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1. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach
raz niektórych innych ustaw.

2. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny
oraz niektórych innych ustaw.

3. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o powszechnym
obowi¹zku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o s³u¿bie wojsko-
wej ¿o³nierzy zawodowych.

4. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o s³u¿bie wojskowej
¿o³nierzy zawodowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

5. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o realizacji prawa
do rekompensaty z tytu³u pozostawienia nieruchomoœci poza obecnymi
granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

6. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o jakoœci handlowej
artyku³ów rolno-spo¿ywczych oraz niektórych innych ustaw.

7. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o rejestracji
i ochronie nazw i oznaczeñ produktów rolnych i œrodków spo¿ywczych oraz
o produktach tradycyjnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

8. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o uruchamianiu
œrodków pochodz¹cych z bud¿etu Unii Europejskiej przeznaczonych na fi-
nansowanie wspólnej polityki rolnej oraz o zmianie niektórych innych
ustaw.

9. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o wykonywaniu
dzia³alnoœci gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materia³ami wy-
buchowymi, broni¹, amunicj¹ oraz wyrobami i technologi¹ o przeznaczeniu
wojskowym lub policyjnym oraz ustawy o materia³ach wybuchowych prze-
znaczonych do u¿ytku cywilnego.

10. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Bankowym Fun-
duszu Gwarancyjnym.

11. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o nadaniu nowej nazwy Akademii
Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

12. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Karcie Polaka.

13. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy miêdzy Uni¹
Europejsk¹ a Stanami Zjednoczonymi Ameryki o przetwarzaniu i przeka-
zywaniu przez przewoŸników lotniczych danych dotycz¹cych przelotu pa-
sa¿era (PNR) do Departamentu Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego Stanów
Zjednoczonych (DHS), (Umowa PNR z 2007 r.), sporz¹dzonej w Brukseli
dnia 23 lipca 2007 r. oraz w Waszyngtonie dnia 26 lipca 2007 r.

14. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Uk³adu o Stabilizacji
i Stowarzyszeniu miêdzy Wspólnotami Europejskimi i ich pañstwami
cz³onkowskimi, z jednej strony, a Republik¹ Czarnogóry, z drugiej strony,
sporz¹dzonego w Luksemburgu dnia 15 paŸdziernika 2007 r.

15. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw
Dziecka oraz ustawy o wynagrodzeniu osób zajmuj¹cych kierownicze sta-
nowiska pañstwowe.

16. Informacja Rzecznika Praw Dziecka o dzia³alnoœci za rok 2007 oraz uwagi
o stanie przestrzegania praw dziecka.

Porz¹dek obrad

19. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

w dniach 15 i 16 paŸdziernika 2008 r.



17. Drugie czytanie projektu uchwa³y w sprawie uczczenia 30. rocznicy wybo-
ru kardyna³a Karola Wojty³y na Stolicê Piotrow¹.

18. Drugie czytanie projektu uchwa³y w 180. rocznicê urodzin Ojca Honorata
KoŸmiñskiego.

19. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Protoko³u do Traktatu
Pó³nocnoatlantyckiego o akcesji Republiki Albanii, sporz¹dzonego
w Brukseli dnia 9 lipca 2008 r.*

20. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Protoko³u do Traktatu
Pó³nocnoatlantyckiego o akcesji Republiki Chorwacji, sporz¹dzonego
w Brukseli dnia 9 lipca 2008 r.*

21. Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postêpowania
cywilnego.

22. Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postêpowania
cywilnego.

23. Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji, ustawy o S³u¿-
bie Celnej i ustawy o Agencji Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego oraz Agencji
Wywiadu.

24. Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodo-
wej i spo³ecznej oraz zatrudnianiu osób niepe³nosprawnych oraz o zmianie
niektórych innych ustaw.

25. Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o uznaniu za niewa¿ne
orzeczeñ wydanych wobec osób represjonowanych za dzia³alnoœæ na rzecz
niepodleg³ego bytu Pañstwa Polskiego.

26. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji,
restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiêbiorstwa pañstwowego „Polskie
Koleje Pañstwowe” oraz ustawy o transporcie kolejowym.

27. Trzecieczytanieprojektuustawyozmianieustawy–Prawooruchudrogowym.

28. Trzecie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogo-
wym oraz ustawy o transporcie drogowym.

29. Zmiany w sk³adzie komisji senackich.

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

Obecni senatorowie: wed³ug za³¹czonej do protoko³u listy obecnoœci.

Obecni goœcie i przedstawiciele urzêdów:

Nuncjusz apostolski w Polsce – arcybiskup Józef Kowalczyk

Biskup Antoni Dydycz OFM Cap.

