwag, Panie Mar-
sza³ku, w zwi¹zku z wypowiedzi¹ pana senatora
Dajczaka i moj¹ opini¹ dotycz¹c¹ tych kwestii,
które pan senator by³ uprzejmy przedstawiæ.
Dziêkujê bardzo.

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

Senator Mariusz Witczak:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
W zasadzie mój przedmówca wyjaœni³ kwestiê,

do której chcia³em siê odnieœæ. Ale poniewa¿ te-
mat szpitali jest bardzo gor¹cy, wywo³uje rozmai-
te dyskusje, chcê panu senatorowi precyzyjnie
odpowiedzieæ. Ustawa odnosi siê do okreœlonych
podmiotów. Tymi podmiotami nie s¹ zozy – zak³a-
dy opieki zdrowotnej. Wystarczy³o przeczytaæ pre-
cyzyjnie ustawê, nie mia³by pan senator wówczas
powodu rozpisywaæ sobie dwóch, trzech stron na
ten temat, oszczêdzi³by pan senator nam czasu.
Bardzo proszê czytaæ precyzyjnie ustawê. Ustawa
odnosi siê do przedsiêbiorstw pañstwowych,
a szpitale nie s¹ tymi przedsiêbiorstwami.

Tak na marginesie, zawsze bardzo dziwiê siê, ¿e
pañstwo nie macie zaufania do samorz¹dów.
Oczywiœcie to nie dotyczy ju¿ tej kwestii. Tak bar-
dzo pan senator martwi³ siê, ¿e za chwilê samorz¹d
– teoretycznie, gdyby by³a taka mo¿liwoœæ, ale jej
nie ma oczywiœcie, jeszcze raz to z pe³n¹ moc¹ pod-
kreœlam – zdeprawowa³by ten maj¹tek i zniszczy³
szpital. Mówiê to jako samorz¹dowiec, szef Komisji
Samorz¹du Terytorialnego i Administracji Pañ-
stwowej – wiêcej zaufania do samorz¹dów i do
wspólnot lokalnych, bo samorz¹dy tworzone s¹
przez wspólnoty z mocy prawa. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Informujê, ¿e lista mówców zosta³a wyczerpana.
Czy pan minister chcia³by siê odnieœæ do dys-

kusji? Tak.
Proszê bardzo.
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Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Skarbu Pañstwa
Zdzis³aw Gawlik:
Panie Marsza³ku! Szanowni Pañstwo!
Odnosz¹c siê do wypowiedzi pana senatora

Dajczaka, powiem tak: nie spodziewa³em siê, ¿e
po osiemnastu latach polskiej transformacji bê-
dziemy jeszcze zastanawiaæ siê nad tym, ¿e poja-
wiaj¹ siê akty prawne o charakterze ustrojowym.
Mnie siê wydawa³o, ¿e na prze³omie lat 1989
i 1990 problem zosta³ rozwi¹zany i najistotniejsze
dzia³ania, które zmierza³y do nowelizacji ówczes-
nej konstytucji i do zmian kodeksu cywilnego,
dzia³ania, które eliminowa³y art. 128 kodeksu cy-
wilnego, a nastêpnie ustawa z maja 1990 r., która
wprowadzi³a nowy segment, now¹ formê w³asno-
œci w postaci w³asnoœci komunalnej, sprawi³y, ¿e
na tym etapie te kwestie zosta³y zakoñczone.

Je¿eli chodzi o sprawê komunalizacji, do której
nawi¹zywa³ pan senator, to zmiany, Panie Sena-
torze, które umo¿liwiaj¹ komunalizacjê, a które
zosta³y wprowadzone do ustawy o komercjalizacji
w 2006 r. – nie podam panu dok³adnie dat – maj¹
charakter uznaniowy. Zmiana, to znaczy to, co
my proponujemy, jest taka, ¿e do tej pory mo¿na
obj¹æ procesem komunalizacji tylko jednoosobo-
we spó³ki Skarbu Pañstwa, a my wychodzimy
z za³o¿enia, ¿e grupa tych podmiotów, które maj¹
byæ objête procesem komunalizacji, bêdzie wiêk-
sza. I tak jak dot¹d, na podstawie art. 4a ust. 3,
ona dalej ma charakter uznaniowy, ta uznanio-
woœæ jest zapisana w ustawie. My tutaj nie wnosi-
my nic nowego, nie idziemy dalej, nic ponad to, co
by³o. Równoczeœnie chcemy, nawi¹zujê tutaj do
s³ów pana senatora Wyrowiñskiego, przywróciæ
normalnoœæ. A w naszym przekonaniu nienor-
malne by³o to, ¿e je¿eli jednostka samorz¹du tery-
torialnego przejê³a akcje czy udzia³y, to nie mog³a
nimi w sposób normalny gospodarowaæ, by³a
w tym ograniczona. Nawi¹zujemy do lat dziewiêæ-
dziesi¹tych, ju¿ wtedy ta gradacja ochrony w³as-
noœci zosta³a zniesiona. W 2006 r. w stosunku do
mienia komunalnego zosta³a wprowadzona. My
uwa¿amy, ¿e nie ma powodów, aby te ogranicze-
nia utrzymywaæ, je¿eli ju¿ decydujemy siê na
przekazanie jednostce samorz¹du terytorialnego
tych praw z akcji, udzia³ów. Mo¿na ich nie przeka-
zywaæ, ale, je¿eli ju¿ powiedzia³o siê „a”, to nie ma
sensu wprowadzaæ ograniczeñ. Z takiego za³o¿e-
nia wychodzimy.

Co do podniesionej przez pana w¹tpliwoœci do-
tycz¹cej szacowania, to proszê zauwa¿yæ, ¿e sza-
cowanie, bêd¹ce pochodn¹ wartoœci ksiêgowej,
odnosi siê tylko do jednej sytuacji, do takiej mia-
nowicie, gdy jednostka samorz¹du terytorialnego
to mienie czy prawa, które otrzymuje od Skarbu
Pañstwa, wnosi do innej spó³ki. Dlaczego? Dlate-
go, ¿e intencj¹ zmian, które wprowadzamy, jest
to, aby w przypadku przekazania jednostce samo-

rz¹du terytorialnego praw z akcji lub udzia³ów te
fundusze, które by³yby zasilane, gdyby prywaty-
zacji dokonywa³ Skarb Pañstwa, nie by³y usz-
czuplane. Skoro stanie siê tak, ¿e jednostka sa-
morz¹du terytorialnego nie bêdzie dokonywa³a
sprzeda¿y, nie zadysponuje tymi prawami, a bê-
dzie próbowaæ obejœæ wymagania dotycz¹ce obo-
wi¹zku przekazywania pewnej wielkoœci na fun-
dusze podstawowe, tylko wniesie to do innej spó-
³ki, to wtedy nie chcemy nak³adaæ dodatkowego
kagañca w postaci koniecznoœci szacowania. Nie
chcemy równie¿ zobowi¹zywaæ kogoœ do badania
tej spó³ki, dlatego ¿e to generuje dodatkowe kosz-
ty. Chcemy natomiast post¹piæ stosownie do war-
toœci ksiêgowej i przy wnoszeniu oczekiwaæ takiej
kompensaty dla Skarbu Pañstwa na te fundusze,
jaka by wynika³a z wartoœci ksiêgowej. A wiêc re-
zygnujemy z pewnych ograniczeñ.

Je¿eli chodzi o podnoszone przez pana kwestie
dotycz¹ce ustawy kominowej, to przy okazji prac
nad ni¹ ze strony klubu, którego pan jest przed-
stawicielem, pojawi³a siê równie¿ propozycja
zmian. W zasadzie nikt nie jest przeciw. Wszyscy,
z pewnymi wyj¹tkami, jesteœmy zgodni, ¿e ta
ustawa kominowa jest anachronizmem, ¿e te
ograniczenia nale¿y znosiæ, i tak odczytujê wnie-
sion¹ tam poprawkê. Tylko ¿e poprawka sz³a w ta-
kim kierunku, ¿eby wprowadzaæ jakieœ wzory ma-
tematyczne, które bêd¹ mechanicznie odtwarzaæ
wielkoœæ wynagrodzenia nale¿nego mened¿erowi.
Ponadto, proszê pañstwa, zmierza³a do tego, ¿eby
wielkoœci, które by³y wykorzystywane w tym wzo-
rze do zbudowania pewnej operacji s³u¿¹cej do
ustalenia wynagrodzenia, by³y pochodn¹ badania
spó³ki przez bieg³ych rewidentów. A my ju¿ na
przyk³ad wiemy, ¿e nie wszystkie podmioty temu
badaniu podlegaj¹. A wiêc znowu pojawi³by siê
problem, ¿e ci, którzy podlegaj¹ badaniu, mog¹
mieæ wynagrodzenie ustalane wed³ug niczym
nieskrêpowanych regu³, a inne podmioty maj¹ te
regu³y w jakiœ sposób ograniczane.

Je¿eli pan wspomina o tych okolicznoœciach,
które podnoszone by³y w trakcie kampanii i ¿e
ktoœ mówi³, w jaki sposób bêdzie ustalane wyna-
grodzenie, to proszê równie¿ zauwa¿yæ, ¿e ustawa
w art. 12c zmierza do jego ustalenia z wziêciem
pod uwagê wyników ekonomiczno-finansowych
spó³ki, przede wszystkim stopnia realizacji przy-
jêtych przez ni¹ programów i dzia³añ maj¹cych na
celu poprawê efektywnoœci gospodarowania mie-
niem spó³ki, poprawê jej sytuacji ekonomiczno-fi-
nansowej oraz zwiêkszenie jej wartoœci. Nikt nic
innego pewnie nie wymyœli. My tylko mo¿emy
szukaæ innych s³ów na zast¹pienie tutaj zapropo-
nowanych, ¿eby osi¹gn¹æ te cele. U¿yte zosta³y
akurat takie s³owa. Mo¿e to jest niedoskona³e, ale
jest to pewna próba, która, jak siê wydaje, wycho-
dzi naprzeciw oczekiwaniom wszystkich.

I nawi¹zuj¹c równie¿ do wypowiedzi pana se-
natora Wyrowiñskiego, zgadzam siê z tym, ¿e spó-
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³ek mog¹cych podlegaæ komunalizacji nie jest pe-
wnie wiele. Proszê zauwa¿yæ, ¿e to bêdzie dotyczy-
³o tych, które dot¹d nie zosta³y sprywatyzowane,
a te, które sprywatyzowane zosta³y, s¹ z grupy
podlegaj¹cej komunalizacji wy³¹czone, wiêc po
czêœci mo¿na mówiæ, w skrócie oczywiœcie, ¿e jest
to mienie, którego dot¹d nie uda³o siê w sposób
racjonalny zagospodarowaæ. Jest nadzieja, ¿e je-
dnostka samorz¹du terytorialnego zrobi to w spo-
sób lepszy. A ponadto wychodzimy z za³o¿enia, ¿e
ta w³asnoœæ, która jest, to przede wszystkim obo-
wi¹zek, nie tylko prawo. Dziœ chcemy mieæ du¿o,
jednak, jak ¿ycie pokazuje, pewnie nie zawsze mi-
nistrowi udawa³o siê w sposób doskona³y gospo-
darowaæ tym maj¹tkiem Skarbu Pañstwa. Wyda-
je nam siê, ¿e na szczeblu samorz¹dów to zostanie
zrobione lepiej. Je¿eli chodzi o kwestiê szpitali, to
ja siê do niej nie odnoszê. Proszê zauwa¿yæ, w ja-
kiej ustawie ta regulacja jest przeprowadzana i ja-
kich podmiotów dotyczy. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Zamykam dyskusjê.
Informujê, ¿e w dyskusji wnioski o charakterze

legislacyjnym na piœmie z³o¿yli: pan senator Daj-
czak, pan senator Bisztyga i pan senator Kleina.
Proszê o skierowanie tych wniosków o charakterze
legislacyjnym do Komisji Gospodarki Narodowej
oraz Komisji Samorz¹du Terytorialnego i Admini-
stracji Pañstwowej, które to komisje proszê o usto-
sunkowanie siê do zg³oszonych wniosków i przed-
stawienie swojego stanowiska w tej sprawie.

Informujê, ¿e g³osowanie w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji
oraz niektórych innych ustaw zostanie przepro-
wadzone pod koniec posiedzenia Senatu.

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
dwudziestego pierwszego porz¹dku obrad: dru-
gie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy
o podatku akcyzowym.

Przypominam, ¿e projekt ten zosta³ wniesiony
przez grupê senatorów i zawarty jest w druku
nr 159. Marsza³ek Senatu w dniu 6 czerwca, zgod-
nie z art. 79 ust. 1 Regulaminu Senatu, skierowa³
projekt do rozpatrzenia w pierwszym czytaniu do
Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Gospodarki
Narodowej. Pierwsze czytanie projektu ustawy zo-
sta ³o przeprowadzone zgodnie z art . 80
ust. 1, 1a, 2 i 3 Regulaminu Senatu na wspólnym
posiedzeniu komisji w dniu 24 czerwca 2008 r.
Komisje po rozpatrzeniu projektu ustawy przygo-
towa³y wspólne sprawozdanie w tej sprawie.
Sprawozdanie to zawarte jest w druku nr 159S.

Przypominam te¿, ¿e zgodnie z art. 81 ust. 1 Re-
gulaminu Senatu drugie czytanie projektu usta-

wy obejmuje przedstawienie Senatowi sprawo-
zdania komisji o projekcie ustawy, przeprowadze-
nie dyskusji oraz zg³aszanie wniosków.

Proszê sprawozdawcê Komisji Ustawodawczej
oraz Komisji Gospodarki Narodowej, senatora
Stanis³awa Iwana, o zabranie g³osu i przedstawie-
nie wspólnego sprawozdania komisji o projekcie
ustawy. Proszê bardzo.

Senator Stanis³aw Iwan:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Mam zaszczyt przedstawiæ sprawozdanie po-

³¹czonych komisji, Komisji Ustawodawczej oraz
Komisji Gospodarki Narodowej, o projekcie usta-
wy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym.

Tak jak pan marsza³ek powiedzia³, komisje ob-
radowa³y w dniu 24 czerwca bie¿¹cego roku
i w trybie pierwszego czytania do druku nr 159, do
pierwotnej postaci inicjatywy dotycz¹cej tylko
zmian w ustawie o podatku akcyzowym, wprowa-
dzi³y zmiany, które s¹ komplementarne, ale doty-
cz¹ zmian w ustawie o wyrobie i rozlewie wyrobów
winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji
rynku wina. Proszê pañstwa, cel, jaki postawi³a
sobie grupa senatorów przedstawiaj¹cych tê ini-
cjatywê, dotyczy ma³ych producentów wina gro-
nowego produkowanego z winogron z w³asnych
plantacji, z w³asnych winnic. Do tej pory teorety-
cznie istnia³a mo¿liwoœæ produkcji wina i sprze-
da¿y tego¿ wina w³asnej produkcji, mówi³y o tym
zarówno zapisy ustawy o podatku akcyzowym,
jak i ustawy o wyrobie i rozlewie wyrobów winiar-
skich z 2004 r., niemniej jednak nie by³o tam zró¿-
nicowania co do wielkoœci tej¿e produkcji.
I w zwi¹zku z tym na ma³ego producenta, który
chcia³by produkowaæ wino z area³u wielkoœci na
przyk³ad pó³ hektara czy hektara, by³y na³o¿one
takie same obowi¹zki w zakresie podatku akcyzo-
wego, jak na wytwórniê wódek gatunkowych, daj-
my na to, a w zakresie wymogów ustawy o rozle-
wie wyrobów winiarskich i obrocie tymi wyrobami
oraz o organizacji rynku wina mia³ on takie same
obowi¹zki, jak jakiœ olbrzymi producent posiada-
j¹cy dos³ownie latyfundia, ca³¹ fabrykê, technolo-
giê, i podlega³ takim samym wymaganiom formal-
noprawnym dotycz¹cym tego przedsiêwziêcia.
Z tego te¿ wzglêdu po wejœciu w ¿ycie w³aœnie tej
ustawy z 2004 r. o wyrobie, rozlewie i obrocie wy-
robami winiarskimi zaczê³y powstawaæ winnice.
Koszt za³o¿enia takiej winnicy wcale nie jest ma³y,
kilka lat temu by³ szacowany na oko³o 75–80 ty-
siêcy zlotych na hektar. Winnice zaczê³y powsta-
waæ szczególnie na tych terenach, które nadaj¹
siê w Polsce do uprawy winoroœli, a poniewa¿ kli-
mat nam siê ociepla, to tych terenów jest coraz
wiêcej. Dotyczy to w szczególnoœci obszarów Pol-
ski zachodniej i po³udniowej. I, proszê pañstwa,
nast¹pi³y problemy z dystrybucj¹. Doszliœmy do
takiej sytuacji, ¿e wino jakby jest, tyle ¿e nikt go
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oficjalnie nie rozprowadza – sytuacja mo¿e trosz-
kê podobna do tej, jaka by³a swego czasu ze œliwo-
wic¹ ³¹ck¹: mo¿na siê tego napiæ, ale nie sposób
kupiæ zupe³nie legalnie. I od pewnego czasu by³y
d¹¿enia, aby daæ u³atwienia ma³ym producen-
tom, którzy ze swoich winnic s¹ w stanie wypro-
dukowaæ w ci¹gu roku nie wiêcej jak 1 tysi¹c hek-
tolitrów wina, co odpowiada area³owi mniej wiêcej
do 10 ha, mo¿e trochê mniej ni¿ 10 ha. U³atwienia
dotycz¹ zarówno tego, ¿eby ma³ym producentom
obni¿yæ wymagania co do prowadzenia sk³adów
akcyzowych – w ustawie o podatku akcyzowym te
wymagania, jakie trzeba by by³o spe³niæ, to tylko
pañstwu powiem, zapisane s¹ na mniej wiêcej
trzech stronach –jak i tego, aby zmniejszyæ rów-
nie¿ wymagania co do na przyk³ad technologii
i wymogów budowlanych czy formalnoprawnych
oraz ró¿nego rodzaju planów dotycz¹cych pro-
dukcji samego wina.

W obu ministerstwach s¹ prowadzone prace
zmierzaj¹ce do nowelizacji istniej¹cych ju¿ roz-
wi¹zañ prawnych w³aœnie w tym kierunku, jednak
droga uzgodnieñ miêdzyresortowych, konsultacji
spo³ecznych itd., itd. powoduje, ¿e te obie zmiany
mog³yby wejœæ w ¿ycie najwczeœniej gdzieœ na prze-
³omie roku, co skutkowa³oby tym, ¿e przetworze-
niu uleg³yby dopiero zbiory z nastêpnego roku, tak
¿e to wino mog³oby siê pojawiæ na rynku mniej wiê-
cej za dwa lata. Z drugiej strony, bior¹c pod uwagê
sygna³y, ¿e ten rok jest dla winiarstwa znakomity
i ¿e jest szansa na to, aby wino tegoroczne by³o jed-
nym z najlepszych roczników, a wiêc to znakomite
wino bêdzie po 2008 r., podjêliœmy tê inicjatywê
ustawodawcz¹ licz¹c, ¿e po zarejestrowaniu win-
nicy bêdzie mo¿na zrobiæ wino ju¿ ze zbiorów tego-
rocznych i ¿e ono praktycznie po paru miesi¹cach
bêdzie mog³o byæ oficjalnie dystrybuowane. I taka
jest tego geneza.

Ja nie wiem czy jest potrzeba bardzo szczegó³owe-
go omawiania rozwi¹zañ, które tutaj s¹ zapisane.
W³aœnie chcê powiedzieæ, ¿e w trakcie analiz i kon-
sultacji z ministerstwem rolnictwa sta³o siê jasne, ¿e
nie wystarczy tylko zmieniæ ustawê o podatku akcy-
zowym, ¿e trzeba równie¿ zmieniæ elementy w tej
drugiej ustawie. To zosta³o wprowadzone w³aœnie na
posiedzeniu komisji w dniu 24 czerwca i w takiej po-
staci dokument trafi³ do Wysokiej Izby. W zwi¹zku
z tym, jako senator sprawozdawca inicjuj¹cy te
zmiany, proszê Wysok¹ Izbê o zaakceptowanie pro-
jektu ustawy w takim kszta³cie, jaki zosta³ opubliko-
wany w druku nr 159. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Zgodnie z art. 81 ust. 2 Regulaminu Senatu se-

natorowie mog¹ zg³aszaæ trwaj¹ce nie d³u¿ej ni¿

minutê zapytania do sprawozdawcy komisji
w zwi¹zku z przedstawionym sprawozdaniem
oraz do upowa¿nionego przedstawiciela wniosko-
dawców. Przypominam, ¿e wnioskodawcy upo-
wa¿nili do ich reprezentowania równie¿ senatora
Stanis³awa Iwana.

Czy ktoœ z pañstwa senatorów chcia³by zadaæ
takie pytania? Nie ma chêtnych do zadawania py-
tañ. W zwi¹zku z tym zgodnie z art. 50 Regulami-
nu Senatu g³os mo¿e teraz zabraæ obecny na po-
siedzeniu przedstawiciel rz¹du.

Czy przedstawiciel rz¹du, pan minister Para-
fianowicz, chcia³by zabraæ g³os? Proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Finansów
Andrzej Parafianowicz:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Ja chcia³bym tylko króciutko powiedzieæ, ¿e

w przysz³ym tygodniu Komitet Sta³y Rady Mini-
strów bêdzie rozpatrywa³ rz¹dowy projekt
o zmianie podatku akcyzowego i te propozycje,
które s¹ przedstawione w pañstwa projekcie, s¹
tam uwzglêdnione. Jedyna ró¿nica to data wej-
œcia ustawy w ¿ycie. Rz¹d proponuje wejœcie
ustawy w ¿ycie 1 stycznia 2009 r., co oznacza³o-
by, ¿e tegoroczne zbiory nie bêd¹ ustaw¹ objête.
Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Czy ktoœ z pañstwa chcia³by zadaæ pytanie

przedstawicielowi rz¹du? Nie widzê zg³oszeñ.
W zwi¹zku z tym otwieram dyskusjê.
Do dyskusji nikt siê nie zapisa³, a wiêc dysku-

sjê zamykam.
Zamykam dyskusjê.
Wnioski legislacyjne nie zosta³y z³o¿one,

w zwi¹zku z tym informujê, ¿e do g³osowania nad
przed³o¿onym projektem przyst¹pimy w trakcie
g³osowañ nad pozosta³ymi punktami porz¹dku
obrad.

Przystêpujemy w tej chwili do rozpatrzenia
punktu dwudziestego drugiego porz¹dku ob-
rad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie
ustawy o wykonywaniu inicjatywy ustawodaw-
czej przez obywateli.

Przypominam, ¿e projekt ten zosta³ wniesiony
przez grupê senatorów i zawarty jest w druku
nr 121. Marsza³ek Senatu w dniu 8 maja, zgodnie
z art. 79 ust. 1 Regulaminu Senatu, skierowa³
projekt do rozpatrzenia w pierwszym czytaniu do
Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Cz³o-
wieka i Praworz¹dnoœci. Pierwsze czytanie usta-
wy zosta³o przeprowadzone zgodnie z art. 80
ust. 1, 1a, 2 i 3 Regulaminu Senatu na wspólnym
posiedzeniu komisji w dniu 24 czerwca 2008 r.
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Komisje po rozpatrzeniu projektu ustawy przygo-
towa³y wspólne sprawozdanie w tej sprawie.
Sprawozdanie to zawarte jest w druku nr 121S.

Przypominam te¿, ¿e zgodnie z art. 81 ust. 1 Re-
gulaminu Senatu drugie czytanie projektu usta-
wy obejmuje przedstawienie Senatowi sprawo-
zdania komisji o projekcie ustawy, przeprowadze-
nie dyskusji oraz zg³oszenie wniosków.

Proszê sprawozdawcê Komisji Ustawodawczej
oraz Komisji Praw Cz³owieka i Praworz¹dnoœci se-
natora Wyrowiñskiego o zabranie g³osu i przed-
stawienie wspólnego sprawozdania komisji o pro-
jekcie ustawy.

Senator Jan Wyrowiñski:
Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
Tak jak pan marsza³ek by³ uprzejmy powie-

dzieæ, 24 czerwca 2008 r. dwie komisje, Komisja
Ustawodawcza oraz Komisja Praw Cz³owieka
i Praworz¹dnoœci, zebra³y siê, aby rozpatrzyæ
w pierwszym czytaniu przedstawiony przez grupê
senatorów projekt ustawy o zmianie ustawy o wy-
konywaniu inicjatywy ustawodawczej przez oby-
wateli.

W trakcie tego posiedzenia pan senator Piotr
Zientarski, który reprezentowa³ wnioskodawców,
wniós³ poprawki do projektu senatorskiego. Po-
prawki by³y przedmiotem naszej dyskusji i zosta-
³y w ca³oœci zaakceptowane, dlatego sprawozda-
nie i stanowi¹cy jego czêœæ projekt ustawy odbie-
gaj¹ nieco od projektu pierwotnego, który by³ za-
warty w druku nr 121.

Uwzglêdniaj¹c zg³oszone przez ekspertów uwa-
gi i zastrze¿enia, wprowadzono dwie poprawki.

Pierwsza poprawka polega na dodaniu ust. 4
w art. 4 przedmiotowej ustawy. Przewiduje on od-
powiednie zastosowanie zasady, która stanowi is-
totê tej nowelizacji, okreœlonej w ust. 3 ustawy.
Chodzi o to, ¿e projekt stanowi¹cy inicjatywê oby-
watelsk¹ jest rozpatrywany przez Sejm nastêpnej
i kolejnych kadencji. Stosowanie tej zasady odno-
si siê równie¿ do sytuacji, kiedy ustawa z inicjaty-
wy obywatelskiej ju¿ zosta³a uchwalona przez
Sejm, a kadencja siê zakoñczy³a. Jest wiêc tak, ¿e
istnieje ustawa, nie zaœ projekt ustawy, a Senat
nie zd¹¿y³ jej jeszcze rozpatrzyæ lub te¿ Sejm nie
zaj¹³ stanowiska wobec ewentualnych poprawek
zg³oszonych przez Senat. Z podobn¹ sytuacj¹ ma-
my do czynienia równie¿ w przypadku, kiedy po-
stêpowanie ustawodawcze w stosunku do projek-
tu ustawy uchwalonej z inicjatywy obywatelskiej
zosta³o zakoñczone, ale prezydent bezpoœrednio
przed koñcem kadencji j¹ zawetowa³ b¹dŸ te¿
skierowa³ do rozpatrzenia przez Trybuna³ Konsty-
tucyjny. Takie sytuacje uwzglêdnia wspomniany
przeze mnie, dodany na wniosek pana senatora
Zientarskiego i zaakceptowany przez komisje,

ust. 4 w art. 4 nowelizowanej ustawy. Czyli prze-
pisy dotycz¹ce koniecznoœci rozpatrywania przez
Sejm nastêpnej i kolejnych kadencji wniosków
zg³oszonych przez obywateli stosuje siê równie¿
do ustaw, w odniesieniu do których Senat nie
podj¹³ stosownej uchwa³y, w odniesieniu do któ-
rych Senat uchwali³ poprawki albo odrzucenie,
a Sejm nie rozpatrzy³ uchwa³y Senatu, do ustawy,
któr¹ prezydent Rzeczypospolitej Polskiej z umo-
tywowanym wnioskiem przekaza³ Sejmowi do po-
nownego rozpatrzenia, a Sejm nie podj¹³ stoso-
wnej uchwa³y, jak równie¿ do ustawy, któr¹ pre-
zydent Rzeczypospolitej Polskiej zwróci³ Sejmowi
w celu usuniêcia niezgodnoœci z konstytucj¹,
a Sejm albo Senat nie podj¹³ stosownej uchwa³y,
albo Senat uchwali³ poprawki do uchwa³y Sejmu
w sprawie usuniêcia niezgodnoœci a Sejm nie roz-
patrzy³ uchwa³y Senatu. Jest to enumeratywnie
wyliczona lista ró¿nych okolicznoœci, które mog-
³yby dotkn¹æ obywatelski projekt inicjatywy usta-
wodawczej w momencie, kiedy on zosta³ ju¿ przez
Sejm uchwalony. Te ró¿ne okolicznoœci s¹ bardzo
precyzyjnie okreœlone.

Druga zmiana do projektu pierwotnego, zg³o-
szonego przez senatorów, dotyczy art. 13. W pier-
wotnym brzmienie ten artyku³ w ustawie z dnia
24 czerwca 1999 r. o wykonywaniu inicjatywy
ustawodawczej jest bezustêpowy. Poprawka
zmierza do tego, aby wprowadziæ pewne rygory
czasowe nie tylko do terminu ustalaj¹cego czas,
w którym powinno siê odbyæ pierwsze czytanie.
W ust. 2 tego artyku³u jest równie¿ mowa, ¿e je¿eli
projekt ustawy zosta³ skierowany przez Sejm do
komisji po pierwszym czytaniu, to jego drugie czy-
tanie przeprowadza siê w terminie szeœciu miesiê-
cy od daty tego skierowania. To jest nowy rygor
czasowy, którego nie ma w obowi¹zuj¹cej usta-
wie. W ust. 3 proponuje siê, aby trzecie czytanie
projektu ustawy przeprowadzane by³o niezw³ocz-
nie, chyba ¿e projekt ustawy zosta³ skierowany
przez Sejm do komisji. W takim wypadku trzecie
czytanie powinno siê przeprowadziæ w terminie
trzech miesiêcy od daty skierowania.

Intencj¹ wnioskodawców by³o to, aby projekt
inicjatywy ustawodawczej obywateli – inicjatywy,
która wymaga specjalnego wysi³ku, zorganizowa-
nia siê – po pierwszym czytaniu nie utkn¹³ w legis-
lacyjnej zamra¿arce. Ustawa wprowadza wiêc pe-
wien przymus, jeœli chodzi o dalszy tryb rozpatry-
wania tego projektu. Myœlê, ¿e jest to przejaw sza-
cunku wobec tego rodzaju aktywnoœci obywatel-
skiej. Tak to odbieram jako jedna z osób, które by-
³y podpisane pod projektem, tak równie¿ wynika
z naszej debaty w czasie posiedzenia komisji.

Panie i Panowie Senatorowie, zgodnie z na³o¿o-
nym na mnie przez po³¹czone komisje obowi¹z-
kiem, chcia³bym wnosiæ, aby Senat przyj¹³ jedno-
lity projekt ustawy w takim brzmieniu, jaki pro-
ponuj¹ po³¹czone komisje w druku nr 121S. Pa-
nie Marsza³ku, Wysoka Izbo, dziêkujê bardzo.
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Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Zgodnie z art. 81 ust. 2 Regulaminu Senatu se-

natorowie mog¹ zg³aszaæ trwaj¹ce nie d³u¿ej ni¿
minutê zapytania do sprawozdawcy komisji,
w zwi¹zku z przedstawionym sprawozdaniem
oraz do upowa¿nionego przedstawiciela wniosko-
dawców.

Przypominam, ¿e wnioskodawcy upowa¿nili
do ich reprezentowania senatora Piotra Zientar-
skiego.

Czy ktoœ z pañstwa senatorów chcia³by zadaæ
pytanie? Nie widzê chêtnych.

Otwieram dyskusjê.
Jednoczeœnie przekazujê prowadzenie obrad.
(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza³ek

Krystyna Bochenek)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Jako jedyny zapisa³ siê pan senator Zientarski.
Proszê uprzejmie.

Senator Piotr Zientarski:
Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo!
Tak jak przed chwil¹ s³yszeliœmy, mam za-

szczyt reprezentowaæ wnioskodawców tego pro-
jektu zmiany ustawy. Chodzi przede wszystkim,
proszê pañstwa, o szacunek dla obywateli, którzy
maj¹ zagwarantowane konstytucyjnie prawo ini-
cjatywy ustawodawczej. Poprzez zebranie mini-
mum sto tysiêcy podpisów obywatele ci maj¹ pra-
wo, a¿eby ich inicjatywa zosta³a rozpoznana przez
Sejm i Senat, czyli przez parlament.

Niestety, z doœwiadczeñ miêdzy innymi z mo-
jego okrêgu wyniknê³y wnioski, które uzasadni³y
w³aœnie wprowadzenie tych zmian. Kierowaliœ-
my pisma miêdzy innymi do rzecznika praw oby-
watelskich. I rzecznik praw obywatelskich, a
równie¿ konstytucjonalista, pan doktor Piotrow-
ski oraz minister spraw wewnêtrznych, wszyscy
w³aœciwie, do których instytucji siê zwracaliœmy,
popierali i uwa¿ali, ¿e taki projekt jest konieczny.
Przytoczê to, co powiedzia³ pan doktor Piotrow-
ski: projektowana nowelizacja s³u¿y zatem urze-
czywistnieniu konstytucyjnej zasady spo³eczeñ-
stwa obywatelskiego, poniewa¿ sprzyja urealnie-
niu obywatelskiego prawa do inicjatywy ustawo-
dawczej. Chodzi o to urealnienie prawa, ureal-
nienie tej mo¿liwoœci.

My w tej nowelizacji nie ³amiemy ¿adnych za-
sad przyjêtych uprzednio w ustawie, bo ustawa
³amie zasadê dyskontynuacji. Chodzi o to, ¿e
ustawodawca ju¿ wczeœniej widzia³ potrzebê kon-
tynuacji inicjatywy obywatelskiej i odró¿nienia jej
od inicjatyw, na przyk³ad, rz¹dowych. Przepis do-

tychczas obowi¹zuj¹cy mówi³, ¿e jeœli Sejm nie
zd¹¿y³ z rozpatrzeniem projektu w jednej kaden-
cji, to przechodzi³ on na nastêpn¹ kadencjê. Czyli
po drugiej kadencji takiej mo¿liwoœci ju¿ nie by³o;
ustawodawca nie przewidzia³, ¿e inicjatywa usta-
wodawcza obywateli mo¿e nie byæ rozpoznana,
w sensie zakoñczenia prac legislacyjnych,
w ci¹gu dwóch kadencji. Komitet obywatelskiej
inicjatywy dosta³ wiêc odpowiedŸ od marsza³ka,
¿e skoro up³ynê³y ju¿ dwie kadencje, to nie ma
mo¿liwoœci prze³o¿enia prac nad projektem na
trzeci¹ kadencjê. I st¹d te¿ jest ten projekt usta-
wy. Mog¹ bowiem byæ ró¿ne sytuacje. Mog¹ byæ
skrócone kadencje, mog¹ na przyk³ad trwaæ pó³
roku, rok; ró¿nie mo¿e byæ. Chodzi o to, ¿eby nie
by³o ograniczonej liczby kadencji.

Ale chodzi równie¿ o to, ¿eby inicjatywa obywa-
telska by³a rozpoznana w jakimœ rozs¹dnym ter-
minie, ¿eby ona by³a aktualna. Bardzo czêsto
przecie¿ up³yw czasu powoduje dezaktualizacjê
danej inicjatywy. I tu te¿ ustawa dawa³a do tej po-
ry pewnego rodzaju, powiedzia³bym, prerogatywê
czy pewne uprawnienie dodatkowe dla Sejmu, po-
niewa¿ by³a mowa o tym, ¿e pierwsze czytanie ta-
kiej inicjatywy ma siê odbyæ w terminie trzech
miesiêcy, jeœli po raz pierwszy wp³ynie do Sejmu.
I na tym koniec. Powstawa³a taka sytuacja, ¿e rze-
czywiœcie w tych pierwszych trzech miesi¹cach
by³o pierwsze czytanie, a póŸniej nie by³o nic. Ma-
³o tego, w tamtej ustawie, co te¿ poprawiliœmy
w obecnej, by³a mowa, ¿e jeœli projekt zostanie
przeniesiony na drug¹ kadencjê, to Sejm ma siê
nim zaj¹æ w ci¹gu szeœciu miesiêcy. Wczeœniej
mia³y byæ trzy, póŸniej szeœæ. To te¿ ujednoliciliœ-
my, ¿eby obowi¹zywa³ termin trzech miesiêcy.
Mo¿na by powiedzieæ, ¿e by³yby okolicznoœci uza-
sadniaj¹ce skrócenie terminu, przecie¿ by³yby ju¿
opinie itd., tu zaœ ustalono zupe³nie odwrotnie
– szeœæ miesiêcy. Nie wiadomo, z jakich powodów.

No i oczywiœcie nie by³o okreœlonego ostatecz-
nego terminu, który tu wprowadzamy – szeœæ
miesiêcy od skierowania. Chodzi o to, ¿eby rze-
czywiœcie to drugie i trzecie czytanie mog³y dojœæ
do skutku i ¿eby ta inicjatywa obywatelska, jak
ju¿ powiedzia³em na wstêpie, by³a realna, by³a
rozpoznana. I ¿eby te sto piêædziesi¹t tysiêcy
podpisów – akurat taka sytuacja mia³a miejsce,
ale jest jeszcze kilka innych – nie zosta³o wrzuco-
nych do kosza, a ci obywatele nie czuli siê po pro-
stu w tym sensie zlekcewa¿eni, ¿e ich inicjatywa
nie mia³a szansy rozpoznania. St¹d nasz projekt.

Bior¹c pod uwagê, tak jak powiedzia³ sprawo-
zdawca, pan senator Wyrowiñski, sugestie kon-
stytucjonalisty, wycofaliœmy siê z propozycji,
a¿eby ta ustawa dzia³a³a wstecz. W zwi¹zku
z tym takiego zarzutu nie ma. Ona bêdzie dzia³a-
³a w przysz³oœci. Wprowadzono te¿ poprawki,
o których pan senator mówi³, dotycz¹ce sytua-
cji, w których na przyk³ad Senat jeszcze nie
zd¹¿y³ podj¹æ uchwa³y, a Sejm j¹ podj¹³; szcze-
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gó³owo referowa³ to tutaj pan senator sprawo-
zdawca. Dlatego te¿ w imieniu wnioskodawców
uprzejmie proszê o poparcie tego projektu. Dziê-
kujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Bardzo dziêkujê, Panie Senatorze.
Czy ktoœ jeszcze z pañstwa zechce zabraæ g³os

w dyskusji? Nie widzê.
Zamykam dyskusjê.
Czy s¹ wnioski o charakterze legislacyjnym,

Panie Senatorze? Nie ma.
Przypominam, ¿e zgodnie z art. 81 ust. 3 Regu-

laminu Senatu drugie czytanie… Aha, nie ma
wniosków.

Przepraszam, przejê³am prowadzenie po panu
senatorze Romaszewskim…

Informujê, ¿e w trakcie dyskusji nie zosta³ z³o-
¿ony wniosek przeciwny do wniosku przedstawio-
nego przez komisjê w sprawozdaniu, a wiêc teraz,
zgodnie z art. 81 ust. 5 Regulaminu Senatu, Se-
nat móg³by przyst¹piæ do trzeciego czytania pro-
jektu ustawy. To trzecie czytanie objê³oby jedynie
g³osowanie nad przedstawionym projektem.

Informujê pañstwa, ¿e g³osowanie to przepro-
wadzimy razem z g³osowaniami nad pozosta³ymi
punktami porz¹dku obrad.

Szanowni Pañstwo, og³oszê zaraz przerwê do
godziny 16.30, przedtem jednak komunikaty.

Senator Sekretarz
Andrzej Szewiñski:

Bezpoœrednio po og³oszeniu przerwy w obra-
dach w sali nr 217 odbêdzie siê wspólne posie-
dzenie Komisji Gospodarki Narodowej, Komisji
Obrony Narodowej i Komisji Samorz¹du Teryto-
rialnego i Administracji Pañstwowej w sprawie
rozpatrzenia wniosku do ustawy o zmianie usta-
wy o gospodarowaniu niektórymi sk³adnikami
mienia Skarbu Pañstwa oraz Agencji Mienia
Wojskowego oraz o zmianie niektórych innych
ustaw.

Nastêpnie w tej samej sali odbêdzie siê wspólne
posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej i Ko-
misji Samorz¹du Terytorialnego i Administracji
Pañstwowej w sprawie rozpatrzenia wniosków do
ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji i pry-
watyzacji oraz niektórych innych ustaw.

Potem w tej samej sali odbêdzie siê posiedzenie
Komisji Gospodarki Narodowej w sprawie rozpa-
trzenia wniosków do projektu ustawy o zmianie
ustawy o rachunkowoœci.

Posiedzenie Komisji Kultury i Œrodków Przeka-
zu w sprawie rozpatrzenia wniosków do sprawo-

zdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dzia-
³alnoœci w 2007 r. wraz z informacj¹ o podstawo-
wych problemach radiofonii i telewizji w 2007 r.
odbêdzie siê w dniu dzisiejszym, bezpoœrednio po
og³oszeniu przerwy w sali nr 182. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Panie i Panowie Senatorowie! Szanowni Pañstwo!

Og³aszam przerwê w obradach do godziny 16.30.
(G³os z sali: Jeszcze jeden komunikat.)
Jeszcze jeden komunikat...

Senator Sekretarz
Andrzej Szewiñski:
Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Œro-

dowiska odbêdzie siê w dniu 3 lipca w sali nr 182
o godzinie 10.00. W porz¹dku obrad jest rozpa-
trzenie ustawy o zmianie ustawy o ubezpiecze-
niach upraw rolnych i zwierz¹t gospodarskich,
druk senacki nr 192, druki sejmowe nr 646, 647,
647A. Dziêkujê.

(Przerwa w obradach od godziny 13 minut 40
do godziny 16 minut 30)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Wznawiam obrady.
Proszê o zajmowanie miejsc.
Jak rozumiem, s¹ dwa wnioski do porz¹dku

dziennego, mianowicie pana senatora Zientar-
skiego i pana senatora Kwiatkowskiego.

Proszê bardzo, senator Zientarski.

Senator Piotr Zientarski:
Panie Marsza³ku, zgodnie z art. 48 ust. 2 pkt 8

Regulaminu Senatu, zg³aszam wniosek o uzu-
pe³nienie punktu: zmiany w sk³adzie komisji se-
nackich.

Informujê, ¿e Komisja Regulaminowa, Etyki
i Spraw Senatorskich w przerwie w obradach od-
by³a posiedzenie i przedstawi³a projekt uchwa³y
w sprawie zmian w sk³adzie komisji senackich,
zawarty w druku nr 193.

Wobec tego proszê o rozszerzenie punktu dwu-
dziestego trzeciego i rozpatrzenie drugiego wnios-
ku komisji w tej sprawie.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Czy ktoœ zg³asza sprzeciw?
Skoro nie ma sprzeciwu, to w³¹czamy to jako

punkt dwudziesty trzeci.
Pan senator Kwiatkowski. Proszê bardzo.
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Senator Krzysztof Kwiatkowski:

Panie Marsza³ku! Szanowni Pañstwo!
Zgodnie z art. 48 ust. 2 pkt 8 Regulaminu Se-

natu wnoszê o uzupe³nienie porz¹dku obrad
o punkt: trzecie czytanie projektu ustawy o skut-
kach wygaœniêcia praw rzeczowych na nierucho-
moœciach, które wesz³y w granice Rzeczypospoli-
tej Polskiej po II Wojnie Œwiatowej, ujawnieniu
w ksiêgach wieczystych prawa w³asnoœci Skarbu
Pañstwa oraz o zmianie ustawy – Przepisy wpro-
wadzaj¹ce kodeks cywilny oraz ustawy o ksiêgach
wieczystych i hipotece; i rozpatrzenie go jako pun-
ktu dwudziestego czwartego porz¹dku obrad.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Czy ktoœ z pañstwa zg³asza sprzeciw? Nie ma

sprzeciwu.
Wobec tego zostaje to zaakceptowane jako

dwudziesty czwarty punkt porz¹dku obrad.
Dziêkujê bardzo.
Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu

dwudziestego trzeciego porz¹dku obrad: zmia-
ny w sk³adzie komisji senackich.

Przypominam, ¿e wnioski Komisji Regulami-
nowej, Etyki i Spraw Senatorskich w tej sprawie
s¹ zawarte w drukach nr 181 i nr 193.

Proszê sprawozdawcê Komisji Regulaminowej,
Etyki i Spraw Senatorskich, senatora Piotra Zien-
tarskiego, o zabranie g³osu i przedstawienie
wniosków komisji.

Senator Piotr Zientarski:
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Pozwolê sobie w imieniu Komisji Regulamino-

wej, Etyki i Spraw Senatorskich przedstawiæ Wy-
sokiemu Senatowi dwie propozycje uchwa³.

Pierwsza brzmi nastêpuj¹co: w sprawie zmian
w sk³adzie komisji senackich.

„Senat Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie
art. 13 ust. 2 Regulaminu Senatu, odwo³uje sena-
tora Andrzeja Persona z Komisji Regulaminowej,
Etyki i Spraw Senatorskich oraz wybiera senatora
Andrzeja Persona do Komisji Kultury i Œrodków
Przekazu. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem pod-
jêcia.”

Jest to wykonanie woli pana senatora Andrzeja
Persona.

I druga uchwa³a, albowiem w wyniku wygra-
nych wyborów uzupe³niaj¹cych do Senatu
i przyjêcia œlubowania przez pana senatora Sta-
nis³awa Zaj¹ca, pan senator Stanis³aw Zaj¹c.
zgodnie z regulaminem, zg³osi³ akces do dwóch
komisji, do Komisji Obrony Narodowej oraz do
komisji spraw emigracji. W zwi¹zku z tym jest

projekt komisji regulaminowej, który pozwolê so-
bie odczytaæ.

„Senat Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie
art. 13 ust. 2 Regulaminu Senatu, wybiera sena-
tora Stanis³awa Zaj¹ca do Komisji Obrony Naro-
dowej oraz Komisji Spraw Emigracji i £¹cznoœci
z Polakami za Granic¹”.

Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Czy s¹ jakieœ pytania w tej sprawie?
Skoro nie ma, to przystêpujemy do g³osowania

nad przedstawionym przez Komisjê Regulamino-
w¹, Etyki i Spraw Senatorskich projektem
uchwa³y w sprawie zmian w sk³adzie komisji se-
nackich, zawartym w druku nr 181. Chodzi
o przejœcie senatora Persona do komisji kultury.

Proszê nacisn¹æ przycisk „obecny”.
Kto z pañstwa jest za? Proszê nacisn¹æ przy-

cisk „za” i podnieœæ rêkê.
Kto jest przeciw? „Przeciw” i podnieœæ rêkê.
Kto wstrzyma³ siê od g³osu? „Wstrzymujê siê”

i podnieœæ rêkê.
Na 81 obecnych senatorów 80 g³osowa³o za,

1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowanie nr 3)
Przechodzimy do uchwa³y przed³o¿onej przez

komisjê regulaminow¹ w druku nr 193, doty-
cz¹cej przyjêcia senatora Zaj¹ca do Komisji Obro-
ny Narodowej oraz Komisji Spraw Emigracji
i £¹cznoœci z Polakami za Granic¹.

Proszê nacisn¹æ przycisk „obecny”.
Kto z pañstwa jest za? Proszê nacisn¹æ przy-

cisk „za” i podnieœæ rêkê.
Kto jest przeciw? „Przeciw” i podnieœæ rêkê.
Kto wstrzyma³ siê od g³osu? „Wstrzymujê siê”i

podnieœæ rêkê.
Na 81 obecnych senatorów wszyscy byli za.

(G³osowanie nr 4)
Dziêkujê bardzo.
Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu

dwudziestego czwartego porz¹dku obrad: trze-
cie czytanie projektu ustawy o skutkach wygaœ-
niêcia praw rzeczowych na nieruchomoœciach,
które wesz³y w granice Rzeczypospolitej Polskiej
po II Wojnie Œwiatowej, ujawnieniu w ksiêgach
wieczystych prawa w³asnoœci Skarbu Pañstwa
oraz o zmianie ustawy – Przepisy wprowadzaj¹ce
kodeks cywilny oraz ustawy o ksiêgach wieczy-
stych i hipotece.

Przypominam, ¿e drugie czytanie tego projektu
odby³o siê na czternastym posiedzeniu Senatu
w dniu 25 czerwca 2008 r.

Przypominam te¿, ¿e Senat po przeprowadzo-
nej dyskusji skierowa³ projekt ustawy do Komisji
Ustawodawczej, Komisji Gospodarki Narodowej
oraz Komisji Samorz¹du Terytorialnego i Admini-
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stracji Pañstwowej w celu ustosunkowania siê do
zg³oszonych w toku dyskusji wniosków.

Komisje na wspólnym posiedzeniu w dniu
25 czerwca 2008 r. rozpatrzy³y projekt ustawy
i przygotowa³y dodatkowe sprawozdanie po³¹czo-
nych komisji w tej sprawie.

Przypominam, ¿e sprawozdanie to zawarte jest
w druku nr 131X.

Przypominam ponadto, ¿e zgodnie z art. 82
ust. 1 Regulaminu Senatu, trzecie czytanie pro-
jektu ustawy obejmuje: po pierwsze, przedstawie-
nie Senatowi dodatkowego sprawozdania komisji
o projekcie, i po drugie, g³osowanie.

Proszê sprawozdawcê Komisji Ustawodawczej,
Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Sa-
morz¹du Terytorialnego i Administracji Pañstwo-
wej, senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego, o za-
branie g³osu i przedstawienie dodatkowego spra-
wozdania. Proszê bardzo.

Senator Krzysztof Kwiatkowski:
Komisja Ustawodawcza, Komisja Gospodarki

Narodowej oraz Komisja Samorz¹du Terytorial-
nego i Administracji Pañstwowej na wspólnym
posiedzeniu rozpatrzy³y wnioski pana senatora
Andrzejewskiego do projektu ustawy o skutkach
wygaœniêcia praw rzeczowych na nieruchomo-
œciach, które wesz³y w granice Rzeczypospolitej
Polskiej po II Wojnie Œwiatowej, ujawnieniu
w ksiêgach wieczystych prawa w³asnoœci Skarbu
Pañstwa oraz o zmianie ustawy – Przepisy wpro-
wadzaj¹ce kodeks cywilny oraz ustawy o ksiêgach
wieczystych i hipotece.

Poprawki pana senatora Andrzejewskiego doty-
czy³y: poprawka pierwsza – skreœlenia przepisu
nak³adaj¹cego na organy gospodaruj¹ce nieru-
chomoœciami obowi¹zek ujawnienia rzeczywistego
stanu prawnego w ksiêgach wieczystych, nieaktu-
alnego z powodu wejœcia w ¿ycie ustawy o ujawnie-
niu w ksiêgach wieczystych prawa w³asnoœci nie-
ruchomoœci Skarbu Pañstwa oraz jednostek sa-
morz¹du terytorialnego; poprawka druga – po-
wi¹zania zadania zak³adania nowych ksi¹g wie-
czystych z realizacj¹ obowi¹zków wynikaj¹cych
z ustawy o ujawnieniu w ksiêgach wieczystych
prawa w³asnoœci nieruchomoœci Skarbu Pañstwa
oraz jednostek samorz¹du terytorialnego.

Po wspólnym posiedzeniu komisje wnosz¹
o odrzucenie poprawek.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Przypominam, ¿e zgodnie z art. 52 ust. 6 w zwi¹z-

ku z art. 82 ust. 2 Regulaminu Senatu po przerwie
g³os mog¹ zabraæ sprawozdawcy i wnioskodawcy.

Czy ktoœ z pañstwa senatorów chce zabraæ g³os?
Wnioskodawc¹ by³ senator Andrzejewski, jak

rozumiem.
(G³os z sali: Nie ma.)
Senatora Andrzejewskiego nie ma. W zwi¹zku

z tym przechodzimy dalej.
Zgodnie z art. 82 ust. 3 Regulaminu Senatu,

przed przyst¹pieniem do g³osowania senatorowie
mog¹ zg³aszaæ trwaj¹ce nie d³u¿ej ni¿ minutê za-
pytania do sprawozdawców i wnioskodawców
w zwi¹zku z przedstawionym dodatkowym spra-
wozdaniem.

Czy ktoœ z pañstwa senatorów chce zadaæ takie
pytanie? Nie.

Wobec tego przystêpujemy do g³osowania
w sprawie projektu ustawy o skutkach wygaœniê-
cia praw rzeczowych na nieruchomoœciach, które
wesz³y w granice Rzeczypospolitej Polskiej po
II Wojnie Œwiatowej, ujawnieniu w ksiêgach wie-
czystych prawa w³asnoœci Skarbu Pañstwa oraz
o zmianie ustawy – Przepisy wprowadzaj¹ce ko-
deks cywilny oraz ustawy o ksiêgach wieczystych
i hipotece.

Informujê, ¿e zgodnie z art. 82 ust. 6 Regulami-
nu Senatu, w pierwszej kolejnoœci zostanie prze-
prowadzone g³osowanie nad wnioskiem o odrzu-
cenie projektu ustawy, a nastêpnie, w przypadku
odrzucenia tego wniosku, nad poprawkami do po-
szczególnych artyku³ów lub ustêpów wed³ug ko-
lejnoœci przepisów projektu.

Przystêpujemy do g³osowania nad wnioskiem Ko-
misji Ustawodawczej, Komisji Gospodarki Narodo-
wej oraz Komisji Samorz¹du Terytorialnego i Admi-
nistracjiPañstwowejoodrzucenieprojektuustawy.

Proszê o naciœniêcie przycisku „obecnoœci”.
Kto z pañstwa senatorów jest za przyjêciem

przedstawionego wniosku? Proszê o naciœniêcie
przycisku „za” i podniesienie rêki.

Kto jest przeciw? Proszê o naciœniêcie przycis-
ku „przeciw” i podniesienie rêki.

Kto wstrzyma³ siê od g³osu? Proszê o naciœniê-
cie przycisku „wstrzymujê siê” i podniesienie rêki.

Proszê o podanie wyników g³osowania.
Na 83 obecnych senatorów 52 g³osowa³o za od-

rzuceniem, 31 – przeciw, nikt nie wstrzyma³ siê od
g³osu. (G³osowanie nr 5)

Wobec przyjêcia wniosku o odrzucenie projek-
tu ustawy… Nie, przepraszam.

Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-
nat odrzuci³ projekt ustawy o skutkach wygaœniê-
cia praw rzeczowych na nieruchomoœciach, które
wesz³y w granice Rzeczypospolitej Polskiej po
II Wojnie Œwiatowej, ujawnieniu w ksiêgach wie-
czystych prawa w³asnoœci Skarbu Pañstwa oraz
o zmianie ustawy – Przepisy wprowadzaj¹ce ko-
deks cywilny oraz ustawy o ksiêgach wieczystych
i hipotece i tym samym zakoñczy³ postêpowanie
w tej sprawie.

Powracamy do rozpatrywania punktu pier-
wszego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
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w sprawie ustawy o ratyfikacji Porozumienia
o Miêdzynarodowym Programie Energetycznym,
sporz¹dzonego w Pary¿u dnia 18 listopada
1974 r., ze zmianami z dnia 30 listopada 2007 r.

Przypominam, ¿e debata nad rozpatrywan¹
ustaw¹ zosta³a zakoñczona i obecnie mo¿emy
przyst¹piæ do g³osowania w sprawie tej usta-
wy.

Przystêpujemy do g³osowania w sprawie usta-
wy o ratyfikacji Porozumienia o Miêdzynarodo-
wym Programie Energetycznym, sporz¹dzonego
w Pary¿u dnia 18 listopada 1974 r., ze zmianami
z dnia 30 listopada 2007 r.

Przypominam, ¿e Komisja Gospodarki Narodo-
wej oraz Komisja Spraw Zagranicznych przedsta-
wi³y jednobrzmi¹ce projekty uchwa³, w których
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? Proszê o na-
ciœniêcie przycisku „za” i podniesienie rêki.

Kto jest przeciw? Przycisk „przeciw” i podnie-
sienie rêki.

Kto wstrzymuje siê od g³osu? Odpowiednio
przycisk „wstrzymujê siê” i podniesienie rêki.

Proszê o podanie wyników g³osowania.
Na 83 obecnych senatorów wszyscy g³osowali

za. (G³osowanie nr 6)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-

nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o ratyfikacji
Porozumienia o Miêdzynarodowym Programie
Energetycznym, sporz¹dzonego w Pary¿u dnia
18 listopada 1974 r., ze zmianami z dnia 30 listo-
pada 2007 r.

Powracamy do rozpatrywania punktu dru-
giego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o ratyfikacji Aktu genewskiego
Porozumienia haskiego w sprawie miêdzynarodo-
wej rejestracji wzorów przemys³owych, przyjêtego
w Genewie dnia 2 lipca 1999 r.

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 ratyfikacji Aktu genewskiego Porozumienia
haskiego w sprawie miêdzynarodowej rejestracji
wzorów przemys³owych, przyjêtego w Genewie
dnia 2 lipca 1999 r.

Przypominam, ¿e Komisja Spraw Zagranicz-
nych oraz Komisja Gospodarki Narodowej
przedstawi³y jednobrzmi¹ce projekty uchwa³,
w których wnosz¹ o przyjêcie tej ustawy bez po-
prawek.

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? Proszê o na-
ciœniêcie przycisku „za” i podniesienie rêki.

Kto jest przeciw? Przycisk „przeciw” i podnie-
sienie rêki.

Kto wstrzyma³ siê od g³osu? Odpowiednio
„wstrzymujê siê” i podniesienie rêki.

Proszê o podanie wyników g³osowania.
Na 83 obecnych senatorów 82 g³osowa³o za,

1 nie g³osowa³. (G³osowanie nr 7)
A by³ to Romaszewski. Przepraszam.
(Weso³oœæ na sali)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-

nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o ratyfikacji
Aktu genewskiego Porozumienia haskiego
w sprawie miêdzynarodowej rejestracji wzorów
przemys³owych, przyjêtego w Genewie dnia 2 lip-
ca 1999 r.

Powracamy do rozpatrywania punktu trze-
ciego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o ratyfikacji Traktatu singa-
purskiego o prawie znaków towarowych i regula-
minu do Traktatu singapurskiego o prawie zna-
ków towarowych, przyjêtych w Singapurze dnia
27 marca 2006 r.

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 ratyfikacji Traktatu singapurskiego o prawie
znaków towarowych i regulaminu do Traktatu
singapurskiego o prawie znaków towarowych,
przyjêtych w Singapurze dnia 27 marca 2006 r.

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.

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? Proszê o na-
ciœniêcie przycisku „za” i podniesienie rêki.

Kto jest przeciw? Przycisk „przeciw” i podnie-
sienie rêki.

Kto wstrzyma³ siê od g³osu? „Wstrzymujê siê”
i podniesienie rêki.

Proszê o podanie wyników g³osowania.
Na 83 obecnych senatorów wszyscy g³osowali

za. (G³osowanie nr 8)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-

nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o ratyfikacji
Traktatu singapurskiego o prawie znaków towa-
rowych i regulaminu do Traktatu singapurskiego
o prawie znaków towarowych, przyjêtych w Sin-
gapurze dnia 27 marca 2006 r.

Powracamy do rozpatrywania punktu
czwartego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o transporcie
kolejowym.
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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 transporcie kolejowym.

Przypominam, ¿e Komisja Gospodarki Narodo-
wej przedstawi³a projekt uchwa³y, w którym wno-
si o wprowadzenie poprawek do ustawy – druk se-
nacki nr 152A.

Zgodnie z art. 54 ust. 1 Regulaminu Senatu za
chwilê przeprowadzimy kolejne g³osowania nad
przedstawionymi poprawkami, a nastêpnie – nad
podjêciem uchwa³y w ca³oœci, ze zmianami wyni-
kaj¹cymi z przyjêtych poprawek.

Przystêpujemy do g³osowania nad przedsta-
wionymi przez komisjê poprawkami.

Poprawka pierwsza doprecyzowuje, ¿e prze-
pisy umowy zawartej miêdzy Wspólnot¹ Kolei
Europejskich a Europejsk¹ Federacj¹ Praco-
wników Transportu stosuje siê tak¿e do czasu
pracy pracowników kolei wykonuj¹cych intero-
peracyjne us³ugi transgraniczne w ramach re-
gionalnych transgranicznych przewozów pasa-
¿erskich, transgranicznych przewozów towaro-
wych w odleg³oœci nie wiêkszej ni¿ piêtnaœcie ki-
lometrów od granicy oraz przewozów miêdzy
granicznymi stacjami kolejowymi: Rzepin, Tup-
lice, Zebrzydowice.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za przyjêciem poprawki? Przycisk „za”

i podniesienie rêki.
Kto jest przeciw? Przycisk „przeciw” i podnie-

sienie rêki.
Kto siê wstrzymuje od g³osu? Przycisk „wstrzy-

mujê siê” i podniesienie rêki.
Proszê o podanie wyników.
Na 83 obecnych senatorów 83 popar³o popraw-

kê. (G³osowanie nr 9)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka druga wskazuje, ¿e przepisy umowy

zawartej miêdzy Wspólnot¹ Kolei Europejskich
a Europejsk¹ Federacj¹ Pracowników Transpor-
tu stosuje siê równie¿ do czasu pracy pracowni-
ków kolei wykonuj¹cych interoperacyjne us³ugi
transgraniczne w poci¹gach na trasach trans-
granicznych, które zaczynaj¹ i koñcz¹ bieg na te-
rytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a korzystaj¹
z infrastruktury kolejowej innego pañstwa obce-
go, nie zatrzymuj¹c siê na jego terytorium.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za? Przycisk „za” i podniesie-

nie rêki.
Kto jest przeciw? Przycisk „przeciw” i podnie-

sienie rêki.
Kto siê wstrzyma³ od g³osu? Przycisk „wstrzy-

mujê siê” i podniesienie rêki.
Na 83 obecnych senatorów 83 popar³o popraw-

kê. (G³osowanie nr 10)

Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka trzecia uœciœla, ¿e w sprawach ure-

gulowanych w umowie zawartej miêdzy Wspólno-
t¹ Kolei Europejskich a Europejsk¹ Federacj¹
Pracowników Transportu nie stosuje siê przepi-
sów kodeksu pracy, chyba ¿e przepisy kodeksu s¹
korzystniejsze dla pracownika.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za? Przycisk „za” i podniesie-

nie rêki.
Kto jest przeciw? Przycisk „przeciw” i podnie-

sienie rêki.
Kto siê wstrzyma³ od g³osu? Przycisk „wstrzy-

mujê siê” i podniesienie rêki.
Na 82 obecnych senatorów 82 popar³o popraw-

kê. (G³osowanie nr 11)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Przystêpujemy do g³osowania nad podjêciem

uchwa³y w sprawie ustawy o zmianie ustawy
o transporcie kolejowym w ca³oœci, ze zmianami
wynikaj¹cymi z przyjêtych poprawek.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa senatorów jest za podjêciem

uchwa³y? Proszê o naciœniêcie przycisku „za”
i podniesienie rêki.

Kto jest przeciw? Przycisk „przeciw” i podnie-
sienie rêki.

Kto siê wstrzyma³? Proszê o naciœniêcie przy-
cisku „wstrzymujê siê” i podniesienie rêki.

Proszê o podanie wyników g³osowania.
Na 82 obecnych senatorów 82 g³osowa³o za.

(G³osowanie nr 12)
Panie i Panowie Senatorowie, w zwi¹zku z podjê-

ciem uchwa³y w sprawie ustawy o zmianie ustawy o
transporcie kolejowym przypominam senatorowi
sprawozdawcy Stanis³awowi Kogutowi o obowi¹z-
ku reprezentowania Senatu w toku rozpatrywania
uchwa³ Senatu przez komisje sejmowe.

Powracamy do rozpatrywania punktu
pi¹tego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o informaty-
zacji dzia³alnoœci podmiotów realizuj¹cych zada-
nia publiczne.

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 informatyzacji dzia³alnoœci
podmiotów realizuj¹cych zadania publiczne.

Przypominam, ¿e Komisja Gospodarki Narodo-
wej przedstawi³a projekt uchwa³y, w którym wno-
si³a o przyjêcie tej ustawy bez poprawek.

Przystêpujemy do g³osowania nad przedsta-
wionym przez komisjê projektem uchwa³y.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za przyjêciem przedsta-

wionego projektu? Proszê o naciœniêcie przy-
cisku „za”i podniesienie rêki.

Kto jest przeciw? Przycisk „przeciw” i podniesienie
rêki.
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Kto siê wstrzymuje od g³osu? Przycisk „wstrzy-
mujê siê” i podniesienie rêki.

Proszê o podanie wyników g³osowania.
Na 83 obecnych senatorów 81 g³osowa³o za, 2

wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 13)
Wobec wyników glosowania stwierdzam, ¿e

Senat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zmianie
ustawy o informatyzacji dzia³alnoœci podmiotów
realizuj¹cych zadania publiczne.

Powracamy do rozpatrywania punktu szó-
stego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku od
towarów i us³ug.

Przypominam, ¿e debata nad rozpatrywan¹
ustaw¹ zosta³a zakoñczona i obecnie mo¿emy
przyst¹piæ do g³osowania w sprawie tej ustawy.

Przystêpujemy do g³osowania w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o podatku od towarów i us³ug.

Przypominam, ¿e Komisja Gospodarki Narodo-
wej przedstawi³a projekt uchwa³y, w którym wno-
si³a o przyjêcie tej ustawy bez poprawek.

Przystêpujemy do g³osowania nad przedsta-
wionym przez komisjê projektem uchwa³y.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa senatorów jest za przyjêciem

przedstawionego projektu uchwa³y? Proszê o na-
ciœniêcie przycisku „za” i podniesienie rêki.

Kto jest temu przeciwny? Przycisk „przeciw” i
podniesienie rêki.

Kto siê wstrzymuje od g³osu? Przycisk „wstrzy-
mujê siê” i podniesienie rêki.

Na 83 obecnych senatorów wszyscy poparli
przed³o¿ony projekt. (G³osowanie nr 14)

Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-
nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zmianie
ustawy o podatku od towarów i us³ug.

Powracamy do rozpatrywania punktu siód-
mego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o doradztwie
podatkowym.

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 doradztwie podatkowym.

Przypominam, ¿e Komisja Gospodarki Narodo-
wej przedstawi³a projekt uchwa³y, w którym wno-
si³a o przyjêcie tej ustawy bez poprawek.

Przystêpujemy do g³osowania nad przedsta-
wionym przez komisjê projektem uchwa³y.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za przyjêciem przedstawio-

nego projektu uchwa³y? Proszê o naciœniêcie
przycisku „za” i podniesienie rêki.

Kto jest przeciw? Przycisk „przeciw” i podnie-
sienie rêki.

Kto siê wstrzymuje od g³osu? Przycisk „wstrzy-
mujê siê” i podniesienie rêki.

Proszê o podanie wyników g³osowania.
Na 83 obecnych senatorów 83 g³osowa³o za.

(G³osowanie nr 15)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-

nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zmianie
ustawy o doradztwie podatkowym.

(Senator Marek Rocki: Panie Marsza³ku…)
Proszê bardzo.

Senator Marek Rocki:
W imieniu klubu Platformy Obywatelskiej

chcia³bym prosiæ o czterdzieœci piêæ minut prze-
rwy.

(G³osy z sali: Nie, nie!)
Mamy posiedzenie klubu, na którym bêd¹ do-

konywane wybory.
(SenatorDorotaArciszewska-Mielewczyk:Nie,nie.)
(Senator Mieczys³aw Augustyn: Musimy.)
(Senator Wojciech Skurkiewicz: Panie Mar-

sza³ku…)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Proszê bardzo…
(Senator Wojciech Skurkiewicz: Ale podczas

g³osowania nie mo¿na robiæ przerwy.)
Tak, podczas g³osowania, ale w tej chwili nie

ma g³osowania.
(G³os z sali: W czasie g³osowania nie ma

przerw.)
Nie, nie, nie przeszliœmy do nastêpnego pun-

ktu. Nie ma rady.
(Senator Piotr Zientarski: Miêdzy poszczególny-

mi g³osowaniami mo¿na.)
(Senator Wojciech Skurkiewicz: Panie Mar-

sza³ku, mo¿na?)
Proszê bardzo.

Senator Wojciech Skurkiewicz:
Szanowni Pañstwo, tutaj mamy w³aœnie tak¹

sprawê jak… (Oklaski)
Chcê pañstwu przypomnieæ sytuacjê sprzed

kilku tygodni, kiedy w sposób… ju¿ nie powiem
jaki, w ka¿dym razie wrêcz bardzo bezczelny, od-
mówiliœcie pañstwo nam…

(G³os z sali: Tak, odmówiono nam prawa do
przerwy.)

Szanowni Pañstwo, uderzcie siê w piersi! Jak
wy postêpujecie?!

(Poruszenie na sali)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Proszê pañstwa, og³aszam przerwê do godziny

17.45.

(Przerwa w obradach od godziny 16 minut 59
do godziny 17 minut 45)
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Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Wysoki Senacie, wznawiam obrady.
Senatorowie sekretarze zajêli miejsca.
Powracamy do rozpatrywania punktu siód-

mego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o doradztwie
podatkowym…

(G³osy z sali: To nie ten punkt! Teraz ósmy.)
A, przepraszam. Ju¿ siê wycofujê.
A wiêc: stanowisko Senatu w sprawie ustawy

o ratyfikacji decyzji Rady nr 2007/436/WE, Eu-
ratom z dnia 7 czerwca 2007 r. w sprawie systemu
zasobów w³asnych Wspólnot Europejskich.

Debata zosta³a zakoñczona, mo¿emy przy-
st¹piæ do g³osowania.

Przystêpujemy do g³osowania.
Komisja Spraw Zagranicznych oraz Komisja

Gospodarki Narodowej przedstawi³y jedno-
brzmi¹ce projekty uchwa³, w których wnosz¹
o przyjêcie ustawy bez poprawek.

Przystêpujemy do g³osowania.
Proszê, przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 73 obecnych 73 g³osowa³o za. (G³osowanie

nr 16)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-

nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o ratyfikacji
decyzji Rady nr 2007/436/WE, Euratom z dnia
7 czerwca 2007 r. w sprawie systemu zasobów
w³asnych Wspólnot Europejskich.

Powracamy do rozpatrywania punktu dzie-
wi¹tego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o swobodzie
dzia³alnoœci gospodarczej oraz o zmianie niektó-
rych innych ustaw.

Debata zosta³a zakoñczona, mo¿emy przy-
st¹piæ do g³osowania.

Przystêpujemy do g³osowania.
Komisja Gospodarki Narodowej przedstawi³a

projekt uchwa³y, w którym wnosi o wprowadzenie
poprawek do ustawy – jest to druk nr 172A.

Zgodnie ze zwyczajem najpierw g³osujemy nad
poprawkami, a potem nad uchwa³¹ w ca³oœci.

Przystêpujemy do g³osowania nad przedsta-
wionymi przez komisjê poprawkami.

Poprawka pierwsza zmierza do precyzyjnego
wskazania, jak¹ treœæ powinien mieæ wniosek
o wydanie interpretacji przepisów.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 77 obecnych wszyscy g³osowali za. (G³oso-

wanie nr 17)
Poprawka zosta³a przyjêta.

Nad poprawkami drug¹ i trzeci¹ nale¿y g³oso-
waæ ³¹cznie.

(G³osy z sali: I trzynast¹!)
A przepraszam, drug¹ i trzynast¹, tak jest. Tak,

nad drug¹ i trzynast¹ nale¿y g³osowaæ ³¹cznie.
Zmierzaj¹ one do tego, aby wniosek o wydanie in-
terpretacji przepisów sk³adany na podstawie
przepisów ustawy o swobodzie dzia³alnoœci go-
spodarczej oraz wniosek o wydanie interpretacji
przepisów prawa podatkowego sk³adany na pod-
stawie ustawy – Ordynacja podatkowa podlega³y
op³acie w wysokoœci 40 z³, a nie 75 z³.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 78 obecnych wszyscy g³osowali za. (G³oso-

wanie nr 18)
Poprawki zosta³y przyjête.
Poprawka trzecia dodaje do ustawy przepis

okreœlaj¹cy sposób uiszczania op³aty od wniosku
o wydanie interpretacji

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 78 obecnych wszyscy g³osowali za. (G³oso-

wanie nr 19)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka czwarta formu³uje odes³anie zawar-

te w przepisie w sposób zgodny z zasadami techni-
ki prawodawczej.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 78 obecnych wszyscy g³osowali za. (G³oso-

wanie nr 20)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka pi¹ta koreluje ustawê o swobodzie

dzia³alnoœci gospodarczej z przepisami ustawy
o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie insty-
tucji ochrony uzupe³niaj¹cej.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 78 obecnych wszyscy g³osowali za. (G³oso-

wanie nr 21)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Nad poprawkami szóst¹ i dziewi¹t¹ g³osujemy

³¹cznie. Poprawka szósta dodaje przepis okreœla-
j¹cy treœæ wniosku o wpis informacji o wznowie-
niu wykonywania dzia³alnoœci gospodarczej.
Konsekwencj¹ tej poprawki jest poprawka dzie-
wi¹ta.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
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Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 79 obecnych wszyscy g³osowali za. (G³oso-

wanie nr 22)
Poprawki zosta³y przyjête.
Nad poprawkami siódm¹ i dziesi¹t¹ g³osujemy

³¹cznie. Uzgadniaj¹ one zasadê, ¿e zawieszenie
wykonywania dzia³alnoœci gospodarczej mo¿e
trwaæ maksymalnie dwadzieœcia cztery miesi¹ce.
Ponadto poprawka siódma zmierza do zastosowa-
nia w zmienianym przepisie zasad techniki pra-
wodawczej dotycz¹cych struktury przepisu.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 79 senatorów 78 za, 1 wstrzyma³ siê od g³o-

su. (G³osowanie nr 23)
Poprawki zosta³y przyjête.
Poprawka ósma uœciœla przepis, wskazuj¹c je-

dnoznacznie, ¿e w zmienianych przepisach mowa
jest o rejestrze przedsiêbiorców w Krajowym Reje-
strze S¹dowym.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
79 senatorów, wszyscy za. (G³osowanie nr 24)
Poprawka przyjêta.
Poprawka jedenasta dokonuje korekty b³êdne-

go odes³ania.
Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
1 senator nie g³osowa³… A nie, przepraszam,

ju¿ wszystkich 79 senatorów g³osowa³o, 79 za.
(G³osowanie nr 25)

Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka dwunasta uwzglêdnia sformu³owa-

ny w ustawie o swobodzie dzia³alnoœci gospodar-
czej skrót dotycz¹cy numeru identyfikacji podat-
kowej NIP oraz precyzuje, ¿e w zmienianym prze-
pisie mowa jest o numerze w rejestrze przedsiê-
biorców.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
79 senatorów, wszyscy za. (G³osowanie nr 26)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka czternasta wskazuje precyzyjnie, ¿e

zawieszenie wykonywania dzia³alnoœci gospodar-
czej wywiera skutki prawne w zakresie ubezpie-
czeñ spo³ecznych od pierwszego dnia miesi¹ca

nastêpuj¹cego po miesi¹cu zg³oszenia zawiesze-
nia tej dzia³alnoœci.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
79 senatorów, wszyscy za. (G³osowanie nr 27)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka piêtnasta zmierza do uwzglêdnienia

w zmienianym przepisie faktu sformu³owania
w przepisach ogólnych ustawy definicji deklaracji
rozliczeniowej.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
79 senatorów, wszyscy za. (G³osowanie nr 28)
Poprawka przyjêta.
Poprawka szesnasta ma na celu zapewnienie

spójnoœci terminologicznej.
Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
80 senatorów… O, ju¿ 81, za 80, 1 nie g³osowa³.

(G³osowanie nr 29)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka siedemnasta wprowadza instytucjê

zawieszenia wykonywania dzia³alnoœci gospodar-
czej do przepisów dotycz¹cych ewidencji dzia³al-
noœci gospodarczej zawartych w ustawie – Prawo
dzia³alnoœci gospodarczej, które obowi¹zuj¹
w okresie przejœciowym, do czasu wejœcia w ¿ycie
przepisów w tym zakresie sformu³owanych
w ustawie o swobodzie dzia³alnoœci gospodarczej.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 82 senatorów wszyscy za. (G³osowanie

nr 30)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawki osiemnast¹ i dziewiêtnast¹ przeg³o-

sujemy ³¹cznie. Poprawka osiemnasta zmierza do
tego, aby przepisy dotycz¹ce ewidencji dzia³alnoœci
gospodarczej zawarte w ustawie o swobodzie dzia-
³alnoœci gospodarczej wesz³y w ¿ycie nie 1 paŸ-
dziernika 2008 r., ale 31 marca 2009 r. Konsek-
wencj¹ tej poprawki jest poprawka dziewiêtnasta.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 82 senatorów 81 za, 1 wstrzyma³ siê od g³osu.

(G³osowanie nr 31)
Poprawki zosta³y przyjête.
Proszê pañstwa, wobec przeg³osowania popra-

wek przystêpujemy do g³osowania nad podjêciem
uchwa³y w sprawie ustawy o zmianie ustawy
o swobodzie dzia³alnoœci gospodarczej oraz
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o zmianie niektórych innych ustaw w ca³oœci, ze
zmianami wynikaj¹cymi z przyjêtych poprawek.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
81 senatorów, wszyscy za. (G³osowanie

nr 32)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-

nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zmianie
ustawy o swobodzie dzia³alnoœci gospodarczej
oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Jednoczeœnie przypominam senatorowi spra-
wozdawcy, panu Tomaszowi Misiakowi, ¿eby nas
reprezentowa³ w Sejmie, w sejmowej komisji.

Dziêkujê bardzo.
Powracamy do rozpatrywania punktu dzie-

si¹tego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o organizacji
rynku mleka i przetworów mlecznych.

Debata zakoñczona, mo¿emy przyst¹piæ do
g³osowania.

Komisja Rolnictwa i Ochrony Œrodowiska
przedstawi³a projekt uchwa³y, w którym wnosi³a
o przyjêcie ustawy bez poprawek.

G³osujemy zatem.
Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
81 senatorów, wszyscy za. (G³osowanie nr 33)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-

nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zmianie
ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów
mlecznych.

Powracamy do rozpatrywania punktu jede-
nastego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o spo³eczno-
-zawodowych organizacjach rolników, ustawy
o zwi¹zkach zawodowych rolników indywidual-
nych oraz ustawy o izbach rolniczych.

Debata jest zakoñczona, przystêpujemy do g³o-
sowania.

Komisja Rolnictwa i Ochrony Œrodowiska
przedstawi³a projekt uchwa³y, w którym wnosi³a
o przyjêcie ustawy bez poprawek.

Zatem przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 82 senatorów wszyscy g³osowali za. (G³oso-

wanie nr 34)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Senat

podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zmianie ustawy
o spo³eczno-zawodowych organizacjach rolników,
ustawy o zwi¹zkach zawodowych rolników indywi-
dualnych oraz ustawy o izbach rolniczych.

Powracamy do rozpatrywania punktu dwu-
nastego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o odpadach wydobywczych.

Debata zakoñczona, mo¿emy przyst¹piæ do
g³osowania.

Komisja Rolnictwa i Ochrony Œrodowiska
przedstawi³a projekt uchwa³y, w którym wnosi³a
o wprowadzenie poprawek do ustawy. Jest to
druk nr 162A.

Przystêpujemy do g³osowania nad poprawka-
mi, a potem nad ca³oœci¹ ustawy.

Poprawka pierwsza doprecyzowuje, ¿e zakres
przedmiotowy ustawy obejmuje tak¿e wydawanie
decyzji administracyjnych innych ni¿ pozwolenia
i zezwolenia.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 81 senatorów 81 za. (G³osowanie nr 35)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka druga uœciœla, ¿e standardy jakoœci

gleby i ziemi s¹ okreœlone w przepisach wykonaw-
czych wydanych na podstawie art. 105 ustawy
z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
79 senatorów, za… Nie, przepraszam, liczba siê

zmieni³a. 80 senatorów, 78 za, 1 nie g³osowa³
i 1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowanie nr 36)

Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka trzecia doprecyzowuje definicjê

okreœlenia „przemys³ wydobywczy”.
Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
80 senatorów, wszyscy za. (G³osowanie nr 37)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka czwarta zmierza do zapewnienia

zgodnoœci ustawy z terminologi¹ stosowan¹ w sy-
stemie prawa.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
81 senatorów, wszyscy za. (G³osowanie nr 38)
Poprawka przyjêta.
Poprawka pi¹ta ma charakter redakcyjny.
Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
80 senatorów, wszyscy za. (G³osowanie nr 39)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka szósta ma zapewniæ zgodnoœæ re-

dakcyjn¹ miêdzy normami zawartymi w tym sa-
mym przepisie wyliczaj¹cym.
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Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
80 senatorów, wszyscy za. (G³osowanie nr 40)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka siódma ma na celu jednoznaczne

wskazanie, ¿e o zatwierdzeniu projektu zamkniê-
cia obiektu unieszkodliwiania odpadów wydo-
bywczych w³aœciwy organ orzeka w decyzji o wy-
daniu zgody na zamkniêcie obiektu.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 81 senatorów 80 za, 1 nie g³osowa³. (G³oso-

wanie nr 41)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawki ósm¹ i dziewi¹t¹ przeg³osujemy ³¹cz-

nie. Poprawka ósma precyzuje, ¿e posiadacz odpa-
dów przejmuj¹cy obiekt unieszkodliwiania odpa-
dów wydobywczych ma obowi¹zek niezw³ocznie
zawiadomiæ o zmianie posiadacza w³aœciwy organ,
podaj¹c w zawiadomieniu dane w³asne oraz do-
tychczasowego posiadacza. Poprawka ta prze-
s¹dza te¿, ¿e w przypadku zmiany posiadacza obie-
ktu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych
w³aœciwy organ niezw³ocznie zmienia zezwolenie
na prowadzenie obiektu. Poprawka dziewi¹ta jest
konsekwencj¹ przyjêcia poprawki ósmej.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
81 senatorów, wszyscy za. (G³osowanie nr 42)
Poprawki przyjête.
Poprawka dziesi¹ta ma charakter precyzuj¹cy.
Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
80 senatorów, wszyscy za. (G³osowanie nr 43)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka jedenasta zmierza do tego, aby

w rozporz¹dzeniu wydanym na podstawie art. 44
ust. 4 okreœlono tak¿e czêstotliwoœæ dokonywa-
nia aktualizacji spisu zamkniêtych obiektów
unieszkodliwiania odpadów wydobywczych.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
81 senatorów, wszyscy za. (G³osowanie nr 44)
Poprawka przyjêta.
Poprawka dwunasta dodaje do ustawy przepis

przejœciowy, na podstawie którego do dnia 1 maja
2012 r. osob¹ zarz¹dzaj¹c¹ obiektem unieszkod-

liwiania odpadów wydobywczych mo¿e byæ osoba
posiadaj¹ca œwiadectwo stwierdzaj¹ce kwalifika-
cje w zakresie gospodarowania odpadami, sk³a-
dowania odpadów, uzyskane zgodnie z przepisa-
mi wydanymi na podstawie ustawy z 27 kwietnia
2001 r. o odpadach.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
81 senatorów, wszyscy za. (G³osowanie nr 45)
Poprawka przyjêta.
Poprawka trzynasta dodaje do ustawy przepis

przejœciowy, stanowi¹cy, ¿e do postêpowañ
w sprawach o zamkniêcie sk³adowisk odpadów,
które przyjmowa³y do sk³adowania odpady wydo-
bywcze, wszczêtych i niezakoñczonych przed
dniem wejœcia w ¿ycie niniejszej ustawy stosuje
siê przepisy dotychczasowe.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
81 senatorów, wszyscy za. (G³osowanie nr 46)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka czternasta ma charakter redakcyjny.
Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
81 senatorów, wszyscy za. (G³osowanie nr 47)
Poprawka redakcyjna zosta³a przyjêta.
Przystêpujemy do g³osowania nad podjêciem

uchwa³y w ca³oœci, ze zmianami wynikaj¹cymi
z przyjêtych poprawek.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 81 senatorów 80 za, 1 nie g³osowa³. (G³oso-

wanie nr 48)
W zwi¹zku z wynikami g³osowania stwierdzam,

¿e Senat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o od-
padach wydobywczych.

Przypominam panu senatorowi sprawozdawcy
Stanis³awowi Gorczycy o obowi¹zku reprezento-
wania Senatu w pracach nad t¹ ustaw¹ w komi-
sjach sejmowych.

Powracamy do rozpatrywania punktu trzy-
nastego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o gospodaro-
waniu niektórymi sk³adnikami mienia Skarbu
Pañstwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego oraz
o zmianie niektórych innych ustaw.

W przerwie odby³o siê posiedzenie Komisji Sa-
morz¹du Terytorialnego i Administracji Pañstwo-
wej, Komisji Obrony Narodowej oraz Komisji Go-
spodarki Narodowej, które ustosunkowa³y siê do
wniosków i przygotowa³y wspólne sprawozdanie
w tej sprawie.
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Obecnie mog¹ zabraæ g³os jedynie sprawo-
zdawcy i wnioskodawcy.

Pan senator Stanis³aw Jurcewicz bêdzie pro-
szony o przedstawienie wspólnych wniosków
trzech komisji.

Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Stanis³aw Jurcewicz:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
W imieniu po³¹czonych komisji przedstawiam

sprawozdanie.
W imieniu Komisji Gospodarki Narodowej,

Komisji Obrony Narodowej oraz Komisji Samo-
rz¹du Terytorialnego i Administracji Pañstwo-
wej po rozpatrzeniu na dzisiejszym posiedzeniu
wniosków zg³oszonych w toku debaty w dniu
dzisiejszym, czyli 26 czerwca, nad ustaw¹
o zmianie ustawy o gospodarowaniu niektórymi
sk³adnikami mienia Skarbu Pañstwa oraz
o Agencji Mienia Wojskowego oraz o zmianie
niektórych innych ustaw przedstawiam Wyso-
kiemu Senatowi nastêpuj¹ce stanowisko. Ko-
misje wnosz¹, aby Wysoki Senat raczy³ przyj¹æ
zawarte w punkcie oznaczonym rzymsk¹ dwój-
k¹ nastêpuj¹ce poprawki: drug¹, trzeci¹,
czwart¹, szóst¹, ósm¹, dziewi¹t¹, dziesi¹t¹
i dwunast¹, które znajduj¹ siê w zestawieniu
do³¹czonym do sprawozdania.

Proszê w imieniu po³¹czonych komisji, aby
przedstawione poprawki zosta³y przyjête. Pozo-
sta³e poprawki nie uzyska³y poparcia po³¹czo-
nych komisji. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
W tym momencie mog¹ jeszcze zabraæ g³os sena-

torowie wnioskodawcy. S¹ to senatorowie: Mieczy-
s³aw Augustyn, Piotr G³owski, Stanis³aw Jurce-
wicz, Stanis³aw Bisztyga. Sprawozdawcami pozo-
sta³ych komisji byli senator Iwan oraz senator Ow-
czarek.

Czy któryœ z panów – bo s¹ to tylko panowie
– chce zabraæ g³os?

(G³osy z sali: Nie, dziêkujemy.)
W takim razie przystêpujemy do g³osowania

w sprawie tej¿e ustawy.
Przypominam, ¿e przedstawione zosta³y…
(Rozmowy na sali)
Wysoki Senacie, to jest sprawa nieco bardziej

skomplikowana.
Przypominam, ¿e zosta³y przedstawione nastê-

puj¹ce wnioski: Komisja Gospodarki Narodowej
wnios³a o przyjêcie ustawy bez poprawek, Komi-
sja Obrony Narodowej, Komisja Samorz¹du Tery-
torialnego i Administracji Pañstwowej oraz sena-

torowie wnioskodawcy przedstawili wnioski
o wprowadzenie poprawek do ustawy.

W zwi¹zku z tym, zgodnie z regulaminem,
w pierwszej kolejnoœci przeprowadzone zosta-
nie g³osowanie nad wnioskiem o przyjêcie usta-
wy bez poprawek, a nastêpnie, w przypadku od-
rzucenia tego wniosku, kolejno nad wnioskami
o wprowadzenie poprawek i potem nad ca³oœci¹.

Przystêpujemy zatem do g³osowania nad
wnioskiem Komisji Gospodarki Narodowej o przy-
jêcie tej ustawy bez poprawek.

Proszê, przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
81 senatorów, 3 za, 77 – przeciw, 1 wstrzyma³

siê od g³osu. (G³osowanie nr 49)
W zwi¹zku z tym przystêpujemy do g³osowania

nad przedstawionymi poprawkami, poniewa¿
wniosek ten zosta³ odrzucony.

(Rozmowy na sali)
(G³os z sali: Ta trójka to kursy specjalne.)
(Weso³oœæ na sali)
Ale nad tym nie bêdziemy g³osowaæ.
Poprawki pierwsz¹, pi¹t¹ i dziesi¹t¹ nale¿y

przeg³osowaæ ³¹cznie.
Proszê, przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
One – przepraszam, muszê to dodaæ – ujednoli-

caj¹ terminologiê dotycz¹c¹ rodzajów lotnisk z ter-
minologi¹ przyjêt¹ w ustawie – Prawo lotnicze.

Na 79 senatorów 1 by³ za, 78 – przeciw. (G³oso-
wanie nr 50)

Poprawki zosta³y odrzucone.
(Rozmowy na sali) (Weso³oœæ na sali)
Ja nie wiem, co jest weso³ego w odrzuceniu

tych poprawek.
Nad poprawkami drug¹, szóst¹ i jedenast¹ na-

le¿y g³osowaæ ³¹cznie. Poprawki te maj¹ na celu
stworzenie podstawy prawnej do przekazywania
samorz¹dom powiatowym nieruchomoœci stano-
wi¹cych lotniska albo l¹dowiska wojskowe w celu
za³o¿enia lub rozbudowy lotniska powiatowego.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
81 senatorów, 80 za, 1 wstrzyma³ siê od g³osu.

(G³osowanie nr 51)
Poprawki zosta³y przyjête.
Poprawka trzecia precyzuje przepis, który zobo-

wi¹zuje do wskazania w umowie darowizny nieru-
chomoœci stanowi¹cej lotnisko wojskowe, zawie-
ranej miêdzy wojewod¹ a w³aœciw¹ jednostk¹ sa-
morz¹du, warunków przekazania i wykorzystania
nieruchomoœci, okreœlonych w opiniach ministra
w³aœciwego do spraw transportu oraz ministra ob-
rony narodowej.
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Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
81 senatorów, wszyscy za. (G³osowanie nr 52)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka czwarta ma na celu wyraŸne wska-

zanie, przez doprecyzowanie przepisu, na rzecz
jakich podmiotów jednostka samorz¹du teryto-
rialnego bêdzie mog³a przekazaæ otrzymane
mienie do zagospodarowania. Umowy najmu,
dzier¿awy albo u¿yczenia bêdzie mo¿na zawie-
raæ wy³¹cznie z podmiotami zak³adaj¹cymi lub
zarz¹dzaj¹cymi lotniskiem cywilnym u¿ytku
publicznego, czyli dostêpnym dla wszystkich.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
81 senatorów, wszyscy za. (G³osowanie nr 53)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawki pi¹ta i szósta by³y ju¿ przeg³osowane.
Poprawka siódma precyzuje przepisy ust. 1 i 2

nowelizowanej ustawy, wskazuj¹c wyraŸnie, ja-
kich nieruchomoœci dotyczy przepis, który umo¿-
liwia Agencji Mienia Wojskowego zagospodarowy-
wanie ich w drodze najmu, dzier¿awy lub u¿ycze-
nia wy³¹cznie na rzecz podmiotu zak³adaj¹cego
lub zarz¹dzaj¹cego lotniskiem cywilnym u¿ytku
publicznego albo instytucji zapewniaj¹cej s³u¿by
ruchu lotniczego.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
81 senatorów, wszyscy za. (G³osowanie nr 54)
Poprawka przyjêta.
Poprawka ósma w dodanych przepisach daje

Agencji Mienia Wojskowego podstawê do ustano-
wienia na przekazanych jej nieruchomoœciach,
stanowi¹cych lotniska wojskowe, prawa u¿ytko-
wania wy³¹cznie na rzecz jednostki samorz¹du te-
rytorialnego w³aœciwej ze wzglêdu na po³o¿enie
nieruchomoœci.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 80 obecnych senatorów 79 g³osowa³o za,

1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowanie nr 55)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka dziewi¹ta ma charakter precyzuj¹cy.
Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
81 obecnych senatorów, wszyscy g³osowali za.

(G³osowanie nr 56)

Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka dwunasta, ostatnia dotycz¹ca tej

ustawy, w dodanych w art. 4 jednostkach redak-
cyjnych wprowadza regulacje umo¿liwiaj¹ce
przeprowadzenie procedury przekazania w³aœci-
wym jednostkom samorz¹du terytorialnego lot-
nisk wojskowych lub ich czêœci bêd¹cych w zaso-
bie Agencji Mienia Wojskowego w innych formach
ni¿ najem, dzier¿awa i u¿yczenie. Dodane przepi-
sy umo¿liwiaj¹ wnoszenie przedmiotowych nieru-
chomoœci aportem do spó³ek prawa handlowego
zarz¹dzaj¹cych lotniskami cywilnymi u¿ytku
publicznego.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 81 obecnych senatorów 80 g³osowa³o za,

1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowanie nr 57)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Mo¿emy w tym momencie przyst¹piæ do g³oso-

wania nad ca³oœci¹ ustawy.
Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
81 obecnych senatorów, wszyscy g³osowali za.

(G³osowanie nr 58)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-

nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zmianie
ustawy o gospodarowaniu niektórymi sk³adnika-
mi mienia Skarbu Pañstwa oraz o Agencji Mienia
Wojskowego oraz o zmianie niektórych innych
ustaw.

Przypominam, ¿e pan senator Stanis³aw Jur-
cewicz bêdzie nas reprezentowa³ podczas prac ko-
misji sejmowej, prezentuj¹c stanowisko Senatu.

Dziêkujê.
Powracamy do rozpatrywania punktu czter-

nastego porz¹dku obrad: drugie czytanie projek-
tu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i re-
ntach z Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych.

Dzisiaj zosta³o… przepraszam, wczoraj zosta³o
przedstawione sprawozdanie komisji o projekcie
ustawy i przeprowadzono dyskusjê, wiêc obecnie
mo¿emy przyst¹piæ do trzeciego czytania. To czy-
tanie obejmuje jedynie g³osowanie.

Przypominam, ¿e komisje wprowadzi³y po-
prawki do projektu i wnosz¹ o przyjêcie przez Se-
nat jednolitego projektu ustawy, który jest w dru-
ku nr 100S.

Komisje proponuj¹, aby Senat upowa¿ni³ pana
senatora Mieczys³awa Augustyna do reprezento-
wania stanowiska Senatu w dalszych pracach
nad tym projektem.

Przystêpujemy zatem do g³osowania nad tym
projektem ustawy.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
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Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
81 obecnych senatorów, wszyscy g³osowali za.

(G³osowanie nr 59)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-

nat przyj¹³ projekt ustawy o zmianie ustawy
o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeñ
Spo³ecznych i podj¹³ uchwa³ê w sprawie wniesie-
nia do Sejmu tego projektu ustawy.

Przypominamraz jeszcze, ¿epansenatorMieczy-
s³awAugustynbêdzienas reprezentowa³wSejmie.

Powracamy do rozpatrywania punktu szesna-
stego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu w spra-
wie ustawy o zmianie ustawy o rachunkowoœci.

Debata zosta³a zakoñczona i mo¿emy przy-
st¹piæ do g³osowania.

Komisja Gospodarki Narodowej przedstawi³a
projekt uchwa³y, w którym wnosi o wprowadzenie
poprawek, czyli najpierw g³osujemy nad popraw-
kami, a potem nad ca³oœci¹ ustawy.

Poprawka pierwsza zmierza do dostosowania
sformu³owanego w przepisie odes³ania do treœci
tego przepisu i uwzglêdnienia, ¿e stanowi on
o obowi¹zku, a nie o prawie prowadzenia tak zwa-
nej pe³nej rachunkowoœci.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 81 senatorów 50 g³osowa³o za, 1 – przeciw,

30 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 60)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka druga zmierza do wyraŸnego wska-

zania, ¿e przepis przejœciowy zawarty w art. 3 bê-
dzie stosowany jedynie wówczas, gdy podmioty
w nim wymienione zamkn¹ ksiêgi rachunkowe na
podstawie art. 2.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 81 obecnych senatorów 51 g³osowa³o za,

2 – przeciw, 28 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³oso-
wanie nr 61)

W zwi¹zku z tym poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka trzecia zmierza do zapewnienia spój-

noœci terminologicznej przepisów dotycz¹cych
podatkowej ksiêgi przychodów i rozchodów.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 81 obecnych senatorów 51 g³osowa³o za,

1 – przeciw, 29 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³oso-
wanie nr 62)

Poprawka zosta³a przyjêta.
Mo¿emy zatem przyst¹piæ do g³osowania nad

ca³oœci¹ ustawy, oczywiœcie ze zmianami wynika-
j¹cymi z przyjêtych poprawek.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 81 obecnych senatorów 50 g³osowa³o za, 31

– przeciw. (G³osowanie nr 63)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, i¿ Se-

nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zmianie
ustawy o rachunkowoœci.

Pan senator Stanis³aw Bisztyga bêdzie ³askaw
reprezentowaæ Senat podczas prac w Sejmie nad
t¹ ustaw¹.

(Senator Stanis³aw Bisztyga: Dziêkujê bardzo.)
Nie ma za co, Panie Senatorze.
Powracamy do rozpatrywania punktu siedem-

nastego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie Sprawozdania Krajowej Rady Radiofo-
nii i Telewizji z dzia³alnoœci w 2007 r.…

(G³osy z sali: Teraz punkt szesnaœcie „a”, Panie
Marsza³ku.)

(Senator Stanis³aw Karczewski: Siedemnasty,
punkt siedemnasty, pan marsza³ek ma zawsze ra-
cjê.)

Ja bardzo przepraszam, ale je¿eli chodzi o ko-
lejnoœæ ustaw, to idê zgodnie z porz¹dkiem.

(Senator Stanis³aw Karczewski: Oczywiœcie.)
Proszê nie wprowadzaæ marsza³ka w b³¹d, na-

wet w dobrych intencjach, to znaczy przepra-
szam, ale…

(G³os z sali: Proszê mi wybaczyæ.)
No dobrze, ja nie s³ysza³em kto, dobieg³o to do

obu uszu.
Idziemy dalej.
Powracamy do rozpatrywania punktu sie-

demnastego porz¹dku obrad: stanowisko Sena-
tu w sprawie Sprawozdania Krajowej Rady Radio-
fonii i Telewizji z dzia³alnoœci w 2007 r. wraz z In-
formacj¹ o podstawowych problemach radiofonii
i telewizji w 2007 roku.

Senat skierowa³ projekt do Komisji Kultury
i Œrodków Przekazu oraz zobowi¹za³ komisjê do
przedstawienia jeszcze na obecnym posiedzeniu
Senatu dodatkowego sprawozdania. Jest ono
w druku nr 103X.

Przystêpujemy do trzeciego czytania pro-
jektu uchwa³y w sprawie sprawozdania Kra-
jowej Rady Radiofonii i Telewizji. To trzecie
czytanie obejmuje sprawozdanie komisji
i g³osowanie.

Poproszê pani¹ senator Barbarê Borys-Da-
miêck¹ o przedstawienie dodatkowego sprawo-
zdania komisji.

Pani Senator, mównica jest pani.

Senator Barbara Borys-Damiêcka:
Ca³e ¿ycie marzy³am o tym.
(Rozmowy na sali)
Panie Marsza³ku… Proszê nie przeszkadzaæ…
(Weso³oœæ na sali) (Oklaski)
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To nie by³o do pana marsza³ka.
(Weso³oœæ na sali) (Oklaski)
To nie by³o do pana marsza³ka, to by³o do kole-

gów.
(Rozmowy na sali)
(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Pani sena-

tor bêdzie ³askawa przedstawiæ sprawozdanie.
Proszê bardzo.)

Komisja po rozpatrzeniu na posiedzeniu w dniu
26 czerwca 2008 r. wniosku zg³oszonego w toku
debaty plenarnej w dniu 26 czerwca 2008 r. do
projektu uchwa³y w sprawie sprawozdania Krajo-
wej Rady Radiofonii i Telewizji z dzia³alnoœci
w 2007 r., druk nr 103, nie popar³a tego wniosku
i wnosi o przyjêcie przez Senat projektu uchwa³y
w sprawie sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii
i Telewizji zawartego w druku nr 103, to jest o od-
rzucenie sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii
i Telewizji za rok 2007. Dziêkujê. (Oklaski)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê, Pani Senator.
Proszê o zabranie g³osu sprawozdawcê mniej-

szoœci Komisji Kultury i Œrodków Przekazu, pana
senatora Wojciecha Skurkiewicza.

Proszê bardzo, Panie Senatorze.
Jest to wniosek poparty przez mniejszoœæ ko-

misji.

Senator Wojciech Skurkiewicz:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Wysoka Izbo!
W imieniu mniejszoœci komisji kultury

chcia³bym rekomendowaæ pañstwu poparcie
przyjêcia sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii
i Telewizji za 2007 r. W czasie procedowania, zaró-
wno na posiedzeniach komisji, jak i na posiedze-
niu plenarnym Senatu, nie pojawi³y siê podstawy
merytoryczne do tego, aby odrzuciæ…

(G³os z sali: Brawo!) (Oklaski)
(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk: Pro-

szê nie przeszkadzaæ.)
…nie pojawi³y siê podstawy merytoryczne do

tego, aby odrzuciæ sprawozdanie Krajowej Rady
Radiofonii i Telewizji za 2007 r. Prawo i Sprawied-
liwoœæ uwa¿a takie dzia³ania za szkodz¹ce idei
wolnych mediów, wolnego dzia³ania Krajowej Ra-
dy Radiofonii i Telewizji…

(Poruszenie na sali) (Oklaski)
(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Panie Senato-

rze, pan przedstawia wniosek mniejszoœci komisji.)
Tak, oczywiœcie.
I bêdziemy g³osowaæ… To wniosek mniejszoœci

komisji i mniejszoœci Senatu. Bêdziemy g³osowaæ
za przyjêciem sprawozdania Krajowej Rady Ra-
diofonii i Telewizji za 2007 r. Dziêkujê bardzo.
(Oklaski)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Proszê pañstwa, obecnie g³os mog¹ zabraæ je-
dynie sprawozdawcy i wnioskodawcy. Tu wcho-
dzi³by ewentualnie w grê pan senator Andrzejew-
ski, którego nie ma, w zwi¹zku z czym jest to nie-
aktualne.

W tym momencie mog¹ pañstwo zadawaæ pyta-
nia sprawozdawcom zarówno wiêkszoœci, jak
i mniejszoœci komisji. Nie widzê chêtnych.

W takim razie szybko koñczê etap pytañ.
Przystêpujemy do g³osowania w sprawie spra-

wozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.
Przedstawiono nastêpuj¹ce wnioski: Komisja

Kultury i Œrodków Przekazu przedstawi³a projekt
uchwa³y, w którym wnosi o odrzucenie sprawo-
zdania; senator Wojciech Skurkiewicz w imieniu
mniejszoœci przedstawi³ poprawkê do projektu
uchwa³y maj¹c¹ na celu przyjêcie owego sprawo-
zdania.

Zgodnie z regulaminem Izby porz¹dek jest na-
stêpuj¹cy: g³osowanie nad wnioskiem o przyjêcie
projektu uchwa³y komisji, czyli o odrzucenie
sprawozdania Krajowej Rady, a potem, gdyby ten
wniosek nie by³ przyjêty, g³osowania nad pozosta-
³ymi projektami.

Przystêpujemy zatem do g³osowania nad
przedstawionym przez Komisjê Kultury i Œrodków
Przekazu projektem uchwa³y w sprawie sprawo-
zdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 81 obecnych senatorów 50 g³osowa³o za, 31

– przeciw. (G³osowanie nr 64)
Stwierdzam, ¿e Senat podj¹³ uchwa³ê w sprawie

sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.
(G³os z sali: O, jaka szkoda.)
(G³os z sali: To chwilowe…)
Koñczê w tym momencie ten punkt.
(Rozmowy na sali)
Proszê o ciszê, Wysoki Senacie.
Powracamy do rozpatrywania punktu dwu-

dziestego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o komercjali-
zacji i prywatyzacji oraz niektórych innych ustaw.

W przerwie odby³o siê posiedzenie Komisji Sa-
morz¹du Terytorialnego i Administracji Pañstwo-
wej oraz Komisji Gospodarki Narodowej, które
przygotowa³y wspólne sprawozdanie w tej sprawie.

Obecnie g³os mog¹ zabraæ sprawozdawcy
i wnioskodawcy.

Pana senatora Stanis³awa Bisztygê proszê do
tablicy.

(Senator Stanis³aw Bisztyga: Mogê z miejsca?)
Nie, zapraszam tu.
(Rozmowy na sali)
Oczekujemy przedstawienia uzgodnionych na

posiedzeniu wniosków.
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Senator Stanis³aw Bisztyga:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Tak jak pan marsza³ek by³ uprzejmy powie-

dzieæ, zebra³y siê obydwie komisje. Z wielk¹ po-
wag¹ pochyliwszy siê nad projektem i wys³u-
chawszy opinii rz¹du, wnioskuj¹ one o przyjêcie
ustawy bez poprawek. Dziêkujê. (Oklaski)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê bardzo.
Czy senatorowie wnioskodawcy lub pozostali

senatorowie sprawozdawcy chc¹ zabraæ g³os?
Chodzi o Stanis³awa Bisztygê, Kazimierza Kleinê,
W³adys³awa Dajczaka i Bohdana Paszkowskiego.
Chêtnych nie widzê.

Przystêpujemy zatem do g³osowania w spra-
wie ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji
i prywatyzacji oraz niektórych innych ustaw.

Zosta³y zg³oszone nastêpuj¹ce wnioski: se-
nator Bisztyga oraz senator Kleina wnosili
o przyjêcie ustawy bez poprawek; Komisja Go-
spodarki Narodowej, Komisja Samorz¹du Tery-
torialnego i Administracji Pañstwowej oraz se-
nator wnioskodawca W³adys³aw Dajczak
przedstawili wnioski o wprowadzenie popra-
wek do ustawy.

W takim razie najpierw wniosek o przyjêcie
ustawy bez poprawek.

Przystêpujemy do g³osowania nad wnioskiem
senatorów Kazimierza Kleiny i Stanis³awa Biszty-
gi, popartym przez po³¹czone komisje, o przyjêcie
ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji i pry-
watyzacji oraz niektórych innych ustaw bez po-
prawek.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 79 obecnych senatorów 50 g³osowa³o za, 29

– przeciw. (G³osowanie nr 65)
Stwierdzam zatem, ¿e Senat…
(G³os z sali: Przyj¹³.)
…przyj¹³ ustawê…
(G³os z sali: Bez poprawek.)
…bez poprawek.
Chcia³bym przypomnieæ panu senatorowi

sprawozdawcy Stanis³awowi Bisztydze o obo-
wi¹zku reprezentowania Senatu w dalszych pra-
cach nad t¹ ustaw¹ w Sejmie.

(Senator Stanis³aw Bisztyga: Dziêkujê bardzo.)
Powracamy do rozpatrywania punktu dwu-

dziestego pierwszego porz¹dku obrad: drugie
czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o po-
datku akcyzowym.

Dzisiaj zosta³o przedstawione sprawozdanie
komisji o projekcie ustawy i zosta³a przeprowa-
dzona dyskusja. Mo¿emy wiêc przyst¹piæ do trze-

ciego czytania projektu ustawy. Bêdzie to jedynie
g³osowanie.

Przypominam, ¿e komisje po rozpatrzeniu
wniosków wprowadzi³y poprawki do projektu
ustawy i wnosz¹ o przyjêcie przez Senat jednolite-
go projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku
akcyzowym oraz ustawy o wyrobie i rozlewie wy-
robów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i orga-
nizacji rynku wina oraz projektu uchwa³y w spra-
wie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy.

Komisje proponuj¹, aby Senat upowa¿ni³ pana
senatora Stanis³awa Iwana do reprezentowania
Senatu w Sejmie.

Przystêpujemy zatem do g³osowania.
Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 79 obecnych senatorów 78 g³osowa³o za,

1 – przeciw. (G³osowanie nr 66)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-

nat przyj¹³ projekt ustawy o zmianie ustawy o po-
datku akcyzowym oraz ustawy o wyrobie i rozle-
wie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami
i organizacji rynku wina i podj¹³ uchwa³ê w spra-
wie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy.

W Sejmie bêdzie nas reprezentowa³ Stanis³aw
Iwan.

(Senator Stanis³aw Iwan: Z przyjemnoœci¹, Pa-
nie Marsza³ku. Dziêkujê bardzo.)

Powracamy do rozpatrywania punktu dwu-
dziestego drugiego porz¹dku obrad: drugie czy-
tanie projektu ustawy o zmianie ustawy o wyko-
nywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywa-
teli.

W dniu dzisiejszym zosta³o przedstawione
sprawozdanie komisji i obecnie mo¿emy przy-
st¹piæ do trzeciego czytania. Jest to oczywiœcie je-
dynie g³osowanie.

Komisje, po rozpatrzeniu przedstawionego
przez wnioskodawców projektu ustawy, wprowa-
dzi³y do niego poprawki i wnosz¹ o przyjêcie je-
dnolitego projektu ustawy oraz projektu uchwa³y
w sprawie wniesienia tego projektu ustawy do
Sejmu.

Komisje proponuj¹, aby senator Piotr Zientar-
ski reprezentowa³ nas w Sejmie.

Przystêpujemy wiêc do g³osowania nad projek-
tem przedstawionym przez komisje.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
(G³os z sali: Dok¹d biegniecie?)
(G³os z sali: Jeszcze jedno g³osowanie.)
Dziêkujê.
Na 79 obecnych senatorów 78 g³osowa³o za,

1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowanie nr 67)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-

nat przyj¹³ projekt ustawy o zmianie ustawy o wy-
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konywaniu inicjatywy ustawodawczej przez oby-
wateli i podj¹³ uchwa³ê w sprawie wniesienia do
Sejmu tego projektu ustawy.

Pan senator Zientarski bêdzie reprezentowa³
Senat w Sejmie.

Proszê pañstwa, chcê pañstwa uprzejmie zawia-
domiæ, ¿e nie ma ¿adnego punktu szesnaœcie „a”.

Informujê zatem, ¿e porz¹dek obrad czternaste-
goposiedzeniaSenatuzosta³wyczerpany. (Oklaski)

Og³aszam piêtnastosekundow¹ przerwê te-
chniczn¹.

(Senator Sekretarz Andrzej Szewiñski: Jeszcze
komunikaty.)

Aha, proszê senatora sekretarza o przeczytanie
komunikatów.

Senator Sekretarz
Andrzej Szewiñski:
Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Œro-

dowiska odbêdzie siê w dniu 3 lipca w sali nr 182
o godzinie 10.00. Porz¹dek obrad: rozpatrzenie
ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach u-
praw rolnych i zwierz¹t gospodarskich; druk se-
nacki nr 192, druki sejmowe nr 646, 647, 647A.
Dziêkujê.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Panie i Panowie Senatorowie! Przystêpujemy
do wyg³aszania oœwiadczeñ senatorskich.

Proszê o listê tych z pañstwa senatorów, którzy
chc¹ wyg³osiæ oœwiadczenia osobiœcie. S¹ to trzej
panowie senatorowie: Wies³aw Dobkowski, Zbi-
gniew Szaleniec i Piotr Zientarski.

Zapraszam pana senatora Dobkowskiego.
(Senator Wies³aw Dobkowski: Pani Marsza³ek!

Wysoka Izbo…)
(Rozmowy na sali)
Proszê poczekaæ, Panie Senatorze, a¿ koledzy

i kole¿anki opuszcz¹ salê, tak ¿eby móg³ pan
w spokoju wyg³osiæ swoje oœwiadczenie.

(Rozmowy na sali)
Proszê uprzejmie, Panie Senatorze.
Jeœli bêdzie pan tak mi³y i przymknie drzwi…

Dziêkujê.
Proszê.

Senator Wies³aw Dobkowski:

Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo!
Oœwiadczenie skierowane do pana Macieja No-

wickiego, ministra œrodowiska.

Szanowny Panie Ministrze!
Przepisy europejskie – dyrektywa Rady

96/62/WE w sprawie oceny i zarz¹dzania jakoœci¹
otaczaj¹cego powietrza i dyrektywa Parlamentu
Europejskiego i Rady 2004/107/WE w sprawie ar-
senu, kadmu, rtêci, niklu i wielopierœcieniowych
wêglowodorów aromatycznych w otaczaj¹cym po-
wietrzu – uwzglêdniaj¹c znaczn¹ szkodliwoœæ dla
zdrowia wymienionych w nich substancji, miêdzy
innymi dzia³anie mutagenne i rakotwórcze – okreœ-
li³y tak zwane wartoœci docelowe tych substancji
i na³o¿y³y na pañstwa cz³onkowskie obowi¹zek mo-
nitorowania ich zawartoœci w powietrzu. Dyrektywy
te zosta³y wdro¿one do ustawodawstwa polskiego,
a okreœlone w nich obowi¹zki przewiduje aktualne
brzmienie ustawy – Prawo ochrony œrodowiska.
Przepisy wspomnianej ustawy przewiduj¹, ¿e oceny
jakoœci powietrza i obserwacji zmian dokonuje siê
w ramach pañstwowego monitoringu œrodowiska,
za który, zgodnie z art. 24 ustawy o Inspekcji
Ochrony Œrodowiska, odpowiada g³ówny inspektor
ochronyœrodowiskaoraz inspektorzywojewódzcy.

Interesuje mnie, czy informacje o stanie œrodo-
wiska podlegaj¹ opracowaniu i usystematyzowa-
niu, daj¹c ca³oœciowy obraz zanieczyszczeñ po-
wietrza na terenie kraju.

W szczególnoœci chcia³bym wiedzieæ: po pier-
wsze, czy powstaje coœ w rodzaju mapy zanieczysz-
czeñ powietrza; po drugie, czy – a je¿eli tak, to gdzie
i w jakim stopniu – poziom zanieczyszczeñ arse-
nem, kadmem, rtêci¹ i zwi¹zkami pochodnymi
przekracza poziom okreœlony w za³¹cznikach
wspomnianej dyrektywy z 2004 r.; po trzecie, czy
poziom zanieczyszczeñ wspomnianymi substan-
cjami zagra¿a ¿yciu i zdrowiu ludzi oraz czy prowa-
dzi do takiej zmiany chemicznej równowagi w œro-
dowisku przyrodniczym, która powoduje zaburze-
nia wzrostu oraz rozwoju œwiata roœlinnego i zwie-
rzêcego.

Wdziêczny bêdê za mo¿liwie rych³¹, wyczerpu-
j¹c¹ informacjê w tej sprawie. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Bardzo dziêkujê, Panie Senatorze.
Zapraszam senatora Zbigniewa Szaleñca.

Senator Zbigniew Szaleniec:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Swoje oœwiadczenie kierujê do minister eduka-

cji, pani Katarzyny Hall.
Szanowna Pani Minister!
W ostatnich dniach otrzymujê sygna³y, ¿e w wie-

lu szko³ach w Polsce podejmowane s¹ dzia³ania
zwi¹zane z organizacj¹ sprzeda¿y nowych podrêcz-
ników. Uprzejmie proszê pani¹ minister o podjêcie
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dzia³añ przypominaj¹cych dyrektorom placówek
oœwiatowych, ¿e sprzeda¿ nowych podrêczników
w szko³ach pozostaje w sprzecznoœci z zapisami
ostatniej nowelizacji ustawy o systemie oœwiaty.

Nie przypadkiem wol¹ parlamentu – tak¿e Se-
natu szóstej kadencji, który mia³em przyjemnoœæ
reprezentowaæ – by³o dopuszczenie sprzeda¿y
w szko³ach tylko u¿ywanych podrêczników.
Sprzeda¿ nowych podrêczników nara¿a³a bowiem
nauczycieli i dyrektorów szkó³ na zarzuty korup-
cji i ³amania przepisów skarbowych.

Proszê pani¹ minister o informacjê o podjêtych
dzia³aniach w wymienionej sprawie. Dziêkujê
uprzejmie.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Dziêkujê uprzejmie.
Zapraszam pana senatora Piotra Zientarskiego.

Senator Piotr Zientarski:

Do szanownego pana Grzegorza Schetyny, wi-
cepremiera, ministra spraw wewnêtrznych i ad-
ministracji.

Szanowny Panie Ministrze!
Przedmiotem niniejszego oœwiadczenia prag-

nê uczyniæ sytuacjê zwi¹zan¹ z wymaganiami fi-
nansowymi, jakie stawia siê cudzoziemcom
wje¿d¿aj¹cym na terytorium Polski.

Zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 13 czerwca
2003 r., za cudzoziemca uznaje siê ka¿d¹ osobê
nieposiadaj¹c¹ obywatelstwa polskiego. Tak
skonstruowana definicja powoduje, i¿ przepisy
ustawy znajduj¹ zastosowanie równie¿ do osób
pochodzenia polskiego, które nie maj¹ obywatel-
stwa naszego pañstwa, nawet je¿eli posiadaj¹
Kartê Polaka.

Problem stanowi¹cy genezê oœwiadczenia po-
wsta³ na gruncie organizacji jednej z najwiêk-
szych imprez dla Polonii i Polaków zamieszka-
³ych za granic¹ pod nazw¹ „Polonijne Lato – Ko-
szalin”.

Zgodnie z §4 ust. 1 rozporz¹dzenia ministra
spraw wewnêtrznych i administracji z dnia
30 paŸdziernika 2007 r. w sprawie wysokoœci
œrodków finansowych, które powinien posiadaæ
cudzoziemiec wje¿d¿aj¹cy na terytorium RP, cu-
dzoziemiec przyje¿d¿aj¹cy do Polski jako ucze-
stnik imprezy turystycznej, obozu m³odzie¿owe-
go czy te¿ zawodów sportowych bez wzglêdu na
wiek powinien posiadaæ kwotê 20 z³ na ka¿dy
dzieñ pobytu, nie mniej jednak ni¿ 100 z³. Obo-
wi¹zek okreœlony w rozporz¹dzeniu obejmuje
wszystkich cudzoziemców bez wyj¹tku, a wiêc

tak¿e osoby polskiego pochodzenia przyje¿d¿a-
j¹ce na przyk³ad do Koszalina na imprezê „Polo-
nijne Lato – Koszalin”.

Organizator imprezy, Stowarzyszenie „Wspól-
nota Polska” – Oddzia³ w Koszalinie, pokrywa ko-
szty utrzymania uczestników na terenie Polski,
na które sk³adaj¹ siê koszty dojazdu od granicy
do granicy, wy¿ywienia, zakwaterowania oraz
opieki lekarskiej. Trzeba mieæ na uwadze fakt, i¿
przewa¿aj¹c¹ wiêkszoœæ uczestników stanowi¹
Polacy zamieszkali na terenie by³ych republik
Zwi¹zku Radzieckiego. Posiadanie przez nich
œrodków finansowych w wysokoœci okreœlonej
rozporz¹dzeniem stanowi powa¿ny problem fi-
nansowy, tym bardziej ¿e udzia³ w imprezie wi¹¿e
siê z jednomiesiêcznym pobytem na terenie Pol-
ski.

Maj¹c to na uwadze, uwa¿am, ¿e zasadne pozo-
staje wprowadzenie zmian w zakresie wymagañ
finansowych stawianych cudzoziemcom wje¿d¿a-
j¹cym na terytorium Polski w celach zwi¹zanych
bezpoœrednio z szeroko pojêt¹ dzia³alnoœci¹ polo-
nijn¹ i z przedsiêwziêciami prowadzonymi przez
jednostki, których zadaniem jest wspó³praca
z Poloni¹ i Polakami za granic¹. Przyk³adem takiej
dzia³alnoœci s¹ imprezy organizowane przez Sto-
warzyszenie „Wspólnota Polska”. Fakt zapewnie-
nia uczestnikom cudzoziemcom wszelkich nie-
zbêdnych elementów utrzymania: dojazdów, le-
czenia, wy¿ywienia, noclegów; daje podstawy do
zasadnego odst¹pienia od obowi¹zku posiadania
przez takich cudzoziemców œrodków finanso-
wych.

Pragnê równie¿ wskazaæ, i¿ ustawa przewidu-
je mo¿liwoœæ odst¹pienia od obowi¹zku posiada-
nia œrodków finansowych przez cudzoziemców,
których pobyt wi¹¿e siê z wykonywaniem czyn-
noœci zawodowych, je¿eli nie ponosz¹ oni kosz-
tów pobytu na terytorium RP.

Z uwagi na przedstawione w oœwiadczeniu ar-
gumenty wprowadzenie regulacji o to¿samym cha-
rakterze, odnosz¹cej siê do cudzoziemców przyje¿-
d¿aj¹cych do Polski w zwi¹zku z udzia³em w przed-
siêwziêciach polonijnych organizowanych przez
jednostki realizuj¹ce zadania zwi¹zane z Poloni¹
i Polakami za granic¹, jest w pe³ni zasadne.

Dlatego te¿ wnoszê o podjêcie dzia³añ zmierza-
j¹cych do eliminacji zapisu, na mocy którego cu-
dzoziemiec przyje¿d¿aj¹cy do Polski na imprezê
o charakterze polonijnym zobowi¹zany jest do
posiadania œrodków finansowych.

Pragnê zasugerowaæ, i¿ szybkim sposobem
umo¿liwiaj¹cym eliminacjê zbêdnego obowi¹z-
ku by³aby zmiana rozporz¹dzenia w sprawie wy-
sokoœci œrodków finansowych, które powinien
posiadaæ cudzoziemiec wje¿d¿aj¹cy na teryto-
rium RP, oraz dokumentów, które mog¹ po-
twierdzaæ posiadanie tych œrodków, w kierunku
likwidacji wymagañ finansowych wobec osób,
o których mowa w niniejszym oœwiadczeniu.
Dziêkujê bardzo.
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Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Bardzo dziêkujê, Panie Senatorze.
Wyczerpaliœmy listê mówców. Ju¿ nie widzê ni-

kogo, kto chcia³by wyg³osiæ oœwiadczenie.
Informujê, ¿e protokó³ czternastego posiedzenia

Senatu RP siódmej kadencji, zgodnie z art. 39 ust. 3

Regulaminu Senatu, zostanie udostêpniony sena-
torom w terminie trzydziestu dni po posiedzeniu
SenatuwBiurzePracSenackichwpokojunr255.

Panie i Panowie Senatorowie, zamykam czter-
naste posiedzenie Senatu Rzeczypospolitej Pol-
skiej siódmej kadencji.

(Wicemarsza³ek trzykrotnie uderza lask¹ mar-
sza³kowsk¹)

(Koniec posiedzenia o godzinie 18 minut 37)
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Wyniki g³osowañ



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
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 . . + + - + + + + + + + + + + + + + + +
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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 S. Zaj¹c - + + + - + + + + + + + + + + + + + + +
98 K.P. Zaremba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99 P.B. Zientarski + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

100 M. Zió³kowski + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

Obecnych 64 55 81 81 83 83 83 83 83 83 82 82 83 83 83 73 77 78 78 78
Za 35 55 80 81 52 83 82 83 83 83 82 82 81 83 83 73 77 78 78 78
Przeciw 28 0 0 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wstrzyma³o siê 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Nie g³osowa³o 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
1 £.M. 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 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
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21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
54 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 S. Zaj¹c + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
98 K.P. Zaremba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99 P.B. Zientarski + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

100 M. Zió³kowski + + + + + + + + + + + + + + + + + + . +

Obecnych 78 79 79 79 79 79 79 79 81 82 82 81 81 82 81 80 80 81 80 80
Za 78 79 78 79 79 79 79 79 80 82 81 81 81 82 81 78 80 81 80 80
Przeciw 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wstrzyma³o siê 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Nie g³osowa³o 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
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41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
1 £.M. 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 + + + + + + + + - - + + + + + + + + + ?
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41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
54 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 S. Zaj¹c + + + + + + + + - - + + + + + + + + + ?
98 K.P. Zaremba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99 P.B. Zientarski + + + + + + + + - - + + + + + + + + + +

100 M. Zió³kowski + + + + + + + + - . + + + + + + + + + +

Obecnych 81 81 80 81 81 81 81 81 81 79 81 81 81 81 80 81 81 81 81 81
Za 80 81 80 81 81 81 81 80 3 1 80 81 81 81 79 81 80 81 81 50
Przeciw 0 0 0 0 0 0 0 0 77 78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Wstrzyma³o siê 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 30
Nie g³osowa³o 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14. posiedzenie Senatu w dniach 25 i 26 czerwca 2008 r.
Wyniki g³osowañ 147



61 62 63 64 65 66 67
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 ? ? - - - + +
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61 62 63 64 65 66 67
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 S. Zaj¹c ? ? - - - + +
98 K.P. Zaremba . . . . . . .
99 P.B. Zientarski + + + + + + +

100 M. Zió³kowski + + + + + + +

Obecnych 81 81 81 81 79 79 79
Za 51 51 50 50 50 78 78
Przeciw 2 1 31 31 29 1 0
Wstrzyma³o siê 28 29 0 0 0 0 1
Nie g³osowa³o 0 0 0 0 0 0 0
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Przemówienia i oœwiadczenia
senatorów

przekazane do protoko³u,
niewyg³oszone

podczas 14. posiedzenia Senatu





Oœwiadczenie z³o¿one
przez senator Ma³gorzatê Adamczak

Oœwiadczenie skierowane do ministra finansów Jana Vincenta-Rostowskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Projektowanie wszelkich reform dotycz¹cych samorz¹du terytorialnego powinno byæ zwi¹zane z roz-

wa¿eniem koncepcji finansowania samorz¹du terytorialnego w Polsce. Bez odpowiedniej zmiany ustawy
o dochodach jednostek samorz¹du terytorialnego wszelkie nawet najbardziej rozs¹dne i po¿¹dane zmia-
ny nie przynios¹ sukcesu.

Dla pewnej grupy gmin problemem jest tak zwane prawo Janosika, które obowi¹zuje na gruncie usta-
wy z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorz¹du terytorialnego – DzU z 2003 r., nr 203,
poz. 1966 ze zmianami. Istot¹ tej regulacji jest to, ¿e gminy o wysokim poziomie rozwoju, którego wyra-
zem jest dochód podatkowy gminy w przeliczeniu na jednego jej mieszkañca, musz¹ przekazywaæ wyli-
czon¹ wed³ug odpowiedniego wzoru sumê, przeznaczan¹ na zwiêkszenie czêœci równowa¿¹cej subwencji
ogólnej. Tak zwany wspó³czynnik G – dochód podatkowy w przeliczeniu na mieszkañca gminy – s³u¿y tak-
¿e do obliczenia czêœci wyrównawczej subwencji ogólnej. A wiêc gminy, które maj¹ wysoki wspó³czynnik
G, oprócz tego, ¿e musz¹ odprowadzaæ ze swoich œrodków pewn¹ sumê – tak zwane prawo Janosika – na
dodatek s¹ w praktyce pozbawione dochodu w postaci subwencji wyrównawczej.

Sposób obliczenia wskaŸnika G nie odzwierciedla dobrze poziomu rozwoju gmin. Problem pojawia siê
miêdzy innymi w ma³ych wiejskich gminach o charakterze turystycznym. Liczba mieszkañców sta³ych
takich gmin jest niewielka, osi¹gane natomiast dochody podatkowe s¹ na wysokim poziomie. Wynika to
z du¿ej liczby podatników, posiadaj¹cych na przyk³ad dzia³ki rekreacyjne. Takie gminy wobec tego nie
otrzymaj¹ subwencji wyrównawczej, odprowadzaj¹ za to jeszcze œrodki w ramach „prawa Janosika”. Roz-
wi¹zanie takie jest krzywdz¹ce, poniewa¿ gminy te nie tylko musz¹ realizowaæ pewne zadania w stosun-
ku do swoich mieszkañców, których liczba stanowi podstawê do obliczenia wskaŸnika G. Gminy te mu-
sz¹ tak¿e wspieraæ i realizowaæ zadania w stosunku do pozosta³ych podatników, którzy sami tego siê do-
magaj¹, wychodz¹c z za³o¿enia, ¿e je¿eli p³ac¹ podatki, to coœ im siê od gminy nale¿y. Ponadto, bior¹c pod
uwagê niskie bud¿ety tych gmin, krytykowane rozwi¹zanie obni¿a znacz¹co zdolnoœci inwestycyjne, co
jest niepokoj¹ce, zwa¿ywszy na perspektywê uzyskiwania œrodków z Unii Europejskiej.

Planuj¹c zmiany dotycz¹ce dochodów gmin, nale¿a³oby siê zastanowiæ nad likwidacj¹ tak zwanego
prawa Janosika. Dlaczego gminy, które s¹ dobrze rozwiniête, maj¹ byæ za to karane? Owszem, nie mo¿na
zapominaæ o s³abszych jednostkach, jednak formy wsparcia powinny byæ kierowane do nich z bud¿etu
pañstwa, a nie obci¹¿aæ innych samorz¹dów. Konieczna jest tak¿e rewizja sposobu obliczania wskaŸnika
G. Przedstawiona powy¿ej sytuacja wskazuje, ¿e obecny sposób nie jest dobry. Zasadne by³oby, aby
wskaŸnik ten obliczaæ, dziel¹c dochody podatkowe przez liczbê podatników danej gminy, a nie tylko przez
liczbê sta³ych mieszkañców.

W zwi¹zku z powy¿szym proszê uprzejmie o odpowiedŸ na moje pytanie: czy Ministerstwo Finansów
dostrzega opisany problem oraz w jaki sposób ma zamiar go rozwi¹zaæ?

Z wyrazami szacunku
Ma³gorzata Adamczak

14. posiedzenie Senatu w dniach 25 i 26 czerwca 2008 r.
Przemówienia i oœwiadczenia senatorów przekazane do protoko³u, niewyg³oszone podczas 14. posiedzenia Senatu 153



Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Przemys³awa B³aszczyka

Oœwiadczenie skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Szanowny Panie Ministrze!
W zwi¹zku z licznymi zapytaniami, jakie docieraj¹ do mojego biura senatorskiego, dotycz¹cymi plano-

wanej budowy drogi S14, a wynikaj¹cymi z spotkania przedstawicieli Generalnej Dyrekcji Dróg Krajo-
wych i Autostrad z w³adzami miasta Zgierz, mam kilka pytañ.

Czy zosta³a ju¿ ustalona ostateczna wersja przebiegu jej trasy po zachodniej stronie Zgierza? Jeœli nie,
to czy s¹ jakieœ konkretne  propozycje.

Czy zosta³y dokonane pierwsze wyw³aszczenia z terenów, na których ma powstaæ ta trasa?
Jaki jest termin rozpoczêcia robót dotycz¹cych wymienionej drogi?
Odpowiedzi na te pytania pozwol¹ mi poinformowaæ o tym mieszkañców terenów, przez które ma prze-

biegaæ ta droga i wyjaœniæ im przedstawione powy¿ej kwestie.

Z wyrazami szacunku
Przemys³aw B³aszczyk
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Lucjana Cichosza

Oœwiadczenie skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

W zwi¹zku z licznymi zapytaniami dotycz¹cymi ustawy – Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r., zwra-
cam siê do Pana z proœb¹ o wyjaœnienie w¹tpliwoœci dotycz¹cych postêpowania poprzedzaj¹cego rozpo-
czêcie robót budowlanych.

Zgodnie z art. 28 przywo³anej ustawy roboty budowlane mo¿na rozpocz¹æ jedynie na podstawie ostate-
cznej decyzji o pozwoleniu na budowê. Wyj¹tek stanowi tutaj miêdzy innymi instytucja zg³oszenia robót
budowlanych, kiedy to inwestor mo¿e rozpocz¹æ roboty budowlane, dokonuj¹c wy³¹cznie zg³oszenia w³a-
œciwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej.

W zwi¹zku z powy¿szym zwracam siê z proœb¹ o udzielenie informacji dotycz¹cych zadania „Zabezpie-
czenie przed erozj¹ – utwardzanie dna w¹wozu w ci¹gu drogi gminnej od km 0+000 do km 0+130,00 z od-
prowadzeniem wód powierzchniowych”, obejmuj¹cego wykonanie odcinka drogi o konstrukcji, na któr¹
sk³ada siê:

– podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o gruboœci 31 cm,
– warstwa œcieralna, czyli nawierzchnia z betonu asfaltowego o gruboœci 5 cm,
– wykonanie odwodnienia z jednej sztuki studzienki œciekowej ulicznej fi 500 i koryt œciekowych ¿elbe-

towych 130 mb.
Czy realizacja tego zadania winna byæ poprzedzona uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowê, czy

te¿ wystarczy zg³oszenie robót budowlanych w³aœciwemu organowi administracji architektoniczno-bu-
dowlanej?

Lucjan Cichosz

14. posiedzenie Senatu w dniach 25 i 26 czerwca 2008 r.
Przemówienia i oœwiadczenia senatorów przekazane do protoko³u, niewyg³oszone podczas 14. posiedzenia Senatu 155



Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Lucjana Cichosza

Oœwiadczenie skierowane do minister pracy i polityki spo³ecznej Jolanty Fedak

W zwi¹zku z licznymi zapytaniami dotycz¹cymi ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy oraz
ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorz¹dowych, zwracam siê z proœb¹ o wyjaœnienie
w¹tpliwoœci dotycz¹cych nastêpuj¹cych pytañ.

Czy wyst¹pienie sekretarza gminy do przewodnicz¹cego rady gminy o udzielenie urlopu bezp³atnego
od dnia objêcia przez sekretarza gminy stanowiska wójta gminy jest zgodne z obowi¹zuj¹cymi przepisami
prawa?

Czy przyznanie, a nastêpnie wyp³acenie samemu sobie, jako wójtowi gminy, „wynagrodzenia za trzy-
miesiêczny okres wypowiedzenia” w sytuacji odwo³ania przez radê gminy wójta gminy ze stanowiska se-
kretarza gminy jest zgodne z obowi¹zuj¹cymi przepisami prawa?

Czy w sytuacji, gdy takie postêpowanie ra¿¹co narusza obowi¹zuj¹ce przepisy prawne, istnieje prawna
mo¿liwoœæ ¿¹dania od by³ego wójta gminy zwrotu pobranej odprawy pieniê¿nej w wysokoœci trzymiesiêcz-
nego wynagrodzenia, pomimo i¿ wyp³ata odprawy mia³a miejsce 24 wrzeœnia 2003 r.? Czy w omawianej
sytuacji nie nast¹pi³o przedawnienie dochodzenia wskazanej nale¿noœci?

Czy odwo³anemu przez radê gminy sekretarzowi gminy przys³uguje odprawa pieniê¿na w sytuacji, gdy od-
wo³anypracownikzosta³wybranynastanowiskowójtagminy i zachowanazosta³aci¹g³oœæ zatrudnienia?

Lucjan Cichosz
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora W³adys³awa Dajczaka

Oœwiadczenie skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Uprzejmie proszê Pana Ministra o zajêcie stanowiska w sprawach, z którymi zwracaj¹ siê do mnie inte-
resanci, dotycz¹cych istotnych spraw ¿yciowych polskich rodzin w zakresie zabezpieczenia potrzeb mie-
szkaniowych.

Po latach prze³omu politycznego na pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych podejmowano na bardzo ró¿ne
sposoby dzia³ania w celu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych. Jednym ze sposobów by³o przy³¹czenie
siê zak³adów pracy do budowania mieszkañ na podstawie umów o wspó³inwestowaniu zawieranych ze
spó³dzielniami mieszkaniowymi. Z kolei zak³ady pracy, jako najemca, zawiera³y porozumienia ze swoimi
pracownikami na podnajem wybudowanych mieszkañ. Porozumienia takie zwykle okreœla³y czas pod-
najmu na kilkadziesi¹t lat z mo¿liwoœci¹ uzyskania przez pracownika cz³onkostwa w tej spó³dzielni mie-
szkaniowej i, co siê z tym wi¹za³o, nabycia praw trwale gwarantuj¹cych zamieszkiwanie w tym lokalu.
Zbli¿a siê czas up³ywu na przyk³ad piêtnastoletniego podnajmu, narasta zatem niepokój o przysz³oœæ ta-
kich posiadaczy lokali mieszkalnych w zasobach spó³dzielni mieszkaniowych. Zawierane porozumienia
pomiêdzy wspó³inwestorem, zak³adem pracy, a pracownikiem dawa³y prawo przyst¹pienia, jako cz³onek,
do spó³dzielni mieszkaniowej na zasadach okreœlonych w statucie. Problem jednak polega na tym, ¿e sta-
tuty daj¹ takie prawo osobom fizycznym, które naby³y w³asnoœciowe prawo do lokalu wraz ze zwi¹zanymi
z tym uprawnieniami.

Po up³ywie blisko dwudziestu lat istotnie zmieni³o siê otoczenie dzia³alnoœci spó³dzielni mieszkanio-
wych w Polsce. Zmieni³y siê te¿ zasady gospodarowania i, co istotniejsze, zasady inwestowania oraz nie-
roz³¹cznie zwi¹zane z tym zasady kredytowania inwestycji mieszkaniowych. Osoba fizyczna w³aœciwie
ma jedn¹ mo¿liwoœæ postêpowania: zaci¹gniêcie 200–300 tysiêcy z³ kredytu na zasadach komercyjnych,
co dla przeciêtnej rodziny stanowi barierê nie do pokonania. W œwietle stanu faktycznego – spó³dzielcze
zasoby nieruchomoœci posiadaj¹ nieuregulowany stan prawny – nie jest mo¿liwe ubieganie siê przez oso-
bê fizyczn¹ o kredyt hipoteczny, dostêpny dla rodzin œrodek do zrealizowania zakupu wymarzonego mie-
szkania i zagwarantowania bezpieczeñstwa swojej rodzinie.

Czy w podleg³ym Panu urzêdzie znane jest opisane zjawisko, czy podejmowane s¹ oczekiwane przez
wiele polskich rodzin dzia³ania, czy istniej¹ – w œwietle obowi¹zuj¹cego prawa – mo¿liwoœci wsparcia za-
interesowanych rodzin oraz spó³dzielni mieszkaniowych w podejmowanych przez nie dzia³aniach na
rzecz uregulowania stanu prawnego nieruchomoœci? Deklarujê udostêpnienie dokumentów wskazu-
j¹cych konkretny przyk³ad.

£¹czê wyrazy szacunku
W³adys³aw Dajczak
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senator Janinê Fetliñsk¹

Oœwiadczenie skierowane do ministra Skarbu Pañstwa Aleksandra Grada oraz do ministra sprawied-
liwoœci, prokuratora generalnego RP Zbigniewa Æwi¹kalskiego

Panowie Ministrowie!
Chcia³abym zwróciæ uwagê na trudn¹, wrêcz dramatyczn¹ sytuacjê Przedsiêbiorstwa Przemys³u Me-

talowego w P³ocku. Pracownicy wy¿ej wymienionego przedsiêbiorstwa zwrócili siê do mnie z proœb¹
o podjêcie wszelkich mo¿liwych dzia³añ zmierzaj¹cych do uratowania ich przedsiêbiorstwa, do zapewnie-
nia mo¿liwoœci jego dalszego funkcjonowania.

Przedsiêbiorstwo Przemys³u Metalowego w P³ocku istnieje od 1953 r., funkcjonuje przy zak³adzie kar-
nym, pe³ni istotn¹ rolê w procesie resocjalizacji skazanych odbywaj¹cych karê pozbawienia wolnoœci
w tej placówce. Jest ono równie¿ miejscem zatrudnienia dla kilkudziesiêciu osób, które zwi¹zane s¹
z przedsiêbiorstwem od wielu lat.

Obecnie wobec firmy prowadzone jest postêpowanie o og³oszenie upad³oœci.
Podejmowane dotychczas przez pracowników i zwi¹zki zawodowe próby ratowania przedsiêbiorstwa

oraz zainteresowania jego losem zarówno w³aœciciela, to jest Skarbu Pañstwa, jak i Centralnego Zarz¹du
S³u¿by Wiêziennej, pe³ni¹cego w imieniu ministra sprawiedliwoœci funkcjê organu za³o¿ycielskiego i nad-
zoruj¹cego wobec przedsiêbiorstwa, nie przynios³y ¿adnego rezultatu.

Maj¹c na wzglêdzie obecn¹ sytuacjê, pracownicy prosz¹ o pomoc w walce o ich miejsca pracy, o rato-
wanie Przedsiêbiorstwa Przemys³u Metalowego w P³ocku od upad³oœci.

W zwi¹zku z tak trudn¹ sytuacj¹ zak³adu zwracam siê z zapytaniem, jakie s¹ plany dotycz¹ce przedsiê-
biorstwa, czy istnieje mo¿liwoœæ przeprowadzenia postêpowania naprawczego, jakie dzia³ania zostan¹
podjête przez Panów Ministrów wobec zak³adu.

Z wyrazami szacunku
Janina Fetliñska
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Piotra G³owskiego

Oœwiadczenie skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Szanowny Panie Ministrze!
Zwracam siê z uprzejm¹ proœb¹ o wyjaœnienia w sprawie, z któr¹ zwróci³ siê do mnie Zarz¹d Powiatu

Nowotomyskiego.
Obowi¹zuj¹ca ustawa o autostradach p³atnych obowi¹zek utrzymywania wiaduktów nak³ada na za-

rz¹dców tych dróg, w ci¹gu których znajduje siê wiadukt, pomimo tego, i¿ wiadukty te s¹ w³asnoœci¹ za-
rz¹dzaj¹cego autostrad¹. Zamiana zwyk³ej drogi w wiadukt powoduje znacz¹cy wzrost kosztów utrzyma-
nia tej drogi, który to wzrost w ¿aden sposób nie znajduje odzwierciedlenia w wielkoœci œrodków przyzna-
wanych na utrzymanie dróg w danym regionie.

Zarz¹d powiatu nowotomyskiego zwróci³ siê do Departamentu Dróg Publicznych w Ministerstwie In-
frastruktury o zwiêkszenie œrodków na utrzymanie dróg powiatowych, gdy¿ œrodki w³asne, jakimi dyspo-
nuje powiat, s¹ niewystarczaj¹ce do utrzymania szeœciu wiaduktów wybudowanych na autostradzie A2.

Poniewa¿ w kolejnych latach – w zwi¹zku z budow¹ nowych dróg i autostrad – takich przypadków bê-
dzie coraz wiêcej, proszê o informacjê, jak Ministerstwo Infrastruktury chce w przysz³oœci kompleksowo
rozwi¹zaæ ten problem.

Z powa¿aniem
Piotr G³owski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Henryka Górskiego

Oœwiadczenie skierowane do ministra Skarbu Pañstwa Aleksandra Grada

Szanowny Panie Ministrze!
Likwidacja Cukrowni Soko³ów z siedzib¹ w Soko³owie Podlaskim, dokonana przed kilku laty przez Kra-

jow¹ Spó³kê Cukrow¹ SA, wyrz¹dzi³a du¿e szkody spo³eczno-gospodarcze mieszkañcom miasta i powia-
tu Soko³ów Podlaski, znajduj¹cego siê na terenie mojego okrêgu wyborczego. Po likwidacji Cukrowni So-
ko³ów, wchodz¹cej w sk³ad Krajowej Spó³ki Cukrowej SA, w lokalnych i regionalnych mediach pojawi³y
siê ró¿norodne, mniej lub bardziej realne koncepcje dalszego wykorzystania gospodarczego maj¹tku pro-
dukcyjnego i infrastruktury po zlikwidowanej cukrowni, od produkcji biopaliw po utworzenie parku
przemys³owego. Ostatnio od moich wyborców dochodz¹ do mnie informacje, i¿ w³adze Krajowej Spó³ki
Cukrowej SA, nie maj¹c ¿adnej ca³oœciowej koncepcji wykorzystania produkcyjnego tego niema³ego prze-
cie¿ maj¹tku z po¿ytkiem dla spo³ecznoœci lokalnej, pozbywaj¹ siê go w formie najmniej po¿¹danej z pun-
ktu widzenia spo³ecznego i gospodarczego, to jest sprzedaj¹ teren po by³ej cukrowni na dzia³ki budowla-
ne ró¿nym przypadkowym inwestorom.

Zwracam siê do Pana Ministra z pytaniem, w jaki sposób i kiedy Krajowa Spó³ka Cukrowa SA zamierza
zagospodarowaæ ca³oœciowo maj¹tek po zlikwidowanej Cukrowni Soko³ów i czy Ministerstwo Skarbu
Pañstwa ma jak¹kolwiek koncepcjê wspierania Krajowej Spó³ki Cukrowej SA w dzia³aniach maj¹cych na
celu wykorzystanie produkcyjne maj¹tku pozosta³ego po wielu zlikwidowanych polskich cukrowniach,
mo¿e choæby do produkcji biopaliw.

Z powa¿aniem
Henryk Górski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Henryka Górskiego

Oœwiadczenie skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Szanowny Panie Ministrze!
W dniu 20 czerwca 2007 r. zosta³o podpisane porozumienie pomiêdzy miastem Soko³ów Podlaski i po-

wiatem Soko³ów Podlaski a Generaln¹ Dyrekcj¹ Dróg Krajowych i Autostrad, oddzia³ w Warszawie,
w sprawie budowy obwodnicy Soko³owa Podlaskiego. Zgodnie z podpisanym porozumieniem, przygoto-
wanie do realizacji inwestycji i budowê tej obwodnicy przewidziano na lata 2007–2009. Miasto Soko³ów
Podlaski znajduje siê na terenie mojego okrêgu wyborczego i jest jedynym miastem powiatowym na tere-
nie by³ego województwa siedleckiego nieposiadaj¹cym obwodnicy ju¿ istniej¹cej lub znajduj¹cej siê
w trakcie budowy. Do chwili obecnej, pomimo zawartego porozumienia, nie zosta³y rozpoczête ¿adne pra-
ce przy jej budowie. Z prasy regionalnej dowiedzia³em siê, i¿ rzekomo wskutek zaniedbañ samorz¹du
miasta Soko³owa Podlaskiego przy realizacji porozumienia budowa obwodnicy Soko³owa Podlaskiego nie
dojdzie do skutku. Jestem tym faktem bardzo zaniepokojony.

Zwracam siê do Pana Ministra z pytaniami o aktualny stan realizacji porozumienia zawartego
z GDDKiA, oddzia³ w Warszawie, w sprawie budowy obwodnicy Soko³owa Podlaskiego, o podanie terminu
rozpoczêcia prac przy jej budowie oraz o przyczyny opóŸnienia realizacji tej inwestycji.

Z powa¿aniem
Henryk Górski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Macieja Grubskiego

oraz senatora Jana Olecha

Oœwiadczenie skierowane do ministra sportu i turystyki Miros³awa Drzewieckiego

Szanowny Panie Ministrze!
Wed³ug otrzymanych informacji Polski Zwi¹zek Wu Shu dnia 19 czerwca 2008 r. przela³ na konto Mini-

sterstwa Sportu i Turystyki kwotê 24 tysiêcy 737 z³ 41 gr, zgodnie z wyst¹pieniem pokontrolnym z dnia
9 kwietnia 2008 r., znak DPK/1343/2008/AZ, oraz korekt¹ wyst¹pienia pokontrolnego z dnia 7 maja
2008 r., znak DPK/1651/2008/AZ. Jednoczeœnie tego samego dnia w kancelarii Ministerstwa Sportu
i Turystyki zosta³y z³o¿one dokumenty, zgodnie z wymaganiami zawartymi w piœmie dyrektora Tomasza
Marcinkowskiego, znak DSKM-2514/2008/AB z dnia 16 czerwca 2008 r., to jest protokó³ nadzwyczajne-
go zebrania delegatów w dniu 16 maja 2008 r., zawieraj¹cy uchwa³ê o zmianie postanowieñ statutu
zwi¹zku z wnioskiem o ich zatwierdzenie przez Ministerstwo Sportu i Turystyki przed z³o¿eniem do s¹du,
oraz uchwa³a zarz¹du zwi¹zku z dnia 3 marca 2002 r. o uchwaleniu regulaminów: przyznawania licencji
sêdziowskich, przyznawania licencji zawodniczych, przyznawania licencji instruktorskich i trenerskich,
oraz wymagañ na stopnie JI.

W zwi¹zku z dope³nieniem tych wymogów Ministerstwa Sportu i Turystyki Zarz¹d PZWS jest przeko-
nany, ¿e usta³y przyczyny wszczêcia procedury pozbawiaj¹cej prawa do uzyskania dotacji bud¿etowej
przez okres trzech lat w trybie art. 145 ust. 6 ustawy o finansach publicznych – DzU z 2005 r. nr 249
poz. 2104 ze zmianami – oraz rozwi¹zania czy wstrzymania umowy nr 37/62/DSKM/B z dnia 24 stycznia
2008 r. na realizacjê zadañ w zakresie sportu kwalifikowanego dofinansowanych z bud¿etu pañstwa, co
by³o sugerowane we wspomnianym piœmie dyrektora Tomasza Marcinkowskiego.

Polski Zwi¹zek Wu Shu pomimo braku œrodków finansowych w miesi¹cu maju i czerwcu przeprowa-
dzi³ zgodnie z planem nastêpuj¹ce imprezy: XII Miêdzynarodowy Otwarty Puchar Polski Wushu w dniach
16–18 maja w Warszawie, IV Mistrzostwa Polski Wushu Juniorów i XIV Mistrzostwa Polski Wushu Senio-
rów w dniach 7–8 czerwca w Warszawie, wyjazd reprezentacji Polski wushu na miêdzynarodowy turniej
do Orense w Hiszpanii w dniach 7–8 czerwca, konsultacje i seminaria z trenerami ChRL i obozy szkole-
niowe w Warszawie, Krakowie i Radlinie, kurs instruktorów sportu wushu, maj – czerwiec, Warszawa i
Kraków, a obecnie, w dniach 21–27 czerwca 2008 r., trwaj¹ dwa obozy szkoleniowe dla kadry Polski wus-
hu z trenerami z ChRL w Szczyrku i Ustrzykach Dolnych.

Ze wzglêdu na przedstawione fakty zwracamy siê do Pana Ministra z uprzejm¹ proœb¹ o przelanie za-
leg³ych transz, zgodnie z umow¹ nr 37/62/DSKM/B, za miesi¹ce maj (69 tysiêcy z³) i czerwiec (46 tysiêcy
750 z³) oraz wstrzymanie procedury pozbawiaj¹cej PZWS prawa do uzyskania dotacji bud¿etowej.

Z wyrazami szacunku
Maciej Grubski
Jan Olech
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Macieja Grubskiego

oraz senatora Jana Olecha

Oœwiadczenie skierowane do ministra obrony narodowej Bogdana Klicha

Szanowny Panie Ministrze!
W dniu 9 maja 2008 r. Stowarzyszenie Osób Internowanych „Che³mniacy 1982” otrzyma³o od szefa

Biura Skarg i Wniosków MON, pana pu³kownika Dariusza Wiœniewskiego, pismo, w którym ze zdziwie-
niem mo¿na przeczytaæ, ¿e interesuj¹ce stowarzyszenie materia³y Ÿród³owe dotycz¹ce internowania re-
zerwistów w Che³mnie, a mianowicie: rozkazy dzienne 9. pu³ku pontonowo-technicznego (JW. 1636) za
okres od listopada 1982 r. do lutego 1983 r. o sygn. arch. 204/87/52 wg rej. dok. PF-72/82, 204/87/53
wg rej. dok. PF-92/82, 204/87/59 wg rej. dok. PF-51/83; rozkazy i zarz¹dzenia w³asne JW. 1636 o sygn.
arch. 204/87/47 wg rej. dok. 05/82, 204/87/56 wg rej. dok. 05/83; ksi¹¿ki izby chorych o sygn. arch.
205/87 poz. 87, 88, 89, 102; rozkaz dowódcy Pomorskiego Okrêgu Wojskowego nr 300 z dnia 10 paŸ-
dziernika 1979 r. o sygn. arch. 67/88/1 wg rej. dok. 86/80; zarz¹dzenie dowódcy Pomorskiego Okrêgu
Wojskowego nr 232 z dnia 10 paŸdziernika 1979 r. o sygn. arch. 229/91/17 str. 343 wg rej. dok. 54/82,
posiadaj¹ klauzulê tajnoœci na piêædziesi¹t lat.

W zwi¹zku z prowadzonymi przez stowarzyszenie badaniami maj¹cymi na celu odkrycie prawdy o cha-
rakterze i formie represji, które stosowano w obozie wobec dzia³aczy opozycji, zwracamy siê do Pana Mini-
stra z uprzejm¹ proœb¹ o odtajnienie wymienionych dokumentów w celu przeprowadzenia badañ nauko-
wych przez historyka pana Wies³awa £ukomskiego zamieszka³ego w £odzi przy ulicy Piotrkowskiej 149
m. 5, który by³ wcielony do obozu w Che³mnie i jest cz³onkiem Stowarzyszenia Osób Internowanych
„Che³mniacy 1982”.

Z powa¿aniem
Maciej Grubski
Jan Olech
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Macieja Grubskiego

oraz senatora Jana Olecha

Oœwiadczenie skierowane do ministra obrony narodowej Bogdana Klicha

Szanowny Panie Ministrze!
W zwi¹zku z planowanym zakoñczeniem misji w Iraku w paŸdzierniku bie¿¹cego roku zwracamy siê do

Pana Ministra z pytaniem, jakie plany wobec t³umaczy narodowoœci irackiej, którzy pracowali na rzecz
kontyngentu polskiego, ma Ministerstwo Obrony Narodowej. Czy zaplanowano ewentualn¹ ewakuacjê
irackich t³umaczy i ich rodzin i czy w³adze polskie bior¹ pod uwagê umo¿liwienie im osiedlenia siê w Polsce?

Z wyrazami szacunku
Maciej Grubski
Jan Olech
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Macieja Grubskiego

wspólnie z innymi senatorami

Oœwiadczenie skierowane do ministra kultury i dziedzictwa narodowego Bogdana Zdrojewskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Z pe³nym przekonaniem pragniemy zarekomendowaæ pomys³ zorganizowania w 2010 r. w £odzi festi-

walu pod nazw¹ Dni Komedy. Organizowane przez fundacjê Art Industry przedsiêwziêcie bêdzie œwietn¹,
zakrojon¹ na miêdzynarodow¹ skalê promocj¹ muzyki Krzysztofa Komedy, a stanowi ona wspania³y frag-
ment naszego kulturowego dziedzictwa.

£ódŸ, ze swoj¹ tradycj¹ filmow¹, jest miejscem doskona³ym do prezentacji dorobku jednego z najwybit-
niejszych twórców muzyki filmowej.

Po raz pierwszy tematy filmowe, piosenki i kompozycje jazzowe legendarnego muzyka zabrzmi¹ w wy-
konaniu gwiazd œwiatowej rangi podczas wyj¹tkowego koncertu „Noc Komedy”, który bêdzie kulminacyj-
nym punktem tego wydarzenia. Wœród artystów, których zaproszono do udzia³u w koncercie, s¹ miêdzy
innymi Bryan Ferry, P.J. Harvey, Nick Cave, AIR oraz Micha³ Urbaniak. Lista znakomitych nazwisk z pe-
wnoœci¹ siê wyd³u¿y.

Oprócz koncertu g³ównego podczas Dni Komedy w czerwcu 2010 r. odbêd¹ siê koncerty kameralne
w ³ódzkich klubach, projekcje filmów z muzyk¹ Komedy organizowane przez Stowarzyszenie „£ódŸ Fil-
mowa”, a tak¿e wystawy i dzia³ania happeningowe.

Dni Komedy s¹ realizowane w partnerskiej wspó³pracy z Fundacj¹ Tumult, organizatorem festiwalu
Plus Camerimage.

Organizatorzy maj¹ te¿ pe³ne wsparcie pana Tomasza Lacha, spadkobiercy praw maj¹tkowych i autor-
skich po Krzysztofie Komedzie, oraz Stowarzyszenia Mi³oœników Komedy „Astigmatic”.

Pozwalamy sobie wyraziæ przekonanie, ¿e organizacja Dni Komedy bêdzie wspania³ym sposobem pro-
mocji polskiej kultury, przypomnieniem œwiatu o jednym z naszych najoryginalniejszych kompozytorów
XX w. oraz dodatkowym argumentem za przyznaniem £odzi tytu³u Europejskiej Stolicy Kultury.

Szanowny Panie Ministrze, wyra¿amy g³êbok¹ nadziejê, ¿e wesprze Pan prezentowane wy¿ej przed-
siêwziêcie.

Z powa¿aniem
Maciej Grubski
Antoni Motyczka
Antoni Piechniczek
Jacek Swakoñ
Piotr Gruszczyñski
Marek Zió³kowski
Marek Konopka
Andrzej Owczarek
Gra¿yna Sztark
Jan Olech
Krzysztof Kwiatkowski
Zbigniew Meres
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Macieja Grubskiego

wspólnie z innymi senatorami

Oœwiadczenie skierowane do minister zdrowia Ewy Kopacz

Szanowna Pani Minister!
W zwi¹zku ze wzrastaj¹c¹ liczb¹ rodziców z ca³ej Polski chc¹cych leczyæ swoje dzieci z powa¿nymi wa-

dami serca w Klinice Kardiochirurgii Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w £odzi, kierowanej przez
pana profesora Jacka Molla, uprzejmie prosimy pani¹ minister o pomoc i wsparcie w uzyskaniu œrodków
finansowych potrzebnych do rozbudowy kliniki i wyposa¿enia jej w nowe ³ó¿ka kardiochirurgiczne. £ódz-
ki oœrodek jest jednym z wiod¹cych w leczeniu skomplikowanych wad serca. Rocznie przeprowadza siê
tutaj oko³o piêciuset operacji, stosuj¹c najnowoczeœniejsze metody. Praca kliniki wspierana jest równie¿
przez stowarzyszone œrodowisko rodziców by³ych i obecnych pacjentów szpitala z terenu ca³ego kraju.

Uprzejmie prosimy pani¹ minister o wskazanie innych instytucji, do których mo¿e zwróciæ siê o pomoc
w przedmiotowej sprawie zatroskane œrodowisko parlamentarzystów. W naszym odczuciu wspieranie
przez pani¹ minister tego typu przedsiêwziêæ w okresie tak trudnym dla s³u¿by zdrowia poka¿e, jak bar-
dzo zale¿y nam na zdrowiu naszych ma³ych obywateli, dotkniêtych powa¿nymi schorzeniami serca. Za
okazan¹ przychylnoœæ z góry pani minister dziêkujemy.

Z wyrazami szacunku
Maciej Grubski
Jacek Swakoñ
Piotr Gruszczyñski
Marek Zió³kowski
Gra¿yna Anna Sztark
Jan Olech
Krzysztof Kwiatkowski
Zbigniew Meres
Antoni Motyczka
Antoni Piechniczek
Andrzej Owczarek
Marek Konopka
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Macieja Grubskiego

wspólnie z innymi senatorami

Oœwiadczenie skierowane do minister zdrowia Ewy Kopacz

Szanowna Pani Minister!
Pragniemy zwróciæ Pani uwagê na bardzo z³¹ sytuacjê pracuj¹cych w domach pomocy spo³ecznej.
Zgodnie z zapisami ustawowymi placówki te œwiadcz¹ us³ugi, w zakresie obowi¹zuj¹cego standardu

okreœlonego przez MPiPS, osobom wymagaj¹cym ca³odobowej opieki z powodu wieku czy choroby. Miesz-
cz¹ siê w tym miêdzy innymi us³ugi opiekuñcze, a w szczególnoœci pielêgnacja chorych. Czêœæ mieszkañ-
ców to bardzo czêsto osoby ciê¿ko chore, które wymagaj¹ specjalistycznych us³ug pielêgniarskich, takich
jak opatrywanie odle¿yn i przewlek³ych ran, podawanie kroplówek, wykonywanie iniekcji, pielêgnacja
w zwi¹zku ze stomi¹ czy karmienie dojelitowe. Czynnoœci tych nie wykona nikt oprócz pielêgniarki. Ale
depeesy, zgodnie z przepisami, nie maj¹ realizowaæ us³ug medycznych, a jedynie umo¿liwiæ do nich do-
stêp. Brak odpowiednich zapisów w ustawie o œwiadczeniach opieki zdrowotnej umo¿liwiaj¹cych finan-
sowanie œwiadczeñ zdrowotnych, w szczególnoœci pielêgniarskich, ze œrodków NFZ adekwatnie do po-
trzeb mieszkañców depeesów, w tym zapewnienie ze wzglêdu na stan zdrowia i bezpieczeñstwo pomocy
pielêgniarskiej dwadzieœcia cztery godziny na dobê, powoduje, ¿e pielêgniarki s¹ zatrudniane i op³acane
przez domy opieki spo³ecznej wed³ug zasad dotycz¹cych pracowników samorz¹dowych. Jest to wyraŸnie
mniej korzystny sposób wynagradzania ni¿ przyjêty w s³u¿bie zdrowia. A przecie¿ wszyscy ci mieszkañcy
op³acaj¹ sk³adki na NFZ i maj¹ pe³ne prawo do tych œwiadczeñ. Ten sposób finansowania powoduje, ¿e
powsta³y bardzo du¿e dysproporcje p³acowe miêdzy pielêgniarkami w s³u¿bie zdrowia a pielêgniarkami
pomocy spo³ecznej. A przecie¿ wykonuj¹ one tak¹ sam¹ pracê, dodatkowo nie maj¹c wsparcia w trakcie
dy¿uru ze strony lekarza. Nastêpstwem bardzo niskich p³ac jest lawinowe odchodzenie pielêgniarek do
pracy w zozach lub wyjazdy zagraniczne. Grozi to ca³kowit¹ destabilizacj¹ systemu opieki nad mieszkañ-
cami depeesów. Nie mo¿na dopuœciæ do tego, aby pozostali oni bez opieki pielêgniarskiej, co przy obec-
nym systemie finansowania jest bardzo realne, nawet w tym roku.

Konsekwencje takiego scenariusza s¹ trudne do przewidzenia, a sytuacja ta dotyczy ca³ej Polski. Mo¿e
nast¹piæ rych³e za³amanie systemu opieki nad osobami ob³o¿nie chorymi, których co roku przybywa.
Niedopuszczalna jest sytuacja, ¿eby pielêgniarka pracuj¹ca w placówce opieki zarabia³a dwukrotnie
mniej ni¿ pielêgniarka zatrudniona w ZOL lub szpitalu, wykonuj¹c te same czynnoœci. Jednym mo¿li-
wym rozwi¹zaniem tej sytuacji wydaje siê zmiana p³atnika za us³ugi medyczne œwiadczone w depeesach.
Celowe jest stworzenie odrêbnego produktu kontraktowego obejmuj¹cego w szczególnoœci opiekê pielêg-
niarsk¹ dla osób przebywaj¹cych w depeesach, kontraktowanego z NFZ przez œwiadczeniodawcê, na
przyk³ad zak³ad opieki zdrowotnej, i realizowanego na rzecz mieszkañców depeesów.

W zwi¹zku z tym prosimy Pani¹ Minister o jak najszybsze podjêcie dzia³añ umo¿liwiaj¹cych zmiany
w ustawie o œwiadczeniach zdrowotnych. Musz¹ one polegaæ na ujednoliceniu regulacji prawnych w za-
kresie opieki medycznej w s³u¿bie zdrowia i pomocy spo³ecznej, a tak¿e jej finansowania z NFZ. Konieczne
jest tak¿e zrównanie statusu pielêgniarek bez wzglêdu na to, gdzie pracuj¹, umo¿liwienie mieszkañcom
depeesów dostêpu do bezp³atnych leków, takiego, jaki maj¹ pacjenci szpitali.

Proponujemy dokonanie zmian w ustawie o œwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze œrod-
ków publicznych w nastêpuj¹cych artyku³ach i paragrafach:

Po pierwsze, w art. 5 proponuje siê dodaæ pkt 3a o treœci: „dom pomocy spo³ecznej – jednostka organi-
zacyjna pomocy spo³ecznej dzia³aj¹ca na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo³ecznej”
oraz pkt 24a o treœci: „mieszkaniec domu pomocy spo³ecznej – osoba przebywaj¹ca w domu pomocy spo-
³ecznej na warunkach i zasadach okreœlonych w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo³ecznej”.

Po drugie, w art. 15 ust. 2 proponuje siê dodaæ pkt 13b o treœci: „ca³odobowe œwiadczenia pielêgnacyj-
ne i opiekuñcze w domach pomocy spo³ecznej”.

Po trzecie, po art. 27 proponuje siê dodaæ art. 27a o treœci: „ca³odobowe œwiadczenia pielêgnacyjne
i opiekuñcze w domach pomocy spo³ecznej udzielane s¹ przez œwiadczeniodawców i finansowane na pod-
stawie umowy zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia”

Po czwarte, po art. 35 proponuje siê dodaæ art. 35a o treœci:
„1. Œwiadczeniobiorca bêd¹cy mieszkañcem domu pomocy spo³ecznej ma prawo do ca³odobowych

œwiadczeñ pielêgnacyjnych i opiekuñczych odpowiednich do stanu zdrowia, w tym obejmuj¹cych œwiad-
czenia pielêgniarskie podstawowej opieki zdrowotnej oraz niezbêdne leki i wyroby medyczne.
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2. Minister w³aœciwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem w³aœciwym do spraw polityki spo-
³ecznej, po zasiêgniêciu opinii prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia i Naczelnej Rady Pielêgniarek i Po-
³o¿nych, okreœli w drodze rozporz¹dzenia szczegó³owy zakres ca³odobowych œwiadczeñ pielêgnacyjnych
i opiekuñczych w domach pomocy spo³ecznej oraz sposób ich realizacji, uwzglêdniaj¹c koniecznoœæ za-
pewnienia ci¹g³oœci opieki o odpowiedniej jakoœci”.

Wraz z tymi zmianami powinny nast¹piæ tak¿e zmiany w ustawie o pomocy spo³ecznej i odpowiednio
aktach wykonawczych wydanych na jej podstawie nak³adaj¹cych na domy pomocy spo³ecznej obowi¹zek
zawarcia porozumienia ze œwiadczeniodawc¹ realizuj¹cym na podstawie kontraktu z NFZ ca³odobowe
œwiadczenia pielêgnacyjne i opiekuñcze, o których mowa w powy¿szych zmianach, na rzecz mieszkañ-
ców depeesów. By³aby to faktycznie realizacja prawa mieszkañca do us³ug medycznych, w szczególnoœci
pielêgniarskich. Konieczne wydaje siê te¿ wprowadzenie przepisów przejœciowych, na podstawie których
pielêgniarki obecnie zatrudnione w domach pomocy spo³ecznej i bêd¹ce pracownikami samorz¹dowymi
wesz³yby do systemu ochrony zdrowia jako pracownicy œwiadczeniodawców lub œwiadczeniodawcy, wy-
konuj¹c na przyk³ad praktykê pielêgniarsk¹, a tym samym zasady zatrudniania, wynagradzania i wyni-
kaj¹ce z tego skutki okreœli³yby przepisy o ochronie zdrowia.

Maciej Grubski
Krzysztof Kwiatkowski
Jan Olech
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Piotra Gruszczyñskiego

Oœwiadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego

Szanowny Panie Ministrze!
Zwracam siê z proœb¹ o podjêcie zdecydowanych dzia³añ zmierzaj¹cych do wydania zgody na import

interwencyjny szczepionki dla zwierz¹t futerkowych. Jedyny w tej chwili producent szczepionki, firma
IDT, nie jest w stanie zaspokoiæ ci¹gle rosn¹cego zapotrzebowania na ten produkt, a brak odpowiedniej
iloœci szczepionek wp³ywa na op³acalnoœæ pracy w tym specjalnym dziale produkcji rolnej.

Polska hodowla zwierz¹t futerkowych znajduje siê obecnie na czo³owym miejscu w Europie, ta ga³¹Ÿ
naszej produkcji rolnej rozwija siê dynamicznie. Gdy obserwujemy g³oœne protesty rolników, hodowców
innych grup zwierz¹t zwi¹zane z brakiem op³acalnoœci ich produkcji, zasadne wydaje siê udzielenie tym
osobom wparcia poprzez interwencyjny import szczepionek. Brak odpowiednich decyzji w tym zakresie
mo¿e przyczyniæ siê do braku op³acalnoœci pracy w kolejnym dziale produkcji rolnej, co w moim przeko-
naniu wywo³a negatywne skutki.

Z powa¿aniem
Piotr Gruszczyñski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Tadeusza Gruszkê

Oœwiadczenie skierowane do minister edukacji narodowej Katarzyny Hall

Pani Minister!
W oœwiadczeniu pragnê odnieœæ siê do ostatnich wydarzeñ zwi¹zanych z egzaminami maturalnymi

oraz gimnazjalnymi.
W wielu rozmowach z nauczycielami i uczniami na temat matury z jêzyka polskiego us³ysza³em, ¿e b³ê-

dem jest stosowanie klucza maturalnego przy ocenie tego przedmiotu.
Wprowadzony schemat powoduje, ¿e m³odzie¿ ogranicza siê jedynie do czytania streszczeñ lektur,

a osoby ambitne i twórcze, wychodz¹ce poza klucz, zagro¿one s¹ ocen¹ pracy o szczególnych walorach, za
co mog¹ uzyskaæ ma³¹ liczbê punktów.

Zgadzam siê, ¿e klucz u³atwia standaryzacjê oceny uczniów w ca³ej Polsce, ale z drugiej strony bez na-
le¿ytej dba³oœci o jêzyk polski, bez wzbogacania go o lekturê literatury, jêzyk ten znacznie zubo¿eje.

Kolejna kwestia to b³êdy, które pojawi³y siê w testach egzaminacyjnych w arkuszach z matematyki
i w czêœci arkuszy egzaminu gimnazjalnego, z powodu których zdaj¹cy utracili kilkanaœcie punktów.
Sprawa wyjaœniana jest przez poszczególne komisje egzaminacyjne. Uwa¿am, ¿e arkusze egzaminacyjne
powinny byæ budowane z najwy¿sz¹ uwag¹ przez specjalistów i dostosowane do poziomu zdaj¹cych.

Bulwersuj¹cy jest fakt, ¿e dosz³o do pomy³ki drukarskiej w czêœci arkuszy gimnazjalnych. Proszê o wy-
jaœnienie tej sytuacji, a je¿eli by³a to ewidentna wina drukarni, to jakie ponios³a ona konsekwencje.

Reasumuj¹c, stwierdzam, ¿e tegoroczne egzaminy maturalne i gimnazjalne s¹ pora¿k¹ ministerstwa
i oby podanie siê do dymisji szefa Centralnej Komisji Egzaminacyjnej nie by³o jedynym rozwi¹zaniem opi-
sanej sytuacji.

Z powa¿aniem
Tadeusz Gruszka
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Kazimierza Jaworskiego

Oœwiadczenie skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Szanowny Panie Ministrze!
Jako cz³onek senackiej Komisji Rodziny i Polityki Spo³ecznej pragnê zapytaæ Pana Ministra o politykê

Rady Ministrów zmierzaj¹c¹ do zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych obywateli.
Wsparcie rozwoju budownictwa socjalnego i popieranie dzia³añ obywateli zmierzaj¹cych do uzyskania

w³asnego mieszkania jest obowi¹zkiem w³adz publicznych, o czym stanowi norma art. 75 ust. 1 Konsty-
tucji RP. Mieszkanie ma charakter szczególny, nale¿y do dóbr niezbêdnych dla egzystencji ka¿dego cz³o-
wieka, warunkuje zaspokojenie jego elementarnych potrzeb socjalnobytowych, równie¿ mo¿e stanowiæ
przes³ankê realizacji potrzeb wy¿szego rzêdu. Szczególny charakter mieszkania wyra¿a siê nie tylko w je-
go funkcjach. Wynika tak¿e z faktu, ¿e mieszkanie, choæ niezbêdne, nale¿y do dóbr rzadkich i koszto-
wnych, zarówno w sensie mo¿liwoœci jego pozyskania, jak i eksploatacji. Kwestia zaspokajania potrzeb
mieszkaniowych ludnoœci ma wymiar spo³eczny i gospodarczy o charakterze ponadczasowym. Mieszka-
nie uwa¿a siê za podstawow¹ potrzebê spo³eczn¹, odgrywaj¹c¹ wa¿n¹, wrêcz centraln¹ rolê w polityce
spo³ecznej i gospodarczej pañstw.

Od czasu akcesji Rzeczypospolitej Polskiej do Wspólnoty Europejskiej obserwujemy nieustanny
wzrost cen mieszkañ i gruntów pod zabudowê mieszkaniow¹. Obecnie, co prawda, mo¿na dostrzec ten-
dencjê nieznacznego spadku cen na wtórnym rynku mieszkañ, aczkolwiek ceny dzia³ek budowlanych sy-
stematycznie wzrastaj¹. Nie bez znaczenia jest ogólny wzrost cen, w pierwszej kolejnoœci na artyku³y spo-
¿ywcze i paliwa, inflacja cenowa, równie¿ coraz bardziej zachowawcza polityka banków w udzielaniu kre-
dytów hipotecznych.

W stabilnym demokratycznym pañstwie prawnym to Rada Ministrów jest podmiotem predestynowanym
w pierwszej kolejnoœci do wystêpowania z inicjatyw¹ ustawodawcz¹, choæby przez fakt, ¿e dysponuje facho-
wym zapleczem technicznym i intelektualnym koniecznym do stworzenia projektów aktów prawnych.

Lista projektów ustaw dotycz¹cych polityki mieszkaniowej, rynku nieruchomoœci, budownictwa, pro-
ponowanych przez Ministerstwo Infrastruktury, wydaje siê skromna. Mo¿na odnieœæ wra¿enie, ¿e obec-
na Rada Ministrów nie dysponuje jak¹kolwiek strategi¹ dotycz¹c¹ budownictwa jednorodzinnego czy
wspierania budownictwa socjalnego. Wobec tego pragnê Pana Ministra zapytaæ o legislacyjne plany mi-
nisterstwa dotycz¹ce zaspokajania potrzeb mieszkaniowych obywateli.

Proszê Pana Ministra o odpowiedŸ.

Z powa¿aniem
Kazimierz Jaworski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Stanis³awa Jurcewicza

Oœwiadczenie skierowane do minister rozwoju regionalnego El¿biety Bieñkowskiej

Szanowna Pani Minister!
W województwie dolnoœl¹skim przewidziany jest na 11 listopada 2008 r. konkurs dotycz¹cy infra-

struktury parków przemys³owych w ramach regionalnego programu operacyjnego. Œlê¿añski Park Prze-
mys³owy poinformowa³ mnie, ¿e przygotowanie dokumentacji konkursowej przez wnioskodawców z Dol-
nego Œl¹ska nie jest mo¿liwe z powodu braku uregulowañ dotycz¹cych pomocy publicznej. Na pytanie za-
dawane Urzêdowi Marsza³kowskiemu Województwa Dolnoœl¹skiego, który pe³ni funkcjê instytucji za-
rz¹dzaj¹cej, wnioskodawcy uzyskuj¹ informacje, ¿e kwestie pomocy publicznej w regionalnych progra-
mach operacyjnych s¹ w wy³¹cznej kompetencji Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Instytucja za-
rz¹dzaj¹ca oczekuje na rozwi¹zanie w tej kwestii ze strony MRR.

W zwi¹zku z tym proszê o odpowiedŸ na nastêpuj¹ce pytania:
Czy Ministerstwo Rozwoju Regionalnego przewiduje wydanie rozporz¹dzenia – programu pomocowego

– reguluj¹cego kwestie pomocy publicznej dotycz¹cej parków przemys³owych w RPO?
Je¿eli tak, to jaki jest przewidywany termin wejœcia w ¿ycie wymienionego rozporz¹dzenia i czy umo¿li-

wi on beneficjentom z województwa dolnoœl¹skiego przygotowanie dokumentacji konkursowej?
Czy w przypadku innych projektów realizowanych w ramach RPO wystêpuj¹ podobne problemy i opóŸ-

nienia? Je¿eli tak, to proszê o ich wymienienie i podanie terminu ich rozwi¹zania.
Czy problemy zwi¹zane z pomoc¹ publiczn¹ w RPO mog¹ mieæ wp³yw na pe³ne i terminowe wykorzy-

stanie funduszy strukturalnych w ramach RPO?
Bardzo proszê Pani¹ Minister o ocenê, czy poruszone kwestie wymagaj¹ podjêcia pilnych dzia³añ.

Z powa¿aniem
Stanis³aw Jurcewicz
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Piotra Kaletê

Oœwiadczenie skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Panie Ministrze!
W zwi¹zku z nap³ywaj¹cymi do mojego biura senatorskiego licznymi zapytaniami i uwagami podda-

j¹cymi w w¹tpliwoœæ zasadnoœæ wprowadzenia nakazu jazdy z w³¹czonymi œwiat³ami mijania przez ca³y
rok, sk³adam niniejsze oœwiadczenie.

W uzasadnieniu kierowców czytamy, ¿e jazda w dzieñ z w³¹czonymi œwiat³ami mijania powoduje
wzrost kosztów eksploatacji pojazdów mechanicznych, a koniecznoœæ ci¹g³ego wpatrywania siê w œwiat³a
pojazdów jad¹cych z naprzeciwka niew¹tpliwie prowadzi do spadku koncentracji i zmêczenia oczu kie-
rowców. Taki stan rzeczy ma wp³yw na bezpieczeñstwo wszystkich uczestników ruchu drogowego. Osoby
zwracaj¹ce siê do mojego biura z zapytaniami kwestionuj¹ równie¿ zasadnoœæ wprowadzonego przepisu,
kwestionuj¹ jego rzeczywisty wp³yw na zmniejszenie liczby wypadków, a tym samym poszkodowanych.

W zwi¹zku z tym zwracam siê do Pana Ministra z zapytaniem: czy wprowadzenie w dniu 17 kwietnia
2007 r. przepisu dotycz¹cego nakazu jazdy z w³¹czonymi œwiat³ami mijania przez ca³y rok poprawi³o bez-
pieczeñstwo jazdy na polskich drogach? Czy liczba wypadków z udzia³em kierowców i pieszych uleg³a
znacznemu zmniejszeniu? Jak wygl¹daj¹ statystyki zwi¹zane z treœci¹ tego zapytania?

Z powa¿aniem
Piotr Kaleta
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Stanis³awa Karczewskiego

wspólnie z innymi senatorami

Oœwiadczenie skierowane do marsza³ka Senatu Bogdana Borusewicza

Panie Marsza³ku!
Sk³adamy oœwiadczenie w sprawie prowadzenia obrad przez wicemarsza³ek Senatu Krystynê Bochenek.
Podczas trzynastego posiedzenia Senatu w dniu 5 czerwca, kiedy senator Czes³aw Ryszka uzasadnia³

stanowisko mniejszoœci komisji i Klubu Parlamentarnego PiS o odrzucenie ustawy o op³atach abona-
mentowych, dosz³o do bardzo przykrego incydentu. Prowadz¹ca obrady wicemarsza³ek Krystyna Boche-
nek, w sposób sprzeczny z dyspozycjami Regulaminu Senatu, próbowa³a nie dopuœciæ do zakoñczenia
przemówienia z naruszeniem prawa senatora sprawozdawcy do swobody wypowiedzi.

Kiedy pani marsza³ek zorientowa³a siê, ¿e senator Czes³aw Ryszka zmierza do porównania zniesienia
abonamentu do zamachu na media publiczne, a w dalszej kolejnoœci, zachowuj¹c odpowiednie propor-
cje, do zamachu na rz¹d Jana Olszewskiego, czyli tak zwanej nocnej zmiany – rocznica tego wydarzenia
przypada³a akurat tego dnia – czyni³a wszystko, aby przerywaæ przemówienie, komentowaæ na bie¿¹co
wyst¹pienie senatora, dopytywa³a siê, czyje to porównanie, czy takie jest stanowisko klubu PiS, czy mo¿e
wy³¹cznie osobista opinia pana senatora itd. Z tego powodu powsta³ tumult na sali obrad, senatorowie
PO dowcipkowali, próbuj¹c zdezawuowaæ treœæ wypowiedzi.

Porównanie zamachu na abonament do obalenia rz¹du Jana Olszewskiego by³o dopuszczalne. Sena-
torowie maj¹ prawo do wyra¿enia opinii i porównañ reprezentatywnych dla ich stanowiska. Dlatego nie-
zrozumia³e by³y dla nas protesty pani marsza³ek, nieudolne próby przerwania senatorowi Ryszce, unie-
mo¿liwienia dokoñczenia tego w¹tku. Jak s¹dzimy, ingerencje w wyst¹pienie senatora Ryszki, wypyty-
wania o to, czy to jest uzasadnienie klubowe, komisyjne czy osobiste, wtr¹cenie zaimków: nie mówi siê
„ja”, tylko „my”, spowodowa³y wybuchy okrzyków na sali, œmiechy i ¿arty, nad czym przez d³u¿szy czas
pani marsza³ek Krystyna Bochenek nie potrafi³a zapanowaæ. W konsekwencji wypowiedzenie dwóch
koñcowych zdañ wyst¹pienia trwa³o oko³o dziesiêciu minut.

Pragniemy zauwa¿yæ, ¿e nie by³o to pierwsze tego rodzaju zachowanie pani marsza³ek, która prowa-
dz¹c obrady, bardzo czêsto przerywa pytania senatorów Prawa i Sprawiedliwoœci, komentuj¹c je, wywo-
³uje zamieszanie, nad którym nastêpnie nie potrafi zapanowaæ.

Panie Marsza³ku, zwracamy na to uwagê, licz¹c na to, ¿e tego rodzaju sytuacje nie bêd¹ siê powtarzaæ,
a prawo senatora do swobodnej wypowiedzi dotycz¹cej przedmiotu debaty lub prezentowanego stano-
wiska bêdzie respektowane.

Stanis³aw Karczewski
Stanis³aw Kogut
Dorota Arciszewska-Mielewczyk
Maciej Klima
Henryk Górski
Waldemar Kraska
Krzysztof Majkowski
S³awomir Sadowski
Grzegorz Wojciechowski
Tadeusz Skorupa
Witold Idczak
Wojciech Skurkiewicz
Przemys³aw B³aszczyk
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Bohdan Paszkowski
W³adys³aw Dajczak
Grzegorz Czelej
Czes³aw Ryszka
W³adys³aw Ortyl
Jan Dobrzyñski
Wies³aw Dobkowski
Zbigniew Romaszewski
Adam Massalski
Piotr Kaleta
Kazimierz Jaworski
Janina Fetliñska
Zdzis³aw Pupa



Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Paw³a Klimowicza

Oœwiadczenie skierowane do marsza³ka Senatu Bogdana Borusewicza

Szanowny Panie Marsza³ku!
Bardzo dziêkujê panu marsza³kowi za wyra¿enie zgody na organizacjê i otwarcie w gmachu Senatu RP

w dniu 25 czerwca 2008 r. wystawy pod tytu³em „Sprawiedliwi wœród Narodów Œwiata. Pomoc Polaków
dla ludnoœci ¿ydowskiej w Ma³opolsce w latach 1939–1945” . Wystawa, przygotowana przez rzeszowski
oddzia³ Instytutu Pamiêci Narodowej, by³a w styczniu 2008 r., kiedy po raz pierwszy obchodziliœmy Miê-
dzynarodowy Dzieñ Pamiêci o Ofiarach Holokaustu, pokazywana na rynku w Krakowie. Wystawa przy-
pomina³a straszliwy okres II wojny œwiatowej, kiedy to na niespotykan¹ w historii ludzkoœci skalê wymor-
dowano miliony istnieñ ludzkich. Zbrodnie by³y konsekwencj¹ ideologii nazistowskiej. W imiê pogardy
i nienawiœci okupant niemiecki zaplanowa³ eksterminacjê narodu ¿ydowskiego. Naród polski, choæ tak¿e
poddany przez nazistów brutalnym represjom, nie pozostawa³ bierny wobec tej zbrodni. Pomagaj¹c ¯y-
dom, Polacy nara¿ali siê na karê œmierci. Pomimo tego niebezpieczeñstwa uratowanych zosta³o od czter-
dziestu do stu tysiêcy ¯ydów. S¹ to jedynie dane szacunkowe, kompleksowe badania w tym zakresie za-
czê³y siê bowiem dopiero w 2006 r. O skali pomocy udzielanej ¯ydom przez Polaków mo¿e œwiadczyæ fakt,
i¿ do 1 stycznia 2008 r. w gronie dwudziestu dwóch tysiêcy dwustu jedenastu uhonorowanych medalem
przez instytut Yad Vashem znalaz³o siê szeœæ tysiêcy szeœædziesiêciu szeœciu naszych rodaków.

W okresie PRL w³adze komunistyczne nie by³y zainteresowane upamiêtnianiem polskich bohaterów
nios¹cych ratunek ¯ydom. Wi¹za³o siê to miêdzy innymi z przemilczaniem dokonañ Polskiego Pañstwa
Podziemnego, w ramach którego dzia³a³a „¯egota”. W ramach Armii Krajowej dzia³a³ zaœ Referat ¯ydow-
ski, dziêki któremu o zbrodni na narodzie ¿ydowskim zosta³ poinformowany œwiat.

Okupacyjne prawo niemieckie przewidywa³o w Polsce karê œmierci dla osób ukrywaj¹cych ¯ydów, dla-
tego znalezienie dla nich schronienia nie by³o ³atwe. Dzieci ukrywano niejednokrotnie u przybranych ro-
dzin, w publicznych domach sierot i innych tego typu instytucjach. Rodziny chroni¹ce dzieci otrzymywa-
³y œrodki na ich utrzymanie. W samej Warszawie dzieciêcy wydzia³ „¯egoty”, prowadzony przez Irenê Sen-
dlerow¹, opiekowa³ siê dzieæmi ¿ydowskimi przemyconymi z warszawskiego getta. Szacuje siê, ¿e dziêki
temu prze¿y³o dwa i pó³ tysi¹ca dzieci. Uciekinierom zapewniano równie¿ opiekê medyczn¹. „¯egota” we
wspó³pracy ze wspólnotami zakonnymi – miêdzy innymi z zakonem marianów i zakonem urszulanek –
zaopatrywa³a ¯ydów w katolickie metryki chrztu, które pomaga³y im ocaleæ.

Wiele aktów bezprzyk³adnego poœwiêcenia zrodzi³o siê tak¿e w domach zwyk³ych Polaków. Warto przy-
toczyæ tragiczne losy rodziny Ulmów. 24 marca 1944 r. we wsi Markowa za przechowywanie ¯ydów z ro-
dzin Szallów i Goldmanów zosta³a rozstrzelana polska rodzina Józefa i Wiktorii Ulmów oraz ukrywani ¯y-
dzi. Siedemnaœcie osób, w tym oœmioro dzieci, zginê³o tylko dlatego, ¿e byli ¯ydami lub Polakami, którzy
odwa¿yli siê udzieliæ zakazanej pomocy. Od pocz¹tku wojny Józef Ulma udziela³ schronienia ro¿nym lu-
dziom. Dom, po³o¿ony daleko od wioski, stwarza³ pewne poczucie bezpieczeñstwa. Znalaz³o siê w nim
miejsce równie¿ dla ¯ydów: szeœcioosobowej rodziny Szallów oraz dwóch kobiet o nazwisku Goldman
i córki jednej z nich. Mimo znacznego oddalenia domu od zabudowañ wiejskich, fakt ich ukrywania nie
pozosta³ d³ugo w tajemnicy. Wszyscy zostali zamordowani przez Niemców.

Tragiczny los rodziny Ulmów stanowi symbol poœwiêcenia Polaków, którzy wbrew niebezpieczeñstwu
potrafili udowodniæ, i¿ cz³owieczeñstwo jest wa¿niejsze ni¿ ¿ycie. Fakt ich œmierci jest znany nie tylko
w Polsce, ale tak¿e poza granicami naszego kraju. W 1995 r. zostali oni odznaczeni przez Yad Vashem ty-
tu³em „Sprawiedliwy wœród Narodów Œwiata”. W 2003 r. Koœció³ katolicki rozpocz¹³ ich proces beatyfika-
cyjny, którego etap diecezjalny zakoñczy³ siê w kwietniu 2008 r. Jego dalsza czêœæ bêdzie prowadzona
przez Stolicê Apostolsk¹. Do Markowej przybywa nie tylko wielu pielgrzymów, przybywaj¹ tam tak¿e set-
ki uczniów z Izraela.

Jeszcze raz serdecznie dziêkujê Panu Marsza³kowi.

Z powa¿aniem
Pawe³ Klimowicz
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Paw³a Klimowicza

Oœwiadczenie skierowane do ministra skarbu pañstwa Aleksandra Grada

W zwi¹zku ze z³o¿onym przeze mnie do pana W³adys³awa Sidorowicza, przewodnicz¹cego Komisji
Zdrowia Senatu RP, wnioskiem o zorganizowanie we wrzeœniu 2008 r. posiedzenia w sprawie aktualnego
stanu i warunków rozwoju lecznictwa uzdrowiskowego w Polsce proszê Pana Ministra o przygotowanie
niezbêdnych materia³ów ju¿ w lipcu.

W szczególnoœci proponujê podjêcie zagadnieñ dotycz¹cych zamierzeñ prywatyzacyjnych Pana Mini-
stra wobec spó³ek uzdrowiskowych, a zw³aszcza przedstawienie dzia³añ planowanych w roku 2008.

Z powa¿aniem
Pawe³ Klimowicz
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Paw³a Klimowicza

Oœwiadczenie skierowane do ministra kultury i dziedzictwa narodowego Bogdana Zdrojewskiego

Zwracam siê do Pana Ministra z wnioskiem o udzielenie wsparcia inicjatywie budowy nowej Krypty Za-
s³u¿onych w klasztorze ojców paulinów na Ska³ce w Krakowie. Miejsca pochówkowe przeznaczone dla
wybitnych Polaków praktycznie siê wyczerpa³y.

Uwa¿am, ¿e koœció³ na Ska³ce musi nadal byæ miejscem, z którego bije poczucie patriotyzmu, miej-
scem, w którym kumuluje siê szacunek dla dokonañ naszych wybitnych rodaków. Rozbudowa panteonu
ma na celu podkreœlenie narodowej rangi Krypty Zas³u¿onych, która jest niezwyk³ym œwiadectwem lo-
sów i historii Polski. Choæ panteon jest miejscem, które przenika historia, to nie mo¿emy odebraæ mu
przysz³oœci. Musimy zatem doprowadziæ do jego rozbudowy, tak aby s³u¿y³ przysz³ym pokoleniom i nadal
móg³ byæ miejscem pochówku wybitnych Polaków.

Rozbudowa panteonu ma nie tylko wymiar symboliczny. Projekt ten zak³ada budowê zespo³u eduka-
cyjnego. W zespole edukacyjnym bêdzie nowoczesne muzeum poœwiêcone wielkim Polakom, których
miejsce spoczynku jest na Ska³ce. Znajdziemy tam te¿ salê kinow¹. Koncepcja zespo³u edukacyjnego na-
daje panteonowi zupe³nie nowy wymiar. Bêdzie to bowiem swoiste centrum pedagogiczne, którego zada-
niem ma byæ przekazywanie m³odzie¿y tych wartoœci, które determinuj¹ m¹dry i twórczy patriotyzm, oraz
promowanie dorobku pochowanych. W ramach funkcjonowania zespo³u edukacyjnego bêdzie organizo-
wanych wiele konferencji czy te¿ wydarzeñ kulturalnych. Dziêki niemu zwiedzanie panteonu zostanie
uzupe³nione o wiedzê i edukacjê. Jest to bardzo wa¿ne, gdy¿ wiêkszoœæ osób zwiedzaj¹cych koœció³ na
Ska³ce to m³odzie¿.

Koncepcja rozbudowy panteonu i budowy centrum edukacyjnego jest konsekwentnie promowana
przez ojców paulinów.

Kult œwiêtego Stanis³awa, jak przypominaj¹ historycy, by³ elementem jednocz¹cym rozbite pañstwo
polskie w XIII wieku i podczas zaborów. Niech wiêc pomys³ rozbudowy panteonu narodowego zjednoczy
wszystkich Polaków. Warto, aby spojrzeæ na ten ambitny projekt z perspektywy dumy narodowej. Mam
nadziejê, ¿e w³adze pañstwowe pomog¹ Krakowowi i ojcom paulinom.

Dlatego te¿ proszê Pana Ministra o udzielenie informacji, czy przewidziane jest wsparcie finansowe dla
tego cennego projektu oraz w jakim zakresie ojcowie paulini mog¹ liczyæ na pomoc ze strony ministerstwa.

Z powa¿aniem
Pawe³ Klimowicz
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Stanis³awa Koguta

Oœwiadczenie skierowane do ministra Skarbu Pañstwa Aleksandra Grada

Uwagi i spostrze¿enia odnoœnie do barier rozwoju ma³ej energetyki wodnej.
O koniecznoœci rozwoju odnawialnych Ÿróde³ energii (OZE) pisze siê i mówi w Polsce du¿o. Ambitne zo-

bowi¹zania przyjête przez nasz kraj w ramach akcesji do Unii Europejskiej oraz program „3 razy 20” przy-
jêty przez sam¹ Uniê w marcu ubieg³ego roku na szczycie w Brukseli zmuszaj¹ do dzia³ania.

Wydaje siê, ¿e nacisk po³o¿ony jest g³ównie na rozwój energetyki wykorzystuj¹cej biomasy oraz wiatr,
nieco mniej s³oñce. To wa¿ne, jednak nie poœwiêcimy zbyt du¿ego area³u – szczególnie wobec rosn¹cych
cen ¿ywnoœci – na uprawy energetyczne. Wiatr zaœ, poza w¹skim pasem przymorza, nie jest w Polsce zbyt
efektywny, a jego niesterowalnoœæ nie sprzyja planowej produkcji.

Popatrzmy zatem na hydroenergetykê, szczególnie dotycz¹c¹ ma³ych i œrednich Ÿróde³ produkcji. Po-
tencjalni inwestorzy, mimo korzystnych dla OZE uregulowañ prawnych i finansowych, natrafiaj¹ na ba-
riery „ekologiczne”. Podczas prowadzonych przez regionalne zarz¹dy gospodarki wodnej konsultacji spo-
³ecznych, dotycz¹cych wprowadzenia ramowej dyrektywy wodnej, na pierwszy plan wybija siê g³os przed-
stawicieli organizacji i instytucji zajmuj¹cych siê ochron¹ przyrody. Oni g³ówne zagro¿enie dla gospodar-
ki wodnej widz¹ w dzia³aniu cz³owieka. Nie w ochronie przed susz¹ czy powodzi¹, nie w koniecznoœci roz-
woju energetyki wodnej, a w³aœnie w dzia³aniach skierowanych na te cele. A przecie¿ sprawna i efektywna
gospodarka wodna to w³aœnie gospodarka zapewniaj¹ca rozwój – zrównowa¿ony rozwój. Oczywiœcie nale-
¿y braæ pod uwagê ochronê wód, ale mo¿na j¹ realizowaæ w sposób sensowny, nak³adaj¹c na inwestora
racjonalne warunki, które mo¿e spe³niæ bez utraty ekonomicznego efektu przedsiêwziêcia. Takie roz-
wi¹zania s¹ w Europie stosowane, mo¿na i nale¿y braæ z nich przyk³ad. Sprawne i ekologiczne przep³awki
dla ryb, odstraszanie ryb od wlotu do turbiny, pomiar i kontrola gwarantowanej wody biologicznej, zabu-
dowa biologiczna, stosowanie do zabudowy naturalnych materia³ów to dzia³ania ograniczaj¹ce negaty-
wny wp³yw na œrodowisko. Instalowanie czyszczarek krat, natlenianie wody przez pracê turbiny, retencja
to dzia³ania i czynniki poprawiaj¹ce jakoœæ i dyspozycyjnoœæ wód.

Czy instytucje odpowiedzialne za uzgadnianie projektów i okreœlanie warunków pozwoleñ wodnopra-
wnych nie id¹ dla wygody na skróty, kieruj¹c siê zdaniem jednej tylko, mocno lobbuj¹cej strony? Formu-
³ujê to pytanie ze wzglêdu na w³asne doœwiadczenia pilotuj¹cego próbê budowy ma³ej, kilkudziesiêcioki-
lowatowej elektrowni wodnej przy powstaj¹cym w miejscu dawnego wyrobiska po¿wirowego zbiorniku
rekreacyjnym w Stró¿ach.

Rozwój mikroenergetyki wodnej, choæ w swojej masie mo¿e byæ znacz¹cy, nie wystarczy. Potrzebna
jest realizacja wiêkszych projektów. Takim przyk³adem jest budowana od wielu lat w województwie ma³o-
polskim zapora Œwinna Porêba, gdzie przewidziano budowê przystopniowej elektrowni wodnej. Wieloza-
daniowe zbiorniki wodne s¹ przedsiêwziêciem kosztownym, a ich budowa trwa latami. Koszty ponosi bu-
d¿et pañstwa, jednak czêsto ogranicza siê nak³ady, co powoduje wyd³u¿enie cyklu budowy poza rozs¹dne
granice i wywo³uje niezadowolenie spo³ecznoœci lokalnej. Sposobem na zmniejszenie kosztów jest prze-
kazanie budowy elektrowni inwestorowi zewnêtrznemu, jak zrobiono w przypadku elektrowni przy stop-
niach wodnych na górnej Wiœle. Bez ponoszenia nak³adów, ryzyka inwestycyjnego i kosztów eksploatacji
elektrowni osi¹gniêto zysk w postaci na³o¿enia na w³aœcicieli elektrowni obowi¹zku partycypacji finanso-
wej w kosztach utrzymania piêtrzenia w wysokoœci zale¿nej od wielkoœci osi¹ganej produkcji. Id¹c tak¹
drog¹ mo¿na przyspieszyæ zakoñczenie inwestycji w Œwinnej, mo¿na znaleŸæ partnerów do rozpoczêcia
budowy stopnia w Niepo³omicach czy zbiornika wielozadaniowego na Wis³oku. Mo¿na i trzeba, jeœli chce-
my wype³niæ przyjête zobowi¹zania.

Z powa¿aniem
Stanis³aw Kogut
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Stanis³awa Koguta

Oœwiadczenie skierowane do ministra sprawiedliwoœci, prokuratora generalnego RP Zbigniewa
Æwi¹kalskiego

Zwracam siê do Pana Ministra z proœb¹ o objêcie szczególnym nadzorem sprawy dotycz¹cej pokrzyw-
dzonych przez dewelopera – Alicjê i Czes³awa Wachowiaków z Wroc³awia*.

Z powa¿aniem
Stanis³aw Kogut
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Stanis³awa Koguta

Oœwiadczenie skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Szanowny Panie Ministrze!
W zwi¹zku z pismem z dnia 19 czerwca 2008 r. otrzymanym od kolejarzy wêz³a jasielskiego*, doty-

cz¹cym podjêcia inicjatywy w sprawie przywrócenia ruchu pasa¿erskiego na linii kolejowej nr 108 Stró¿e
– Kroœcienko na odcinku Biecz – Jas³o, to jest od granicy województwa ma³opolskiego do stacji wêz³owej
Jas³o, zwracam siê do Pana w uprzejm¹ proœb¹ o analizê i pozytywne rozpatrzenie postulatów sk³ada-
nych przez zainteresowanych.

Proszê o przychylne ustosunkowanie siê do mojej proœby.

Z wyrazami szacunku
Stanis³aw Kogut
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego

wspólnie z innymi senatorami

Oœwiadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego

Szanowny Panie Ministrze!
Zwracamy siê do Pana Ministra z pytaniem o planowan¹ przysz³oœæ oœrodków hodowli koni – stad ogie-

rów i stadnin koni, zorganizowanych w formie ponad dwudziestu spó³ek ANR.
W zwi¹zku z planowan¹ przez rz¹d dalsz¹ decentralizacj¹ kompetencji, w szczególnoœci wobec przeka-

zania kolejnych zadañ ze szczebla administracji rz¹dowej do samorz¹dów województw, nadarza siê okaz-
ja, by zadbaæ tak¿e o stan maj¹tku oœrodków hodowli koni. Wiele z nich mieœci siê w obiektach zabytko-
wych, które wymagaj¹ pilnych remontów konserwatorskich. Czêœæ z tych oœrodków ma niestety z³¹ kon-
dycjê finansow¹. Dochodz¹ do nas niepokoj¹ce informacje o sprzeda¿y koni w celu zdobycia funduszy na
wykonanie najpilniejszych prac remontowych.

Przekazanie maj¹tku spó³ek województwom mog³oby poprawiæ ich kondycjê, zw³aszcza ¿e wojewódz-
twa dysponuj¹ obecnie sporymi œrodkami finansowymi, pochodz¹cymi z regionalnych programów ope-
racyjnych.

Remont bazy i doposa¿enie oœrodków hodowlanych, a tak¿e rozwój funkcji rekreacyjno-hotelowych,
mog³yby siê przyczyniæ do podniesienia atrakcyjnoœci turystycznej województw. Sport i turystyka konna
prze¿ywaj¹ obecnie renesans w krajach UE. Polskie oœrodki hodowlane, poza dotychczasow¹ funkcj¹
ochrony materia³u zarodowego i rozwoju sportów konnych, mog³yby dodatkowo przyczyniæ siê do ua-
trakcyjnienia oferty turystycznej i uzyskiwaæ dodatkowe dochody na rozwój.

Nale¿y tak¿e zauwa¿yæ rosn¹c¹ na rynku konkurencjê w postaci prywatnych stajni i oœrodków jeŸ-
dzieckich. W zwi¹zku z tym podjêcie decyzji w zakresie dalszego losu spó³ek wydaje siê spraw¹ piln¹ i ma
charakter strategiczny dla gospodarki narodowej.

Z wyrazami szacunku
Krzysztof Kwiatkowski
Maciej Grubski
Jan Olech

14. posiedzenie Senatu w dniach 25 i 26 czerwca 2008 r.
Przemówienia i oœwiadczenia senatorów przekazane do protoko³u, niewyg³oszone podczas 14. posiedzenia Senatu 181



Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego

wspólnie z innymi senatorami

Oœwiadczenie skierowane do ministra sportu i turystyki Miros³awa Drzewieckiego

Szanowny Panie Ministrze!
Zwracamy siê do Pana Ministra z uprzejm¹ proœb¹ o udzielenie informacji na temat wysokoœci dofi-

nansowania na 2008 r., jakiego Ministerstwo Sportu i Turystyki udzieli³o Polskiemu Zwi¹zkowi Karate,
Polskiemu Zwi¹zkowi Karate Tradycyjnego oraz Polskiemu Zwi¹zkowi Karate Fudokan. Jednoczeœnie
uprzejmie prosimy Pana Ministra o podanie kryterium, jakim kierowa³o siê ministerstwo przy podziale
œrodków.

Z wyrazami szacunku
Krzysztof Kwiatkowski
Maciej Grubski
Jan Olech
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego

wspólnie z innymi senatorami

Oœwiadczenie skierowane do minister zdrowia Ewy Kopacz

Z du¿ym niepokojem przyjmujemy informacje, jakie kieruj¹ do nas pacjenci, dotycz¹ce polskich trady-
cyjnych leków roœlinnych.

Zgodnie z informacj¹, któr¹ nam przekazano, Unia Europejska przyjê³a definicjê leku roœlinnego, na-
turalnego, jako leku wykonanego wy³¹cznie z surowców zielarskich, podczas gdy leki naturalne, które
produkuj¹ polskie spó³dzielnie farmaceutyczne oraz firmy powsta³e na bazie by³ych przedsiêbiorstw Her-
bapol, najczêœciej wytwarzane s¹ z surowców farmaceutycznych – zielarskich z dodatkiem substancji
czynnych pochodzenia nieroœlinnego, czyli syntetycznych. Przyjêta definicja oznacza koniecznoœæ reje-
stracji tych leków, zgodnie z procedurami przewidzianymi dla leków syntetycznych. To spowoduje, ¿e
wiêkszoœæ nie uzyska rejestracji i bêdzie musia³a byæ wycofana z rynku.

W trosce o polskich pacjentów, którzy przyzwyczajeni s¹ do tych leków, pytamy kierownictwo, jakie
dzia³ania podj¹³ resort zdrowia, aby zapobiec wycofaniu z polskiego rynku miêdzy innymi takich leków,
jak: Raphacholin, Boldaloin, syrop tymiankowy, syrop Tussipect.

Strata tradycyjnych leków roœlinnych, produkowanych przez polski przemys³ farmaceutyczny, by³aby
bardzo uci¹¿liwa dla polskiego pacjenta, który jest do nich przyzwyczajony. Podkreœlenia wymaga fakt, ¿e
pacjenci s¹ nie tylko przyzwyczajeni do tych leków, ale równie¿ g³êboko przekonani o ich skutecznoœci.
Brak na rynku tych leków spowoduje nie tylko straty ekonomiczne w polskim przemyœle farmaceutycz-
nym, ale równie¿ zwiêkszy koszty terapii, je¿eli zast¹pimy te leki naturalne lekami syntetycznymi, oraz
bêdzie siê wi¹zaæ z du¿ymi niedogodnoœciami dla pacjentów.

Z powa¿aniem
Krzysztof Kwiatkowski
Maciej Grubski
Jan Olech
Gra¿yna Anna Sztark
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego

wspólnie z innymi senatorami

Oœwiadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra spraw wewnêtrznych i admini-
stracji Grzegorza Schetyny

Sprawa, któr¹ chcielibyœmy poruszyæ, to sprawa zwi¹zana z posiadaniem przez kieruj¹cych pojazdami
mechanicznymi obowi¹zkowego ubezpieczenia komunikacyjnego OC.

Ostatnio w prasie ukaza³ siê artyku³, w którym prezes Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego,
pani El¿bieta Turkowska-Tyrluk, wypowiedzia³a siê, i¿ wed³ug szacunków tej instytucji oko³o stu szeœæ-
dziesiêciu tysiêcy posiadaczy pojazdów poruszaj¹cych siê po polskich drogach nie zawiera umowy ubez-
pieczenia OC. Identyfikacja w³aœciciela pojazdu, który nie wykupi³ obowi¹zkowego ubezpieczenia, nie
jest mo¿liwa, gdy¿ zak³ady ubezpieczeñ nie w pe³ni realizuj¹ obowi¹zki informacyjne i nie zawsze infor-
muj¹ Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny o zawartych przez nie umowach OC. W takiej sytuacji je-
dynym organem, który mo¿e dokonaæ weryfikacji posiadanego ubezpieczenia OC, s¹ s³u¿by uprawnione
do przeprowadzania kontroli ruchu drogowego.

Zgodnie z art. 38 pkt 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym kieruj¹cy pojaz-
dem jest obowi¹zany mieæ przy sobie i okazywaæ na ¿¹danie uprawnionego organu miêdzy innymi wyma-
gany dla danego rodzaju pojazdu lub kieruj¹cego dokument stwierdzaj¹cy zawarcie umowy obowi¹zko-
wego ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej posiadacza pojazdu lub stwierdzaj¹cy op³acenie sk³adki
tego ubezpieczenia. Kontroli posiadania tych dokumentów, na podstawie art. 129 ust. 2 pkt 2 tej¿e usta-
wy, dokonaæ mo¿e policjant w zwi¹zku z wykonywaniem czynnoœci czuwania nad bezpieczeñstwem i po-
rz¹dkiem ruchu na drogach, kierowania ruchem i jego kontrolowania. W tym miejscu pojawia siê jednak
problem. Policjant, dokonuj¹c kontroli, mo¿e spotkaæ siê z sytuacj¹, ¿e kieruj¹cy pojazdem zawar³ umo-
wê ubezpieczeniow¹ OC, jednak podczas kontroli nie jest w stanie przedstawiæ dokumentu stwierdza-
j¹cego zawarcie takiej umowy. Przyczyna nieposiadania takiego dokumentu mo¿e byæ prozaiczna: na
przyk³ad zgubienie, zniszczenie.

Konsekwencj¹ nieprzedstawienia dokumentu stwierdzaj¹cego zawarcie umowy ubezpieczenia OC
jest odpowiedzialnoœæ za wykroczenie z art. 95 kodeksu wykroczeñ, zagro¿one kar¹ grzywny do 250 z³.
Ponadto na mocy art. 129 ust. 2 pkt 8 lit. c i d ustawy – Prawo o ruchu drogowym policjant jest uprawnio-
ny do uniemo¿liwienia kieruj¹cemu dalszego u¿ywania pojazdu przez odholowanie go na koszt w³aœcicie-
la na depozytowy parking strze¿ony, co rodzi kolejne koszty dla kieruj¹cego pojazdem.

Konkluduj¹c, stwierdziæ nale¿y, i¿ obowi¹zuj¹ca regulacja prawna w tej materii nie przewiduje dla
w³aœciciela pojazdu, który z pe³n¹ œwiadomoœci¹ nie zawar³ umowy OC, innej sankcji ni¿ dla tego kierow-
cy, który umowê tak¹ zawar³, jednak z przyczyn od siebie niezale¿nych w danej chwili nie jest w stanie te-
go potwierdziæ.

Moje pytanie do Pana Ministra jest nastêpuj¹ce: czy w ramach ulepszania prawa i eliminowania ab-
surdów ustawodawczych na progu XXI wieku nie jesteœmy w stanie zorganizowaæ takiego systemu elek-
tronicznego, w którym ka¿da komenda policji w kraju by³aby w stanie sprawdziæ, czy w³aœciciel zatrzyma-
nego pojazdu posiada wykupione ubezpieczenie obowi¹zkowe OC?

Panie Ministrze, czy praworz¹dny obywatel, który w pi¹tek zgubi³ potwierdzenie zawarcia umowy OC,
zatrzymany w sobotê, dzieñ wolny od pracy, podró¿uj¹cy na przyk³ad z rodzin¹, dwójk¹ ma³ych dzieci, nie
bêdzie móg³ kontynuowaæ podró¿y? W takiej sytuacji rodzina zostanie wysadzona z w³asnego samochodu
i nara¿ona na poniesienie ³¹cznych kosztów karnych w kwocie oko³o 700–1000 z³, to jest kosztów manda-
tu, grzywny, holowania pojazdu, parkingu, noclegu w trasie, podró¿owania innym œrodkiem lokomocji.
Dopiero w poniedzia³ek w³aœciciel pojazdu by³by w stanie uzyskaæ w biurze swojego ubezpieczyciela dup-
likat zawartej umowy i przedstawiæ go policji. Z praktyki wynika, ¿e policja w tej sytuacji powinna otrzy-
maæ orygina³ takiego potwierdzenia. Dlaczego w naszym systemie wa¿ne jest posiadanie kwitka, czyli po-
twierdzenia zawarcia umowy, a nie jest wa¿ny sam fakt zawarcia takiej umowy, czyli rzeczywiste posiada-
nie ubezpieczenia? Przecie¿ tworz¹c dostêpn¹ policji kompletn¹ bazê danych o zawartych umowach, wy-
eliminowalibyœmy wiele nadu¿yæ. Jednym ruchem wyeliminowalibyœmy kuriozalne sytuacje, kiedy kie-
ruj¹cy pojazdem porusza siê pojazdem z wykupionym ubezpieczeniem OC, jednak nie ma mo¿liwoœci
udowodniæ tego w krótkim czasie policji, jak te¿ problem identyfikowania pojazdów, dla których takie
ubezpieczenie nie jest wykupione. Naszym zdaniem koszty stworzenia takiego systemu s¹ nik³e w porów-
naniu z negatywnymi konsekwencjami jego braku, którymi obarczamy praworz¹dnych obywateli.
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Mamy nadziejê, ¿e pan minister podzieli nasze zdanie, a to wyst¹pienie bêdzie bodŸcem do nowelizacji
ustawodawstwa w tej materii i podjêcia stosownych dzia³añ organizacyjnych wewn¹trz Policji, umo¿li-
wiaj¹cych wprowadzenie systemu bezpoœredniej weryfikacji op³acania ubezpieczenia OC.

Krzysztof Kwiatkowski
Maciej Grubski
Jan Olech
Gra¿yna Anna Sztark
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Antoniego Motyczkê

Oœwiadczenie skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Szanowny Panie Ministrze!
W zwi¹zku z licznymi sygna³ami docieraj¹cymi do mojego biura senatorskiego w sprawie obowi¹zku

jazdy z w³¹czonymi œwiat³ami mijania, chcia³bym zwróciæ uwagê Pana Ministra na argumenty przedsta-
wiane przez interweniuj¹cych, wskazuj¹ce na bezcelowoœæ tego przepisu.

Wprowadzenie owej regulacji mia³o na celu poprawiæ bezpieczeñstwo na drogach. Szacowano, ¿e w ten
sposób liczba wypadków spadnie o 10%, co da oko³o trzysta ofiar mniej. Z dostêpnych danych wynika je-
dnak, ¿e ró¿nego rodzaju kolizji nie uby³o. Co wiêcej, liczba ta w roku 2007 w stosunku do roku 2006
wzros³a o 5,7%. Podobnie sytuacja przedstawia siê w przypadku zabitych – wzrost o 6,5%, i rannych –
wzrost o 6,9%. Dane te znacznie pogarszaj¹ statystyki, poniewa¿ w latach 2000–2006 odnotowywano
sta³y spadek liczby wypadków. Fakty s¹ takie, ¿e bezpieczeñstwo na drogach pogorszy³o siê, a w roku
2007 nie pojawi³ siê ¿aden inny czynnik – oprócz nakazu œwiecenia w dzieñ – który móg³by wp³yn¹æ na ta-
ki stan rzeczy. Wszelkie inne okolicznoœci wypadków w poprzednich latach przecie¿ tak¿e wystêpowa³y
i nie mog³o to mieæ wp³ywu na odwrócenie trendu spadkowego.

Rok 2007 jest wystarczaj¹cy do zebrania odpowiednich danych, szczególnie ¿e najnowsze europej-
skie informacje mówi¹ o tym, i¿ bilans regulacji nakazu jazdy z w³¹czonymi œwiat³ami przez ca³y rok jest
negatywny. Dlatego te¿ wycofa³a siê z niej Austria, a Komisja Europejska ju¿ nie rekomenduje jej wpro-
wadzenia w krajach cz³onkowskich. Koszty ponoszone przez polskich kierowców z tego tytu³u to 2 mi-
liardy z³ rocznie, natomiast œrodowisko kosztuje to 500 milionów t CO2 i innych trucizn emitowanych
do atmosfery.

W zwi¹zku z wymienionymi faktami, zwracam siê z proœb¹ do Pana Ministra o zajêcie stanowiska w tej
sprawie, jak równie¿ okreœlenie, czy owa regulacja mo¿e zostaæ zniesiona.

£¹czê wyrazy szacunku
Antoni Motyczka
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Antoniego Motyczkê

Oœwiadczenie skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Szanowny Panie Ministrze!
W ostatnich dniach otrzymujê wiele listów i protestów p³yn¹cych od firm zajmuj¹cych siê transportem

drogowym, dotycz¹cych wprowadzenia tak zwanej ustawy winietowej.
Wed³ug rz¹dowych propozycji ma nast¹piæ zmiana systemu op³at za poruszanie siê po drogach krajo-

wych, zast¹pienie funkcjonuj¹cych obecnie winiet mytem – stawk¹ za przejazd ka¿dego kilometra dan¹
tras¹, co w bardzo znacz¹cy sposób podniesie koszty transportu drogowego.

Czytaj¹c treœæ ustawy i jej uzasadnienie oraz analizuj¹c obecn¹ sytuacjê firm transportowych, trudno
oprzeæ siê wra¿eniu, ¿e ca³kowicie pominiêto aspekt wp³ywu tej¿e ustawy na kondycjê polskiego transpor-
tu drogowego, a sugerowano siê jedynie zobowi¹zaniami wobec koncesjonariuszy autostrad i wp³ywami do
bud¿etu. Trudno tak¿e nie przyznaæ racji protestuj¹cym firmom, które w obliczu galopuj¹cych cen ropy, fa-
talnego stanu polskich dróg, znikomej liczby kilometrów dróg ekspresowych i autostrad nie chc¹ zgodziæ
siê na to rozwi¹zanie, pogarszaj¹ce i tak ju¿ g³êboko kryzysow¹ sytuacjê na rynku us³ug transportowych.

Wp³yw powy¿szej ustawy, niestety, nie bêdzie koñczy³ siê jedynie na zaprzestaniu wyp³acania rekompen-
sat autostradowym spó³kom koncesyjnym, z którymi zawarto umowy na budowê i eksploatacjê autostrad.
Znane s¹ te¿ szacunki mówi¹ce o tym, ¿e gdyby do 2009 r. mia³ zostaæ utrzymany system winietowy, to wiel-
koœæ rekompensat mog³aby przekroczyæ wp³ywy uzyskiwane ze sprzeda¿y winiet i innych op³at drogowych.
Jednak¿e jedynym rozwi¹zaniem w tej sytuacji nie jest – w efekcie – obci¹¿enie firm transportowych i prze³o-
¿enie na nie owych zobowi¹zañ. Bran¿a transportowa w obecnej sytuacji nie bêdzie mog³a udŸwign¹æ tak
znacz¹cego zwiêkszenia kosztów dzia³alnoœci. Automatycznie odbije siê to na kosztach transportu, co znaj-
dzie swoje prze³o¿enie na wzrost cen towarów i us³ug, za który zap³aci ca³e spo³eczeñstwo.

Trudno dziwiæ siê transportowcom, je¿eli bêd¹ kierowaæ siê czynnikiem czysto ekonomicznym i zamiast
poruszaæ siê po kosztownych drogach p³atnych, skieruj¹ swoje tabory na drogi alternatywne. W konsekwen-
cji lokalne drogi bêd¹ bardziej zat³oczone i niebezpieczne. Dojdzie jeszcze koniecznoœæ czêstszych remontów
tych tras. Analogiczna sytuacja ma miejsce we Francji, gdzie z drogich autostrad korzysta niewiele ciê¿aró-
wek, za to zapchane s¹ drogi krajowe, mimo znaków ograniczaj¹cych wjazd samochodów ciê¿arowych.

Jak w tej sytuacji mówiæ na przyk³ad o dba³oœci o œrodowisko? Przecie¿ wyd³u¿enie czasu transportu
bêdzie siê wi¹za³o ze znacznie wiêkszym zu¿yciem paliw p³ynnych.

Absurdalnie natomiast brzmi argument przytaczany w tym kontekœcie w uzasadnieniu ustawy, i¿ „na-
le¿y oczekiwaæ, ¿e zwiêkszenie zapotrzebowania na us³ugi gastronomiczne i bazê noclegow¹ oraz paliwa
p³ynne bêdzie bezpoœrednim skutkiem zwiêkszonego ruchu i wyd³u¿onego czasu podró¿y. W zwi¹zku
z tym nast¹pi wzrost zatrudnienia w tych sektorach. Nale¿y oczekiwaæ, ¿e wzrost zatrudnienia nast¹pi
równie¿ w sektorze transportu drogowego, co bêdzie nastêpstwem wzrostu czasu pracy kierowców”. Fir-
my transportowe, bêd¹ce i tak w fatalnej kondycji finansowej, która wynika z ci¹gle rosn¹cych cen pali-
wa, przy dodatkowych obci¹¿eniach i malej¹cej op³acalnoœci, bêd¹ zamykaæ swoje podwoje i zwalniaæ
pracowników, a nie zatrudniaæ kolejnych.

Niestety, brzmienie owej ustawy i planowany czas jej wprowadzenia w ¿ycie sugeruje, ¿e skutki niekorzy-
stnych dla pañstwa umów podpisanych z koncesjonariuszami autostrad maj¹ ponosiæ w pierwszej kolejnoœci
firmytransportowe,awnastêpnejca³espo³eczeñstwo,p³ac¹cewefekciewiêcej zawszelkiegorodzaju towary.

By wprowadzenie ustawy by³o uzasadnione, konieczna jest ca³a sieæ odpowiednich dróg ekspresowych
i autostrad, której jak na razie w Polsce nie ma. Nale¿a³oby do tego czasu zastanowiæ siê nad innymi, mniej
drastycznymi i uci¹¿liwymi rozwi¹zaniami, które pozwol¹ przetrwaæ kryzys firmom transportu drogowego,
unikn¹æ masowych zwolnieñ i kurczenia siê rynku tych us³ug. Polskie firmy transportu drogowego zamiast
przygotowywaæ siê do konkurencji z firmami z pozosta³ych pañstw UE, w efekcie znikn¹ z rynku.

Wprowadzone rozwi¹zania nale¿a³oby starannie skonsultowaæ ze œrodowiskiem, które najdotkliwiej
odczuje zmiany. Polski transport nie mo¿e byæ buforem, który przejmuje na siebie ca³y ciê¿ar niekorzy-
stnych dla pañstwa umów z koncesjonariuszami autostrad.

Proponowane rozwi¹zanie nie jest optymalne, a takiego w³aœnie nale¿y szukaæ, uwzglêdniaj¹cego racje
wszystkich partycypuj¹cych w nim stron.

£¹czê wyrazy szacunku
Antoni Motyczka
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Ireneusza Niewiarowskiego

Oœwiadczenie skierowane do minister zdrowia Ewy Kopacz

Szanowna Pani Minister!
Od 1 lipca 2008 r. ma zacz¹æ obowi¹zywaæ nowy system rozliczeñ Narodowego Funduszu Zdrowia z sa-

modzielnymi publicznymi zak³adami opieki zdrowotnej, czyli system jednorodnych grup pacjentów.
Przyporz¹dkuje on pacjentów z ró¿nymi dolegliwoœciami do grup, których leczenie wi¹¿e siê z jednolitymi
kosztami i podobnym podejœciem diagnostycznym. System jednorodnych grup pacjentów zast¹pi do-
tychczasowy system rozliczeñ Narodowego Funduszu Zdrowia z samodzielnymi publicznymi zak³adami
opieki zdrowotnej, oparty na katalogu œwiadczeñ medycznych.

Proszê Pani¹ Minister o udzielenie odpowiedzi na nastêpuj¹ce pytania.
Jaki jest stan przygotowañ samodzielnych publicznych zak³adów opieki zdrowotnej do nowych zasad

rozliczenia z NFZ i wdro¿enia systemu jednorodnych grup pacjentów?
Dlaczego Narodowy Fundusz Zdrowia nie przewiduje w zwi¹zku z wprowadzeniem rozliczeñ z samo-

dzielnymi publicznymi zak³adami opieki zdrowotnej na podstawie systemu jednorodnych grup pacjen-
tów og³oszenia nowego konkursu ofert? Jaka jest przyczyna wprowadzenia nowych zasad rozliczeñ szpi-
tali na podstawie aneksów do obowi¹zuj¹cych umów?

Czy Narodowy Fundusz Zdrowia przewiduje pe³ne rozliczenie pierwszego pó³rocza 2008 r. z samodziel-
nymi publicznymi zak³adami opieki zdrowotnej, ³¹cznie z wyp³at¹ nadwykonañ œwiadczeñ medycznych
przed wprowadzeniem od drugiego pó³rocza 2008 r. rozliczania w oparciu o system jednorodnych grup
pacjentów?

Czy Narodowy Fundusz Zdrowia ma zamiar uruchomiæ zaplanowane dodatkowe œrodki dla poszcze-
gólnych oddzia³ów wojewódzkich?

Czy mo¿liwe jest udostêpnienie przez NFZ samodzielnym publicznym zak³adom opieki zdrowotnej sys-
temu jednorodnych grup pacjentów jako systemu do testowania nowych zasad rozliczania, w celu umo¿-
liwienia jego pe³nego wprowadzenia od 1 stycznia 2009 r. wraz z nowym okresem kontraktowania œwiad-
czeñ medycznych?

Z powa¿aniem
Ireneusz Niewiarowski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Ireneusza Niewiarowskiego

Oœwiadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego

Szanowny Panie Ministrze!
Z powodu d³ugotrwa³ej suszy, w wyniku której nast¹pi³y znaczne szkody w uprawach zbó¿, roœlin oko-

powych, warzyw oraz pasz dla zwierz¹t hodowlanych, rolnicy oczekuj¹ podjêcia przez resort rolnictwa
niezbêdnych dzia³añ umo¿liwiaj¹cych odtworzenie i kontynuacjê produkcji rolnej. Zdecydowana wiêk-
szoœæ zbó¿ oraz ³¹k na terenie Wielkopolski jest wypalona i nie daje szans na jakiekolwiek plony. Podobna
sytuacja jest w uprawach roœlin okopowych – ziemniaków i buraków.

Tak¿e w³adze samorz¹dowe apeluj¹ o szybkie dzia³ania maj¹ce na celu minimalizacjê strat w rolni-
ctwie, które w przypadku gmin wiejskich maj¹ bezpoœredni wp³yw na wielkoœæ dochodów w³asnych gmin
z tytu³u podatku rolnego.

Proszê Pana Ministra o udzielenie odpowiedzi na nastêpuj¹ce pytania:
Kiedyzostanieog³oszonystanklêski ¿ywio³owej, jak¹wbie¿¹cymrokuspowodowa³ad³ugotrwa³asusza?
Czy w zwi¹zku z klêsk¹ suszy przewiduje siê dokonanie restrukturyzacji dotychczas zaci¹gniêtych

kredytów klêskowych poprzez roz³o¿enie ich sp³aty na kolejne lata?
Kiedy i na jakich warunkach nast¹pi uruchomienie nowych linii kredytów klêskowych na odtworzenie

produkcji rolnej?
Czy przewiduje siê przyspieszenie wyp³aty przez Agencjê Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

dop³at obszarowych za 2008 r. oraz p³atnoœci rolnoœrodowiskowych?
Kiedy i na jakich warunkach przewiduje siê wprowadzenie dotacji i bonifikat do cen zakupu kwalifiko-

wanego materia³u siewnego?
Czy przewiduje siê zrekompensowanie gminom z bud¿etu pañstwa skutków zwolnieñ i umorzeñ po-

datku rolnego, które wójtowie i burmistrzowie zapewne zastosuj¹ przy kolejnych ratach p³atnoœci w ra-
mach dzia³añ ³agodz¹cych straty rolników wynikaj¹ce z suszy?

Jaka bêdzie wielkoœæ zwiêkszenia œrodków finansowych dla gmin z przeznaczeniem œwiadczenia po-
mocy spo³ecznej z tytu³u klêski suszy?

Czy przewiduje siê wprowadzenie przez rz¹d dodatkowej pomocy finansowej dla gospodarstw rolnych
w celu rekompensaty poniesionych nak³adów na odtworzenie produkcji rolnej oraz zabezpieczenie po-
trzeb bytowych rolników i ich rodzin?

Czy resort rolnictwa podejmuje dzia³ania w kierunku szybkiego wyp³acenia przez firmy ubezpieczenio-
we odszkodowañ z tytu³u strat poniesionych przez rolników w uprawach polowych?

Czy Pan Minister przewiduje wprowadzenie zmian w dotychczas obowi¹zuj¹cych przepisach okreœla-
j¹cych poziom bilansu wodnego, które warunkuj¹  mo¿liwoœæ og³oszenia stanu klêski suszy?

Przepisy dotycz¹ce poziomu bilansu wodnego powinny uwzglêdniaæ rzeczywisty stan nawodnienia
gleby, na przyk³ad przy braku opadów œniegu zim¹, a nie tylko wielkoœæ opadów w okresach szeœciodeka-
dowych, które zniekszta³caj¹ faktyczn¹ sytuacjê.

Z powa¿aniem
Ireneusz Niewiarowski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Ireneusza Niewiarowskiego

Oœwiadczenie skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Szanowny Panie Ministrze!
Przewidywanym skutkiem zniesienia winiet dla samochodów ciê¿arowych za korzystanie z autostrad

i przywrócenia op³at za przejazd autostradami dla tego typu pojazdów, które wprowadza nowelizacja
ustawy o drogach publicznych, bêdzie przeniesienie ruchu du¿ych samochodów ciê¿arowych na drogi
krajowe i wojewódzkie.

Obecnie jednorazowa dzienna winieta dla du¿ej ciê¿arówki kosztuje 27 PLN i uprawnia do bezp³atnego
przejazdu autostrad¹. Gdy kierowca bêdzie musia³ p³aciæ za przejazd w punkcie poboru op³at, to wobec
dzisiejszych stawek za przejazd ca³ego odcinka autostrady A2 na terenie Wielkopolski (Nowy To-
myœl–D¹bie) zap³aci 189 PLN, czyli siedem razy wiêcej. W przypadku winiet pó³rocznych i rocznych ró¿ni-
ce bêd¹ jeszcze wiêksze. Nic wiêc dziwnego, ¿e ze wzglêdów ekonomicznych kierowcy du¿ych samocho-
dów ciê¿arowych bêd¹ starali siê pokonywaæ swoje trasy po drogach, za przejazd którymi nie bêd¹ musie-
li wnosiæ op³aty.

Zarówno droga krajowa nr 92, jak równie¿ drogi wojewódzkie nr 467 i nr 473 stan¹ siê miejscem wzmo-
¿onego ruchu tak pojazdów osobowych, jak i du¿ych samochodów ciê¿arowych, które najprawdopodob-
niej przenios¹ siê z autostrady A2. Skierowanie ruchu pojazdów ciê¿kich na drogi do takiego ruchu nie-
dostosowane sprawi, ¿e ich stan techniczny zacznie siê drastycznie pogarszaæ. Wzmo¿ony ruch samo-
chodów ciê¿arowych zwiêkszy niebezpieczeñstwo na drogach, jak równie¿ spowoduje szkody powsta³e
w mieniu znajduj¹cym siê w bezpoœrednim otoczeniu drogi krajowej nr 92 i dróg wojewódzkich nr 467
i nr 473. Zwiêkszony ruch pojazdów przyczyni siê do zagro¿enia bezpieczeñstwa ¿ycia i zdrowia miesz-
kañców.

Na znacznie podwy¿szony stan zagro¿enia nara¿one zostan¹ od 1 wrzeœnia 2008 r. dzieci uczêszcza-
j¹ce do placówek szkolnych znajduj¹cych siê w bezpoœrednim otoczeniu dróg alternatywnych do auto-
strady A2. Te drogi zostan¹ znacznie obci¹¿one ponadnormatywnym ruchem, powoduj¹c utrudnienia
w przebiegu lokalnego ruchu samochodowego. Emisja spalin, podwy¿szony poziom ha³asu oraz drgania
gruntu bêd¹ mia³y negatywny wp³yw na œrodowisko naturalne, przyczyniaj¹c siê do ubytków cennej flory
i fauny. Znacz¹ce tereny przylegaj¹ce do przebiegu dróg alternatywnych po³o¿one s¹ na obszarze objêtym
sieci¹ Natura 2000. Wzmo¿enie ruchu pojazdów ciê¿arowych mo¿e zatem bezpoœrednio przyczyniæ siê do
degradacji œrodowiska naturalnego na obszarze, który powinien podlegaæ jego szczególnej ochronie.

Proszê Pana Ministra o udzielenie odpowiedzi na nastêpuj¹ce pytania:
W jaki sposób resort infrastruktury zamierza zablokowaæ mo¿liwoœæ korzystania przez du¿e samocho-

dy ciê¿arowe z dróg alternatywnych dla autostrady A2 jako nieprzystosowanych do przyjêcia ruchu po-
jazdów przekraczaj¹cego normy i czêstotliwoœci przejazdów przewidzianych dla tej kategorii dróg?

Czy, a je¿eli tak, to jakie, przewiduje siê zmiany w organizacji ruchu na drodze krajowej nr 92 oraz dro-
gach wojewódzkich nr 467 i 437, które mog³yby zagwarantowaæ bezpieczeñstwo na tych trasach w zwi¹zku
z przewidywan¹ prób¹ przeniesienia przejazdów du¿ych samochodów ciê¿arowych na przywo³ane drogi?

W jaki sposób planowane jest rozwi¹zanie skierowania strumienia pojazdów w zwi¹zku z zapowiada-
nym na lipiec 2008 r. remontem mostu na rzece Warcie w ci¹gu drogi krajowej nr 92 stanowi¹cym na tym
odcinku obwodnicê miasta Ko³a?

Czy i w jakim zakresie przewidziana jest kontynuacja modernizacji drogi krajowej nr 92 na odcinku od
miejscowoœci Koœcielec do miejscowoœci Pniewo, stanowi¹cej granicê województwa wielkopolskiego? Do-
tychczas wykonane prace – nowa nawierzchnia, lewo- i prawoskrêty, sygnalizacje œwietlne, drogi serwi-
sowe oraz ci¹gi pieszojezdne na odcinku od Konina do Koœcielca – znacznie poprawi³y warunki bezpie-
czeñstwa ruchu na tej drodze i oczekiwane jest ich kontynuowanie na wspomnianym odcinku, zw³aszcza
wobec przewidywanego przeniesienia czêœci ruchu samochodowego z autostrady A2.

Z powa¿aniem
Ireneusz Niewiarowski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora W³adys³awa Ortyla

Oœwiadczenie skierowane do ministra œrodowiska Macieja Nowickiego

Szanowny Panie Ministrze!
Z g³êbokim niepokojem przyj¹³em informacjê, i¿ w za³o¿eniach do projektu roboczego aktualizacji zapi-

sów „Krajowego programu oczyszczania œcieków komunalnych” znajduj¹ siê ustalenia niekorzystne dla
województwa podkarpackiego. Mianowicie w dokumencie, który obecnie obowi¹zuje, a który zosta³ przy-
jêty przez Radê Ministrów dnia 7 czerwca 2005 r., w wymienionym programie oczyszczania œcieków ko-
munalnych s¹ ujête sto piêædziesi¹t dwie aglomeracje, natomiast w projekcie aktualizacji tego¿ progra-
mu zosta³o uwzglêdnionych ju¿ tylko osiemdziesi¹t siedem aglomeracji.

Pragnê zapytaæ, jakie by³o uzasadnienie tej zmiany oraz czy ministerstwo zamierza podj¹æ kroki zmie-
rzaj¹ce do zmiany zaproponowanej aktualizacji. Podkreœlam, i¿ podkarpackie jest województwem o wy-
sokiej klasie czystoœci rzek. Proponowane zmiany mog¹ przynieœæ skutki niekorzystne dla ochrony œro-
dowiska, przyczyniaj¹c siê do jego degradacji. Tak ograniczona liczba aglomeracji zmniejsza ponadto
mo¿liwoœæ wykorzystania na Podkarpaciu funduszy unijnych przeznaczonych na ochronê œrodowiska.

Nadmieniam równoczeœnie, ¿e wp³ynie to niekorzystnie tak¿e na mo¿liwoœæ pozyskiwania funduszy
unijnych przez okreœlone podmioty na Podkarpaciu. Na przyk³ad gmina Radomyœl nad Sanem boryka siê
z problemem wpisu do KPOŒK – aktualizowanego obecnie przez Krajowy Zarz¹d Gospodarki Wodnej
w Warszawie – pomimo ¿e po³o¿ona jest u ujœcia rzek San i Wis³a i zosta³a objêta sieci¹ Natura 2000. Brak
wpisu do KPOŒK uniemo¿liwia tej gminie ubieganie siê o œrodki z Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego. KZGW uniemo¿liwia jej z³o¿enie korekty do przekazanego uprzednio
sprawozdania ankietowego uznaj¹c, ¿e poprawki ju¿ nie bêd¹ brane pod uwagê przy pracach nad aktua-
lizacj¹.

Kieruj¹c do Pana powy¿sze oœwiadczenie, uwa¿am za konieczne podjêcie dzia³añ w tej sprawie i liczê
na to. Proszê o szybk¹ odpowiedŸ.

Z powa¿aniem
W³adys³aw Ortyl

14. posiedzenie Senatu w dniach 25 i 26 czerwca 2008 r.
Przemówienia i oœwiadczenia senatorów przekazane do protoko³u, niewyg³oszone podczas 14. posiedzenia Senatu 191



Oœwiadczenie z³o¿one
przez senator Mariê Pañczyk-Pozdziej

Oœwiadczenie skierowane do ministra kultury i dziedzictwa narodowego Bogdana Zdrojewskiego

Podpisuj¹c siê pod zgodn¹ opini¹ ludzi œwiata kultury nie tylko z mojego regionu, apelujê do Pana Mi-
nistra o nadanie Zespo³owi Pieœni i Tañca „Œl¹sk” statusu instytucji narodowej.

Zas³ugi tego¿ zespo³u, jego dorobek, profesjonalizm artystów i s³awa, jakim cieszy siê w kraju i za gra-
nic¹, predysponuj¹ go do takiej nobilitacji. Jako twórczyni i organizatorka bardzo popularnego na Œl¹sku
(w tym roku odbêdzie siê ju¿ XVIII edycja) konkursu „Po naszymu, czyli po œl¹sku”, wielokrotnie zapra-
sza³am do gali zespó³ „Œl¹sk”, który zawsze przyjmowany by³ entuzjastycznie. Bywaj¹c w Stanach Zje-
dnoczonych, Kanadzie i Brazylii, mia³am okazjê zasiêgaæ w œrodowiskach polonijnych opinii o zespole.
By³y one zawsze bardzo pochlebne i wyra¿ane z nadziej¹, ¿e zespó³ bêdzie tam wraca³ z coraz to nowym re-
pertuarem.

W tym roku „Œl¹sk”, obchodz¹cy jubileusz piêædziesiêciopiêciolecia istnienia, po raz kolejny wyje¿d¿a
na tournée do Stanów Zjednoczonych, które wyd³u¿one bêdzie o wystêpy w Teksasie, gdzie zespó³ da kil-
ka koncertów dla potomków osiad³ych tam przed ponad stu piêædziesiêcioma laty Œl¹zaków. Po dziœ
dzieñ pos³uguj¹ siê oni œl¹sk¹ gwar¹. Bêd¹ to koncerty miêdzy innymi w Houston, Austin, San Antonio
i w najstarszej œl¹skiej osadzie za³o¿onej w 1854 r. – Pannie Marii. Nale¿y zaznaczyæ, ¿e artyœci koncerto-
waæ tam bêd¹ bezp³atnie, podobnie zreszt¹ jak na wielu imprezach organizowanych w Polsce.

Uwa¿am, ¿e status zespo³u narodowego w znacznym stopniu podniós³by rangê „Œl¹ska”, a tak¿e po-
prawi³by jego kondycjê finansow¹, dlatego bardzo proszê Pana Ministra o tak¹ decyzjê dla „Œl¹ska”.

Z wyrazami szacunku
Maria Pañczyk-Pozdziej
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Andrzeja Persona

Oœwiadczenie skierowane do minister pracy i polityki spo³ecznej Jolanty Fedak

Szanowna Pani Minister!
Trybuna³ Konstytucyjny w wyroku z dnia 23 paŸdziernika 2007 r. orzek³, ¿e przepis art. 29 ust. 1 usta-

wy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych jest niezgodny z art. 32 i art. 33 Kon-
stytucji RP w zakresie, w jakim nie przyznaje prawa do emerytury w obni¿onym wieku emerytalnym mê¿-
czyŸnie, który osi¹gn¹³ wiek szeœædziesiêciu lat i ma co najmniej trzydziestopiêcioletni okres sk³adkowy
i niesk³adkowy.

Na mocy tego orzeczenia pan Zbigniew Szymbara, zamieszka³y we W³oc³awku, ul. Bukowa 19/21 m. 4,
wyst¹pi³ do ZUS – Oddzia³ w Toruniu z wnioskiem o przyznanie mu œwiadczenia emerytalnego. Decyzj¹
z dnia 31 grudnia 2007 r. ZUS odmówi³ wnioskodawcy prawa do emerytury. W wyniku odwo³ania z³o¿o-
nego przez pana Szymbarê S¹d Okrêgowy we W³oc³awku, Wydzia³ IV Pracy i Ubezpieczeñ Spo³ecznych,
wyrokiem z dnia 26 lutego 2008 r. uchyli³ wczeœniejsz¹ decyzjê ZUS i przyzna³ prawo do œwiadczenia od
grudnia 2007 r. W marcu 2008 r. ZUS z³o¿y³ apelacjê do Wydzia³u III Pracy i Ubezpieczeñ Spo³ecznych
S¹du Apelacyjnego w Gdañsku. Jednoczeœnie ZUS – Oddzia³ w Toruniu, Inspektorat we W³oc³awku
(w piœmie 637536 z dnia 26 maja 2008 r.) postanowi³ o zawieszeniu postêpowania w sprawie emerytury
do czasu rozstrzygniêcia sprawy przez s¹d apelacyjny. Okres oczekiwania na rozstrzygniêcie s¹du apela-
cyjnego wynosi od roku do pó³tora.

Dla pana Zbigniewa Szymbary prawo do emerytury ma wymiar konkretny. Oczekuj¹c na orzeczenie
s¹du apelacyjnego, pobiera on œwiadczenie rentowe, znacz¹co ni¿sze od oczekiwanej emerytury, a tym
samym maj¹ce istotny wp³yw na dalsze leczenie choroby nowotworowej i schorzeñ neurologicznych.

W podobnej sytuacji jest oko³o czterystu mê¿czyzn. S¹d pierwszej instancji przyzna³ im œwiadczenie
emerytalne, a ZUS z³o¿y³ od tych wyroków apelacje i tylko on mo¿e je wycofaæ. Na takie postêpowanie ZUS
emeryci nie mog¹ jednak liczyæ.

Zgodnie z art. 316 §1 kodeksu postêpowania cywilnego s¹d wydaje wyrok, bior¹c za podstawê stan rze-
czy istniej¹cy w chwili zamkniêcia rozprawy. W konsekwencji, wydaj¹c wyrok, stosuje przepisy prawa
materialnego obowi¹zuj¹ce w chwili zamkniêcia rozprawy. Oznacza to, i¿ w sprawach z zakresu ubezpie-
czeñ spo³ecznych mo¿e przyznaæ ubezpieczonemu œwiadczenie emerytalne, je¿eli warunki do jego uzys-
kania zosta³y spe³nione tak¿e po wydaniu zaskar¿onej decyzji. W praktyce oznacza to, ¿e pomimo roczne-
go odroczenia mocy obowi¹zuj¹cej zakwestionowanego przepisu, s¹dy pracy i ubezpieczeñ powinny wy-
dawaæ orzeczenia przyznaj¹ce prawo do emerytury mê¿czyznom w obni¿onym wieku emerytalnym, bê-
d¹cym pracownikami, którzy osi¹gnêli szeœædziesi¹ty rok ¿ycia i maj¹ co najmniej trzydziestopiêcioletni
okres sk³adkowy i niesk³adkowy.

Szanowna Pani Minister, przepisy prawa ubezpieczeñ spo³ecznych wymagaj¹ dok³adnej i niebudz¹cej
w¹tpliwoœci regulacji. W oczekiwaniu na zmiany legislacyjne porz¹dkuj¹ce stan prawny, proszê o podjê-
cie dzia³añ jak najbardziej korzystnych dla pana Szymbary i pozosta³ych czterystu osób bêd¹cych w po-
dobnej sytuacji.

Z powa¿aniem
Andrzej Person
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Antoniego Piechniczka

Oœwiadczenie skierowane do ministra sportu i turystyki Miros³awa Drzewieckiego

Po wizycie w naszym kraju prezydenta UEFA Michela Platiniego i po jego rozmowie ze stron¹ rz¹dow¹,
jako przewodnicz¹cy Senackiego Zespo³u do spraw Sportu proszê o informacjê na temat szans organiza-
cji Euro 2012 w szeœciu miastach.

W trosce o wynik przysz³ych wyborów prezydenckich i parlamentarnych zabiegam o uznanie Chorzo-
wa, miasta przedstawiciela czteromilionowej aglomeracji, za jedno z miast organizatorów Euro 2012.

Z powa¿aniem
Antoni Piechniczek
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Antoniego Piechniczka

Oœwiadczenie skierowane do ministra sportu i turystyki Miros³awa Drzewieckiego

Proszê o rozpatrzenie wniosku miasta Ustroñ, dotycz¹cego przyznania prawa do organizacji Centrum
Pobytowego Euro 2012. Z³o¿ony projekt spe³nia wszystkie wymogi UEFA i jest jednym z najbardziej
atrakcyjnych w naszym kraju.

Beskid Œl¹ski, w którym po³o¿ony jest Ustroñ, mo¿e staæ siê idealnym miejscem pobytu dla wielotysiê-
cznej rzeszy kibiców. Wykorzystujmy to, co od wielu lat budowano i co stanowi dorobek wielu pokoleñ.

Projekt ze wszech miar popieram.

Z powa¿aniem
Antoni Piechniczek
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Czes³awa Ryszkê

Oœwiadczenie skierowane do ministra Skarbu Pañstwa Aleksandra Grada

Oœwiadczenie moje dotyczy zapowiedzianej prywatyzacji siedmiuset czterdziestu spó³ek.
„Prywatyzacjê czas dokoñczyæ” – tak wypowiedzia³ siê Pan Minister, przyjmuj¹c program sprzeda¿y

pañstwowych firm do koñca czteroletniej kadencji. Na sprzeda¿ ma byæ wystawionych ponad siedemset
spó³ek. Do 2011 r. w wielu sektorach ma ju¿ nie byæ pañstwowych spó³ek, a te, które zostan¹, bêd¹ mia³y
zmieniony kszta³t, jeœli chodzi o strukturê w³asnoœci. Ze sprzeda¿y pañstwowych udzia³ów rz¹d chce
uzyskaæ ponad 30 miliardów z³.

Wœród spó³ek do prywatyzacji znajduj¹ siê firmy wszystkich sektorów, ³¹cznie z energetyk¹, sektorem
gazowym, naftowym i niesprzedan¹ jeszcze resztk¹ sektora bankowego. Spoœród siedmiuset czterdziestu
spó³ek, których rz¹d bêdzie chcia³ siê pozbyæ przez cztery lata swojej kadencji, dziewiêtnaœcie ma trafiæ
na warszawsk¹ gie³dê. Wœród nich jest tak¿e Gie³da Papierów Wartoœciowych w Warszawie. Inne spó³ki,
które w ramach prywatyzacji mia³yby trafiæ na gie³dê, to na przyk³ad Bank Gospodarki ¯ywnoœciowej,
PLL LOT, PKP „Intercity” czy PKP „Cargo”. Prywatyzacja ma obj¹æ notowany ju¿ na gie³dzie bank PKO BP,
co moim zdaniem zagrozi jego narodowemu charakterowi – nawet jeœli nie bêdzie posiada³ strategicznego
inwestora. Zapewne te¿, po rozstrzygniêciu sporu z Eureko, zostanie sprzedane PZU. Mo¿e siê wiêc oka-
zaæ, ¿e wkrótce wszystkie sektory przemys³owe w ca³oœci bêd¹ w rêkach prywatnych. Tak¿e te, które maj¹
charakter strategiczny, jak elektroenergetyka czy sektor gazowy i naftowy. Trudno nie napisaæ, ¿e rz¹d
PO-PSL dzia³a w myœl zasady, ¿e nale¿y sprzedaæ wszystko jak najszybciej. Przypomina to dzik¹ prywaty-
zacjê z lat dziewiêædziesi¹tych, która doprowadzi³a do fatalnych rozstrzygniêæ w maj¹tku Skarbu Pañ-
stwa i do ogromnego bezrobocia.

Bardzo niepokoj¹ca jest przede wszystkim zapowiedŸ sprzeda¿y spó³ek z sektora elektroenergetyki.
Nie muszê dodawaæ, ¿e w ca³ej Europie sektor elektroenergetyczny jest uwa¿any za przysz³oœciowy,
a wielkie firmy energetyczne kontrolowane s¹ przez pañstwo.

Panie Ministrze, w zwi¹zku z oczekiwanymi dochodami z prywatyzacji mam pytanie. 30 miliardów z³
prywatyzacyjnych wp³ywów mia³oby zostaæ przeznaczonych – wed³ug s³ów premiera Donalda Tuska – na
Fundusz Rezerwy Demograficznej, czyli na zabezpieczenie przysz³ych emerytur. Jednak wed³ug tego¿
premiera, œrodki z prywatyzacji mia³yby tak¿e pójœæ na sfinansowanie zapowiedzianej przez niego w Iz-
raelu ustawy reprywatyzacyjnej. Tu kwoty przekraczaj¹ znacznie 30 miliardów z³.

Proszê o odpowiedŸ, na co i komu rz¹d przeka¿e wp³ywy z prywatyzacji oraz jakie to bêd¹ sumy?

Czes³aw Ryszka
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Czes³awa Ryszkê

Oœwiadczenie skierowane do marsza³ka Senatu Bogdana Borusewicza

Panie Marsza³ku!
W tym roku, w kwietniu i w lipcu, przypadaj¹ dwie rocznice: piêtnastolecia uchwalenia konkordatu

oraz dziesiêciolecia jego ratyfikacji.
Przypomnê, ¿e konkordat miêdzy Stolic¹ Apostolsk¹ i Rzecz¹pospolit¹ Polsk¹ zosta³ podpisany 28 lip-

ca 1993 r. przez nuncjusza apostolskiego w Polsce, arcybiskupa Józefa Kowalczyka, i ówczesnego mini-
stra spraw zagranicznych Krzysztofa Skubiszewskiego. Ustawa o ratyfikacji konkordatu zosta³a uchwa-
lona dopiero przez Sejm trzeciej kadencji 8 stycznia 1998 r. Dokument ratyfikacyjny zosta³ podpisany
przez prezydenta Aleksandra Kwaœniewskiego 23 lutego 1998 r. Tego samego dnia konkordat ratyfikowa³
równie¿ papie¿ Jan Pawe³ II. Wymiana dokumentów ratyfikacyjnych nast¹pi³a 25 marca. Konkordat
wszed³ w ¿ycie 25 kwietnia 1998 r.

W zwi¹zku z tymi rocznicami czêœæ œrodowisk opiniotwórczych wyrazi³a niezadowolenie z modelu sto-
sunków miêdzy pañstwem a Koœcio³em wypracowanym w latach dziewiêædziesi¹tych. Pojawi³y siê wrêcz
postulaty rewizji konkordatu. Mówi³ o tym miêdzy innymi nowy przewodnicz¹cy SLD Grzegorz Napieral-
ski. W prasie ukaza³y siê równie¿ teksty tego rodzaju: „Dziesiêæ lat wystarczy”. Tak zatytu³owany tekst
znalaz³ siê w „Trybunie” i zosta³ opatrzony podtytu³em „Konkordat – ¿erowisko Koœcio³a katolickiego”.
Krzysztof Lubczyñski pisze w nim: „Wed³ug bardzo ostro¿nych wyliczeñ, z bud¿etu pañstwa p³ynie co ro-
ku do Koœcio³a ró¿nymi kana³ami ponad 5 miliardów z³. Konkordat stanowi te¿ instrument s³u¿¹cy klery-
kalizacji sfery publicznej i ideologizacji szkó³. Jeœli nie dojdzie do wypowiedzenia Watykanowi konkorda-
tu lub do jego renegocjowania w kierunku uwzglêdniaj¹cym nie tylko egoistyczne, kastowe interesy Ko-
œcio³a, ale tak¿e interesy pañstwa i spo³eczeñstwa, nie doczekamy koñca festiwalu bezczelnych ¿¹dañ
Koœcio³a katolickiego i spektaklu jego nieposkromionych apetytów”.

Nie bêdê komentowa³ tych wypowiedzi, chcia³bym jedynie wspomnieæ o dwóch faktach. W styczniu
1950 r. pañstwo przejê³o koœcieln¹ Caritas, która posiada³a siedemset piêædziesi¹t jeden zak³adów opieki
(takich jak szpitale, ¿³obki, domy dziecka, domy starców, internaty, zak³ady specjalne). Wszystko to zo-
sta³o upañstwowione i stopniowo zniszczone. 20 marca 1950 r. w³adza komunistyczna wyda³a dekret
o przejêciu dóbr martwej rêki, czyli wielowiekowej w³asnoœci ziemskiej Koœcio³a, maj¹tku pochodz¹cego
z darowizn, czêsto po osobach zmar³ych, z zapisów w testamentach – st¹d nazwa dekretu. Koœcio³owi za-
brano oko³o 200 tysiêcy ha ziemi, a tak¿e tysi¹ce hektarów lasów. Ich wartoœæ mo¿na by dzisiaj oceniæ na
kilkadziesi¹t miliardów z³otych. To tyle w kwestii pieniêdzy.

Wracaj¹c do spraw konkordatu, nale¿y podkreœliæ, ¿e zajmuje on wa¿ne miejsce w historii Polski
i w sposób bezdyskusyjny przyczyni³ siê do budowania pokoju religijnego i spo³ecznego w naszym kraju.
Tu mo¿na wspomnieæ, ¿e przed zawarciem konkordatu g³oszone by³y opinie, i¿ niesie on ró¿ne zagro¿enia
dla jednostek i ca³ego spo³eczeñstwa. SLD nie zdoby³o siê z tego powodu na jego ratyfikacjê. Uczyni³ to do-
piero rz¹d Jerzego Buzka. Dziœ wiemy, ¿e konkordat polski jest uwa¿any za umowê nowoczesn¹, sformu-
³owan¹ z rozpoznaniem znaków czasu i wyzwañ, jakie staj¹ przed wspó³czesnym spo³eczeñstwem w za-
kresie relacji pañstwo – Koœció³, zawiera on podstawowe zasady wzajemnych odniesieñ Koœcio³a i pañ-
stwa oparte na autonomii i niezale¿noœci oraz na wspó³dzia³aniu w imiê dobra cz³owieka w tych dziedzi-
nach, które s¹ dla nich wspólne.

Nale¿y podkreœliæ, ¿e w polskim konkordacie znajduje siê miêdzy innymi pionierski zapis dotycz¹cy
skutków orzeczeñ s¹dowych w zakresie spraw ma³¿eñskich. Tu, odmiennie ni¿ we wczeœniejszych umo-
wach konkordatowych, orzekanie w tych sprawach pozostawiono wy³¹cznej kompetencji s¹dów koœciel-
nych, gdy chodzi o skutki okreœlone w prawie kanonicznym, oraz wy³¹cznej kompetencji s¹dów pañstwo-
wych, jeœli chodzi o skutki okreœlone w prawie polskim.

Dziêki konkordatowi tak¿e koœcio³y i inne zwi¹zki wyznaniowe s¹ równouprawnione. Jednym s³owem,
po dziesiêciu latach od ratyfikacji konkordatu bezpodstawne okaza³y siê zarzuty, ¿e umowa ta przyczyni
siê do dyskryminacji innych religii w Polsce.

Wœród setek ró¿nych umów miêdzynarodowych konkordat okaza³ siê bardzo po¿yteczny i dobrze s³u¿y
stabilizacji stosunków pañstwo – Koœció³.

Czes³aw Ryszka
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Czes³awa Ryszkê

Oœwiadczenie skierowane do ministra sprawiedliwoœci, prokuratora generalnego RP Zbigniewa
Æwi¹kalskiego

Oœwiadczenie w sprawie odpowiedzi zastêpcy prokuratora generalnego Andrzeja Pogorzelskiego z dnia
29 maja 2008 r., sygnatura BM-III-051-293(5)/08/PR; BM-I-0700-59(2)/08.

Panie Ministrze, uprzejmie informujê, ¿e odpowiedŸ na moje oœwiadczenie z dnia 24 kwietnia 2008 r.,
z³o¿one podczas dziesi¹tego posiedzenia Senatu RP, udzielona przez zastêpcê prokuratora generalnego
Andrzeja Pogorzelskiego, jest niezgodna ze stanem faktycznym, przepisami prawa i wysoce krzywdz¹ca
dla ma³¿onków Górzyñskich.

W nawi¹zaniu do spraw o sygnaturach Ds. 596/02 i Ds. 186/05, Prokuratora Krajowa miêdzy innymi
nie udzieli³a odpowiedzi na kluczowe pytanie, dlaczego popiera akt oskar¿enia w sprawie Ds. 186/05,
skoro nie posiada on ¿adnych podstaw faktycznych.

Ponownie podkreœlam, ¿e w niniejszej sprawie istniej¹ wy³¹cznie dowody pokrzywdzenia ma³¿onków
Górzyñskich przez oszusta Zenona Bielê, znane Prokuraturze Krajowej. Przypominam, ¿e Zenon Biela:
przyzna³ siê, ¿e nie dostarczy³ zamówionego pisemnie towaru – komputera; przyw³aszczy³ œrodki na sfi-
nansowanie tego zakupu, przydzielone Wies³awie Górzyñskiej w formie kredytu bezgotówkowego, co do-
datkowo potwierdzi³ bank w okazanym przez nas ostatnio piœmie z dnia 7 kwietnia 2008 r.; pos³ugiwa³ siê
przed organami œcigania fa³szyw¹ faktur¹ rzekomego zakupu czêœci do niedostarczonego komputera; do-
puœci³ do sfa³szowania przez nieustalon¹ osobê podpisu Janusza Górzyñskiego jako gwaranta na umo-
wie kredytowej; potwierdza³ nieprawdziwe informacje na tej umowie; przedstawia³ liczne, zasadniczo ró¿-
ni¹ce siê, rozliczenia dotycz¹ce wykorzystania pieniêdzy otrzymanych z banku; nie posiada ¿adnych do-
kumentów, które by potwierdzi³y jego wersjê, i¿ dokona³ jakiejœ modernizacji komputera, i to rzekomo
w porozumieniu z ma³¿onkami Górzyñskimi; nie potrafi³ nawet wskazaæ, jakie zespo³y wykorzystywano
do rzekomej konfiguracji starego komputera – zwanej przez niego modernizacj¹ – sk¹d one pochodzi³y
i ile kosztowa³y.

Przypominam te¿, ¿e podstaw¹ fa³szywego oskar¿enia Wies³awy i Janusza Górzyñskich w sprawie
Ds. 186/05 jest fa³szywy dowód wytworzony przez Prokuraturê Rejonow¹ w Œrodzie Wielkopolskiej. Pole-
ga³o to na tym, ¿e prokuratura przyjê³a – wbrew wszystkim materia³om dowodowym zgromadzonym
w postêpowaniu Ds. 596/02 i dalszych, w tym dowodom z dokumentów, a wy³¹cznie na podstawie pomó-
wienia faktycznego oszusta Zenona Bieli i jego pomocnika, Ferdynanda Górnego – ¿e Górzyñscy i Biela
dzia³ali wspólnie, w porozumieniu, na szkodê banku, rzekomo wy³udzaj¹c kredyt na modernizacjê stare-
go komputera, zamiast na nowy komputer. Nastêpnie prokuratura sztucznie rozdzieli³a fa³szywy akt os-
kar¿enia przeciwko Górzyñskim i ich rzekomemu pomocnikowi Zenonowi Bieli oraz skierowa³a do s¹du
najpierw tylko oskar¿enie przeciwko Zenonowi Bieli, ³ami¹c przepis art. 34 §2 k.p.k. S¹d Rejonowy w Œro-
dzie Wielkopolskiej rozstrzygn¹³ w dniu 17 marca 2005 r. sprawê przeciwko Zenonowi Bieli, II K 604/04,
bez prowadzenia rozprawy, na podstawie jego wniosku o dobrowolne poddanie siê karze, mimo ¿e nie po-
zwala³a na to treœæ przepisu art. 387 §2 k.p.k. W ten sposób przypisano w wyroku winê Wies³awie i Janu-
szowi Górzyñskim, wymieniaj¹c ich z imienia i nazwiska, co jest niedopuszczalne zarówno na gruncie
orzecznictwa polskiego, jak i ETPC, i mimo ¿e nie byli oskar¿onymi w sprawie II K 604/04. Pozwoli³o to
nastêpnie Prokuraturze Rejonowej w Œrodzie Wielkopolskiej powo³aæ siê na argument wiarygodnoœci ze-
znañ Zenona Bieli, gdy¿ rzekomo zweryfikowa³ je s¹d.

Podkreœlam po raz kolejny, ¿e powy¿sza manipulacja by³a ra¿¹cym z³amaniem przepisów prawa i celo-
wym tworzeniem dowodów przeciwko ma³¿onkom Górzyñskim. Nie byli oni bowiem w ogóle powiadomie-
ni o rozprawie II K 604/04, prokuratura nie przewidywa³a nawet wezwania ich jako œwiadków na tê roz-
prawê, a mieli oni wówczas jeszcze status pokrzywdzonych w postêpowaniu przygotowawczym
Ds. 596/02 – obecnie Ds. 556/05 – które nie by³o jeszcze wtedy prawomocnie zakoñczone, a które toczy³o
siê w sprawie oszustwa pope³nionego na ich szkodê.

Dopiero wydanie w dniu 17 marca 2005 r. – z ra¿¹c¹ obraz¹ przepisów prawa, jak wczeœniej wskazano
– wyroku II K 604/04 umo¿liwi³o prokuraturze w dniu 7 wrzeœnia 2005 r., sygnatura I Dsn 2337/04/Œd,
oraz s¹dowi w Œremie w dniu 25 lipca 2006 r., sygnatura II Kp 183/05, umorzenie sprawy oszustwa po-
pe³nionego na szkodê Górzyñskich. Wy³¹cznie na tej podstawie Prokuratura Okrêgowa w Poznaniu i S¹d
Rejonowy w Œremie b³êdnie stwierdzi³y, i¿ „wersjê przedstawion¹ przez Zenona Bielê nale¿y uznaæ za bar-
dziej wiarygodn¹ w kontekœcie wyroku zapad³ego w sprawie II K 604/04”.

Z tego powodu nie mo¿na twierdziæ, jak podaje prokurator Andrzej Pogorzelski w swoim piœmie, i¿ rze-
komo „istnieje brak danych dostatecznie uzasadniaj¹cych podejrzenie pope³nienia przestêpstwa” na
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szkodê ma³¿onków Górzyñskich, a „trafnoœæ tej decyzji podzieli³ s¹d”. Notabene postanowienie
II Kp 183/05 wyda³ S¹d Rejonowy w Œremie, a nie w Œrodzie Wielkopolskiej. W konkluzji trzeba ponownie
stwierdziæ, ¿e w niniejszej sprawie istniej¹ wy³¹cznie dowody pokrzywdzenia ma³¿onków Górzyñskich,
a fa³szywy dowód z pomówienia Zenona Bieli zosta³ ca³kowicie mylnie uwiarygodniony przez wyrok
II K 604/04 S¹du Rejonowego w Œrodzie Wielkopolskiej, gdy¿ wyrok ten zosta³ wydany z ra¿¹c¹ obraz¹
prawa, wbrew art. 387 §2 k.p.k.

Z tego powodu Prokuraturze Krajowej nie wolno twierdziæ, i¿ „brak jest podstaw do wzruszenia prawo-
mocnej decyzji koñcz¹cej merytorycznie przedmiotowe postêpowanie” – o oszustwie pope³nionym na szko-
dê ma³¿onków Górzyñskich Ds. 596/02 – gdy¿ prokuratura winna wznowiæ to postêpowanie, jednoczeœnie
prowadz¹c postêpowanie wyjaœniaj¹ce w zwi¹zku z ra¿¹cymi nieprawid³owoœciami w œledztwach Prokura-
tury Rejonowej w Œrodzie Wielkopolskiej, Ds. 596/02, Ds. 924/04 i Ds. 186/05). Wniosek ten jest jeszcze
bardziej zasadny wobec nowych okolicznoœci przedstawionych Prokuraturze Krajowej w mojej poprzedniej
korespondencji, mianowicie okolicznoœci ujawnionych w piœmie banku PKO BP SA Oddzia³ w Kaliszu,
z dnia 7 kwietnia 2008 r., potwierdzaj¹cych, ¿e nie mo¿e byæ mowy o ¿adnym wprowadzaniu banku w b³¹d
przez Wies³awê i Janusza Górzyñskich co do celu kredytowania, skoro zarówno z ogólnego opisu kredyto-
wanej ruchomoœci w treœci umowy – brak sprecyzowania konfiguracji komputera – jak i nieprowadzenia
przez bank rejestru rzeczy przew³aszczonych jednoznacznie wynika, i¿ dla banku nie mia³o ¿adnego zna-
czenia, jakiego rodzaju komputer jest finansowany kredytem, nowy czy te¿, w postaci domniemanej mo-
dernizacji, stary. Ubocznie nale¿y zaznaczyæ, ¿e bank w przywo³ywanym piœmie potwierdzi³, ¿e przelew kre-
dytu w kwocie 3 tysiêcy 520 z³ nast¹pi³ na konto Zenona Bieli, dlatego bezpodstawne s¹ twierdzenia zawar-
te w akcie oskar¿enia, ¿e to Górzyñscy dysponowali kwot¹ kredytu, przekazuj¹c tylko „ prowizjê 10-procen-
tow¹ Zenonowi Bieli i 2.000 z³ Ferdynandowi Górnemu na modernizacjê ju¿ istniej¹cego komputera”. Trze-
ba w tym miejscu te¿ przypomnieæ, ¿e w œledztwie Ds. 596/02 i dalszych Zenon Biela zeznawa³, i¿ to on dys-
ponowa³ kredytem i ¿adnych pieniêdzy Januszowi Górzyñskiemu nie dawa³.

A zatem nie ma ¿adnych podstaw do oskar¿ania ma³¿onków Górzyñskich. Oskar¿enie jest oparte wy-
³¹cznie na wymyœlonych faktach, sprzecznych z ca³ym zgromadzonym materia³em dowodowym i zasada-
mi obrotu gospodarczego w Polsce. Prokuratura nie ma prawa popieraæ takiego oskar¿enia, a Prokuratu-
ra Krajowa, wobec nowych dowodów z dokumentów – wspomniane pismo banku z Kalisza – winna spo-
wodowaæ w trybie nadzoru s³u¿bowego niezw³oczne odst¹pienie przez Prokuraturê Rejonow¹ w Œrodzie
Wielkopolskiej od oskar¿ania Wies³awy i Janusza Górzyñskich oraz doprowadziæ do wznowienia postê-
powania Ds. 596/02. Nies³uszne jest te¿, co sugeruje w swoim piœmie prokurator Andrzej Pogorzelski, ¿e
wobec skierowania aktu oskar¿enia Ds. 186/05 do s¹du, prokuratura ma prawo i obowi¹zek popieraæ
przed s¹dem fa³szywe oskar¿enie.

W tej sprawie istniej¹ te¿ inne powa¿ne nieprawid³owoœci, miêdzy innymi fakt, ¿e Janusz Górzyñski,
który w ogóle nie by³ stron¹ umowy kredytowej, a jego podpis jako gwaranta umowy z bankiem zosta³
sfa³szowany, co zreszt¹ prokuratura ustali³a, ma byæ z powodu fa³szywego aktu oskar¿enia Ds. 286/05
aresztowany i jest œcigany listem goñczym, jak najgorsi gangsterzy, przy pomocy antyterrorystów – tak
jak to sta³o siê w ubieg³ym roku. Ubocznie wyjaœniam, ¿e niew³aœciwa jest informacja prokuratury o roz-
patrzeniu wniosku o umorzenie w sprawie II K 85/05 przez s¹d w Gostyniu. Wniosek ten zosta³, wbrew
przepisom, rozpatrzony dopiero po wydaniu postanowienia o aresztowaniu Janusza Górzyñskiego,
IV Kz 700/06, i to odmownie, ponownie z niezasadnym odwo³aniem do ra¿¹co b³êdnego wyroku
II K 604/04.

Pragnê te¿ przypomnieæ, ¿e pan Janusz Górzyñski jest powa¿nie chory, a z powodu listu goñczego nie
mo¿e siê leczyæ ani ubiegaæ o rentê. Nie mo¿e te¿ ubiegaæ siê o odszkodowanie od Skarbu Pañstwa, cho-
cia¿ jego funkcjonariusze, oskar¿aj¹c go o niepope³nione czyny, doprowadzili do bankructwa jego firmê
oraz ca³¹ rodzinê. Obecnie toczy siê egzekucja domu i nied³ugo ca³a rodzina znajdzie siê na bruku.

Panie Ministrze, proszê uprzejmie o ponown¹ interwencjê.
Do oœwiadczenia za³¹czam umowê kredytow¹ oraz pismo z banku*.

Czes³aw Ryszka

14. posiedzenie Senatu w dniach 25 i 26 czerwca 2008 r.
200 Przemówienia i oœwiadczenia senatorów przekazane do protoko³u, niewyg³oszone podczas 14. posiedzenia Senatu

* Za³¹czniki do wgl¹du w dokumentacji Biura Prac Senackich.



Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Wojciecha Skurkiewicza

Oœwiadczenie skierowane do rzecznika praw obywatelskich Janusza Kochanowskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Do mojego biura senatorskiego zg³osili siê pañstwo Maria i Zygmunt Gryzowie, którzy przedstawili

swoj¹ dramatyczn¹ sytuacjê zwi¹zan¹ z realizacj¹ ma³¿eñskiego marzenia o w³asnym mieszkaniu.
W 1992 r. pañstwo Gryzowie otrzymali mieszkanie w stanie surowym i niestety w tym momencie roz-

poczê³y siê ich powa¿ne problemy. Spó³dzielnia mieszkaniowa w Wierzbicy na budowê bloku zaci¹gnê³a
kredyt, który mieli sp³aciæ mieszkañcy zasiedlaj¹cy dwadzieœcia cztery lokale. Hiperinflacja, z któr¹ mie-
liœmy do czynienia tu¿ po przemianach ustrojowych, sprawi³a, ¿e na pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych
gwa³townie wzrasta³o oprocentowanie kredytów i tysi¹ce polskich rodzin, które po wielu latach oczeki-
wañ otrzyma³y w³asne mieszkania, zaczê³o borykaæ siê z powa¿nymi problemami finansowymi. Niestety,
ten problem nie zosta³ rozwi¹zany do chwili obecnej.

Pomimo i¿ pañstwo Gryzowie kredyt sp³acili ju¿ w ponad 200%, nadal, wed³ug wyliczeñ banku, maj¹
do sp³acenia astronomiczn¹ kwotê ponad 160 tysiêcy z³. W podobnej sytuacji s¹ dwadzieœcia trzy rodziny
mieszkaj¹ce w bloku przy ulicy Wiatracznej w Wierzbicy oraz oko³o stu dwudziestu tysiêcy rodzin w ca³ej
Polsce, które realizuj¹c marzenie o w³asnym mieszkaniu, zosta³y wpêdzone w pu³apkê finansow¹, z jakiej
nie ma realnego wyjœcia.

Panie Ministrze, oœwiadczenie podobnej treœci skierowa³em w kwietniu bie¿¹cego roku do prezesa Ra-
dy Ministrów, nastêpnie sprawa zosta³a przekazana do ministra infrastruktury. Niestety odpowiedŸ, jak¹
otrzyma³em, nie wnosi nic optymistycznego do sprawy dotycz¹cej oko³o stu dwudziestu tysiêcy rodzin
w ca³ym kraju. Nawi¹zuj¹c do debaty, jaka odby³a siê w Senacie RP, oraz do pytania, które wtedy zada-
³em, liczê, ¿e Pan Minister, sprawuj¹c odpowiedzialn¹ funkcjê rzecznika praw obywatelskich, podejmie
interwencjê w opisanej sprawie.

W za³¹czeniu przekazujê kopiê pisma pañstwa Marii i Zygmunta Gryzów oraz odpowiedŸ ministra in-
frastruktury na oœwiadczenie wyg³oszone 24 kwietnia 2008 r*.

Z powa¿aniem
Wojciech Skurkiewicz
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Eryka Smulewicza

Oœwiadczenie skierowane do pe³ni¹cego obowi¹zki generalnego dyrektora dróg krajowych i autostrad
Lecha Witeckiego

Szanowny Panie Dyrektorze!
Proszê o udzielenie informacji o stanie zaawansowania przygotowañ do budowy obwodnicy Raci¹¿a

w ci¹gu drogi krajowej nr 60. Czy decyzja lokalizacyjna w tej sprawie zosta³a ju¿ podjêta, ewentualnie kie-
dy zostanie podjêta?

Zwracam siê tak¿e do Pana Dyrektora z wnioskiem o przyspieszenie za³atwienia wszelkich procedur
administracyjnych zwi¹zanych z przedmiotow¹ inwestycj¹ w celu jak najszybszego uzyskania pozwole-
nia na budowê, co umo¿liwia³oby w maksymalnie krótkim czasie realizacjê przedmiotowej inwestycji.

Z powa¿aniem
Eryk Smulewicz
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Eryka Smulewicza

Oœwiadczenie skierowane do pe³ni¹cego obowi¹zki generalnego dyrektora dróg krajowych i autostrad
Lecha Witeckiego

Szanowny Panie Dyrektorze!
Proszê o udzielenie informacji o planach i perspektywach modernizacji drogi krajowej nr 62 na odcin-

ku P³ock – Wyszogród – Zakroczym. Czy by³y prowadzone badania natê¿enia ruchu na przedmiotowych
odcinkach wymienionej drogi? Jak na przestrzeni ostatnich lat zmienia³a siê liczba pojazdów i natê¿enie
ruchu?

Z powa¿aniem
Eryk Smulewicz
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Eryka Smulewicza

Oœwiadczenie skierowane do komendanta g³ównego Policji Andrzeja Matejuka

Szanowny Panie Komendancie!
Proszê o udzielenie informacji o liczbie wypadków i kolizji, które w ci¹gu ostatnich lat mia³y miejsce na

drodze krajowej nr 62 na odcinku P³ock – Wyszogród – Zakroczym. Proszê o podanie liczby ofiar tych wy-
padków i przyczyn wyst¹pienia tych zdarzeñ, a tak¿e innych dostêpnych danych statystycznych doty-
cz¹cych wypadków na tej drodze.

Z powa¿aniem
Eryk Smulewicz
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Andrzeja Szewiñskiego

Oœwiadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra spraw wewnêtrznych i admini-
stracji Grzegorza Schetyny

Pragnê wyraziæ swoje poparcie dla idei utworzenia obszarów metropolitalnych na terenie naszego kra-
ju. Uwa¿am, ¿e jest to ostatnie, ale istotne brakuj¹ce ogniwo w podziale administracyjnym Polski i dopie-
ro po wprowadzeniu ustawy o rozwoju miast, centrach rozwoju regionalnego i obszarach metropolital-
nych bêdzie mo¿na uznaæ reformê za kompletn¹.

Wyra¿am równie¿ swoje poparcie dla wstêpnej propozycji utworzenia siedmiu okrêgów metropolitar-
nych, wœród których prym bêd¹ wiod³y dwa najwiêksze, czyli warszawski i górnoœl¹ski – opieraj¹cy siê na
czternastu miastach na prawach powiatu. Oczywiœcie pozosta³e okrêgi to ³ódzki, krakowski, gdañski,
opieraj¹cy siê na trzech miastach na prawach powiatu, oraz wroc³awski i poznañski.

Obszary metropolitarne pozwol¹ rozwijaæ siê w szybszym tempie miastom wiod¹cym, ale i pozosta³ym
czêœciom organizmu, dziêki dodatkowej i szybszej œcie¿ce pozyskiwania œrodków na zadania aglomera-
cyjne. Utworzenie i funkcjonowanie metropolii, zgodnie z za³o¿eniami art. 3 ust. 2 projektu przedmioto-
wej ustawy, jest wsparciem, które wp³ynie na „rozwój gospodarczy kraju jako ca³oœci i na zmniejszenie
dystansu rozwojowego dziel¹cego Polskê od innych pañstw Unii Europejskiej, zw³aszcza zaœ bêdzie pro-
wadziæ do wzrostu konkurencyjnoœci i innowacyjnoœci gospodarki i rozwoju opartego na wiedzy, poprawi
stan infrastruktury technicznej i spo³ecznej, w tym przyspieszy rozbudowê infrastruktury komunikacyj-
nej o znaczeniu ogólnokrajowym i regionalnym, bêdzie prowadziæ do podniesienia spójnoœci terytorialnej
obszaru, a tak¿e przyczyni siê do istotnego wzrostu roli Polski w relacjach transgranicznych, miêdzyna-
rodowych lub europejskich”. Przedstawione za³o¿enia uwa¿am za zasadne i godne poparcia.

Pojawiaj¹ siê jednak koncepcje, aby zwiêkszyæ liczbê okrêgów metropolitarnych na terenie kraju, co
jest w du¿ej mierze podyktowane wzglêdami polityki administracyjnej. Wed³ug obecnej koncepcji liczba
siedmiu okrêgów zosta³a zwiêkszona do dwunastu, co zosta³o odzwierciedlone w art. 3 ust. 3, a wœród
miast wiod¹cych w metropoliach znalaz³y siê miêdzy innymi Rzeszów i Bia³ystok. Nieprzypadkowo wy-
mieniam te miasta, gdy¿ pierwsze z nich jest znacznie mniejsze pod wzglêdem liczby ludnoœci i powie-
rzchni od Czêstochowy, któr¹ reprezentujê, a drugie posiada porównywalny potencja³. W zwi¹zku z tym
pojawiaj¹ siê moje w¹tpliwoœci co do projektu ustawy wykluczaj¹cego Czêstochowê. Doskonale rozu-
miem s³uszny argument wzmocnienia tak zwanej œciany wschodniej, jednak¿e nie nale¿y zapominaæ, ¿e
po przyjêciu dyskusyjnej liczby miast wojewódzkich po raz kolejny pominiêto æwieræmilionow¹ Czêsto-
chowê, która jest du¿ym oœrodkiem przemys³owym, akademickim, turystyczno-pielgrzymkowym, a tak-
¿e wa¿nym punktem na mapie drogowej Polski. W przygotowywanym projekcie ustawy nie uwzglêdniono
zatem potencja³u i roli Czêstochowy w rozwoju kraju.

Uwa¿am, ¿e zwiêkszenie z powodów polityczno-administracyjnych liczby okrêgów metropolitarnych
z siedmiu do tylko i wy³¹cznie dwunastu bez uwzglêdnienia dodatkowo Czêstochowy jest b³êdem i kolej-
nym krokiem do os³abienia pozycji miasta na arenie ogólnopolskiej i regionalnej.

Ze wzglêdu na planowane utworzenie aglomeracji górnoœl¹skiej miasto znajdzie siê w trudnej sytuacji,
jeœli chodzi o mo¿liwoœæ pozyskiwania œrodków finansowych. Czêstochowa jako powiat grodzki bêdzie
wówczas najwiêkszym miastem pod wzglêdem liczby ludnoœci i powierzchni w Polsce bez statusu miasta
wojewódzkiego lub metropolitarnego.

Czêstochowa spe³nia podstawowe warunki miasta metropolii jako centrum obszaru metropolitarne-
go, choæ nie zosta³a uwzglêdniona w rozszerzonej propozycji. Warto nadmieniæ, ¿e dzia³ania zmierzaj¹ce
do uzyskania statusu obszarów metropolitarnych podjê³y Kielce, Olsztyn, Opole, Bielsko-Bia³a, a tak¿e
Rybnik z okolicznymi miastami.

Nale¿y pamiêtaæ, ¿e polityka pañstwa powinna wspieraæ rozwój regionów i przeciwdzia³aæ dyspropor-
cjom w ich rozwoju. Jak wynika ze wstêpnych analiz, pomoc mo¿e trafiæ w miejsca, gdzie PKB przekracza
75% œredniej unijnej, jednoczeœnie omijaj¹c obszary, gdzie jego poziom nie siêga 50%.

Wobec tego zwracam siê o uwzglêdnienie Czêstochowy w projekcie ustawy o rozwoju miast, centrach roz-
woju regionalnego i obszarach metropolitarnych ze wzglêdu na przytoczone argumenty i potrzebê zaspokoje-
nia wymagañ sprawiedliwoœci spo³ecznej wobec mieszkañców Czêstochowy i subregionu pó³nocnego.

Z powa¿aniem
Andrzej Szewiñski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senator Gra¿ynê Sztark

oraz senatora Jana Olecha

Oœwiadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego

Szanowny Panie Ministrze!
Dziêkuj¹c Panu Ministrowi za odpowiedŸ na moje oœwiadczenie wyg³oszone na dziesi¹tym posiedze-

niu Senatu siódmej kadencji w dniu 24 kwietnia 2008 r. pragnê jednoczeœnie zauwa¿yæ, ¿e nie na wszy-
stkie moje pytania uzyska³am odpowiedŸ. Licz¹c na to, ¿e Pan Minister rozwa¿y je raz jeszcze i weŸmie
pod uwagê zg³oszone sugestie i propozycje rozwi¹zañ, pozwalam sobie zaakcentowaæ ponownie niektó-
re kwestie.

O fakcie otrzymania œrodków dodatkowych w wysokoœci 2 milionów 925 tysiêcy z³ na konserwacjê
i utrzymanie urz¹dzeñ melioracji podstawowych zosta³am powiadomiona przez Zachodniopomorski
Zarz¹d Melioracji i Urz¹dzeñ Wodnych w Szczecinie. Zadowalaj¹cy jest równie¿ fakt podjêcia dzia³añ
w celu przeznaczenia dodatkowych œrodków jeszcze w 2008 r. na utrzymanie wód istotnych dla regula-
cji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa oraz konserwacjê urz¹dzeñ melioracji wodnych podsta-
wowych. Jednak ze wzglêdu na d³ugotrwa³e procedury uruchamiania œrodków w obowi¹zuj¹cym sta-
nie prawnym niepokoiæ musi fakt, ¿e œrodki, o których wspomina Pan Minister w swojej odpowiedzi,
czyli 60 milionów z³, nie zosta³y jeszcze podzielone. Wiadomo bowiem, ¿e prace melioracyjne s¹ robota-
mi sezonowymi, a wykorzystanie przyznanych œrodków w póŸnych miesi¹cach jesiennych jest prakty-
cznie niemo¿liwe.

Kolejny problem to zg³aszanie potrzeb i planowanie œrodków na zadania zwi¹zane z utrzymaniem
urz¹dzeñ melioracji wodnych podstawowych i wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby
rolnictwa realizowane przez marsza³ków województw jako zadania z zakresu administracji rz¹dowej plano-
wane przez wojewodów.

Z informacji uzyskanej od beneficjentów wspomnianych œrodków wynika, ¿e zg³aszane kwoty s¹ kilka
razy wy¿sze od otrzymywanych. Kieruj¹c do Pana Ministra swoje oœwiadczenie mia³am na uwadze fakt,
¿e kierujê je do osoby, która ma istotny wp³yw na konstrukcjê bud¿etu pañstwa w tym zakresie.

Zatem uwa¿am, ¿e nale¿y:
— zmieniæ filozofiê dysponowania œrodkami na konserwacjê urz¹dzeñ melioracyjnych, aby w mo¿liwie

najkrótszym czasie uruchomiæ ich maksymaln¹ iloœæ, bo chodzi o to, aby nie stawiaæ zarz¹dów melioracji
przed koniecznoœci¹ zlecania robót konserwacyjnych w okresie listopad – grudzieñ;

— przy tworzeniu bud¿etu przysz³orocznego, jak i bud¿etów na lata nastêpne za³o¿yæ sukcesywny
wzrost œrodków kierowanych na konserwacjê urz¹dzeñ melioracyjnych, tak aby do roku 2015 dojœæ do
zaspokojenia zg³aszanych potrzeb w 100%;

— rozwa¿yæ koniecznoœæ zmian w obowi¹zuj¹cym stanie prawnym, tak aby by³a mo¿liwoœæ obci¹¿ania
finansowego odnosz¹cych korzyœci z terenów rolnych odwadnianych mechanicznie i skierowania tych
œrodków na potrzeby utrzymania stacji pomp;

— rozwa¿yæ mo¿liwoœæ wprowadzenia op³at za wodê wykorzystywan¹ do produkcji rybackiej, chodzi
o hodowlê ryb ³ososiowatych, na przyk³ad wzorem Danii, co znacznie poprawi bud¿ety samorz¹dów woje-
wództw na realizacjê wspomnianych zadañ.

Kolejna kwestia dotyczy podzia³u œrodków na dzia³anie „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury
zwi¹zanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leœnictwa"”– schemat II „Gospodarowanie rolniczymi
zasobami wodnymi” objête Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013.

Podtrzymujê moj¹ poprzedni¹ propozycjê, aby uwzglêdniæ syntetyczny miernik podzia³u œrodków
w nastêpuj¹cych proporcjach:

— melioracje szczegó³owe – 15% puli œrodków;
— cieki naturalne i wa³y – 60% puli œrodków;
— stacje pomp – 15% puli œrodków;
— ma³a retencja – 10% puli œrodków.
Tak przyjête wskaŸniki bêd¹ wskaŸnikami obiektywnymi i bêd¹ mia³y odzwierciedlenie we wczeœniej-

szym dzia³aniu programowym w latach 2004–2006.
W odpowiedzi Pana Ministra na moje oœwiadczenie z dnia 24 kwietnia bie¿¹cego roku nie znalaz³am rów-

nie¿ odpowiedzi na pytanie, czy zadania o charakterze przeciwpowodziowym, planowane przez zarz¹dy me-
lioracji do realizacji na rzekach, kana³ach, wa³ach itd. ujêtych w ewidencji w tych¿e zarz¹dach, wpisuj¹ siê
w PROW na lata 2007–2013.
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Panie Ministrze, bardzo proszê o ponowne przeanalizowanie zg³oszonych uwag i propozycji. Ze wzglêdu
na znaczenie poruszanych kwestii dla wci¹¿ zagro¿onego powodziami i podtopieniami województwa zacho-
dniopomorskiego zwracam siê do Pana o pilne podjêcie dzia³añ we wskazanych przeze mnie sprawach.

Z powa¿aniem
Gra¿yna Anna Sztark
Jan Olech
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Grzegorza Wojciechowskiego

Oœwiadczenie skierowane do ministra sprawiedliwoœci, prokuratora generalnego RP Zbigniewa
Æwi¹kalskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Zwróci³ siê do mnie o pomoc pan Stanis³aw W., który mimo wyroku S¹du Rejonowego w Radomsku,

wydanego w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej, z dnia 29 lutego 2007 r., sygnatura akt VI Cupr 18/07, nie
mo¿e wyegzekwowaæ zas¹dzonych mu nale¿noœci. Od ponad roku komornik s¹dowy Rewiru II przy
S¹dzie Rejonowym w Radomsku nie potrafi dokonaæ egzekucji nale¿noœci. Z opisu sprawy wynika, ¿e ko-
mornik wykonuje swoje czynnoœci opieszale i nieskutecznie. Pomimo dwóch skarg, z dnia 21 kwietnia
2008 r. i 4 czerwca 2008 r., sytuacja nie uleg³a zmianie. Komornik wyznaczy³ dwie licytacje ruchomoœci
d³u¿nika, które nie dosz³y do skutku, sygnatura akt II KM 1642/07.

W zwi¹zku z opisan¹ spraw¹ chcia³bym zapytaæ pana ministra, dlaczego w przypadku, gdy istniej¹ ru-
chomoœci na pokrycie d³ugu – co wiêcej, ich wartoœæ znacznie go przekracza – wyegzekwowanie wierzytel-
noœci trwa tak d³ugo. Ponadto pytam, dlaczego komornik nie zabezpieczy³ konta d³u¿nika, na które wp³y-
waj¹ œrodki pieniê¿ne, na przyk³ad dop³aty, wynikaj¹ce z bie¿¹cej dzia³alnoœci. Dlaczego pomimo wygra-
nego procesu pan Stanis³aw W. ponosi dalsze koszty egzekucji, mam na myœli op³aty s¹dowe? Co wiêcej,
w chwili obecnej komornik wzywa wierzyciela do uiszczenia wp³aty w wysokoœci dwukrotnej wartoœci
d³ugu, by mog³o nast¹piæ przejêcie ruchomoœci za d³ug. Czy sytuacja wierzyciela ju¿ i tak nie jest trudna?

Zwracam siê do pana ministra z proœb¹ o zbadanie sprawy i uwzglêdnienie nie tylko trudnej sytuacji
d³u¿nika, ale te¿ jeszcze trudniejszej w tym przypadku sytuacji wierzyciela.

Z powa¿aniem
Grzegorz Wojciechowski

14. posiedzenie Senatu w dniach 25 i 26 czerwca 2008 r.
208 Przemówienia i oœwiadczenia senatorów przekazane do protoko³u, niewyg³oszone podczas 14. posiedzenia Senatu



Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Grzegorza Wojciechowskiego

Oœwiadczenie skierowane do g³ównego geodety kraju, prezes G³ównego Urzêdu Geodezji i Kartografii
Jolanty Orliñskiej

Szanowna Pani Prezes!
Moje oœwiadczenie dotyczy niezgodnoœci map ewidencyjnych ze stanem faktycznym.
Z licznych spotkañ i rozmów, które odby³em, oraz informacji, jakie do mnie docieraj¹, wynika, i¿ wielu

w³aœcicieli dzia³ek ma du¿y problem z przywróceniem stanu prawnego granic swoich dzia³ek. Otó¿ z aktu-
alnych map ewidencyjnych wynikaj¹ informacje sprzeczne ze stanem faktycznym. Drogi polne s¹ przesu-
wane w zupe³nie inne miejsce, bez informowania o tym fakcie w³aœcicieli s¹siednich dzia³ek, pomimo ¿e
istniej¹ w danym miejscu od wielu lat. Niejednokrotnie wielu w³aœcicieli traci przez to mo¿liwoœæ dojazdu
do swoich dzia³ek. Co wiêcej, nie s¹ zachowane szerokoœci dróg, na przyk³ad droga, która na mapie ma
przewidzian¹ szerokoœæ piêciu metrów, faktycznie ma trzy metry.

W zwi¹zku z zaistnia³¹ sytuacj¹, zwracam siê z zapytaniem, czy opisane problemy s¹ znane pani prezes
i czy s¹ podejmowane w zwi¹zku z tym czynnoœci zmierzaj¹ce do przywrócenia prawnego stanu granic
dzia³ek, a jeœli tak, to jakie.

Z powa¿aniem
Grzegorz Wojciechowski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Grzegorza Wojciechowskiego

Oœwiadczenie skierowane do generalnego inspektora ochrony danych osobowych Micha³a Serzyckiego

Szanowny Panie Ministrze!
Moje oœwiadczenie dotyczy naruszenia przepisów ustawy o ochronie danych osobowych.
W dniu 4 grudnia 2007 r. Rada Gminy Wielgom³yny na swoim posiedzeniu podjê³a uchwa³ê

nr XII/66/07 w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 14 listopada 2007 r., wniesionej przez pana Stanis³a-
wa Animuckiego, na dzia³ania wójta gminy Wielgom³yny w przedmiocie likwidacji drogi biegn¹cej wzd³u¿
dzia³ki zainteresowanego.

W uchwale i jej uzasadnieniu, powszechnie dostêpnych w internecie i rozpowszechnionych przez
Urz¹d Gminy Wielgom³yny, zosta³y podane nie tylko nazwiska osoby skar¿¹cej, ale te¿ jej miejsce zamie-
szkania, a nawet powi¹zania rodzinne z innymi osobami wymienianymi w uzasadnieniu do uchwa³y rady
gminy.

W zwi¹zku z tym zwracam siê do Pana Ministra z zapytaniem, czy w swojej uchwale Rada Gminy Wiel-
gom³yny nie naruszy³a przepisów ustawy o ochronie danych osobowych.

Z powa¿aniem
Grzegorz Wojciechowski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Grzegorza Wojciechowskiego

Oœwiadczenie skierowane do wojewody ³ódzkiego Jolanty Che³miñskiej

Szanowna Pani Wojewodo!
W dniu 4 grudnia 2007 r. Rada Gminy Wielgom³yny na swoim posiedzeniu podjê³a uchwa³ê

nr XII/66/07 w sprawie powiadomienia o rozpatrzeniu skargi z dnia 14 listopada 2007 r. wniesionej
przez pana Stanis³awa Animuckiego na dzia³ania wójta gminy Wielgom³yny w przedmiocie likwidacji dro-
gi biegn¹cej wzd³u¿ dzia³ki zainteresowanego. W uchwale i jej uzasadnieniu, powszechnie dostêpnych
w internecie i rozpowszechnianych przez Urz¹d Gminy Wielgom³yny, zosta³o podane nie tylko nazwisko
osoby skar¿¹cej, ale te¿ jej miejsce zamieszkania, a nawet powi¹zania rodzinne z innymi osobami wymie-
nianymi w uzasadnieniu do uchwa³y rady gminy.

W zwi¹zku z tym zwracam siê do Pani Wojewody z proœb¹ o zbadanie sprawy z uwzglêdnieniem sytuacji
skar¿¹cego, pana Stanis³awa Animuckiego. Istnieje uzasadniona obawa, czy Rada Gminy Wielgom³yny,
podejmuj¹c tê uchwa³ê, prawid³owo i bezstronnie rozstrzygnê³a spór pomiêdzy mieszkañcem gminy
a wójtem. Czy rada gminy, która poœrednio te¿ jest stron¹ sporu, powinna decydowaæ o rozwi¹zaniu tego
konfliktu?

Ponadto pragnê Pani¹ poinformowaæ, i¿ zwróci³em siê do generalnego inspektora ochrony danych oso-
bowych z pytaniem, czy uchwa³a i jej uzasadnienie nie naruszaj¹ przepisów ustawy o ochronie danych
osobowych.

Z powa¿aniem
Grzegorz Wojciechowski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Grzegorza Wojciechowskiego

Oœwiadczenie skierowane do minister edukacji narodowej Katarzyny Hall

Szanowna Pani Minister!
Ocenianie jest wa¿nym elementem procesu uczenia siê. Powinno wskazywaæ, co jest najwa¿niejsze dla

ucznia w tym procesie, wspieraæ i motywowaæ go do dalszej pracy. Z licznych spotkañ i rozmów, które od-
by³em, oraz informacji, jakie do mnie docieraj¹, jasno wynika, ¿e w polskim systemie kszta³cenia brakuje
jednoznacznie okreœlonego kryterium oceny osi¹gniêæ dydaktycznych uczniów. A przecie¿ œrednia ocen
w 50% decyduje o przyjêciu do szko³y gimnazjalnej i œredniej. W tym momencie znaczenie i waga kryte-
rium oceny jako jednego z najistotniejszych elementów decyduj¹cych o wartoœci wystawianych uczniom
ocen jest niebagatelna. Wskazuje siê, ¿e zjawisko zmiennoœci ocen szkolnych jest zwi¹zane z doborem
kryteriów oceny dokonanym przez oceniaj¹cego ucznia nauczyciela.

Czynnoœciom oceniania uczniów towarzysz¹ procesy wewnêtrzne, w pewnym stopniu niedostêpne œwia-
domoœci osoby ocenianej i oceniaj¹cej. Kryterium oceny mo¿e dobraæ nauczyciel w pe³ni œwiadomie i zgodnie
z celami kszta³cenia. Kryterium mo¿e te¿ zostaæ dobrane œwiadomie, ale niezgodnie z obowi¹zuj¹cymi w pro-
gramie nauczania i wychowania, zgodnie natomiast z osobistym systemem aksjologicznym oceniaj¹cego.
Mo¿liwe s¹ te¿ sytuacje, w których nauczyciel ocenia uczniów, stosuj¹c kryteria, których sam nie jest w pe³ni
œwiadomy. Pos³uguje siê wtedy w³asnymi subiektywnymi hierarchiami sk³adników przedmiotu oceny. W ten
sposób rozwija siê zjawisko ukrytego programu oceniania, który niejako wypiera program jawny.

Okazuje siê wiêc, ¿e stosowane przez nauczycieli kryteria oceniania osi¹gniêæ dydaktycznych s¹ rezultatem
modyfikacji kryteriów zalecanych i deklarowanych oficjalnie, maj¹ charakter zró¿nicowany, zale¿ny od indywi-
dualnych preferencji i w sposób zdecydowany zale¿¹ od sytuacji. Co wiêcej, zdarza siê, ¿e nauczyciele wysta-
wiaj¹c oceny swoim uczniom bior¹ pod uwagê takie kryteria jak p³eæ ucznia, opiniê o jego zdolnoœciach i osi¹g-
niêciach z innych przedmiotów, opinie o uczniu, sympatie osobiste, kontakty towarzyskie z rodzicami uczniów
itp. Du¿y wp³yw na przebieg oceniania maj¹ te¿ oczekiwania nauczyciela w stosunku do danego ucznia.

W zwi¹zku z zaistnieniem opisanej, niezwykle trudnej sytuacji chcia³bym wyjaœniæ kilka kwestii:
Pierwsza, z informacji, jakie uzyska³em, ministerstwo prowadzi³o badania zale¿noœci pomiêdzy wyni-

kami testu gimnazjalnego a wynikami egzaminu maturalnego oraz pomiêdzy ocenami a wynikami tych¿e
testów. Czy uzyskane wyniki potwierdzi³y wiêksze odzwierciedlenie posiadanej przez uczniów wiedzy
w wynikach testów czy te¿ uzyskanych w procesie kszta³cenia ocenach?

Druga, czy ministerstwo prowadzi studia porównawcze ocen osi¹gniêtych przez uczniów z wynikami
uzyskanymi na testach koñcowych? Z informacji, jakie do mnie docieraj¹, oceny na zakoñczenie szko³y
podstawowej lub gimnazjum s¹ dostosowane do wyników egzaminów.

Trzecia, czy nie zachodzi obawa, ¿e niejasne kryteria oceniania powoduj¹, ¿e uczniowie s³absi z lep-
szych szkó³ maj¹ mniejsze szanse na przyjêcie do renomowanej szko³y ni¿ dobrzy uczniowie ze szkó³ s³ab-
szych, przy za³o¿eniu, ¿e uzyskaj¹ podobny rezultat na testach koñcowych?

Czwarta, proszê o wyjaœnienie zasadnoœci przeprowadzania jednolitych testów koñcowych bez jas-
nych, jednolitych kryteriów oceny osi¹gniêæ dydaktycznych uczniów. Obecnie kryteria ró¿ni¹ siê nie tyl-
ko pomiêdzy szko³ami, ale wystêpuj¹ te¿ przypadki rozbie¿nych kryteriów w równoleg³ych klasach w tej
samej szkole. Potem uczniowie pisz¹ jeden, identyczny test w ca³ym kraju, a oceny zarówno z testu, jak
i koñcowe – nieporównywalne ze wzglêdu na ró¿ne kryteria oceniania – s¹ warunkiem przyjêcia lub nie-
przyjêcia ucznia do szko³y gimnazjalnej lub œredniej.

Pi¹ta, czy ministerstwo rozwa¿a wprowadzenie, a jeœli tak, to na jakich zasadach, jednolitego systemu
oceny w ca³ym kraju, tak by by³a ona trafna i w pe³ni reprezentowa³a osi¹gniêcia dydaktyczne uczniów?

Opracowanie kryteriów oceniania wp³ynie na rzetelnoœæ i obiektywizm ocen nauczycielskich. Ocenia-
nie uczniów powinno byæ czynnoœci¹ jak najbardziej zaplanowan¹ i kontrolowan¹. Gwarancjê obiekty-
wizmu ocen zwiêksza rzetelny i trafny pomiar badanych osi¹gniêæ. Precyzja pomiaru dydaktycznego po-
zwala unikn¹æ wielu b³êdów, charakterystycznych dla oceniania nauczycielskiego, szczególnie w dobo-
rze kryterium oceny. W polskich szko³ach brakuje rejestru kryteriów stosowanych w ocenianiu uczniów,
a osobisty udzia³ nauczyciela w doborze kryterium oceny dydaktycznej ucznia jest zbyt znacz¹cy.

Proszê Pani¹ Minister o wyjaœnienie tych niezwykle istotnych kwestii i rozwi¹zanie opisanego problemu.

Z powa¿aniem
Grzegorz Wojciechowski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Henryka WoŸniaka

Oœwiadczenie skierowane do ministra obrony narodowej Bogdana Klicha

Szanowny Panie Ministrze!
Prasa przynosi informacjê o œmierci m³odego polskiego oficera w Afganistanie. Jak donosi „Gazeta Wy-

borcza” z 23 bie¿¹cego miesi¹ca, „wojskowi podejrzewaj¹ wiêc, ¿e Talibowie mogli rozpracowaæ czêstotli-
woœæ dzia³ania polskich zag³uszarek, które maj¹ chroniæ nasze pojazdy przed odpalaniem w ten sposób
³adunku”.

Nie potrafiê powiedzieæ, czy tej œmierci mo¿na by³o zapobiec, ale te¿ w opinii polskich ¿o³nierzy armia,
wskutek nieodpowiedzialnych, szowinistycznych dzia³añ by³ego ministra Antoniego Macierewicza zosta-
³a pozbawiona profesjonalnego wsparcia s³u¿b kontrwywiadu i wywiadu wojskowego.

Panie Ministrze, znaleŸliœmy siê w sytuacji, w której oficerowie profesjonaliœci siedz¹ w domach
w bamboszach, adepci z zaci¹gu A. Macierewicza ucz¹ siê sztuki (kontr)wywiadowczej, jednych i drugich
utrzymuje pañstwo polskie, a polskie si³y zbrojne zosta³y wystawione na niebezpieczeñstwo penetracji
przez obce s³u¿by wywiadowcze.

W zwi¹zku z powy¿szym chcia³bym zapytaæ, czy Pan Minister zamierza jeszcze d³ugo tolerowaæ zasta-
n¹ w tym zakresie sytuacjê?

Z uszanowaniem
Henryk Maciej WoŸniak
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Henryka WoŸniaka

Oœwiadczenie skierowane do ministra spraw zagranicznych Rados³awa Sikorskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Maj¹c na uwadze ostatnie doniesienia prasowe dotycz¹ce likwidacji polskich placówek dyplomatycz-

nych w krajach, w których Polska nie prowadzi „wa¿nych interesów”, chcia³bym zapytaæ Pana Ministra,
jak MSZ zamierza zaspokoiæ problem obs³ugi dyplomatycznej oraz konsularnej naszych obywateli w tych
pañstwach Afryki i Azji.

Niepokoj¹ce s¹ równie¿ doniesienia o zmniejszeniu polskiego korpusu dyplomatycznego w Moskwie
o blisko czterdzieœci osób. Przewidywane oszczêdnoœci rzêdu oko³o 16 milionów z³, jakie ma przynieœæ lik-
widacja szesnastu ambasad, s¹ mikroskopijne w skali ca³ego bud¿etu, a powszechnie wiadomo, ¿e w po-
lityce miêdzynarodowej i w dyplomacji najwiêcej kosztuje nieobecnoœæ.

Pragnê te¿ zapytaæ, czy MSZ, typuj¹c placówki do likwidacji, bierze pod uwagê prognozy dotycz¹ce roz-
woju miêdzynarodowej gospodarki, które jednoznacznie wskazuj¹, ¿e po wielkim skoku cywilizacyjnym
pañstw Azji kolejn¹ „trampolin¹” dla globalnej gospodarki bêdzie kontynent afrykañski. W zwi¹zku z tym
zasadne jest pytanie, kto bêdzie zabezpiecza³ nasze interesy w tych pañstwach Afryki, w których nie bê-
dziemy mieli przedstawicielstw, i jakie to bêdzie mia³o skutki dla bilansu rozwoju polskiego eksportu.

Bardzo przykre s¹ ostatnie doniesienia, jakie nap³ynê³y z Pary¿a, o likwidacji, zwanej reorganizacj¹,
Instytutu Polskiego w Pary¿u, wraz z bibliotek¹. Jest to zupe³nie niezrozumia³e ze wzglêdu na piêkn¹ tra-
dycjê polskiej emigracji we Francji, a tak¿e stawia pod znakiem zapytania promocjê dzie³a ¿ycia ludzi ta-
kich jak chocia¿by Jerzy Giedroyæ w œwiatowej stolicy kultury, jak¹ jest Pary¿

Œwiat XXI wieku jest na takim etapie rozwoju, który pozwala wyró¿niæ siê i zaistnieæ jedynie tym, któ-
rzy dostrzegaj¹ potencja³ i mo¿liwoœci tam, gdzie inni ich nie widz¹ lub uwa¿aj¹ je za nieistotne. Mam na-
dziejê, i¿ historia poka¿e, ¿e nale¿eliœmy do tych pierwszych.

Bêdê wdziêczny Panu Ministrowi za ustosunkowanie siê do przedstawionych przez mnie trosk.

Z wyrazami szacunku
Henryk Maciej WoŸniak
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Henryka WoŸniaka

Oœwiadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego

Szanowny Panie Ministrze!
Kolejny ju¿ rok rolnicy mówi¹ o klêsce suszy na du¿ych obszarach zachodniej Polski. Na wielkich area-

³ach zbiory upraw bêd¹ bardzo ma³e, a na wielu wrêcz nie bêdzie co zbieraæ.
Zachodz¹ce wokó³ nas zmiany klimatyczne sprawiaj¹, ¿e susza staje siê zjawiskiem permanentnym

w Polsce pó³nocno-zachodniej i w Wielkopolsce, gdzie przewa¿aj¹ gleby o niskiej bonitacji.
W tej skomplikowanej sytuacji jedyn¹ rad¹, jakiej rolnikom udzielaj¹ przedstawiciele w³adzy, jest za-

ci¹ganie kredytów klêskowych.
Panie Ministrze, uwa¿am, ¿e zamiast walczyæ ze skutkami, jak dotychczas, powinniœmy podj¹æ wresz-

cie wysi³ek ograniczenia przyczyn tej czêsto dramatycznej sytuacji, maj¹cej tak¿e wp³yw na wzrost cen
¿ywnoœci, a zarazem wzrost kosztów utrzymania.

Myœlê, ¿e wdro¿enie programu nawadniania upraw mog³oby zmieniæ sytuacjê rolników na lepsz¹. Jes-
tem przekonany, ¿e wiêkszy sens ma skierowanie funduszy publicznych na ten w³aœnie cel, zamiast na
dop³aty do kredytów klêskowych. Chcia³bym zapytaæ Pana Ministra, czy resort rolnictwa zamierza pod-
j¹æ w tej sprawie jakiekolwiek dzia³ania.

Z wyrazami szacunku
Henryk Maciej WoŸniak
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Henryka WoŸniaka

Oœwiadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego

Szanowny Panie Ministrze!
Wraz z odradzaniem siê w naszym kraju tradycji produkcji i rozlewu win konieczne sta³y siê regulacje

prawne, które dadz¹ szanse na rozwój tej nowej, ale bardzo wa¿nej dziedziny regionalnej wytwórczoœci.
G³ówny nacisk k³adzie siê tu na zmianê w zapisach ustawy z dnia 22 stycznia 2004 r. o wyrobie i rozlewie
wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina – DzU nr 34, poz. 292 z póŸn. zm.
Do proponowanych zmian nale¿y tu chocia¿by anulowanie listy odmian winoroœli przeznaczonej do pozy-
skiwania winogron do wyrobu wina. W wyniku tego do wyrobu wina gronowego przeznaczonego do obro-
tu bêdzie mo¿na stosowaæ winogrona pozyskane z odmian winoroœli sklasyfikowanych w co najmniej jed-
nym z tych pañstw cz³onkowskich UE, które na podstawie przepisów o wspólnej organizacji rynku wina
s¹ zobowi¹zane do dokonywania klasyfikacji odmian winoroœli. Drug¹ propozycj¹ jest zmniejszenie obo-
wi¹zków administracyjnych, jakie ustawa z dnia 22 stycznia 2004 r. nak³ada na producentów wykonu-
j¹cych dzia³alnoœæ gospodarcz¹ w zakresie wyrobu wina z upraw w³asnych, chocia¿by w kwestii zniesie-
nia laboratoriów i dysponowania planami zak³adów produkcyjnych.

W zwi¹zku z tym pragnê zapytaæ Pana Ministra: czy MRiRW planuje uwzglêdnienie wy¿ej wymienionej
sugestii w zmienianej ustawie oraz zamierza rozwa¿yæ propozycje zmian sk³adane przez konfederacjê
stowarzyszeñ winiarskich, do której nale¿y stowarzyszenie z mojej rodzimej ziemi lubuskiej?

Pragnê dodaæ, ¿e umo¿liwienie wytwarzania i sprzeda¿y win przez plantatorów winoroœli ma tylko po-
zytywne aspekty, bowiem poprzez kreowanie produktów regionalnych poprawia siê atrakcyjnoœæ tury-
styczna niektórych regionów polskich, korzystnie wp³ywaj¹c na lokalny rozwój gospodarczy. Mo¿liwy jest
tak¿e zwi¹zany z tym wzrost dochodów bud¿etów samorz¹dowych oraz bud¿etu pañstwa.

Odrêbn¹ spraw¹ jest zwolnienie z akcyzy tej grupy wyrobów winiarskich pochodz¹cych z winoroœli
sprzedawanych w miejscu ich wytwarzania. W tej sprawie grupa senatorów wyst¹pi³a z inicjatyw¹ legis-
lacyjn¹.

Reasumuj¹c, pragnê zapytaæ, czy Pan Minister przewiduje nowelizacjê wymienionej ustawy z dnia
22 stycznia 2004 r., która umo¿liwia³aby odrodzenie siê „przyzagrodowego winiarstwa”.

Z wyrazami szacunku
Henryk Maciej WoŸniak
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Jana Wyrowiñskiego

Oœwiadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego

Szanowny Panie Ministrze!
W ostatnim czasie w mediach pojawi³o siê wiele niepokoj¹cych informacji na temat opóŸnieñ w proce-

sie przyznawania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) akredytacji zapewniaj¹cej
jej mo¿liwoœæ rozdzielania funduszy unijnych w ramach nastêpuj¹cych dzia³añ: „U³atwianie startu m³o-
dym rolnikom”, „Modernizacja gospodarstw rolnych”, „Zwiêkszanie wartoœci dodanej podstawowej pro-
dukcji rolnej i leœnej” oraz „Ró¿nicowanie w kierunku dzia³alnoœci nierolniczej”. Jak wiadomo, ARiMR na
razie zbiera lub bêdzie zbieraæ wnioski rolników zainteresowanych udzia³em w poszczególnych dzia³a-
niach. Z uwagi na brak akredytacji nic natomiast nie wiadomo o terminach przydzielania nale¿nych
œrodków. Ten stan rzeczy wzbudza zrozumia³e zaniepokojenie rolników, przysz³ych beneficjentów.

Pozwalam sobie zatem zadaæ nastêpuj¹ce pytania.
Kiedy zostanie zakupiony odpowiedni system komputerowy, umo¿liwiaj¹cy obs³ugê wspomnianych

dzia³añ?
Czy agencja dysponuje pracownikami przeszkolonymi do obs³ugi nowych zadañ?
Czy zosta³ przygotowany system kontroli umo¿liwiaj¹cej sprawdzenie prawid³owoœci przyznawania

dotacji w ramach poszczególnych dzia³añ?
Kiedy agencja bêdzie gotowa do rozdzielania funduszy w ramach tych dzia³añ?

Z wyrazami szacunku
Jan Wyrowiñski
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Uchwa³y Senatu RP
podjête

na 14. posiedzeniu Senatu





UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 26 czerwca 2008 r.

w sprawie ustawy zmieniaj¹cej ustawê o zmianie ustawy – Prawo o ustroju s¹dów powsze-
chnych oraz niektórych innych ustaw, ustawê o prokuraturze oraz ustawê

- Prawo o ustroju s¹dów powszechnych

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 25 czerwca 2008 r. ustawy zmie-
niaj¹cej ustawê o zmianie ustawy – Prawo o ustroju s¹dów powszechnych oraz niektórych innych ustaw,
ustawê o prokuraturze oraz ustawê - Prawo o ustroju s¹dów powszechnych, przyjmuje tê ustawê bez po-
prawek.

WICEMARSZA£EK SENATU

Marek ZIÓ£KOWSKI



UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 26 czerwca 2008 r.

w sprawie zmian w sk³adzie komisji senackich

Art. 1.

Senat Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie art. 13 ust. 2 Regulaminu Senatu, odwo³uje senatora
Andrzeja Persona z Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich oraz wybiera senatora Andrzeja
Persona do Komisji Kultury i Œrodków Przekazu.

Art. 2.

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.

WICEMARSZA£EK SENATU

Marek ZIÓ£KOWSKI



UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 26 czerwca 2008 r.

w sprawie zmian w sk³adzie komisji senackich

Art. 1.

Senat Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie art. 13 ust. 2 Regulaminu Senatu, wybiera senatora
Stanis³awa Zaj¹ca do Komisji Obrony Narodowej oraz Komisji Spraw Emigracji i £¹cznoœci z Polakami za
Granic¹.

Art. 2.

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.

WICEMARSZA£EK SENATU

Marek ZIÓ£KOWSKI



UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 26 czerwca 2008 r.

w sprawie ustawy o ratyfikacji Porozumienia o Miêdzynarodowym Programie Energetycznym,
sporz¹dzonego w Pary¿u dnia 18 listopada 1974 r.,

ze zmianami z dnia 30 listopada 2007 r.

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 30 maja 2008 r. ustawy o ratyfi-
kacji Porozumienia o Miêdzynarodowym Programie Energetycznym, sporz¹dzonego w Pary¿u dnia 18 lis-
topada 1974 r., ze zmianami z dnia 30 listopada 2007 r, przyjmuje tê ustawê bez poprawek.

WICEMARSZA£EK SENATU

Marek ZIÓ£KOWSKI



UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 26 czerwca 2008 r.

w sprawie ustawy o ratyfikacji Aktu genewskiego Porozumienia haskiego
w sprawie miêdzynarodowej rejestracji wzorów przemys³owych,

przyjêtego w Genewie dnia 2 lipca 1999 r.

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 30 maja 2008 r. ustawy o ratyfi-
kacji Aktu genewskiego Porozumienia haskiego w sprawie miêdzynarodowej rejestracji wzorów przemys-
³owych, przyjêtego w Genewie dnia 2 lipca 1999 r, przyjmuje tê ustawê bez poprawek.

WICEMARSZA£EK SENATU

Marek ZIÓ£KOWSKI



UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 26 czerwca 2008 r.

w sprawie ustawy o ratyfikacji Traktatu singapurskiego o prawie znaków towarowych
i regulaminu do Traktatu singapurskiego o prawie znaków towarowych,

przyjêtych w Singapurze dnia 27 marca 2006 r.

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 30 maja 2008 r. ustawy o ratyfi-
kacji Traktatu singapurskiego o prawie znaków towarowych i regulaminu do Traktatu singapurskiego
o prawie znaków towarowych, przyjêtych w Singapurze dnia 27 marca 2006 r., przyjmuje tê ustawê bez
poprawek.

WICEMARSZA£EK SENATU

Marek ZIÓ£KOWSKI



UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 26 czerwca 2008 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 30 maja 2008 r. ustawy o zmia-
nie ustawy o transporcie kolejowym, wprowadza do jej tekstu nastêpuj¹ce poprawki:
1) w art. 1 w pkt 3, w art. 25u w ust. 2 wyrazy „stosuje siê równie¿ w odniesieniu do regionalnych trans-

granicznych przewozów pasa¿erskich” zastêpuje siê wyrazami „stosuje siê równie¿ do czasu pracy
pracowników kolei wykonuj¹cych interoperacyjne us³ugi transgraniczne w ramach regionalnych
transgranicznych przewozów pasa¿erskich”;

2) w art. 1 w pkt 3, w art. 25u w ust. 4 wyrazy „stosuje siê równie¿ w odniesieniu do poci¹gów” zastêpuje
siê wyrazami „stosuje siê równie¿ do czasu pracy pracowników kolei wykonuj¹cych interoperacyjne
us³ugi transgraniczne w poci¹gach”;

3) w art. 1 w pkt 3, w art. 25w wyrazy „chyba ¿e przepisy Kodeksu pracy wprowadzaj¹ korzystniejsze regu-
lacje” zastêpuje siê wyrazami „chyba ¿e przepisy Kodeksu pracy s¹ korzystniejsze dla pracownika”.

WICEMARSZA£EK SENATU

Marek ZIÓ£KOWSKI



UZASADNIENIE

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 30 maja 2008 r. ustawy o zmia-
nie ustawy o transporcie kolejowym, wprowadzi³ do niej trzy poprawki.

Przyjmuj¹c poprawki nr 1 i 2 Senat postanowi³ doprecyzowaæ, ¿e przepisy Umowy zawartej miêdzy
Wspólnot¹ Kolei Europejskich a Europejsk¹ Federacj¹ Pracowników Transportu, do której odsy³a usta-
wa, stosuje siê tak¿e do czasu pracy:
1) pracowników kolei wykonuj¹cych interoperacyjne us³ugi transgraniczne w ramach regionalnych

transgranicznych przewozów pasa¿erskich, transgranicznych przewozów towarowych w odleg³oœci
nie wiêkszej ni¿ 15 kilometrów od granicy oraz przewozów miêdzy granicznymi stacjami kolejowymi:
Rzepin, Tuplice, Zebrzydowice,

2) pracowników kolei wykonuj¹cych interoperacyjne us³ugi transgraniczne w poci¹gach na trasach
transgranicznych, które zaczynaj¹ i koñcz¹ bieg na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a korzysta-
j¹ z infrastruktury kolejowej innego pañstwa obcego, nie zatrzymuj¹c siê na jego terytorium.

W opinii Senatu poprawiane przepisy w dotychczasowym brzmieniu mog¹ wprowadzaæ w b³¹d ich ad-
resata. Wbrew intencjom ustawodawcy wskazuj¹ one bowiem, ¿e przepisy Umowy stosuje siê do samych
przewozów kolejowych, zamiast do czasu pracy obs³uguj¹cych je pracowników.

Poprawka nr 3 przes¹dza, ¿e w sprawach uregulowanych w Umowie zawartej miêdzy Wspólnot¹ Kolei
Europejskich a Europejsk¹ Federacj¹ Pracowników Transportu, nie stosuje siê przepisów Kodeksu pra-
cy, chyba ¿e przepisy Kodeksu s¹ korzystniejsze dla pracownika. Art. 25w ustawy o transporcie kolejo-
wym w brzmieniu zaproponowanym przez Sejm wy³¹cza stosowanie kodeksowej regulacji czasu pracy
w zakresie okreœlonym w Umowie, z wyj¹tkiem przepisów korzystniejszych, nie wskazuj¹c jednak, dla
której ze stron stosunku pracy.
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UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 26 czerwca 2008 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy
o informatyzacji dzia³alnoœci podmiotów realizuj¹cych zadania publiczne

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 13 czerwca 2008 r. ustawy
o zmianie ustawy o informatyzacji dzia³alnoœci podmiotów realizuj¹cych zadania publiczne, przyjmuje tê
ustawê bez poprawek.

WICEMARSZA£EK SENATU

Marek ZIÓ£KOWSKI



UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 26 czerwca 2008 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i us³ug

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 30 maja 2008 r. ustawy o zmia-
nie ustawy o podatku od towarów i us³ug, przyjmuje tê ustawê bez poprawek.

WICEMARSZA£EK SENATU

Marek ZIÓ£KOWSKI



UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 26 czerwca 2008 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o doradztwie podatkowym

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 12 czerwca 2008 r. ustawy
o zmianie ustawy o doradztwie podatkowym, przyjmuje tê ustawê bez poprawek.

WICEMARSZA£EK SENATU

Marek ZIÓ£KOWSKI



UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 26 czerwca 2008 r.

w sprawie ustawy o ratyfikacji decyzji Rady nr 2007/436/WE, Euratom
z dnia 7 czerwca 2007 r. w sprawie systemu zasobów w³asnych Wspólnot Europejskich

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 30 maja 2008 r. ustawy o ratyfi-
kacji decyzji Rady nr 2007/436/WE, Euratom z dnia 7 czerwca 2007 r. w sprawie systemu zasobów w³as-
nych Wspólnot Europejskich, przyjmuje tê ustawê bez poprawek.

WICEMARSZA£EK SENATU

Marek ZIÓ£KOWSKI



UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 26 czerwca 2008 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o swobodzie dzia³alnoœci gospodarczej
oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 13 czerwca 2008 r. ustawy
o zmianie ustawy o swobodzie dzia³alnoœci gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw, wpro-
wadza do jej tekstu nastêpuj¹ce poprawki:
1) w art. 1 w pkt 2, w art. 10 po ust. 3 dodaje siê ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Wniosek o wydanie interpretacji zawiera równie¿:
1) firmê przedsiêbiorcy;
2) oznaczenie siedziby i adresu albo miejsca zamieszkania i adresu przedsiêbiorcy;
3) numer identyfikacji podatkowej (NIP);
4) numer w rejestrze przedsiêbiorców w Krajowym Rejestrze S¹dowym albo w Ewidencji Dzia³al-

noœci Gospodarczej;
5) adres do korespondencji w przypadku, gdy jest on inny ni¿ adres siedziby albo adres zamiesz-

kania przedsiêbiorcy.”;
2) w art. 1 w pkt 2, w art. 10 w ust. 5 wyrazy „75 z³” zastêpuje siê wyrazami „40 z³”;
3) w art. 1 w pkt 2, w art. 10 dodaje siê ust. 8 w brzmieniu:

„8. Op³atê od wniosku, o którym mowa w ust. 1, uiszcza siê na rachunek organu administracji publi-
cznej lub pañstwowej jednostki organizacyjnej, w³aœciwych do wydania interpretacji albo, je¿eli
istnieje taka mo¿liwoœæ, gotówk¹ w kasie tego organu lub jednostki.”;

4) w art. 1 w pkt 3, w art. 10a w ust. 4 wyrazy „odrêbna ustawa” zastêpuje siê wyrazami „ustawa z dnia
29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z póŸn. zm.)”;

5) w art. 1 w pkt 5 w lit. c, w ust. 2 w pkt 1:
a) w lit. d wyrazy „w lit. a, b i e” zastêpuje siê wyrazami „w lit. a, b, e i …”,
b) po lit. e dodaje siê lit. … w brzmieniu:
„…) ochronê uzupe³niaj¹c¹,”;

6) w art. 1 w pkt 8, w art. 27b po ust. 1 dodaje siê ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Wniosek o wpis informacji o wznowieniu wykonywania dzia³alnoœci gospodarczej, o którym mo-

wa w art. 27a ust. 1, z³o¿ony organowi ewidencyjnemu, powinien zawieraæ dane wymienione
w art. 27 ust. 2 pkt 1-3, 6 i 7.”;

7) w art. 1 pkt 12 otrzymuje brzmienie:
„12) w art. 37:

a) w ust. 2 w pkt 3 kropkê zastêpuje siê œrednikiem i dodaje siê pkt 4 w brzmieniu:
„4) niez³o¿enia wniosku o wpis informacji o wznowieniu wykonywania dzia³alnoœci gospodar-

czej przed up³ywem okresu 24 miesiêcy od dnia z³o¿enia wniosku o wpis informacji o zawie-
szeniu wykonywania dzia³alnoœci gospodarczej.”,

b) po ust. 2 dodaje siê ust. 2a w brzmieniu:
„2a. Warunkiem wykreœlenia wpisu do ewidencji w przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 4, jest

uprzednie pisemne wezwanie i wyznaczenie dodatkowego trzydziestodniowego terminu na
z³o¿eniewnioskuowpis informacji owznowieniuwykonywaniadzia³alnoœci gospodarczej.”; ”;

8) w art. 5 w pkt 2, w art. 20c w ust. 1 i 2 wyrazy „dziale 6 Rejestru” zastêpuje siê wyrazami „dziale 6 reje-
stru przedsiêbiorców”;

9) w art. 5 w pkt 2, w art. 20c w ust. 2 wyrazy „art. 27b ust. 1” zastêpuje siê wyrazami „art. 27b ust. 1a”;
10) w art. 5 w pkt 2, w art. 20d wyrazy „po up³ywie” zastêpuje siê wyrazami „przed up³ywem okresu”;
11) w art. 5 w pkt 3, w art. 22a w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „art. 27b ust. 1” zastêpuje

siê wyrazami „art. 27a ust. 1”;
12) w art. 5 w pkt 3, w art. 22a w ust. 1:

a) w pkt 3 skreœla siê wyrazy „identyfikacji podatkowej”,
b) w pkt 5 wyraz „Rejestrze” zastêpuje siê wyrazami „rejestrze przedsiêbiorców”;

13) po art. 5 dodaje siê art. 5a w brzmieniu:
„Art. 5a. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60,

z póŸn. zm.) w art. 14f § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej podlega op³acie w wysokoœci 40 z³, któr¹ na-

le¿y wp³aciæ w terminie 7 dni od dnia z³o¿enia wniosku.”;
14) w art. 6 w pkt 2, w art. 36a w ust. 2 po wyrazach „od pierwszego” dodaje siê wyraz „dnia”;



15) w art. 6 w pkt 2, w art. 36a w ust. 3 po wyrazie „deklaracji” dodaje siê wyraz „rozliczeniowej”;
16) w art. 7 w pkt 2, w ust. 3 po wyrazie „podatku” dodaje siê wyraz „op³acanego”;
17) po art. 7 dodaje siê art. 7a w brzmieniu:

„Art. 7a. W ustawie z dnia 19 listopada 1999 r. - Prawo dzia³alnoœci gospodarczej (Dz. U. Nr 101,
poz. 1178, z póŸn. zm.) wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1) po art. 7b dodaje siê art. 7ba w brzmieniu:

„Art. 7ba.
1. Wpisowi do ewidencji dzia³alnoœci gospodarczej podlega informacja o zawieszeniu wykonywa-

nia dzia³alnoœci gospodarczej oraz o wznowieniu wykonywania dzia³alnoœci gospodarczej.
2. Przedsiêbiorca, który zamierza zawiesiæ wykonywanie dzia³alnoœci gospodarczej w rozu-

mieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dzia³alnoœci gospodarczej,
jest obowi¹zany dokonaæ zg³oszenia do ewidencji dzia³alnoœci gospodarczej informacji
o zawieszeniu wykonywania dzia³alnoœci gospodarczej.

3. Przedsiêbiorca, który zamierza wznowiæ wykonywanie zawieszonej dzia³alnoœci gospo-
darczej jest obowi¹zany dokonaæ zg³oszenia do ewidencji dzia³alnoœci gospodarczej in-
formacji o wznowieniu wykonywania dzia³alnoœci gospodarczej.

4.Zg³oszenie informacjiozawieszeniuwykonywaniadzia³alnoœcigospodarczejpowinnozawieraæ:
1) oznaczenie przedsiêbiorcy oraz jego numer ewidencyjny PESEL, o ile taki posiada;
2) oznaczenie miejsca zamieszkania i adres przedsiêbiorcy;
3)wskazanieokresu,na jakinastêpujezawieszeniewykonywaniadzia³alnoœcigospodarczej.

5. Do zg³oszenia, o którym mowa w ust. 4, przedsiêbiorca do³¹cza oœwiadczenie o niezatru-
dnianiu pracowników.

6. Zg³oszenie informacji o wznowieniu wykonywania dzia³alnoœci gospodarczej powinno za-
wieraæ dane, o których mowa w ust. 4 pkt 1 i 2.

7. Zg³oszenie informacji o zawieszeniu wykonywania dzia³alnoœci gospodarczej oraz infor-
macji o wznowieniu wykonywania dzia³alnoœci gospodarczej jest zwolnione z op³at.”;

2) w art. 7e:
a) w ust. 1 w pkt 4 kropkê na koñcu zastêpuje siê przecinkiem i dodaje siê pkt 5 w brzmieniu:

„5) niezg³oszenia informacji o wznowieniu wykonywania dzia³alnoœci gospodarczej przed
up³ywem okresu 24 miesiêcy od dnia zg³oszenia informacji o zawieszeniu wykonywania
dzia³alnoœci gospodarczej.”,

b) po ust. 1 dodaje siê ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Warunkiem wykreœlenia wpisu do ewidencji dzia³alnoœci gospodarczej w przypadku,

o którym mowa w ust. 1 pkt 5, jest uprzednie pisemne wezwanie i wyznaczenie dodatko-
wego trzydziestodniowego terminu na dokonanie zg³oszenia informacji o wznowieniu
wykonywania dzia³alnoœci gospodarczej.”.”;

18) po art. 8 dodaje siê art. 8a w brzmieniu:
„Art. 8a. W ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. - Przepisy wprowadzaj¹ce ustawê o swobodzie dzia³alnoœci

gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1808 oraz z 2006 r. Nr 225, poz. 1636) wprowadza siê nastêpu-
j¹ce zmiany:
1) w art. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) art. 23–45, które wchodz¹ w ¿ycie z dniem 31 marca 2009 r.”;
2) w art. 66 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) art. 7–7i, które trac¹ moc z dniem 30 marca 2009 r.”;
3) w art. 69 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Przedsiêbiorcê wpisanego do ewidencji dzia³alnoœci gospodarczej przed dniem 31 marca
2009 r. organ ewidencyjny wpisuje z urzêdu do ewidencji dzia³alnoœci gospodarczej w rozu-
mieniu przepisów ustawy o swobodzie dzia³alnoœci gospodarczej.”;

4) w art. 70 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Sprawy wszczête na podstawie zg³oszenia przedsiêbiorcy o dokonanie wpisu do ewidencji

dzia³alnoœci gospodarczej i niezakoñczone przed dniem 31 marca 2009 r. organ ewidencyj-
ny rozpoznaje zgodnie z przepisami ustawy o swobodzie dzia³alnoœci gospodarczej.”;

5) w art. 90 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) art. 23 pkt 2, art. 69 i art. 70, które wchodz¹ w ¿ycie z dniem 31 marca 2009 r.”.”;

19) w art. 11 po wyrazie „og³oszenia” dodaje siê wyrazy „, z wyj¹tkiem art. 1 pkt 8–13, które wchodz¹ w ¿y-
cie z dniem 31 marca 2009 r.”.

WICEMARSZA£EK SENATU

Marek ZIÓ£KOWSKI
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UZASADNIENIE

Na posiedzeniu w dniu 26 czerwca 2008 r. Senat rozpatrzy³ ustawê o zmianie ustawy o swobodzie dzia-
³alnoœci gospodarczej i uchwali³ do niej 19 poprawek.

Dodawany art. 10a ust. 1 stanowi, ¿e organ, do którego zwrócono siê z wnioskiem o wydanie interpre-
tacji, wydaje stosown¹ interpretacjê w terminie 30 dni od otrzymania kompletnego i op³aconego wnios-
ku. Jedynym przepisem, który stanowi co powinno siê znaleŸæ we wniosku jest art. 10 ust. 3, niemniej
przepis ten odnosi siê jedynie do merytorycznej strony wniosku. Senat przyj¹³, ¿e wol¹ ustawodawcy nie
jest pozostawienie przedsiêbiorcom dowolnoœci w zakresie treœci wniosku (z wyj¹tkiem oczywiœcie art. 10
ust. 3), a z drugiej strony pozostawienie podmiotowi wydaj¹cemu interpretacjê zbyt du¿ej swobody w za-
kresie oceny kompletnoœci wniosku. Wprowadzenie poprawki nr 1 poprzedzia³a analiza przepisów usta-
wy - Ordynacja podatkowa dotycz¹cych interpretacji przepisów podatkowych. Formu³uj¹c przepisy tej
ustawy uznano, ¿e treœæ wniosku oraz jego forma musi spe³niaæ œciœle okreœlone wymagania (wniosek
m.in. musi zawieraæ dane identyfikuj¹ce przedsiêbiorcê). Treœæ i forma wniosku o wydanie interpretacji
prawa podatkowego zosta³y okreœlone w ustawie – Ordynacja podatkowa oraz w wydanym na jej podsta-
wie rozporz¹dzeniu Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie in-
terpretacji przepisów prawa podatkowego oraz sposobu uiszczenia op³aty od wniosku. W zwi¹zku z po-
wy¿szym, Senat uzna³ za niezbêdne wskazanie w ustawie, jakie inne informacje, ani¿eli te, o których mo-
wa w art. 10 ust. 3, powinny znaleŸæ siê we wniosku (w szczególnoœci dane identyfikuj¹ce przedsiêbiorcê:
jego firmê, adres siedziby albo adres zamieszkania, numer pod którym przedsiêbiorca figuruje w Ewiden-
cji Dzia³alnoœci Gospodarczej albo w Krajowym Rejestrze S¹dowym, adres do korespondencji, je¿eli jest
inny, ani¿eli adres siedziby albo adres zamieszkania).

Wprowadzaj¹c poprawki nr 2 i 13 uznano, ¿e nie ma przeszkód, aby obni¿yæ kwotê za wydanie pisem-
nej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów z 75 z³ do 40 z³. Zdaniem Senatu kwota
taka bêdzie pokrywa³a realny koszt wydania takiej interpretacji. Nale¿y ponadto zauwa¿yæ, i¿ zmniejsze-
nie wysokoœci op³aty, przy jednoczesnym rozszerzeniu prawa przedsiêbiorców do wi¹¿¹cej interpretacji
przepisów (o przepisy inne ni¿ podatkowe) zostanie pozytywnie odebrane przez przedsiêbiorców. Uchwa-
laj¹c poprawkê do nowelizowanego art. 10 ust. 5 uznano jednoczeœnie, ¿e podobne argumenty przema-
wiaj¹, za obni¿eniem wysokoœci op³aty za wydanie interpretacji indywidualnej, która jest okreœlona w art.
14f § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa.

W zmienianym art. 10 ust. 5 ustawy o swobodzie dzia³alnoœci gospodarczej wskazano, ¿e wniosek
o wydanie interpretacji podlega op³acie, niemniej ¿aden z przepisów nie wskazuje w jaki sposób nale¿y ui-
œciæ tak¹ op³atê. Maj¹c na wzglêdzie kompletnoœæ uregulowañ ustawy oraz kieruj¹c siê analogicznymi
rozwi¹zaniami dotycz¹cymi interpretacji przepisów prawa podatkowego sformu³owanymi w ustawie –
Ordynacja podatkowa, Senat uzna³ za uzasadnione okreœlenie w ustawie sposobu uiszczania op³aty.
Zgodnie z poprawk¹ nr 3 stosown¹ op³atê bêdzie siê wnosi³o na rachunek organu administracji publicz-
nej lub pañstwowej jednostki organizacyjnej, je¿eli jednak w tym organie lub jednostce jest kasa, dopusz-
czalne bêdzie uiszczenie op³aty w gotówce.

Maj¹c na uwadze zasady formu³owania odes³añ wynikaj¹ce z zasad techniki prawodawczej oraz fakt,
¿e mo¿liwe jest jednoznaczne wskazanie, która ustawa okreœla zasady i tryb udzielania interpretacji prze-
pisów prawa podatkowego, Senat uzna³, ¿e nale¿y w art. 10 ust. 4 odes³aæ wprost do ustawy – Ordynacja
podatkowa (poprawka nr 4).

Poprawka nr 5 koreluje ustawê o swobodzie gospodarczej z przepisami ustawy o udzielaniu cudzo-
ziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w zakresie instytucji ochrony uzupe³niaj¹cej.
Ustaw¹ z dnia 18 marca 2008 r. o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw rozszerzono katalog mo¿liwoœci udzielania cu-
dzoziemcowi ochrony na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej o ochronê uzupe³niaj¹c¹. W zwi¹zku z tym,
i¿ status osoby, która korzysta z ochrony uzupe³niaj¹cej jest zbli¿ony do statusu osoby, która zosta³a uz-
nana za uchodŸcê, Senat uzna³ za konieczne rozszerzenie krêgu osób, sformu³owanego w art. 13 ust. 2
ustawy o swobodzie dzia³alnoœci gospodarczej, o obywateli innych pañstw, którzy korzystaj¹ z ochrony
uzupe³niaj¹cej w Polsce.

W art. 27b ust. 1 ustawodawca wskaza³ dane, które powinien zawieraæ wniosek o wpis informacji o za-
wieszeniu wykonywania dzia³alnoœci, jednoczeœnie w ¿adnym z przepisów nie okreœli³, jakie dane powi-
nien zawieraæ wniosek o wpis informacji o wznowieniu wykonywania dzia³alnoœci gospodarczej. Dokonu-
j¹c analizy art. 27b ust. 1 dodawanego do ustawy o swobodzie dzia³alnoœci gospodarczej, nale¿y mieæ na
wzglêdzie równie¿ przepisy nowelizowanej ustawy o Krajowym Rejestrze S¹dowym. W dodawanym do tej
ustawy art. 20c w ust. 2 ustawodawca odsy³a do art. 27b ust. 1 ustawy o swobodzie dzia³alnoœci gospo-
darczej sugeruj¹c, ¿e przepis ten dotyczy równie¿ informacji o wznowieniu wykonywania dzia³alnoœci go-
spodarczej. Ponadto, w dodawanym do ustawy o Krajowym Rejestrze S¹dowym art. 22a znalaz³o siê ode-
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s³anie do wskazanego wy¿ej art. 27b ust. 1, w którym to odes³aniu równie¿ sugeruje siê, ¿e w przepisie
tym mowa jest o wniosku o wpis informacji o wznowieniu wykonywania dzia³alnoœci gospodarczej. Maj¹c
na uwadze zupe³noœæ przepisów ustawy o swobodzie dzia³alnoœci gospodarczej oraz d¹¿¹c do zapewnie-
nia spójnoœci w ramach systemu prawa Senat uzna³, ¿e konieczne jest dodanie do tej ustawy przepisu
usuwaj¹cego lukê w zakresie wskazania danych zawartych we wniosku o wpis informacji o wznowieniu
dzia³alnoœci gospodarczej oraz skorelowanie odes³añ zawartych w ustawie o Krajowym Rejestrze S¹do-
wym z treœci¹ przepisów, do których odsy³a ta ustawa (poprawki nr 6, 9 i 11).

Istot¹ pkt 4 dodawanego do art. 37 ust. 2 ustawy o swobodzie dzia³alnoœci gospodarczej jest, aby wpis
do ewidencji podlega³ wykreœleniu z urzêdu równie¿ w przypadku, gdy przedsiêbiorca, który zawiesi³
dzia³alnoœæ gospodarcz¹ nie z³o¿y wniosku o wpis informacji o wznowieniu wykonywania dzia³alnoœci go-
spodarczej przed up³ywem 24 miesiêcy od dnia z³o¿enia wniosku o wpis informacji o zawieszeniu wyko-
nywania dzia³alnoœci (a wiêc przed up³ywem maksymalnego okresu zawieszenia dzia³alnoœci). Zdaniem
Senatu, inna interpretacja przepisu by³aby w¹tpliwa w zwi¹zku z brzmieniem dodawanego do tej ustawy
art. 14a ust. 1. Analogiczne uwagi dotycz¹ dodawanego do ustawy o Krajowym Rejestrze Sadowym - art.
20d. Maj¹c na uwadze koniecznoœæ precyzyjnego wyra¿enia woli ustawodawcy Senat wprowadzi³ po-
prawki nr 7 i 10.

Uwzglêdniaj¹c, ¿e Krajowy Rejestr Sadowy sk³ada siê z trzech ró¿nych rejestrów, uznano, ¿e w przepi-
sach art. 20c ust. 1 i 2 dodawanych do ustawy o Krajowym Rejestrze S¹dowym, nale¿y precyzyjnie wska-
zaæ, ¿e stanowi¹ one o wprowadzaniu danych do rejestru przedsiêbiorców. Wa¿ne jest równie¿, ¿e skrót
„Rejestr” w przepisach ustawy o Krajowym Rejestrze S¹dowym zarezerwowany jest dla Krajowego Reje-
stru S¹dowego, a nie rejestrów wchodz¹cych w jego sk³ad (poprawka nr 8).

Zdaniem Senatu, w art. 22a ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze S¹dowym w pkt 3 nale¿y skreœliæ wy-
razy „identyfikacji podatkowej” (poprawka nr 12). Wprowadzenie tej poprawki uzasadnione jest brzmie-
niem art. 19a ust. 3a tej ustawy, w którym to przepisie sformu³owano skrót, zgodnie z którym mówi¹c
o numerze identyfikacji podatkowej nale¿y pos³ugiwaæ siê okreœleniem „numer NIP”. Ponadto, maj¹c na
wzglêdzie dostateczn¹ precyzjê przepisu nale¿a³oby tak¿e wskazaæ w art. 22a ust. 1 pkt 5, ¿e stanowi on
o numerze w rejestrze przedsiêbiorców.

Poprawka nr 14 wskazuje precyzyjnie, ¿e zawieszenie wykonywania dzia³alnoœci gospodarczej wywie-
ra skutki prawne w zakresie ubezpieczeñ spo³ecznych od pierwszego dnia miesi¹ca nastêpuj¹cego po
miesi¹cu zg³oszenia zawieszenia dzia³alnoœci gospodarczej. Celem tej poprawki jest wyeliminowanie
prawdopodobnych w¹tpliwoœci interpretacyjnych w tym zakresie.

W dodawanym do ustawy o systemie ubezpieczeñ spo³ecznych art. 36a ust. 3 mówi siê, ¿e za okres za-
wieszenia wykonywania dzia³alnoœci gospodarczej przedsiêbiorca niezatrudniaj¹cy pracowników nie ma
obowi¹zku sk³adania deklaracji. Maj¹c na wzglêdzie, ¿e w art. 4 pkt 5 tej ustawy sformu³owana jest defi-
nicja „deklaracji rozliczeniowej”, nale¿y konsekwentnie w ca³ej tej ustawie pos³ugiwaæ siê zdefiniowanym
okreœleniem (poprawka nr 15).

Maj¹c na uwadze zapewnienie spójnoœci w ramach art. 34 ustawy o zrycza³towanym podatku docho-
dowym od niektórych przychodów osi¹ganych przez osoby fizyczne, Senat uchwali³ poprawkê nr 16. Ce-
lem tej poprawki jest zapewnienie spójnoœci terminologicznej pomiêdzy ust. 3 dodawanym do art. 34 oraz
ust. 1 tego artyku³u.

Nowelizacja ustawy o swobodzie dzia³alnoœci gospodarczej zmienia przepisy tej ustawy dotycz¹ce ewi-
dencji dzia³alnoœci gospodarczej, które s¹ jeszcze w okresie vacatio legis. Do dnia ich wejœcia w ¿ycie ewi-
dencja dzia³alnoœci gospodarczej bêdzie prowadzona na podstawie ustawy – Prawo dzia³alnoœci gospo-
darczej. Maj¹c na uwadze koniecznoœæ zapewnienia mo¿liwoœci wpisywania zawieszenia dzia³alnoœci go-
spodarczej przed tym dniem, konieczne jest dokonanie stosownych zmian w ustawie – Prawo dzia³alnoœci
gospodarczej (poprawka nr 17). Dodawane przez Senat przepisy przewiduj¹ mo¿liwoœæ dokonywania
wpisów informacji o zawieszeniu wykonywania dzia³alnoœci gospodarczej i wpisów informacji o wznowie-
niu wykonywania dzia³alnoœci gospodarczej w aktualnie prowadzonej ewidencji.

Poprawka nr 18 przewiduje od³o¿enie w czasie wejœcia w ¿ycie przepisów reguluj¹cych podejmowanie
dzia³alnoœci gospodarczej przez osoby fizyczne w ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dzia³alnoœci go-
spodarczej. Z informacji uzyskanych od Ministra Gospodarki wynika, i¿ aktualnie w resorcie prowadzone
s¹ prace nad II etapem nowelizacji ustawy o swobodzie dzia³alnoœci gospodarczej. Projektowana regulacja
ma zapewniæ wprowadzenie nowych rozwi¹zañ dotycz¹cych ewidencji przedsiêbiorców – osób fizycznych
w sposób centralny i w pe³ni zelektronizowany. Analiza przepisów dotycz¹cych prowadzenia ewidencji
dzia³alnoœci gospodarczej oraz utworzenia Centralnej Informacji o Dzia³alnoœci Gospodarczej, przeprowa-
dzona przez Ministra Gospodarki, a tak¿e opinia œrodowiska przedsiêbiorców wykaza³y potrzebê wykreo-
wania ewidencji dzia³alnoœci gospodarczej dla osób fizycznych wzorowanej na Krajowym Rejestrze S¹do-
wym. Poprawka Senatu ma zatem na celu zapobie¿enie wejœciu w ¿ycie przepisów, które nie bêd¹ mog³y
prawid³owo funkcjonowaæ. W zwi¹zku z now¹ koncepcj¹ zcentralizowania ewidencji nie kontynuowano bo-
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wiem prac zmierzaj¹cych do przygotowania organów ewidencyjnych w gminach oraz do utworzenia Cen-
tralnej Informacji o Dzia³alnoœci Gospodarczej wed³ug zaniechanej koncepcji z 2004 r. Nie wydano równie¿
aktów wykonawczych do ustawy o swobodzie dzia³alnoœci gospodarczej, niezbêdnych do jej wdro¿enia.
Zdaniem Senatu, termin 31 marca 2009 r. pozwoli na unikniêcie wejœcia w ¿ycie przepisów rozdzia³u 3
ustawy o swobodzie dzia³alnoœci gospodarczej zawieraj¹cych odmienne od projektowanych aktualnie roz-
wi¹zania w zakresie ewidencji dzia³alnoœci gospodarczej osób fizycznych, jedynie w przypadku uchwalenia
nowelizacji ustawy o swobodzie dzia³alnoœci gospodarczej – II etap przed t¹ dat¹.

Zmiana przepisu dotycz¹cego wejœcia w ¿ycie rozpatrywanej nowelizacji (poprawka nr 19) jest konse-
kwencj¹ wprowadzenia do przedmiotowej regulacji zmian w ustawie – Przepisy wprowadzaj¹ce ustawê
o swobodzie dzia³alnoœci gospodarczej.
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UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 26 czerwca 2008 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 12 czerwca 2008 r. ustawy
o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych, przyjmuje tê ustawê bez poprawek.

WICEMARSZA£EK SENATU

Marek ZIÓ£KOWSKI



UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 26 czerwca 2008 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o spo³eczno-zawodowych organizacjach rolników,
ustawy o zwi¹zkach zawodowych rolników indywidualnych oraz ustawy o izbach rolniczych

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 12 czerwca 2008 r. ustawy
o zmianie ustawy o spo³eczno-zawodowych organizacjach rolników, ustawy o zwi¹zkach zawodowych
rolników indywidualnych oraz ustawy o izbach rolniczych, przyjmuje tê ustawê bez poprawek.
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UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 26 czerwca 2008 r.

w sprawie ustawy o odpadach wydobywczych

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 12 czerwca 2008 r. ustawy o od-
padach wydobywczych, wprowadza do jej tekstu nastêpuj¹ce poprawki:
1) w art. 1 w ust. 1 w pkt 3 wyrazy „zezwoleñ i pozwoleñ” zastêpuje siê wyrazami „decyzji, zezwoleñ i po-

zwoleñ”;
2) w art. 3 w ust. 1 w pkt 4 wyrazy „o których mowa w art. 105” zastêpuje siê wyrazami „o których mowa

w przepisach wydanych na podstawie art. 105”;
3) w art. 3 pkt 9 otrzymuje brzmienie:

„9)przemys³ wydobywczy – dzia³ gospodarki zajmuj¹cy siê odkrywkowym, podziemnym lub otworo-
wym wydobywaniem kopalin ze z³ó¿ lub ich przeróbk¹;”;

4) w art. 7 w ust. 2 wyrazy „odpadów wydobywczych niebezpiecznych wytworzonych niespodziewanie”
zastêpuje siê wyrazami „odpadów wydobywczych niebezpiecznych, których wytworzenie by³o wczeœ-
niej niemo¿liwe do przewidzenia”;

5) w art. 8 w ust. 2 w pkt 1 w lit. d wyrazy „ponownego u¿ycia” zastêpuje siê wyrazami „ponowne u¿ycie”;
6) w art. 10 w ust. 2:

a) w pkt 3 wyrazy „dotycz¹ce lokalizacji obiektu” zastêpuje siê wyrazami „lokalizacjê obiektu”,
b) w pkt 4 wyrazy „obecny i planowany rozmiar obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych,

okreœlony przez parametry powierzchni” zastêpuje siê wyrazami „obecn¹ i planowan¹ wielkoœæ
obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, okreœlon¹ przez parametry powierzchni”,

c) w pkt 5 wyrazy „dotycz¹ce kategorii” zastêpuje siê wyrazem „klasyfikacjê”,
d) w pkt 6 wyraz „dotycz¹ce” zastêpuje siê wyrazem „okreœlenie”;

7) w art. 30 w ust. 3 w zdaniu wstêpnym wyrazy „Zgoda na zamkniêcie obiektu unieszkodliwiania odpa-
dów wydobywczych lub jego czêœci zatwierdza projekt zamkniêcia obiektu” zastêpuje siê wyrazami
„W decyzji o wydaniu zgody na zamkniêcie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych lub
jego czêœci w³aœciwy organ zatwierdza projekt zamkniêcia obiektu”;

8) w art. 33:
a) w ust. 2 w pkt 1 wyrazy „nazwê i adres siedziby posiadacza odpadów” zastêpuje siê wyrazami „naz-

wê i adres siedziby dotychczasowego oraz przejmuj¹cego obiekt posiadacza odpadów”,
b) dodaje siê ust. 3 w brzmieniu:

„3. Po otrzymaniu zawiadomienia, o którym mowa w ust. 2, w³aœciwy organ niezw³ocznie zmienia
zezwolenie na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych w zakresie,
o którym mowa w art. 16 ust. 1 pkt 1.”;

9) w art. 41 skreœla siê ust. 3;
10) w art. 41:

a) w ust. 4 wyrazy „w sprawach, o których mowa w ust. 3 oraz art. 11 ust. 2 i 5, art. 13 ust. 2, art. 14
ust. 2, art. 20, art. 21 ust. 2, art. 29 ust. 1, art. 32 ust. 5” zastêpuje siê wyrazami „w sprawach,
o których mowa w art. 4 ust. 5, art. 11 ust. 2 i 5, art. 13 ust. 2, art. 14 ust. 2, art. 20, art. 21 ust. 2,
art. 29 ust. 1, art. 32 ust. 5 oraz art. 33 ust. 3”,

b) w ust. 5 wyrazy „o których mowa w ust. 3 oraz art. 4 ust. 5, art. 8 ust. 1, art. 11 ust. 2 i 5, art. 12
ust. 2, art. 13, art. 14 ust. 2, art. 15, art. 19 ust. 2 i 3, art. 20, art. 21, art. 29 ust. 1 i 4, art. 30 ust. 1,
art. 31 ust. 1, art. 32 ust. 1, 5 i 7, art. 33 ust. 2, art. 37 ust. 4 i w art. 59 ust. 2 i 3” zastêpuje siê wy-
razami „o których mowa w art. 4 ust. 5, art. 8 ust. 1, art. 11 ust. 2 i 5, art. 12 ust. 2, art. 13, art. 14
ust. 2, art. 15, art. 19 ust. 2 i 3, art. 20, art. 21, art. 29 ust. 1 i 4, art. 30 ust. 1, art. 31 ust. 1, art. 32
ust. 1, 5 i 7, art. 33 ust. 2 i 3, art. 37 ust. 4 i w art. 59 ust. 2 i 3”;

11) w art. 44 w ust. 4 po wyrazach „oraz opuszczonych obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobyw-
czych,” dodaje siê wyrazy „w tym czêstotliwoœæ tej aktualizacji,”;

12) w art. 53 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Do dnia 1 maja 2012 r. osob¹ zarz¹dzaj¹c¹ obiektem unieszkodliwiania odpadów wydobywczych

mo¿e byæ osoba posiadaj¹ca œwiadectwo stwierdzaj¹ce kwalifikacje w zakresie gospodarowania
odpadami - sk³adowania odpadów, uzyskane zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie
art. 49 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.”;

13) w art. 56 ust. 2 otrzymuje brzmienie:



„2. Do postêpowañ w sprawach o zamkniêcie sk³adowisk odpadów, które przyjmowa³y do sk³adowa-
nia odpady wydobywcze, wszczêtych i niezakoñczonych przed dniem wejœcia w ¿ycie niniejszej
ustawy, stosuje siê przepisy dotychczasowe.”;

14) w art. 59 w ust. 1 w pkt 3 wyrazy „nie dostosowa³ do dnia 31 grudnia 2009 r.” zastêpuje siê wyrazami
„nie dostosuje do dnia 31 grudnia 2009 r.”.
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UZASADNIENIE

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 12 czerwca 2008 r. ustawy o od-
padach wydobywczych, postanowi³ wprowadziæ do niej 14 poprawek.

Poprawka nr 1 doprecyzowuje, ¿e zakres przedmiotowy ustawy obejmuje tak¿e wydawanie decyzji ad-
ministracyjnych innych ni¿ pozwolenia i zezwolenia.

Przyjmuj¹c poprawkê nr 7 Senat przes¹dzi³, ¿e o zatwierdzeniu projektu zamkniêcia obiektu uniesz-
kodliwiania odpadów wydobywczych w³aœciwy organ orzeka w decyzji o wydaniu zgody na zamkniêcie
obiektu.

Poprawki nr 8 i 9 doprecyzowuj¹ i porz¹dkuj¹ tryb postêpowania w przypadku zmiany posiadacza
obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych. Posiadacz odpadów przejmuj¹cy obiekt unieszkod-
liwiania odpadów wydobywczych bêdzie obowi¹zany niezw³ocznie zawiadomiæ o zmianie posiadacza w³a-
œciwy organ, podaj¹c w zawiadomieniu dane w³asne oraz dotychczasowego posiadacza. W przypadku
zmiany posiadacza obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, w³aœciwy organ niezw³ocznie
zmieni zezwolenie na prowadzenie obiektu (Senat uzna³, ¿e w³aœciwe miejsce dla takiej normy to art. 33
kompleksowo reguluj¹cy sprawy zwi¹zane ze zmian¹ posiadacza obiektu).

W poprawce nr 11 Senat rozszerzy³ zakres wytycznych do wydania aktu wykonawczego w ten sposób,
aby w rozporz¹dzeniu wydanym na podstawie art. 44 ust. 4, dotycz¹cym metodologii sporz¹dzania, pro-
wadzenia i aktualizacji spisu zamkniêtych obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, okreœ-
lono tak¿e czêstotliwoœæ dokonywania aktualizacji. W opinii Senatu brak tego elementu w delegacji
móg³by powodowaæ w¹tpliwoœci co do dopuszczalnoœci rozszerzenia o niego treœci rozporz¹dzenia.

Uchwalaj¹c poprawkê nr 12 Senat uzna³, ¿e art. 53 ust. 3 w zaproponowanym przez Sejm brzmieniu
jest zbêdny, poniewa¿ ustawa o odpadach wydobywczych nie ma wp³ywu na wa¿noœæ œwiadectw stwier-
dzaj¹cych kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami dla kierownika sk³adowiska odpadów, wy-
danych na podstawie przepisu art. 49 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. W miejsce dotychczasowego art.
53 ust. 3 Senat wprowadzi³ natomiast przepis przejœciowy, na podstawie którego do dnia 1 maja 2012 r.
osob¹ zarz¹dzaj¹c¹ obiektem unieszkodliwiania odpadów wydobywczych mo¿e byæ osoba posiadaj¹ca
œwiadectwo stwierdzaj¹ce kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami - sk³adowania odpadów,
uzyskane zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 49 ustawy o odpadach.

W poprawce nr 13 Senat doda³ do ustawy przepis przejœciowy jednoznacznie wskazuj¹cy, ¿e do postê-
powañ w sprawach o zamkniêcie sk³adowisk odpadów, które przyjmowa³y do sk³adowania odpady wydo-
bywcze, wszczêtych i niezakoñczonych przed dniem wejœcia w ¿ycie niniejszej ustawy, stosuje siê przepi-
sy dotychczasowe. Czyni to zadoœæ zasadom wynikaj¹cym z art. 2 Konstytucji, a w szczególnoœci zasadzie
pewnoœci prawa.

Pozosta³e poprawki maj¹ charakter doprecyzowuj¹cy lub redakcyjny.
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UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 26 czerwca 2008 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy
o gospodarowaniu niektórymi sk³adnikami mienia Skarbu Pañstwa

oraz o Agencji Mienia Wojskowego oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 30 maja 2008 r. ustawy o zmia-
nie ustawy o gospodarowaniu niektórymi sk³adnikami mienia Skarbu Pañstwa oraz o Agencji Mienia
Wojskowego oraz o zmianie niektórych innych ustaw, wprowadza do jej tekstu nastêpuj¹ce poprawki:
1) w art. 1 w pkt 1, w art. 4f w ust. 1 po pkt 1 dodaje siê pkt 1a w brzmieniu:

„1a)powiatowi –wceluza³o¿eniaalbo rozbudowypowiatowego lotniskacywilnegou¿ytkupublicznego;”;
2) w art. 1 w pkt 1, w art. 4f w ust. 9 po wyrazach „warunki jej przekazania i wykorzystania” dodaje siê

wyrazy „, w szczególnoœci wskazane w opiniach, o których mowa w ust. 3,”;
3) w art. 1 w pkt 1, w art. 4g w ust. 1 po wyrazach „zak³adaj¹cego lub zarz¹dzaj¹cego lotniskiem” dodaje

siê wyrazy „u¿ytku publicznego”;
4) w art. 1 w pkt 1, w art. 4h w ust. 1 po pkt 1 dodaje siê pkt 1a w brzmieniu:

„1a)powiatowi –wceluza³o¿eniaalbo rozbudowypowiatowego lotniskacywilnegou¿ytkupublicznego;”;
5) w art. 1 w pkt 3, w art. 25c w ust. 1 i 2 wyrazy „Lotniska wojskowe” zastêpuje siê wyrazami „Lotniska

wojskowe lub ich czêœci, albo l¹dowiska wojskowe, niezamieszczone w wykazie, o którym mowa
w art. 4e ust. 1, oraz lotniska, o których mowa w art. 4g ust. 8,”;

6) w art. 1 w pkt 3, w art. 25c dodaje siê ust. 3 i 4 w brzmieniu:
„3. Nieruchomoœci, o których mowa w ust. 1 i 2, za zgod¹ wojewody, mog¹ byæ przekazywane w u¿yt-

kowanie, na co najmniej 30 lat, wy³¹cznie na rzecz jednostki samorz¹du terytorialnego w³aœciwej
ze wzglêdu na po³o¿enie nieruchomoœci.

4. Umowy przekazuj¹ce Agencji lotniska wojskowe lub ich czêœci, albo l¹dowiska wojskowe w u¿y-
czenie rozwi¹zuj¹ siê z chwil¹ ustanowienia u¿ytkowania na rzecz jednostki samorz¹du teryto-
rialnego.”;

7) w art. 4 w ust. 3 wyrazy „powinno tak¿e obejmowaæ” zastêpuje siê wyrazami „obejmuje tak¿e”;
8) w art. 4 w ust. 4 po pkt 1 dodaje siê pkt 1a w brzmieniu:

„1a)powiatowi –wceluza³o¿eniaalbo rozbudowypowiatowego lotniskacywilnegou¿ytkupublicznego;”;
9) w art. 4 dodaje siê ust. 7–14 w brzmieniu:

„7. Rozporz¹dzenie, o którym mowa w ust. 2, obejmuje tak¿e lotniska wojskowe lub ich czêœci, prze-
kazane Agencji Mienia Wojskowego:
1) zgodnie z art. 18 ustawy zmienianej w art. 1, z obowi¹zkiem zachowania ich lotniczego charak-

teru i ujête w jej ewidencji;
2) zgodnie z art. 22 ustawy zmienianej w art. 1.

8. Na wniosek jednostki samorz¹du terytorialnego w³aœciwej ze wzglêdu na po³o¿enie nieruchomoœci
Skarbu Pañstwa stanowi¹cej lotnisko wojskowe lub jego czêœæ, o której mowa w ust. 7 pkt 1,
Agencja Mienia Wojskowego przekazuje niezw³ocznie wojewodzie a wojewoda przekazuje przejêt¹
nieruchomoœæ, odpowiednio w formie darowizny:
1) gminie – w celu za³o¿enia albo rozbudowy lokalnego lotniska cywilnego u¿ytku publicznego;
2) województwu – w celu za³o¿enia albo rozbudowy regionalnego albo krajowego lotniska cywil-

nego u¿ytku publicznego.
Przepisy art. 4f i art. 4g ust. 1–9 ustawy zmienianej w art. 1, stosuje siê odpowiednio, z zastrze-
¿eniem ust. 9 - 11.

9. Nieruchomoœci, okreœlone w ust. 7 pkt 1, nabyte przez jednostkê samorz¹du terytorialnego zgod-
nie z art. 4f ustawy zmienianej w art. 1, mog¹ byæ przedmiotem wk³adu dokonanego przez w³aœci-
w¹ jednostkê samorz¹du terytorialnego wy³¹cznie na rzecz podmiotu zak³adaj¹cego lub zarz¹dza-
j¹cego lotniskiem cywilnym u¿ytku publicznego, je¿eli jednostka ta sama nie zak³ada lotniska cy-
wilnego u¿ytku publicznego.

10. Minister w³aœciwy do spraw Skarbu Pañstwa, wyra¿a zgodê na wniesienie wk³adu, o którym mo-
wa ust. 9, gdy statut lub umowa spó³ki zak³adaj¹cej lub zarz¹dzaj¹cej lotniskiem zawiera posta-
nowienia stanowi¹ce o koniecznoœci zachowania przez jednostki samorz¹du terytorialnego, ³¹cz-
nie z przedsiêbiorstwem pañstwowym „Porty Lotnicze” lub jego nastêpc¹ prawnym, udzia³ów lub
akcji zapewniaj¹cych im ³¹cznie ponad 51% g³osów na walnym zgromadzeniu b¹dŸ zgromadzeniu
wspólników.



11. W³aœciwa jednostka samorz¹du terytorialnego przekazuje 30% dochodów uzyskanych z dywi-
dendy uzyskanej z akcji lub udzia³ów objêtych w zamian za wniesione aportem mienie, nabyte
przez jednostkê samorz¹du terytorialnego zgodnie z art. 4f ustawy zmienianej w art. 1, na zasile-
nie Funduszu Modernizacji Si³ Zbrojnych, o którym mowa w art. 11 ustawy z dnia 25 maja 2001 r.
o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Si³ Zbrojnych Rzeczypospolitej Pol-
skiej.

12. Na nieruchomoœciach, o których mowa w ust. 7 pkt 2, mo¿e byæ ustanowione u¿ytkowanie co naj-
mniej na 30 lat, na rzecz jednostki samorz¹du terytorialnego w³aœciwej ze wzglêdu na po³o¿enie
nieruchomoœci.

13. Umowy przekazuj¹ce Agencji lotniska wojskowe lub ich czêœci w u¿yczenie rozwi¹zuj¹ siê z chwi-
l¹ ustanowienia u¿ytkowania na rzecz jednostki samorz¹du terytorialnego.

14. Do lotnisk, o których mowa w ust. 7 pkt 2, przepisy art. 4f ust. 1–5 i art. 4g ust. 1–6 ustawy zmie-
nianej w art. 1, stosuje siê odpowiednio.”.
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UZASADNIENIE

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm w dniu 30 maja 2008 r. ustawy o zmianie ustawy o go-
spodarowaniu niektórymi sk³adnikami mienia Skarbu Pañstwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego oraz
o zmianie niektórych innych ustaw, proponuje wprowadzenie do jej tekstu 9 poprawek.

W pkt 1, 4, 6, 8 i 9 uchwa³y Senatu zawarte s¹ propozycje merytoryczne.
Grupa poprawek w pkt 1, 4 i 8 przedmiotowej uchwa³y stwarza podstawy prawne do przekazywania sa-

morz¹dom powiatowym nieruchomoœci stanowi¹cych lotniska albo l¹dowiska wojskowe, w celu za³o¿e-
nia lub rozbudowy lotniska powiatowego. Przyjmuj¹c te zmiany Senat zaj¹³ stanowisko, ¿e skoro do po-
wiatów nale¿¹ zadania publiczne w zakresie transportu, nie mo¿na wy³¹czyæ z przedmiotu prowadzonej
przez nie dzia³alnoœci gospodarczej, zak³adania lub rozbudowy lotnisk u¿ytku publicznego. Jest to, zda-
niem Senatu, zadanie o charakterze u¿ytecznoœci publicznej, które ma na celu bie¿¹ce i nieprzerwane za-
spokajanie zbiorowych potrzeb ludnoœci, zapewniaj¹ce us³ugi powszechnie dostêpne. Ponadto powiat
w wielu przypadkach bêdzie dysponowa³ wiêkszymi ni¿ ma³a gmina mo¿liwoœciami finansowymi i spraw-
niejszymi instrumentami technicznymi do prowadzenia takiej dzia³alnoœci.

W poprawce zawartej w pkt 6 uchwa³y Senatu, w dodanych do art. 25c przepisach ust. 3 i 4, Senat
wprowadzi³ podstawê prawn¹ do ustanowienia na przekazanych Agencji Mienia Wojskowego nierucho-
moœciach stanowi¹cych lotniska wojskowe, prawa u¿ytkowania wy³¹cznie na rzecz jednostki samorz¹du
terytorialnego w³aœciwej ze wzglêdu na po³o¿enie nieruchomoœci. Forma prawna u¿ytkowania, jako ogra-
niczonego prawa rzeczowego, ze wzglêdu na szerok¹ treœæ uprawnieñ, bêdzie form¹ bardziej u¿yteczn¹
i pozwoli skuteczniej, ni¿ umowy najmu, dzier¿awy lub u¿yczenia, zapewniæ jednostkom samorz¹du te-
rytorialnego prowadzenie procesu inwestycyjnego na u¿ytkowanych gruntach.

Merytoryczne zmiany, które Senat zaproponowa³ w poprawce zawartej w pkt 9 przedmiotowej uchwa-
³y, w dodanych w art. 4 jednostkach redakcyjnych, wprowadzaj¹ regulacje umo¿liwiaj¹ce przeprowadze-
nie procedury przekazania w³aœciwym jednostkom samorz¹du terytorialnego lotnisk wojskowych lub ich
czêœci, bêd¹cych w chwili wejœcia w ¿ycie nowelizacji, w zasobie Agencji Mienia Wojskowego.

W opinii Senatu, przyjête przez Sejm rozwi¹zania, w obecnej sytuacji prawnej niektórych portów lotni-
czych, uniemo¿liwiaj¹ przekazanie niezbêdnych nieruchomoœci jednostkom samorz¹du terytorialnego.
Dotyczy to nieruchomoœci bêd¹cych lotniskami wojskowymi przekazanymi Agencji do zagospodarowa-
nia, na podstawie art. 18 lub 22 ustawy nowelizowanej, z obowi¹zkiem zachowania ich lotniczego cha-
rakteru. Mog¹ byæ one jedynie przedmiotem najmu, dzier¿awy lub u¿yczenia, co najmniej na lat 30, wy-
³¹cznie na rzecz podmiotu zak³adaj¹cego lub zarz¹dzaj¹cego lotniskiem cywilnym u¿ytku publicznego al-
bo instytucji zapewniaj¹cej s³u¿by ruchu lotniczego. W tym zakresie zawê¿aj¹ one dotychczasowe, istnie-
j¹ce na gruncie obecnie obowi¹zuj¹cego art. 23 ustawy nowelizowanej, formy przekazywania nierucho-
moœci trwale zbêdnych dla resortu obrony narodowej, bêd¹cych w zasobie Agencji Mienia Wojskowego.

Takie rozwi¹zania s¹ niewystarczaj¹ce w obliczu ogromnych nak³adów inwestycyjnych zwi¹zanych
z rozbudow¹ regionalnych portów lotniczych, w istotnej czêœci wspó³finansowanych ze œrodków unijnych.

Z tych wzglêdów, zdaniem Senatu, konieczne jest poszerzenie przyjêtych przepisów o rozwi¹zania za-
proponowane w dodanych w art. 4 jednostkach redakcyjnych. Umo¿liwiaj¹ one wnoszenie przedmioto-
wych nieruchomoœci aportem do spó³ek prawa handlowego, zarz¹dzaj¹cych lotniskami cywilnymi u¿yt-
ku publicznego (w art. 4 w ust. 9, 10 i 11) oraz oddawanie tych nieruchomoœci w u¿ytkowanie na co naj-
mniej 30 lat, wy³¹cznie na rzecz jednostki samorz¹du terytorialnego w³aœciwej ze wzglêdu na po³o¿enie
nieruchomoœci (ust. 12 i 13).

Przyjête propozycje zmian, w ocenie Senatu, pozwol¹ jednostkom samorz¹du terytorialnego na elasty-
cznoœæ w wyborze form gospodarowania i realizowania celów dzia³alnoœci, której przedmiotem s¹ lotnis-
ka u¿ytku publicznego.

Poprawki zawarte w pkt 2, 3 5 i 7 uchwa³y Senatu doprecyzowuj¹ przyjête przez Sejm rozwi¹zania.
W poprawce nr 2, do art. 4f ust. 9 ustawy nowelizowanej, Senat doprecyzowa³ przepis, który zobo-

wi¹zuje do wskazania w umowie darowizny nieruchomoœci stanowi¹cej lotnisko wojskowe, zawieranej
pomiêdzy wojewod¹ a w³aœciw¹ jednostk¹ samorz¹du, warunków przekazania i wykorzystania nierucho-
moœci. Takie rozwi¹zanie nie pozostawi w¹tpliwoœci, ¿e warunki darowizny musz¹ uwzglêdniaæ wymaga-
nia okreœlone w opinii ministra w³aœciwego do spraw transportu oraz opinii Ministra Obrony Narodowej.

Poprawka nr 3, do art. 4g ust. 1 ustawy nowelizowanej, nie pozostawi w¹tpliwoœci na rzecz jakich pod-
miotów jednostka samorz¹du terytorialnego bêdzie mog³a przekazaæ otrzymane mienie do zagospodaro-
wania. Umowy najmu, dzier¿awy albo u¿yczenia bêdzie mo¿na zawieraæ wy³¹cznie z podmiotami zak³a-
daj¹cymi lub zarz¹dzaj¹cymi nie ka¿dym lotniskiem, lecz wy³¹cznie lotniskiem u¿ytku publicznego czyli
dostêpnym dla wszystkich.
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UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 26 czerwca 2008 r.

w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy
o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych

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 emeryturach i ren-

tach z Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych.
Jednoczeœnie upowa¿nia senatora Mieczys³awa Augustyna do reprezentowania Senatu w pracach

nad projektem.

WICEMARSZA£EK SENATU

Marek ZIÓ£KOWSKI

p r o j e k t

USTAWA

z dnia

o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych

Art. 1.

W ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych
(Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353, z póŸn. zm.1)) w art. 118 ust. 1a otrzymuje brzmienie:
„1a. W razie ustalenia prawa do œwiadczenia lub jego wysokoœci orzeczeniem organu odwo³awczego za

dzieñ wyjaœnienia ostatniej okolicznoœci niezbêdnej do wydania decyzji uwa¿a siê równie¿ dzieñ
wp³ywu prawomocnego orzeczenia organu odwo³awczego, je¿eli organ rentowy nie ponosi odpowie-
dzialnoœci za nieustalenie ostatniej okolicznoœci niezbêdnej do wydania decyzji. Organ odwo³awczy
wydaj¹c orzeczenie, stwierdza odpowiedzialnoœæ organu rentowego.”.

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 tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta³y og³oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 99, poz. 1001, Nr 120,

poz. 1252, Nr 121, poz. 1264, Nr 144, poz. 1530, Nr 191, poz. 1954, Nr 210, poz. 2135 i Nr 236, poz. 2355, z 2005 r. Nr 167, poz. 1397

i Nr 169, poz. 1412 i 1421, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 208, poz. 1534, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 82, poz. 558, Nr 191, poz.

1368 i 1369 i Nr 200, poz. 1445 oraz z 2008 r. Nr 67, poz. 411.



UZASADNIENIE

1. Ustawa wykonuj¹ca wyrok Trybuna³u Konstytucyjnego

Projektowana ustawa stanowi wykonanie obowi¹zku dostosowania systemu prawa do wyroku Trybu-
na³u Konstytucyjnego z dnia 11 wrzeœnia 2007 r. (sygn. akt P 11/07).

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 175, poz. 1235 (dzieñ publikacji wy-
roku – 24 wrzeœnia 2007 r.). Pe³ny tekst orzeczenia wraz z uzasadnieniem zamieszczony zosta³ w OTK
Z.U. z 2007 r., Nr 8A, poz. 97.

2. Przedmiot i istota rozstrzygniêcia Trybuna³u Konstytucyjnego

2.1. Trybuna³ Konstytucyjny orzek³ o zgodnoœci z Konstytucj¹ art. 118 ust. 1a ustawy z dnia 17 grud-
nia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz.
353 ze zm.; ost. zm. Dz. U. z 2007 r. Nr 82, poz. 558), pod warunkiem, ¿e przepis ten bêdzie rozumiany
w taki sposób, i¿ „za dzieñ wyjaœnienia ostatniej okolicznoœci niezbêdnej do wydania decyzji uznaje siê
dzieñ wp³ywu prawomocnego orzeczenia tylko w sytuacji, gdy za nieustalenie tych okolicznoœci nie pono-
si odpowiedzialnoœci organ rentowy”.

Technika orzecznicza zastosowana w tym przypadku przez Trybuna³ Konstytucyjny (tzw. wyrok inter-
pretacyjny) spowodowa³a, ¿e w ustawie pozostawiony zosta³ zaskar¿ony przepis, Trybuna³ nada³ mu jed-
nak now¹ treœæ normatywn¹, spe³niaj¹c¹ wymogi konstytucyjne.

2.2. Zaskar¿ony do Trybuna³u Konstytucyjnego przepis mia³ nastêpuj¹ce brzmienie: „W razie ustale-
nia prawa do œwiadczenia lub jego wysokoœci orzeczeniem organu odwo³awczego za dzieñ wyjaœnienia
ostatniej okolicznoœci niezbêdnej do wydania decyzji uwa¿a siê równie¿ dzieñ wp³ywu prawomocnego
orzeczenia organu odwo³awczego”.

S¹d, który skierowa³ do Trybuna³u Konstytucyjnego pytanie prawne, powzi¹³ w¹tpliwoœci co do kon-
stytucyjnoœci tego przepisu, wskazuj¹c na jego niezgodnoœæ z art. 32 ust. 1 Konstytucji (zasada równoœci)
i art. 45 ust. 1 Konstytucji (zasada prawa do s¹du).

Zgodnie z art. 118 ust. 1 ustawy, organ rentowy wydaje decyzjê w sprawie prawa do œwiadczenia lub
ustalenia jego wysokoœci po raz pierwszy w ci¹gu 30 dni od wyjaœnienia ostatniej okolicznoœci niezbêdnej
do wydania tej decyzji (z uwzglêdnieniem ust. 2 i 3 oraz art. 120). Artyku³ 118 ust. 1a dookreœla nieostre
pojêcie, jakim jest „dzieñ wyjaœnienia ostatniej okolicznoœci niezbêdnej do wydania decyzji”, wskazuj¹c,
¿e mo¿e to byæ równie¿ dzieñ wp³ywu prawomocnego orzeczenia organu odwo³awczego.

Jak podnosi siê w doktrynie i orzecznictwie, „wyjaœnienie okolicznoœci niezbêdnych do wydania decyz-
ji” mo¿e polegaæ miêdzy innymi na:

(a) przed³o¿eniu przez wnioskodawcê brakuj¹cych dowodów lub z³o¿eniu stosownego oœwiadczenia
(o ile zaniedbano uczyniæ tego we wniosku),

(b) rozstrzyganiu (w rozmowie osobistej, telefonicznie, faksem lub w drodze korespondencji) z wniosko-
dawcami, pracodawcami (p³atnikami sk³adek), urzêdami oraz innymi podmiotami w¹tpliwoœci powsta³ych
przy analizie dokumentacji, zw³aszcza dotycz¹cej przebiegu zatrudnienia i wysokoœci zarobków,

(c) ocenie rozbie¿noœci wystêpuj¹cych w materiale dowodowym,
(d) uzyskaniu orzeczenia lekarza orzecznika w sprawach œwiadczeñ, do których prawo uzale¿nione jest

od stwierdzenia niezdolnoœci do pracy oraz niezdolnoœci do samodzielnej egzystencji, rachunkowym wy-
liczeniu wysokoœci œwiadczenia.

Zdaniem Trybuna³u Konstytucyjnego, przez wyjaœnienie „ostatniej niezbêdnej okolicznoœci” trzeba ro-
zumieæ wyjaœnienie ostatniej okolicznoœci koniecznej do ustalenia samego istnienia prawa wnioskodaw-
cy do œwiadczenia. Organ rentowy nie powinien zatem zwlekaæ (nawet d¹¿¹c do korzystniejszego ustale-
nia uprawnieñ zainteresowanego) z wydaniem decyzji do czasu rozstrzygniêcia okolicznoœci, które mog¹
mieæ wp³yw na nieznaczne podwy¿szenie œwiadczenia.

2.3. Trybuna³ Konstytucyjny wielokrotnie podkreœla³, ¿e z zasady równoœci, wyra¿onej w art. 32 ust. 1
Konstytucji, wynika nakaz jednakowego traktowania podmiotów prawa w obrêbie okreœlonej klasy (kate-
gorii). Wszystkie podmioty prawa, charakteryzuj¹ce siê w równym stopniu dan¹ cech¹ istotn¹ (relewan-
tn¹), powinny byæ traktowane równo, a wiêc wed³ug jednakowej miary, bez zró¿nicowañ, zarówno dys-
kryminuj¹cych, jak i faworyzuj¹cych. Podmioty ró¿ni¹ce siê mog¹ byæ natomiast traktowane odmiennie.
Ocena ka¿dej regulacji prawnej z punktu widzenia zasady równoœci musi byæ zatem poprzedzona dok³ad-
nym zbadaniem sytuacji prawnej podmiotów i przeprowadzeniem analizy, zarówno jeœli chodzi o ich ce-
chy wspólne, jak i cechy je ró¿ni¹ce.
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Uprawnienie do œwiadczenia rentowego, zgodnie z art. 100 ustawy, powstaje – co do zasady – ex lege
z dniem spe³nienia wszystkich ustawowo okreœlonych przes³anek, tj. wszystkich warunków wymaga-
nych do nabycia tego prawa. Faktycznie jednak œwiadczenie zostaje „przyznane” decyzj¹ organu rento-
wego najwczeœniej od dnia z³o¿enia wniosku o ustalenie prawa do niego. W ocenie Trybuna³u, wielostop-
niowy mechanizm nabywania prawa do œwiadczenia z ubezpieczenia emerytalnego i rentowego sam w so-
bie jest krzywdz¹cy dla ubezpieczonego. Dochodz¹ do tego niejasne przepisy o terminach do ustalenia
i wyp³aty œwiadczeñ, które mog¹ byæ interpretowane w sposób prowadz¹cy do zwolnienia organu rento-
wego od odpowiedzialnoœci za skutki jego nieprawid³owego dzia³ania.

Nierówne traktowanie ubezpieczonego i organu rentownego – na gruncie art. 118 ust. 1 ustawy – mo¿e
polegaæ na tym, ¿e w sytuacji gdy organ rentowy wystêpuje z roszczeniem przeciwko ubezpieczonemu
(np. o zwrot nienale¿nego œwiadczenia), ten – w razie przegrania procesu – jest zobowi¹zany do zwrotu
œwiadczenia wraz z odsetkami od dnia jego wymagalnoœci, a nie od dnia uprawomocnienia siê orzeczenia
s¹du nakazuj¹cego zwrot. D³ugotrwa³oœæ procesu przynosi ubezpieczonemu negatywny skutek w posta-
ci wzrostu kwoty odsetek. W opinii Trybuna³u Konstytucyjnego jest to niezgodne z zasad¹ równoœci wyra-
¿on¹ w art. 32 ust. 1 Konstytucji. Jedna ze stron (organ rentowy) mo¿e bez ¿adnych konsekwencji dla sie-
bie przed³u¿aæ postêpowanie, nie nara¿aj¹c siê na zap³atê odsetek. Druga strona (ubezpieczony) takiej
mo¿liwoœci nie ma. Umo¿liwienie organowi rentowemu odk³adania w czasie przyznania œwiadczenia do-
konuje siê ze szkod¹ œwiadczeniobiorcy i z naruszeniem jego interesu. Nale¿y przy tym zwróciæ uwagê, ¿e
w praktyce organ rentowy jest stron¹ silniejsz¹ w stosunku do ubezpieczonego. Dysponuje bowiem wy-
specjalizowan¹ obs³ug¹ prawn¹ i ma mo¿liwoœæ w³aœciwego stosowania prawa materialnego oraz przewi-
dywania orzeczeñ wydawanych prze s¹dy.

Trybuna³ Konstytucyjny doszed³ do wniosku, ¿e w odniesieniu do skutków, jakie wi¹¿¹ siê z ustawow¹
metod¹ obliczania terminów, a co za tym idzie, w zakresie, w jakim metoda ta determinuje ustalanie prawa
do œwiadczenia (lub jego wysokoœci) – organ rentowy i ubezpieczony powinni byæ traktowani jednakowo.

2.4. Wyrok wywo³uje skutki prawne z dniem publikacji (24 wrzeœnia 2007 r.). Trybuna³ nie zdecydowa³
siê na odsuniêcie w czasie terminu utraty mocy obowi¹zuj¹cej przepisu.

3. Cele i zakres projektowanej ustawy

3.1. Za podjêciem inicjatywy ustawodawczej w celu wykonania wyroku interpretacyjnego Trybuna³u
Konstytucyjnego, który stwierdza zgodnoœæ przepisu ustawy z konstytucj¹, przemawia kilka argumentów.

Po pierwsze – wdro¿enie wyroku o zgodnoœci przepisu, pod warunkiem jego okreœlonego rozumienia,
uzasadniaj¹ wzglêdy pewnoœci i transparentnoœci prawa. Wyrok interpretacyjny nada³ now¹ treœæ zaska-
r¿onemu unormowaniu; w wyniku interwencji Trybuna³u bez zmian pozosta³a jednak postaæ jêzykowa
przepisu. Oznacza to, ¿e adresaci art. 118 ust. 1a ustawy o emeryturach i rentach z FUS bêd¹ rekonstru-
owaæ swoje prawa i obowi¹zki nie tylko z Dziennika Ustaw, w którym wspomniany przepis zosta³ opubli-
kowany, ale tak¿e z Dziennika Ustaw podaj¹cego do publicznej wiadomoœci sentencjê wyroku, a w przy-
padku w¹tpliwoœci interpretacyjnych – równie¿ z wykorzystaniem uzasadnienia orzeczenia zamieszczo-
nego w zbiorze urzêdowym wydawanym przez Trybuna³ Konstytucyjny. Przeniesienie rozstrzygniêcia
s¹du konstytucyjnego do aktu normatywnego pozwoli zatem uzgodniæ treœæ przepisu z jego brzmieniem.

Po drugie – w nauce prawa oraz orzecznictwie s¹dów powszechnych wci¹¿ spornym pozostaje zagad-
nienie, czy wyrok interpretacyjny per se mo¿e stanowiæ podstawê normatywn¹ dla rozstrzygniêæ w indy-
widualnych sprawach (np. w postêpowaniach s¹dowych). Problematyka ta jest szczególnie widoczna
w sytuacji, kiedy za pomoc¹ rozstrzygniêcia interpretacyjnego Trybuna³ Konstytucyjny koryguje treœæ
ustawy, dodaj¹c do dotychczasowego zakresu normowania przepisu nowe elementy. Bior¹c pod uwagê,
¿e – w takich warunkach – nie ma pewnoœci, czy praktyka stosowania prawa pozostanie jednolita, noweli-
zacja art. 118 ust. 1a ustawy o emeryturach i rentach z FUS jest zabiegiem potrzebnym.

Po trzecie – wyrok interpretacyjny nadaje zaskar¿onemu przepisowi znaczenie, które spe³nia wymogi
konstytucyjne, nie jest jednak wykluczone, ¿e ustawodawca – w ramach przys³uguj¹cej mu swobody re-
gulacyjnej oraz w zgodzie z przepisami konstytucji – bêdzie chcia³ opowiedzieæ siê za inn¹ koncepcj¹ legi-
slacyjn¹. Rozstrzygniêcie Trybuna³u Konstytucyjnego jest tylko jednym z mo¿liwych sposobów uregulo-
wania danej kwestii. Wejœcie w ¿ycie wyroku interpretacyjnego nie odbiera ustawodawcy kompetencji do
zmiany koncepcji prawodawczej i odst¹pienia od meritum sentencji wyroku (w ramach dopuszczalnych
przez konstytucjê). Co do zasady bowiem, wyroku interpretacyjnego nie mo¿na traktowaæ jak powszech-
nie obowi¹zuj¹cej wyk³adni prawa, która wy³¹cza konstytucyjne uprawnienia w³adzy ustawodawczej do
prowadzenia samodzielnej polityki pañstwa poprzez stanowienie prawa.

3.2. Maj¹c na uwadze koniecznoœæ wykonania wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego z dnia 17 grudnia
1998 r., proponuje siê, aby interpretacyjne rozstrzygniêcie Trybuna³u Konstytucyjnego – zawarte w sen-
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tencji wyroku – przenieœæ do art. 118 ust. 1a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach
z Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych.

W projekcie ustawy zamieszczony zosta³ równie¿ przepis przejœciowy, statuuj¹cy regu³ê bezpoœrednie-
go dzia³ania prawa nowego do spraw „w toku”.

4. Skutki finansowe wykonania projektowanej ustawy

W trakcie prac legislacyjnych w Senacie, Prezes ZUS przedstawi³ analizê kosztów, jakie Zak³ad Ubez-
pieczeñ Spo³ecznych ponosi z tytu³u wyp³aty odsetek (przy emeryturach i rentach), nale¿nych z przyczyn
le¿¹cych po stronie zak³adu.

Z informacji Prezesa ZUS wynika, ¿e: „W 2007 r. ZUS wyp³aci³ przy emeryturach i rentach kwotê
1.256,7 tys. z³. z tytu³u odsetek, nale¿nych z przyczyn le¿¹cych po stronie Zak³adu. Przeciêtna kwota od-
setek (odnosz¹c wysokoœæ wyp³aconych odsetek do liczby spraw, w których odsetki te zosta³y wyp³acone)
wynios³a w 2007 roku – 184 z³. Przy tym szacunku, wyp³ata odsetek w ka¿dym kolejnym tysi¹cu spraw to
dodatkowy koszt rzêdu 184 tys. z³.”

5. Oœwiadczenie o zgodnoœci z prawem Unii Europejskiej

Projektowana ustawa jest zgodna z prawem Unii Europejskiej.

14. posiedzenie Senatu w dniach 25 i 26 czerwca 2008 r.
Uchwa³a Senatu w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy

o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych… 249



14. posiedzenie Senatu w dniach 25 i 26 czerwca 2008 r.
Uchwa³a Senatu w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy

250 o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych…



UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 26 czerwca 2008 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o rachunkowoœci

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 30 maja 2008 r. ustawy o zmia-
nie ustawy o rachunkowoœci, wprowadza do jej tekstu nastêpuj¹ce poprawki:
1) w art. 2 oraz w art. 3 w ust. 1 skreœla siê wyrazy „i ust. 2”;
2) w art. 3 w ust. 1 po wyrazach „ich prowadzenia,” dodaje siê wyrazy „i które zamknê³y ksiêgi rachunko-

we na podstawie art. 2 niniejszej ustawy,” oraz wyraz „mog¹” zastêpuje siê wyrazami „s¹ obowi¹zane”;
3) w art. 3 w ust. 2 wyraz „za³o¿eniu” zastêpuje siê wyrazem „prowadzeniu”.

WICEMARSZA£EK SENATU

Marek ZIÓ£KOWSKI



UZASADNIENIE

Na posiedzeniu w dniu 26 czerwca 2008 r. Senat rozpatrzy³ ustawê o zmianie ustawy o rachunkowoœci
i uchwali³ do niej 3 poprawki.

Przepis art. 2 stanowi, ¿e wskazane w nim podmioty, które na dzieñ 1 stycznia 2008 r. by³y obowi¹za-
ne do prowadzenia ksi¹g rachunkowych, a w zwi¹zku z podwy¿szeniem limitu przychodów, nie bêd¹ to
tego obowi¹zane, bêd¹ mog³y dokonaæ w 2008 r. zamkniêcia ksi¹g rachunkowych na ostatni dzieñ mie-
si¹ca, w którym wejdzie w ¿ycie nowelizacja. Przepis ten stanowi zatem o podmiotach obowi¹zanych,
a nie podmiotach, które nie bêd¹c obowi¹zanymi decyduj¹ siê na prowadzenie tzw. pe³nej rachunkowo-
œci. Zdaniem Senatu, art. 2 powinien odsy³aæ wy³¹cznie do art. 2 ust. 1 pkt 2, który statuuje obowi¹zek,
a nie art. 2 ust. 2, który przyznaje prawo. Sytuacja prawna podmiotów, o których mowa w art. 2 ust. 2, nie
zmieni siê bowiem po wejœciu w ¿ycie ustawy nowelizuj¹cej. Analogicznej zmiany dokonano w art. 3 ust. 1
(poprawka nr 1).

Istot¹ art. 3 jest sformu³owanie zasad postêpowania podatnika, w sytuacji gdy zdecyduje siê on za-
mkn¹æ ksiêgê rachunkow¹ w oparciu o art. 2 ustawy. Przyjmuj¹c tak¹ interpretacjê uznano, ¿e przepis
art. 3 ust. 1 budzi w¹tpliwoœci interpretacyjne, w szczególnoœci brak jest w nim bezpoœredniego wskaza-
nia, ¿e bêdzie on stosowany wy³¹cznie w przypadku zamkniêcia ksiêgi rachunkowej. Powstaje równie¿
w¹tpliwoœæ, dlaczego art. 3 ust. 1 umo¿liwia, a nie nakazuje, prowadzenie podatkowej ksiêgi przychodów
i rozchodów, skoro wol¹ ustawodawcy nie jest pozostawienie podatnikowi dowolnoœci w tym zakresie.
Maj¹c na wzglêdzie zapewnienie adekwatnoœci przepisu do woli ustawodawcy, kieruj¹c siê dyrektyw¹ je-
dnoznacznoœci przepisów oraz d¹¿¹c do wyeliminowania ewentualnych w¹tpliwoœci interpretacyjnych
Senat uchwali³ poprawkê nr 2. Zak³ada ona jednoznaczne wskazanie, ¿e art. 3 ma zastosowanie jedynie
wtedy, gdy podatnik zdecyduje siê zamkn¹æ ksiêgê rachunkow¹ na podstawie art. 2 oraz przes¹dza, ¿e
zamykaj¹c tê ksiêgê podatnik jest zobowi¹zany za³o¿yæ i prowadziæ podatkow¹ ksiêgê przychodów i roz-
chodów.

Przepis art. 3 ust. 2 stanowi o pisemnym zawiadomieniu naczelnika urzêdu skarbowego o za³o¿eniu
podatkowej ksiêgi przychodów i rozchodów na 2008 r. Jednoczeœnie art. 3 ust. 1 stanowi, ¿e w przypad-
kach okreœlonych w tym przepisie, podatkowa ksiêga przychodów i rozchodów prowadzona bêdzie na za-
sadach okreœlonych w przepisach wydanych na podstawie art. 24a ust. 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r.
o podatku dochodowym od osób fizycznych, a wiêc w przepisach rozporz¹dzenia ministra finansów z dnia
26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej ksiêgi przychodów i rozchodów. W § 10 ust. 2 tego
rozporz¹dzenia, który jest odpowiednikiem art. 3 ust. 2 opiniowanej ustawy, mowa jest o tym, i¿ podatnik
ma obowi¹zek zawiadomiæ naczelnika w³aœciwego urzêdu skarbowego o prowadzeniu ksiêgi. Zarówno
rozporz¹dzenie, jak i ustawa, stanowi¹ o przekazaniu naczelnikowi urzêdu skarbowego analogicznych
informacji. Maj¹c na uwadze zasadê techniki prawodawczej, która nakazuje zapewnienie w ramach sys-
temu prawnego konsekwencji terminologicznej (§10 Zasad techniki prawodawczej) Senat wprowadzi³
poprawkê nr 3.
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UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 26 czerwca 2008 r.

w sprawie sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

Na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2004 r.
Nr 253, poz. 2531, 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 85, poz. 728 i Nr 267, poz. 2258, z 2006 r. Nr 51, poz.
377,Nr 83, poz. 574 i Nr 133, poz. 935 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 61, poz. 411) uchwala siê, co na-
stêpuje:

Art. 1.

Senat Rzeczypospolitej Polskiej odrzuca sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dzia³alno-
œci w 2007 roku. Art. 2. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Rzeczypospolitej Polskiej
„Monitor Polski”. Art. 3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.

WICEMARSZA£EK SENATU

Marek ZIÓ£KOWSKI



UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 26 czerwca 2008 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji
oraz niektórych innych ustaw

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 13 czerwca 2008 r. ustawy
o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji oraz niektórych innych ustaw, przyjmuje tê ustawê bez
poprawek.

WICEMARSZA£EK SENATU

Marek ZIÓ£KOWSKI



UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 26 czerwca 2008 r.

w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy
o podatku akcyzowym oraz ustawy o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich,

obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina

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 akcyzowym

oraz ustawy o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina.
Jednoczeœnie upowa¿nia senatora Stanis³awa Iwana do reprezentowania Senatu w pracach nad pro-

jektem.

WICEMARSZA£EK SENATU

Marek ZIÓ£KOWSKI

p r o j e k t

USTAWA

z dnia

o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy o wyrobie
i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina

Art. 1.

W ustawie z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29, poz. 257 i Nr 68, poz. 623,
z 2005 r. Nr 160, poz. 1341, z 2006 r. Nr 169, poz. 1199 oraz z 2007 r. Nr 99, poz. 666) wprowadza siê na-
stêpuj¹ce zmiany:
1) w art. 30 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Produkcja i przetwarzanie wyrobów akcyzowych zharmonizowanych mog¹ odbywaæ siê wy³¹cznie
w sk³adzie podatkowym, z wy³¹czeniem produkcji mniej ni¿ 1000 hl w ci¹gu roku kalendarzowego
win gronowych uzyskanych z winogron pochodz¹cych z upraw w³asnych, o których mowa w art.
16 ust. 3 ustawy z dnia 22 stycznia 2004 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi
wyrobami i organizacji rynku wina (Dz. U. Nr 34, poz. 292, Nr 96, poz. 959, Nr 173, poz. 1808 oraz
z 2006 r. Nr 171, poz. 1225 i Nr 208, poz. 1541).”;

2) w art. 87 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Wyroby akcyzowe podlegaj¹ce obowi¹zkowi oznaczania znakami akcyzy musz¹ byæ prawid³owo

oznaczone odpowiednimi znakami akcyzy przed zakoñczeniem procedury zawieszenia poboru
akcyzy, a w przypadku win gronowych, o których mowa w art. 30 ust. 2, przed ich przekazaniem
do magazynu wyrobów gotowych lub dokonaniem ich sprzeda¿y.”.

Art. 2.

W ustawie z dnia 22 stycznia 2004 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami
i organizacji rynku wina (Dz. U. Nr 34, poz. 292, Nr 96, poz. 959 i Nr 173, poz. 1808 oraz z 2006 r. Nr 171,
poz. 1225 i Nr 208, poz. 1541) po art. 17 dodaje siê art. 17a w brzmieniu:



„Art. 17a.
1. Podmiot, o którym mowa w art. 16 ust. 3, który na podstawie przepisów o podatku akcyzowym nie

podlega obowi¹zkowi produkcji wina gronowego w sk³adzie podatkowym, jest obowi¹zany
spe³niaæ nastêpuj¹ce warunki:
1) opracowaæ w formie pisemnej oraz wdro¿yæ system kontroli wewnêtrznej wyrobu i rozlewu wina

gronowego, obejmuj¹cy okreœlenie:
a) czêstotliwoœci i sposobu pobierania próbek jakoœciowych,
b) metod badañ,
c) sposobu postêpowania z wyrobami winiarskimi nieodpowiadaj¹cymi wymaganiom jakoœcio-

wym,
d) zabezpieczania i usuwania odpadów powstaj¹cych podczas produkcji;

2)wyznaczyæosobêodpowiedzialn¹zakontrolê jakoœciwyrabianego i rozlewanegowinagronowego.
2. Wyrób i rozlew wina gronowego uzyskanego z winogron pochodz¹cych z upraw w³asnych z prze-

znaczeniem do obrotu mo¿e wykonywaæ podmiot, o którym mowa w ust. 1:
1) posiadaj¹cy tytu³ prawny do obiektów budowlanych, w których jest prowadzony wyrób wina

lub moszczu gronowego;
2) niekarany za przestêpstwa przeciwko mieniu i wiarygodnoœci dokumentów, a w przypadku

podmiotu bêd¹cego osob¹ prawn¹ - którego cz³onek zarz¹du nie by³ karany za przestêpstwa
przeciwko mieniu i wiarygodnoœci dokumentów.”.

Art. 3.

1. Podmioty wyrabiaj¹ce, w iloœci mniejszej ni¿ 1000hl w ci¹gu roku kalendarzowego, wino gronowe
uzyskane z winogron pochodz¹cych z w³asnych upraw, w roku gospodarczym 2008/2009 dokonuj¹
zg³oszenia, o którym mowa w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 22 stycznia 2004 r. o wyrobie i rozlewie wy-
robów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina, nie póŸniej ni¿ do dnia 12 wrzeœ-
nia 2008 r., przy czym zabroniony jest wyrób wina z przeznaczeniem do obrotu z winogron zebranych
przed dokonaniem tego zg³oszenia. Wraz ze zg³oszeniem podmioty, o których mowa w zdaniu pier-
wszym, przekazuj¹ informacje, o których mowa w art. 27 ust. 1 pkt 1 i 2 tej ustawy.

2. W zakresie dotycz¹cym podmiotów, o których mowa w ust. 1, informacje wymienione w art. 26a pkt
1 i 2, ustawy o której mowa w ust. 1, s¹ przekazywane niezw³ocznie jednak nie póŸniej ni¿ do dnia
13 wrzeœnia 2008 r.

Art. 4.

Ustawa wchodzi w ¿ycie z dniem 31 lipca 2008 r.
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UZASADNIENIE

Projekt ustawy o zmianie ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym oraz z dnia 22 stycz-
nia 2004 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina ma
na celu:

1) u³atwienie podjêcia produkcji win gronowych przez podmioty posiadaj¹ce w³asne uprawy winoroœli,
w tym szczególnie rolników i gospodarstwa agroturystyczne,

2) podniesienie konkurencyjnoœci ma³ych i œrednich producentów zajmuj¹cych siê wyrobem wina gro-
nowego z w³asnego surowca, rozwój turystyki zwi¹zanej z winem tzw. enoturystyki,

3) pe³ne wykorzystanie mo¿liwoœci jakie stwarzaj¹ przepisy Unii Europejskiej w sprawie wspólnej or-
ganizacji rynku wina dla rozwoju upraw winoroœli i produkcji win gronowych w ma³ych i œrednich gospo-
darstw rolnych w Polsce.

Zmiana w zakresie art. 30 ust. 2 ustawy o podatku akcyzowym ma na celu wy³¹czenie z obowi¹zku
uzyskania statusu sk³adów podatkowych ma³e winiarnie, które wytwarzaj¹ wino gronowe z winogron
pochodz¹cych z w³asnych upraw. Celem wy³¹czenia tej kategorii producentów z obowi¹zku tworzenia
sk³adów podatkowych oraz prowadzenia produkcji w sk³adach podatkowych jest wyeliminowanie do-
datkowych obci¹¿eñ administracyjnych, które w przypadku ma³ych producentów win stanowi¹ istotn¹
barierê w efektywnym gospodarowaniu, a w wielu przypadkach nie pozwalaj¹ wrêcz na prowadzenie
dzia³alnoœci.

Nale¿y zaznaczyæ, ¿e wy³¹czenie z obowi¹zku tworzenia sk³adów podatkowych przez ma³e winiarnie
nie spowoduje zwiêkszenia ryzyka wytwarzania wyrobów alkoholowych poza systemem kontroli wykony-
wanej w sk³adach podatkowych, poniewa¿ wy³¹czenie to bêdzie mia³o zastosowanie jedynie do ma³ych
winiarni o rocznym poziomie produkcji poni¿ej 1000 hl gotowego wyrobu. Dodatkowo, wy³¹czenie z obo-
wi¹zku tworzenia sk³adu podatkowego bêdzie mia³o zastosowanie jedynie do winiarni, które wykorzystu-
j¹ winogrona pochodz¹ce z w³asnej uprawy.

Proponowany przepis stanowi jednoczeœnie implementacjê przepisu zawartego w art. 29 ust. 1 dyrek-
tywy 92/12/EWG. W rezultacie proponowana regulacja jest w pe³ni zgodna z przepisami prawa wspólno-
towego. Wprowadzenie niniejszego przepisu wychodzi równie¿ naprzeciw postulatom bran¿y winiarskiej.
Dodatkowo nale¿y zaznaczyæ, ¿e powy¿sza zmiana bêdzie po³¹czona ze zmianami w przepisach doty-
cz¹cych obowi¹zku oznaczania wyrobów alkoholowych znakami akcyzy (art. 87 ust. 1), w taki sposób,
aby podmiot produkuj¹cy wina poza sk³adem podatkowym by³ uprawniony do otrzymywania znaków ak-
cyzy oraz do ich nak³adania poza systemem zawieszenia poboru akcyzy.

W obecnym stanie prawnym wytwarzanie win gronowych przeznaczonych do obrotu mo¿e odbywaæ siê
wy³¹cznie w sk³adzie podatkowym. Wymóg ten jest najpowa¿niejsz¹ barier¹ hamuj¹c¹ rozwój produkcji
win gronowych w gospodarstwach rolnych. Przepisy o podatku akcyzowym odnosz¹ce siê do warunków
prowadzenia sk³adów podatkowych nie bior¹ bowiem pod uwagê specyfiki i skali produkcji win grono-
wych w niewielkim gospodarstwie rolnym.

W latach poprzedzaj¹cych nasze wst¹pienie do UE wielu polskich rolników dostrzeg³o w uprawie wino-
roœli i produkcji win gronowych potencjalne Ÿród³o dochodów i szansê na utrzymanie swoich gospo-
darstw. W gospodarstwach rolnych, szczególnie w województwach po³udniowych, powsta³y mniejsze lub
wiêksze winnice i podjêto próby z produkcj¹ win gronowych. Dzia³aniom tym przyœwieca³a nadzieja, ¿e po
przyst¹pieniu Polski do Unii Europejskiej wprowadzone zostan¹, podobnie jak w innych krajach euro-
pejskich warunki sprzyjaj¹ce rozwojowi produkcji win gronowych w gospodarstwach rolnych. Oczekiwa-
nia te spe³ni³y siê tylko czêœciowo. Ustawa z dnia 22 stycznia 2004 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiar-
skich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina zwolni³a podmioty produkuj¹ce wy³¹cznie wina
gronowe z winogron zebranych z w³asnych upraw z uci¹¿liwego, zw³aszcza dla drobnych producentów
wymogu uzyskania wpisu do rejestru przedsiêbiorców wykonuj¹cych dzia³alnoœæ w zakresie wyrobu lub
rozlewu wyrobów winiarskich. Jednak wynikaj¹ce z tego zapisu korzyœci dla rolników i drobnych produ-
centów zosta³y zniweczone przez obowi¹zuj¹ce przepisy o podatku akcyzowym. W tej sytuacji z jednej
strony funkcjonuje wiêc teoretycznie skuteczny, „szczelny” system egzekwowania podatku akcyzowego
w formie sk³adów podatkowych. Z drugiej strony system ten skutecznie zniechêca potencjalnych produ-
centów do podjêcia wyrobu win gronowych i pozbawia Pañstwo nie tylko potencjalnych wp³ywów z tytu³u
podatku akcyzowego, ale równie¿ wp³ywów z podatku VAT oraz PIT ew. pracowników winiarni. Sytuacja
ta jest tym bardziej nielogiczna, ¿e dla skutecznej kontroli iloœci wyrabianego wina i jego rozchodu w celu
wymierzenia akcyzy, w przypadku produkcji win gronowych z w³asnego surowca nie jest konieczny sk³ad
podatkowy. Wynika to ze specyfiki produkcji win gronowych oraz nadzoru nad tak¹ produkcj¹ prowadzo-
nego na mocy odrêbnych przepisów.
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Specyfik¹ produkcji win gronowych z w³asnego surowca jest:
a) koniecznoœæ uzyskania przez producenta w³asnych plonuj¹cych winnic, co wi¹¿e siê ze znacznymi

nak³adami (koszt za³o¿enia l hektara plantacji wynosi œrednio ok. 75 tys. z³) oraz z 3-5 letnim okresem od
posadzenia winnicy do uzyskania pierwszego plonu,

b) ograniczenie potencjalnej wielkoœci produkcji przez area³ i wydajnoœæ posiadanych winnic (przeciêt-
nie 5 do 10 tys. litrów wina z l hektara uprawy),

c) roczny cykl produkcji, wyznaczony por¹ zbioru winogron (wymóg wyrobu wina wy³¹cznie ze œwie-
¿ych winogron).

W aktualnym stanie prawnym wszyscy producenci win gronowych przeznaczonych do obrotu, a tak¿e
producenci produktów s³u¿¹cych do wyrobu wina (winogron i moszczy gronowych) s¹ na mocy przepisów
UE zobowi¹zani do prowadzenia na bie¿¹co szczegó³owych rejestrów przychodów i rozchodów produktów
winiarskich oraz sk³adania corocznych deklaracji zbiorów, deklaracji produkcji, deklaracji obróbki lub
sprzeda¿y i deklaracji zapasów. Wymogi te implementuje ustawa z dnia 22 stycznia 2004 r. o wyrobie
i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina.

Organem w³aœciwym do kontroli prowadzenia rejestrów i sprawdzenia ich zgodnoœci ze stanem fakty-
cznym, zgodnie z art. 28 pkt 4 lit. c ustawy z dnia 22 stycznia 2004 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiar-
skich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina jest Inspekcja Jakoœci Handlowej Artyku³ów Rol-
no-Spo¿ywczych.

Polska jest dziœ praktycznie jedynym krajem UE posiadaj¹cym wiêksze tereny przydatne dla towaro-
wej uprawy winoroœli, nie objêtym zakazem sadzenia nowych winnic.

Dodanie art. 17a do ustawy o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organi-
zacji rynku wina u³atwi drobnym producentom spe³nienie wymogów technicznych niezbêdnych do pro-
dukcji wina, w szczególnoœci zwolni ich z koniecznoœci posiadania laboratoriów, specjalnych obiektów
budowlanych, zbiorników itp.

Art. 3, maj¹cy charakter przejœciowy, ma umo¿liwiæ drobnym producentom spe³nienie wymogów for-
malnych w roku 2008 w zakresie wykonania zg³oszenia oraz przekazania informacji wymaganych przez
ustawê oraz przepisy Unii Europejskiej. Przepis ten umo¿liwi tak¿e Prezesowi Agencji wykonanie
ci¹¿¹cych na nim obowi¹zków zawiadomienia w³aœciwych organów kontrolnych o podjêtej produkcji.

Jeœli chodzi o przewidywane skutki finansowe nowelizacji Ustawy, to nale¿y podkreœliæ, i¿ proponowa-
na zmiana spowoduje zwiêkszenie wp³ywów do bud¿etu pañstwa z tytu³u podatku od towarów i us³ug
oraz podatku akcyzowego w d³u¿szej perspektywie. Zniesienie obowi¹zku prowadzenia sk³adów podat-
kowych w odniesieniu do drobnych producentów win spowoduje zwiêkszenie ogólnej produkcji win gro-
nowych w wyniku rozpoczêcia tego rodzaju dzia³alnoœci przez nowe podmioty, przede wszystkim przez
w³aœcicieli kilkuhektarowych gospodarstw. To z kolei bêdzie skutkowaæ zwiêkszeniem poda¿y tych pro-
duktów na rynek, co bez w¹tpienia prze³o¿y siê na wzrost wp³ywów bud¿etu pañstwa z podatku VAT i po-
datku akcyzowego, zwi¹zanych z czynnoœciami dotycz¹cymi produktów winiarskich. Bêdzie te¿ ko³em
zamachowym enoturystyki.

Zwa¿ywszy na kilkuletni okres zak³adania winnicy, nadszed³ dzisiaj ostatni moment, aby mo¿liwie li-
cznej rzeszy potencjalnych drobnych i œrednich producentów win gronowych, zw³aszcza rolnikom stwo-
rzyæ warunki dla osi¹gniêcia odpowiedniego potencja³u produkcji. Tego wymaga polski interes narodo-
wy. Dlatego, przynajmniej w okresie najbli¿szych 5 lat producentów takich powinny obejmowaæ wszelkie
mo¿liwe udogodnienia, a wymagania prawne i administracyjne zwi¹zane z prowadzon¹ przez nich dzia-
³alnoœci¹ powinny byæ ograniczone do niezbêdnego minimum.

Wejœcie w ¿ycie ustawy nie spowoduje wydatków ze strony bud¿etu pañstwa oraz nie wp³ynie na do-
chody jednostek samorz¹du terytorialnego.

Projekt ustawy jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.
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UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 26 czerwca 2008 r.

w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy
o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli

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 wykonywaniu ini-

cjatywy ustawodawczej przez obywateli.
Jednoczeœnie upowa¿nia senatora Piotra Zientarskiego do reprezentowania Senatu w pracach nad

projektem.

WICEMARSZA£EK SENATU

Marek ZIÓ£KOWSKI

p r o j e k t

USTAWA

z dnia

o zmianie ustawy o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli

Art. 1.

W ustawie z dnia 24 czerwca 1999 r. o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli (Dz. U.
Nr 62, poz. 688) wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1) w art. 4:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Projekt ustawy, w stosunku do którego postêpowanie ustawodawcze nie zosta³o zakoñczone

w trakcie kadencji Sejmu, w której zosta³ wniesiony, jest rozpatrywany przez Sejm nastêpnej
i kolejnych kadencji bez potrzeby ponownego wniesienia projektu ustawy. W takich wypad-
kach Marsza³ek Sejmu zarz¹dza ponowne drukowanie projektu ustawy oraz jego dorêczenie
pos³om.”,

b) dodaje siê ust. 4 w brzmieniu:
„4. Przepisy ust. 3 stosuje siê odpowiednio do ustawy:

1) w odniesieniu do której Senat nie podj¹³ stosownej uchwa³y,
2) w odniesieniu do której Senat uchwali³ poprawki albo odrzucenie a Sejm nie rozpatrzy³

uchwa³y Senatu,
3) któr¹ Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej z umotywowanym wnioskiem przekaza³ Sejmowi

do ponownego rozpatrzenia a Sejm nie podj¹³ stosownej uchwa³y,
4) któr¹ Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej zwróci³ Sejmowi w celu usuniêcia niezgodnoœci

z Konstytucj¹ a Sejm albo Senat nie podj¹³ stosownej uchwa³y, albo Senat uchwali³ po-
prawki do uchwa³y Sejmu w sprawie usuniêcia niezgodnoœci a Sejm nie rozpatrzy³ uchwa³y
Senatu.”;

2) art. 13 otrzymuje brzmienie:
„Art. 13.

1. Pierwsze czytanie projektu ustawy na posiedzeniu Sejmu przeprowadza siê w terminie 3 miesiêcy
od daty wniesienia projektu ustawy do Marsza³ka Sejmu lub postanowienia S¹du Najwy¿szego



stwierdzaj¹cego prawid³owo z³o¿on¹ liczbê podpisów popieraj¹cych projekt ustawy. W wypad-
kach okreœlonych w art. 4 ust. 3 i 4 pierwsze czytanie odbywa siê nie póŸniej ni¿ w terminie 3 mie-
siêcy od daty pierwszego posiedzenia Sejmu.

2. Je¿eli projekt ustawy zosta³ skierowany przez Sejm do komisji, jego drugie czytanie przeprowa-
dza siê w terminie 6 miesiêcy od daty tego skierowania.

3. Trzecie czytanie projektu ustawy przeprowadza siê niezw³ocznie, chyba ¿e projekt ustawy zo-
sta³ skierowany przez Sejm do komisji. W takim wypadku trzecie czytanie projektu ustawy
przeprowadza siê w terminie 3 miesiêcy od daty skierowania.”.

Art. 2.

Ustawa wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia.
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UZASADNIENIE

Przedstawiony projekt ustawy zmierza do ustanowienia regulacji w ustawie z dnia 24 czerwca 1999 r.
o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli (Dz. U. Nr 62, poz. 688), zgodnie z któr¹ zasada
dyskontynuacji prac parlamentarnych nie ma zastosowania zarówno w odniesieniu do projektu ustawy
wniesionego przez grupê obywateli polskich, licz¹cych co najmniej 100.000 osób, maj¹cych prawo wybie-
rania do Sejmu, w stosunku do którego postêpowanie ustawodawcze nie zosta³o zakoñczone w trakcie ka-
dencji Sejmu, w której zosta³ wniesiony, jak równie¿ do tego samego projektu ustawy, w stosunku do które-
go postêpowanie ustawodawcze nie zosta³o zakoñczone w trakcie ka¿dej kolejnej kadencji Sejmu.

W obowi¹zuj¹cym stanie prawnym art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 24 czerwca 1999 r. o wykonywaniu ini-
cjatywy ustawodawczej przez obywateli stanowi, i¿ projekt ustawy, w stosunku do którego postêpowanie
ustawodawcze nie zosta³o zakoñczone w trakcie kadencji Sejmu, w której zosta³ wniesiony, jest rozpatry-
wany przez Sejm nastêpnej kadencji bez potrzeby ponownego wniesienia projektu ustawy, przy czym
w takim wypadku Marsza³ek Sejmu zarz¹dza ponowne drukowanie projektu ustawy oraz jego dorêczenie
pos³om. Powo³ane unormowanie oznacza, ¿e rezygnacja z zasady dyskontynuacji prac parlamentarnych
nie ma zastosowania do niezakoñczonego postêpowania ustawodawczego w sprawie projektu ustawy
w kadencji Sejmu nastêpuj¹cej po kadencji Sejmu, w której zosta³ wniesiony. Maj¹c na uwadze specyfikê
„obywatelskich” projektów ustaw, nale¿y uznaæ, i¿ taki stan rzeczy nie mo¿e byæ uznany za uzasadniony
merytorycznie.

Zasada dyskontynuacji œciœle zwi¹zana jest z zasad¹ kadencyjnoœci Parlamentu i wyra¿a siê w tym, ¿e
wszystkie niezakoñczone przez Parlament sprawy uznaje siê za zamkniête wraz z koñcem jego kadencji.
Zasada ta postrzegana jest jako element racjonalizacji prac parlamentarnych bowiem nowemu Parla-
mentowi, reprezentuj¹cemu czêsto inn¹ opcjê polityczn¹ i odmienne programy wyborcze nie narzuca siê
obowi¹zku prac nad projektami ustaw, które wp³ynê³y do Parlamentu poprzedniej kadencji, tym samym
nie nakazuje siê kontynuowania polityki poprzedniego Parlamentu.

Wydaje siê, ¿e argumenty wspieraj¹ce istnienie zasady dyskontynuacji nie powinny mieæ zastosowa-
nia do projektów ustaw bêd¹cych efektem obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej. Obywatelska inicja-
tywa ustawodawcza jest nadzwyczajnym sposobem wszczynania procedury ustawodawczej, wykorzy-
stywanym w szczególnych sytuacjach zw³aszcza w przypadkach, gdy istnieje rozdŸwiêk pomiêdzy oczeki-
waniami spo³ecznymi a dzia³alnoœci¹ Parlamentu. Jest to zatem swoista inicjatywa rezerwowa, podjêta
w sytuacji, gdy pozosta³e podmioty uprawnione do inicjatywy ustawodawczej nie bêd¹ zainteresowane
przygotowaniem okreœlonych aktów ustawodawczych.

Zasada dyskontynuacji jako swego rodzaju zwyczaj konstytucyjny nie ma charakteru absolutnego.
Ustawodawca mo¿e okreœliæ od niej wyj¹tki albo te¿ ca³kowicie odst¹piæ od jej stosowania.

Odst¹pienie od stosowania zasady dyskontynuacji w przypadku projektów ustaw zg³oszonych w ra-
mach inicjatywy ustawodawczej obywateli wydaje siê uzasadnione z uwagi na fakt, ¿e nie s¹ one efektem
prac pos³ów, Senatu czy Rady Ministrów, ale pochodz¹ od grupy obywateli, których podpisy zosta³y ze-
brane ogromnym nak³adem pracy a motywy, którymi kierowano siê ustanawiaj¹c tê zasadê nie odnosz¹
siê w pe³ni do ustaw wniesionych bezpoœrednio przez obywateli.

Maj¹c powy¿sze na uwadze projekt zmierza do nadania nowego brzmienia art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 24
czerwca 1999 r. o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli a ponadto poprzez dodanie
nowego ustêpu do art. 4 ustawy rozszerza zakres stosowania tego przepisu o ustawy pochodz¹ce z inicja-
tywy obywatelskiej uchwalone przez Sejm, w stosunku do których proces legislacyjny nie zosta³ zakoñ-
czony w danej kadencji.

Jednoczeœnie, w celu zagwarantowania szybkiego przeprowadzenia procedury legislacyjnej projekt
ustawy nadaje nowe brzmienie art. 13 ustawy, w którym okreœla terminy w jakich powinny odbyæ siê po-
szczególne czytania projektu ustawy popieranej przez obywateli.

Projektowana ustawa nie powoduje skutków finansowych dla bud¿etu pañstwa, a jej przedmiot nie
jest objêty prawem Unii Europejskiej.
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senator Stanis³aw Jurcewicz .  .  .  .  .  . 40
senator Piotr Andrzejewski .  .  .  .  .  .  . 40
senator
Dorota Arciszewska-Mielewczyk .  .  .  . 41
senator sprawozdawca
Krzysztof Kwiatkowski .  .  .  .  .  .  .  .  . 41
senator Czes³aw Ryszka .  .  .  .  .  .  .  . 41
senator sprawozdawca
Krzysztof Kwiatkowski .  .  .  .  .  .  .  .  . 42
senator Czes³aw Ryszka .  .  .  .  .  .  .  . 42
senator sprawozdawca
Krzysztof Kwiatkowski .  .  .  .  .  .  .  .  . 42
senator Czes³aw Ryszka .  .  .  .  .  .  .  . 42
senator sprawozdawca
Krzysztof Kwiatkowski .  .  .  .  .  .  .  .  . 42
podsekretarz stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwoœci
Zbigniew Wrona .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 43

senator Zbigniew Romaszewski .  .  .  . 43
podsekretarz stanu
Zbigniew Wrona .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 44
senator Zbigniew Romaszewski .  .  .  . 44
podsekretarz stanu
Zbigniew Wrona .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 44
senator Zbigniew Romaszewski .  .  .  . 44
podsekretarz stanu
Zbigniew Wrona .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 44
senator Czes³aw Ryszka .  .  .  .  .  .  .  . 44
podsekretarz stanu
Zbigniew Wrona .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 44

Otwarcie dyskusji
senator Piotr Andrzejewski .  .  .  .  .  .  . 45
senator
Dorota Arciszewska-Mielewczyk .  .  .  . 47
senator Stanis³aw Jurcewicz .  .  .  .  .  . 49
senator Jan Wyrowiñski .  .  .  .  .  .  .  . 50
senator Witold Idczak .  .  .  .  .  .  .  .  . 51
senator
Dorota Arciszewska-Mielewczyk .  .  .  . 52
senator Ryszard Górecki .  .  .  .  .  .  .  . 52
senator Krzysztof Kwiatkowski .  .  .  .  . 53
senator Henryk WoŸniak .  .  .  .  .  .  .  . 54

Zamkniêcie dyskusji
podsekretarz stanu
Zbigniew Wrona .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 55

Skierowanie projektu ustawy do Komisji
Ustawodawczej, Komisji Gospodarki
Narodowej oraz Komisji Samorz¹du Te-
rytorialnego i Administracji Pañstwo-
wej

Punkt siedemnasty porz¹dku obrad: sta-
nowisko Senatu w sprawie Sprawozdania
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
z dzia³alnoœci w 2007 r. wraz z Informacj¹
o podstawowych problemach radiofonii
i telewizji w 2007 roku

przewodnicz¹cy Krajowej Rady
Radiofonii i Telewizji
Witold Ko³odziejski .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 56

Zapytania i odpowiedzi
senator Wojciech Skurkiewicz .  .  .  .  . 59
przewodnicz¹cy
Witold Ko³odziejski .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 59
senator Janina Fetliñska.  .  .  .  .  .  .  . 60
przewodnicz¹cy
Witold Ko³odziejski .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 60
senator Czes³aw Ryszka .  .  .  .  .  .  .  . 60
przewodnicz¹cy
Witold Ko³odziejski .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 60
senator Wojciech Skurkiewicz .  .  .  .  . 61
przewodnicz¹cy
Witold Ko³odziejski .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 61
senator Wojciech Skurkiewicz .  .  .  .  . 61
przewodnicz¹cy
Witold Ko³odziejski .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 61
senator Krystyna Bochenek .  .  .  .  .  . 62
przewodnicz¹cy
Witold Ko³odziejski .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 62
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senator Krystyna Bochenek .  .  .  .  .  . 62
przewodnicz¹cy
Witold Ko³odziejski .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 62
senator Adam Massalski .  .  .  .  .  .  .  . 63
przewodnicz¹cy
Witold Ko³odziejski .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 63
senator Piotr Andrzejewski .  .  .  .  .  .  . 63
senator Krystyna Bochenek .  .  .  .  .  . 63
przewodnicz¹cy
Witold Ko³odziejski .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 64
senator Jan Wyrowiñski .  .  .  .  .  .  .  . 64
przewodnicz¹cy
Witold Ko³odziejski .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 64
senator Jerzy Chróœcikowski .  .  .  .  .  . 65
przewodnicz¹cy
Witold Ko³odziejski .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 65
senator Piotr Kaleta .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 65
przewodnicz¹cy
Witold Ko³odziejski .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 65
senator Piotr Kaleta .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 66
przewodnicz¹cy
Witold Ko³odziejski .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 66
senator Wojciech Skurkiewicz .  .  .  .  . 66
przewodnicz¹cy
Witold Ko³odziejski .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 66
senator Zbigniew Meres .  .  .  .  .  .  .  . 67
przewodnicz¹cy
Witold Ko³odziejski .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 67
senator Zbigniew Meres .  .  .  .  .  .  .  . 68
przewodnicz¹cy
Witold Ko³odziejski .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 68
senator Andrzej Szewiñski .  .  .  .  .  .  . 68

przewodnicz¹cy
Witold Ko³odziejski .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 68
senator Andrzej Szewiñski .  .  .  .  .  .  . 68
senator Stanis³aw Jurcewicz .  .  .  .  .  . 69
przewodnicz¹cy
Witold Ko³odziejski .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 69

Sprawozdanie Komisji Kultury i Œrodków
Przekazu

senator sprawozdawca
Piotr Andrzejewski.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 69

Zapytania i odpowiedzi
senator Wojciech Skurkiewicz .  .  .  .  . 70
senator sprawozdawca
Piotr Andrzejewski.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 70
senator sprawozdawca
Piotr Andrzejewski.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 71
senator Czes³aw Ryszka .  .  .  .  .  .  .  . 71
senator sprawozdawca
Piotr Andrzejewski.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 71
senator Wojciech Skurkiewicz .  .  .  .  . 71
senator sprawozdawca
Piotr Andrzejewski.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 71
senator Czes³aw Ryszka .  .  .  .  .  .  .  . 71
senator sprawozdawca
Piotr Andrzejewski.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 71

Otwarcie dyskusji
Wniosek formalny o odroczenie dyskusji

senator Wojciech Skurkiewicz .  .  .  .  . 71
Przyjêcie wniosku formalnego

senator
Barbara Borys-Damiêcka .  .  .  .  .  .  . 72

Komunikaty

(Obrady w dniu 26 czerwca)

Wznowienie posiedzenia
Wniosek formalny o przeprowadzenie

g³osowania nad ustaw¹ zmieniaj¹c¹ ustawê
o zmianie ustawy – Prawo o ustroju s¹dów
powszechnych oraz niektórych innych
ustaw,ustawêoprokuraturzeorazustawê–
Prawo o ustroju s¹dów powszechnych
bezpoœrednio po jej rozpatrzeniu

senator Zbigniew Romaszewski .  .  .  . 74
Przyjêcie wniosku formalnego
Punkt siedemnasty porz¹dku obrad (cd.)

senator Czes³aw Ryszka .  .  .  .  .  .  .  . 75
senator Barbara Borys-Damiêcka .  .  . 76
senator Wojciech Skurkiewicz .  .  .  .  . 77
senator Stanis³aw Jurcewicz .  .  .  .  .  . 78
senator Wojciech Skurkiewicz .  .  .  .  . 79

Zamkniêcie dyskusji
Wyst¹pienie przewodnicz¹cego
Krajowej Rady
Radiofonii i Telewizji
przewodniczacy
Witold Ko³odziejski .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 79

Punkt trzynasty porz¹dku obrad: stanowis-
ko Senatu w sprawie ustawy o zmianie
ustawy o gospodarowaniu niektórymi
sk³adnikami mienia Skarbu Pañstwa oraz
o Agencji Mienia Wojskowego oraz o zmia-
nie niektórych innych ustaw

Sprawozdanie KomisjiGospodarkiNarodowej
senator sprawozdawca
Stanis³aw Iwan .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 82

Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej
senator sprawozdawca
Andrzej Owczarek .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 83

Sprawozdanie Komisji Samorz¹du Teryto-
rialnego i Administracji Pañstwowej

senator sprawozdawca
Stanis³aw Jurcewicz .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 84

Zapytania i odpowiedzi
senator Andrzej Szewiñski .  .  .  .  .  .  . 85
senator sprawozdawca
Stanis³aw Iwan .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 85
senator Mieczys³aw Augustyn .  .  .  .  . 85
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senator sprawozdawca
Stanis³aw Jurcewicz .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 85
senator Janina Fetliñska.  .  .  .  .  .  .  . 85
senator sprawozdawca
Stanis³aw Jurcewicz .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 85
senator Andrzej Owczarek .  .  .  .  .  .  . 85

Wyst¹pienie sekretarza stanu w Minister-
stwie Infrastruktury

sekretarz stanu
Tadeusz Jarmuziewicz.  .  .  .  .  .  .  .  . 85

Zapytania i odpowiedzi
senator Mieczys³aw Augustyn .  .  .  .  . 86
sekretarz stanu
Tadeusz Jarmuziewicz.  .  .  .  .  .  .  .  . 86
senator Czes³aw Ryszka .  .  .  .  .  .  .  . 86
sekretarz stanu
Tadeusz Jarmuziewicz.  .  .  .  .  .  .  .  . 86
senator W³adys³aw Dajczak .  .  .  .  .  . 86
sekretarz stanu
Tadeusz Jarmuziewicz.  .  .  .  .  .  .  .  . 86
senator Józef Bergier.  .  .  .  .  .  .  .  .  . 87
sekretarz stanu
Tadeusz Jarmuziewicz.  .  .  .  .  .  .  .  . 87
senator Janina Fetliñska.  .  .  .  .  .  .  . 87
sekretarz stanu
Tadeusz Jarmuziewicz.  .  .  .  .  .  .  .  . 88
senator Stanis³aw Gogacz .  .  .  .  .  .  . 88
sekretarz stanu
Tadeusz Jarmuziewicz.  .  .  .  .  .  .  .  . 88

Otwarcie dyskusji
senator Czes³aw Ryszka .  .  .  .  .  .  .  . 88
senator Mieczys³aw Augustyn .  .  .  .  . 90
senator Stanis³aw Iwan .  .  .  .  .  .  .  . 90
senator Stanis³aw Jurcewicz .  .  .  .  .  . 92
senator Andrzej Owczarek .  .  .  .  .  .  . 93
senator Maciej Grubski .  .  .  .  .  .  .  . 93

Zamkniêcie dyskusji
Wyst¹pienie sekretarza stanu w Minister-

stwie Infrastruktury
sekretarz stanu
Tadeusz Jarmuziewicz.  .  .  .  .  .  .  .  . 94

Punkt szesnasty porz¹dku obrad: stano-
wisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie
ustawy o rachunkowoœci

Sprawozdanie KomisjiGospodarkiNarodowej
senator sprawozdawca
Stanis³aw Bisztyga .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 95

G³osowanie nr 1.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 95
Uzupe³nienie porz¹dku obrad o punkt

osiemnasty: drugie czytanie projektu
ustawy o zmianie ustawy o rachunko-
woœci

senator Piotr Andrzejewski .  .  .  .  .  .  . 97
Otwarcie dyskusji
Zamkniêcie dyskusji
Punkt osiemnasty porz¹dku obrad: drugie

czytanie projektu ustawy o zmianie usta-
wy o rachunkowoœci

Sprawozdanie Komis j i Gospodark i
Narodowej

senator sprawozdawca
Stanis³aw Bisztyga .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 97

Wyst¹pienie podsekretarz stanu w Minister-
stwie Finansów

podsekretarz stanu
El¿bieta Chojna-Duch .  .  .  .  .  .  .  .  . 98

Zapytania i odpowiedzi
senator
Dorota Arciszewska-Mielewczyk .  .  .  . 98
podsekretarz stanu
El¿bieta Chojna-Duch .  .  .  .  .  .  .  .  . 99
senator Piotr Andrzejewski .  .  .  .  .  .  . 99
podsekretarz stanu
El¿bieta Chojna-Duch .  .  .  .  .  .  .  . 100
senator Piotr Andrzejewski .  .  .  .  .  . 100
podsekretarz stanu
El¿bieta Chojna-Duch .  .  .  .  .  .  .  . 100
senator Kazimierz Kleina .  .  .  .  .  .  . 100
podsekretarz stanu
El¿bieta Chojna-Duch .  .  .  .  .  .  .  . 101
senator
Dorota Arciszewska-Mielewczyk .  .  . 102
podsekretarz stanu
El¿bieta Chojna-Duch .  .  .  .  .  .  .  . 102

Otwarcie dyskusji
senator
Dorota Arciszewska-Mielewczyk .  .  . 103
senator Stanis³aw Bisztyga .  .  .  .  .  . 105
senator
Dorota Arciszewska-Mielewczyk .  .  . 105
senator Mariusz Witczak .  .  .  .  .  .  . 106

Zamkniêcie dyskusji
Wyst¹pienie podsekretarz stanu w Minister-

stwie Finansów
podsekretarz stanu
El¿bieta Chojna-Duch .  .  .  .  .  .  .  . 106

Skierowanie projektu ustawy do Komisji
Gospodarki Narodowej

Punkt dziewiêtnasty porz¹dku obrad: sta-
nowisko Senatu w sprawie ustawy zmie-
niaj¹cej ustawê o zmianie ustawy – Prawo
o ustroju s¹dów powszechnych oraz nie-
których innych ustaw, ustawê o prokura-
turze oraz ustawê – Prawo o ustroju
s¹dów powszechnych

Sprawozdanie Komisji Praw Cz³owieka
i Praworz¹dnoœci

senator sprawozdawca
Jan Wyrowiñski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 107

Otwarcie dyskusji
Zamkniêcie dyskusji
G³osowanie nr 2 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 108
Podjêcie uchwa³y w sprawie ustawy zmie-

niaj¹cej ustawê o zmianie ustawy – Prawo
o ustroju s¹dów powszechnych oraz nie-
których innych ustaw, ustawê o prokura-
turze oraz ustawê – Prawo o ustroju
s¹dów powszechnych

Punkt dwudziesty porz¹dku obrad: stano-
wisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie
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ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji
oraz niektórych innych ustaw

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Naro-
dowej

senator sprawozdawca
Kazimierz Kleina .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 108

Sprawozdanie Komisji Samorz¹du Teryto-
rialnego i Administracji Pañstwowej

senator sprawozdawca
Bohdan Paszkowski .  .  .  .  .  .  .  .  . 109

Wyst¹pienie podsekretarza stanu w Mini-
sterstwie Skarbu Pañstwa

podsekretarz stanu
Zdzis³aw Gawlik .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 110

Zapytania i odpowiedzi
senator Grzegorz Wojciechowski .  .  . 110
podsekretarz stanu
Zdzis³aw Gawlik .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 110
senator Zdzis³aw Pupa .  .  .  .  .  .  .  . 111
podsekretarz stanu
Zdzis³aw Gawlik .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 111
senator Grzegorz Wojciechowski .  .  . 111
podsekretarz stanu
Zdzis³aw Gawlik .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 111
senator Zdzis³aw Pupa .  .  .  .  .  .  .  . 112
podsekretarz stanu
Zdzis³aw Gawlik .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 112
senator Piotr Kaleta.  .  .  .  .  .  .  .  .  . 113
podsekretarz stanu
Zdzis³aw Gawlik .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 113
senator Zbigniew Romaszewski .  .  .  . 113
podsekretarz stanu
Zdzis³aw Gawlik .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 113
senator Piotr Kaleta.  .  .  .  .  .  .  .  .  . 114
podsekretarz stanu
Zdzis³aw Gawlik .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 114

Otwarcie dyskusji
senator W³adys³aw Dajczak .  .  .  .  .  . 114
senator Jan Wyrowiñski .  .  .  .  .  .  . 115
senator Mariusz Witczak .  .  .  .  .  .  . 116

Zamkniêcie dyskusji
Wyst¹pienie podsekretarza stanu w Mini-

sterstwie Skarbu Pañstwa
podsekretarz stanu
Zdzis³aw Gawlik .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 118

Punkt dwudziesty pierwszy porz¹dku ob-
rad: drugie czytanie projektu ustawy
o zmianie ustawy o podatku akcyzowym

Sprawozdanie po³¹czonych komisji: Komi-
sji Ustawodawczej oraz Komisji Gospo-
darki Narodowej

senator sprawozdawca
Stanis³aw Iwan.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 118

Wyst¹pienie podsekretarza stanu w Mini-
sterstwie Finansów

podsekretarz stanu
Andrzej Parafianowicz .  .  .  .  .  .  .  . 119

Otwarcie dyskusji
Zamkniêcie dyskusji

Punkt dwudziesty drugi porz¹dkuobrad:
drugie czytanie projektu ustawy o zmia-
nie ustawy o wykonywaniu inicjatywy
ustawodawczej przez obywateli

Sprawozdanie po³¹czonych komisji: Komi-
sji Ustawodawczej oraz Komisji Praw
Cz³owieka i Praworz¹dnoœci

senator sprawozdawca
Jan Wyrowiñski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 120

Otwarcie dyskusji
senator Piotr Zientarski.  .  .  .  .  .  .  . 121

Zamkniêcie dyskusji
Komunikaty
Wznowienie obrad
Wniosek formalny o uzupe³nienie punktu

dwudziestego trzeciego porz¹dku obrad:
zmiany w sk³adzie komisji senackich

senator Piotr Zientarski
Przyjêcie wniosku formalnego
Wniosek formalny o uzupe³nienie porz¹dku

obrad o punkt: trzecie czytanie projektu
ustawy o skutkach wygaœniêcia praw rze-
czowych na nieruchomoœciach, które we-
sz³y w granice Rzeczypospolitej Polskiej po
II Wojnie Œwiatowej, ujawnieniu w ksiê-
gach wieczystych prawa w³asnoœci Skarbu
Pañstwa oraz o zmianie ustawy – Przepisy
wprowadzaj¹ce kodeks cywilny oraz usta-
wy o ksiêgach wieczystych i hipotece

senator Krzysztof Kwiatkowski .  .  .  . 122
Przyjêcie wniosku formalnego
Punkt dwudziesty trzeci porz¹dku obrad:

zmiany w sk³adzie komisji senackich
Sprawozdanie Komisji Regulaminowej,

Etyki i Spraw Senatorskich
senator sprawozdawca
Piotr Zientarski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 123

G³osowanie nr 3 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 123
Podjêcie uchwa³y w sprawie zmian w sk³a-

dzie komisji senackich
G³osowanie nr 4 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 123
Podjêcie uchwa³y w sprawie zmian w sk³a-

dzie komisji senackich
Punkt dwudziesty czwarty porz¹dku obrad:

trzecie czytanie projektu ustawy o skut-
kach wygaœniêcia praw rzeczowych na
nieruchomoœciach, które wesz³y w grani-
ce Rzeczypospolitej Polskiej po II Wojnie
Œwiatowej, ujawnieniu w ksiêgach wie-
czystych prawa w³asnoœci Skarbu Pañ-
stwa oraz o zmianie ustawy – Przepisy
wprowadzaj¹ce kodeks cywilny oraz
ustawy o ksiêgach wieczystych i hipotece

Sprawozdanie po³¹czonych komisji: Komi-
sji Ustawodawczej, Komisji Gospodarki
Narodowej oraz Komisji Samorz¹du Tery-
torialnego i Administracji Pañstwowej

senator sprawozdawca
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Podjêcie uchwa³y w sprawie projektu usta-
wy o skutkach wygaœniêcia praw rzeczo-
wych na nieruchomoœciach, które wesz³y
w granice Rzeczypospolitej Polskiej po
II Wojnie Œwiatowej, ujawnieniu w ksiê-
gach wieczystych prawa w³asnoœci Skar-
bu Pañstwa oraz o zmianie ustawy – Prze-
pisy wprowadzaj¹ce kodeks cywilny oraz
ustawy o ksiêgach wieczystych i hipotece
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go w Pary¿u dnia 18 listopada 1974 r., ze
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kacji Traktatu singapurskiego o prawie
znaków towarowych i regulaminu do
Traktatu singapurskiego o prawie zna-
ków towarowych, przyjêtych w Singapu-
rze dnia 27 marca 2006 r.
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Punkt pi¹ty porz¹dku obrad (cd.)
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Podjêcie uchwa³y w sprawie ustawy o zmia-

nie ustawy o informatyzacji dzia³alnoœci
podmiotów realizuj¹cych zadania publi-
czne

Punkt szósty porz¹dku obrad (cd.)
G³osowanie nr 14 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 125
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nie ustawy o podatku od towarów i us³ug
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kacji decyzji Rady nr 2007/436/WE, Eu-
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systemu zasobów w³asnych Wspólnot
Europejskich
Punkt dziewi¹ty porz¹dku obrad (cd.)
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nie ustawy o swobodzie dzia³alnoœci go-
spodarczej oraz o zmianie niektórych in-
nych ustaw

Punkt dziesi¹ty porz¹dku obrad (cd.)
G³osowanie nr 33 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 130
Podjêcie uchwa³y w sprawie ustawy o zmia-

nie ustawy o organizacji rynku mleka
i przetworów mlecznych
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G³osowanie nr 34 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 130
Podjêcie uchwa³y w sprawie ustawy o zmia-

nie ustawy o spo³eczno-zawodowych or-
ganizacjach rolników, ustawy o zwi¹z-
kach zawodowych rolników indywidual-
nych oraz ustawy o izbach rolniczych

Punkt dwunasty porz¹dku obrad (cd.)
G³osowanie nr 35 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 130
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Podjêcie uchwa³y w sprawie ustawy o odpa-

dach wydobywczych
Punkt trzynasty porz¹dku obrad (cd.)
Sprawozdanie po³¹czonych komisji: Komi-

sji Samorz¹du Terytorialnego i Admini-
stracji Pañstwowej, Komisji Obrony Na-
rodowej oraz Komisji Gospodarki Naro-
dowej

senator sprawozdawca
Stanis³aw Jurcewicz .  .  .  .  .  .  .  .  . 132
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G³osowanie nr 49 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 132
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G³osowanie nr 56 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 133
G³osowanie nr 57 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 133
G³osowanie nr 58 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 133
Podjêcie uchwa³y w sprawie ustawy o zmia-

nie ustawy o gospodarowaniu niektórymi
sk³adnikami mienia Skarbu Pañstwa oraz
o Agencji Mienia Wojskowego oraz o zmia-
nie niektórych innych ustaw

Punkt czternasty porz¹dku obrad (cd.)
Przyst¹pienie do trzeciego czytania

projektu ustawy o zmianie ustawy o eme-
ryturach i rentach z Funduszu Ubezpie-
czeñ Spo³ecznych

G³osowanie nr 59 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 134
Podjêcie uchwa³y w sprawie wniesienia do

Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy
o emeryturach i rentach z Funduszu
Ubezpieczeñ Spo³ecznych

Punkt szesnasty porz¹dku obrad (cd.)
G³osowanie nr 60 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 134
G³osowanie nr 61 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 134
G³osowanie nr 62 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 134
G³osowanie nr 63 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 134
Podjêcie uchwa³y w sprawie ustawy o zmia-

nie ustawy o rachunkowoœci
Punkt siedemnasty porz¹dku obrad (cd.)
Przyst¹pienie do trzeciego czytania pro-

jektu uchwa³y w sprawie Sprawozdania
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
z dzia³alnoœci w 2007 r. wraz z Informacj¹
o podstawowych problemach radiofonii
i telewizji w 2007 roku

Sprawozdanie Komisji Kultury i Œrodków
Przekazu

senator sprawozdawca
Barbara Borys-Damiêcka .  .  .  .  .  . 134

Sprawozdanie mniejszoœci komisji
senator sprawozdawca mniejszoœci
Wojciech Skurkiewicz .  .  .  .  .  .  .  . 135

G³osowanie nr 64 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 135
Podjêcie uchwa³y w sprawie Sprawozdania

Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
z dzia³alnoœci w 2007 r. wraz z Informacj¹
o podstawowych problemach radiofonii
i telewizji w 2007 roku

Punkt dwudziesty porz¹dku obrad (cd.)
Sprawozdanie po³¹czonych komisji: Komisji

Gospodarki Narodowej oraz Komisji Sa-
morz¹du Terytorialnego i Administracji
Pañstwowej

senator sprawozdawca
Stanis³aw Bisztyga .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 136

G³osowanie nr 65 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 136
Podjêcie uchwa³y w sprawie ustawy o zmia-

nie ustawy o komercjalizacji i prywatyza-
cji oraz niektórych innych ustaw

Punkt dwudziesty pierwszy porz¹dku obrad
(cd.)

Przyst¹pienie do trzeciego czytania projektu
ustawy o zmianie ustawy o podatku akcy-
zowym

G³osowanie nr 66 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 136
Podjêcie uchwa³y w sprawie wniesienia do

Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy
o podatku akcyzowym oraz ustawy o wy-
robie i rozlewie wyrobów winiarskich, ob-
rocie tymi wyrobami i organizacji rynku
wina

Punkt dwudziesty drugi porz¹dku obrad
(cd.)

Przyst¹pienie do trzeciego czytania projektu
ustawy o zmianie ustawy o wykonywaniu
inicjatywy ustawodawczej przez obywateli

G³osowanie nr 67 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 136
Podjêcie uchwa³y w sprawie wniesienia do

Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy
o wykonywaniu inicjatywy ustawodaw-
czej przez obywateli
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