Biskup Andrzej Dziuba

G³ówny Inspektorat Jakoœci Handlowej
Artyku³ów Rolno-Spo¿ywczych – g³ówny inspektor Monika Rzepecka

Biuro Generalnego Inspektora
Ochrony Danych Osobowych – zastêpca generalnegoinspektora Andrzej Lewiñski

Rzecznik Praw Dziecka – Marek Michalak



Ministerstwo Finansów – podsekretarz stanu Ludwik Kotecki

Ministerstwo Gospodarki – podsekretarz stanu Gra¿yna Henclewska

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

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego – podsekretarz stanu Gra¿yna Prawelska-Skrzypek

Ministerstwo Obrony Narodowej – sekretarz stanu Czes³aw Pi¹tas

Ministerstwo Pracy i Polityki Spo³ecznej – sekretarz stanu, pe³nomocnik rz¹du ds. osób
niepe³nosprawnych Jaros³aw Duda

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi – podsekretarz stanu Artur £awniczak

Ministerstwo Skarbu Pañstwa – podsekretarz stanu Krzysztof £aszkiewicz

Ministerstwo Sprawiedliwoœci – podsekretarz stanu Zbigniew Wrona

Ministerstwo Spraw Wewnêtrznych
i Administracji – podsekretarz stanu Adam Rapacki

– podsekretarz stanu Piotr Stachañczyk

Ministerstwo Spraw Zagranicznych – podsekretarz stanu Jan Borkowski
– podsekretarz stanu Przemys³aw Grudziñski

* Zgodnie z art. 123 ust. 1 Konstytucji RP Rada Ministrów okreœli³a projekt ustawy jako projekt pilny.



(Pocz¹tek posiedzenia o godzinie 11 minut 04)

(Posiedzeniu przewodnicz¹ marsza³ek Bogdan
Borusewicz oraz wicemarsza³kowie Krystyna Bo-
chenek i Zbigniew Romaszewski)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Otwieram dziewiêtnaste posiedzenie Senatu

Rzeczypospolitej Polskiej.
(Marsza³ek trzykrotnie uderza lask¹ mar-

sza³kowsk¹)
Na sekretarzy posiedzenia wyznaczam senato-

ra Andrzeja Szewiñskiego oraz senatora Walde-
mara Kraskê. Listê mówców prowadziæ bêdzie se-
nator Waldemar Kraska.

Proszê senatorów sekretarzy o zajêcie miejsc
przy stole prezydialnym.

Informujê, ¿e Sejm na dwudziestym trzecim
posiedzeniu w dniu 3 paŸdziernika 2008 r. przyj¹³
wszystkie poprawki Senatu do ustawy o zmianie
ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej, do ustawy
o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz nie-
których innych ustaw, do ustawy o zmianie usta-
wy o kulturze fizycznej. Sejm przyj¹³ wiêkszoœæ
poprawek Senatu do ustawy o zmianie ustawy
o ewidencji ludnoœci i dowodach osobistych oraz
niektórych innych ustaw, do ustawy o udostêp-
nianiu informacji o œrodowisku i jego ochronie,
udziale spo³eczeñstwa w ochronie œrodowiska
oraz o ocenach oddzia³ywania na œrodowisko.
Przyj¹³ czêœæ poprawek Senatu do ustawy o zmia-
nie ustawy o ochronie granicy pañstwowej oraz
niektórych innych ustaw.

Wobec niewniesienia zastrze¿eñ do protoko-
³ów szesnastego i siedemnastego posiedzenia
stwierdzam, ¿e protoko³y tych posiedzeñ zosta³y
przyjête.

Wysoki Senacie, informujê, ¿e w dniu 4 czer-
wca 2008 r. prezes Rady Ministrów, zgodnie
z art. 104 ust. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r.
– Prawo o ruchu drogowym, przekaza³ Senatowi
sprawozdanie „Stan bezpieczeñstwa ruchu dro-
gowego oraz dzia³ania realizowane w tym zakresie
w 2007 roku” Jest ono zawarte w druku nr 156.
W dniu 6 czerwca 2008 r. marsza³ek Senatu skie-
rowa³ to sprawozdanie do rozpatrzenia przez Ko-
misjê Gospodarki Narodowej, Komisjê Samo-

rz¹du Terytorialnego i Administracji Pañstwowej
oraz Komisjê Praw Cz³owieka i Praworz¹dnoœci.
Informujê, ¿e komisje na wspólnym posiedzeniu
w dniu 8 paŸdziernika 2008 r. zapozna³y siê ze
sprawozdaniem, nie wnios³y do niego uwag i poin-
formowa³y o tym marsza³ka Senatu.

Dorêczony pañstwu senatorom projekt po-
rz¹dku obrad dziewiêtnastego posiedzenia obej-
muje:

1. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o raty-
fikacji Protoko³u do Traktatu Pó³nocnoatlantyc-
kiego o akcesji Republiki Albanii, sporz¹dzonego
w Brukseli dnia 9 lipca 2008 r.

2. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o raty-
fikacji Protoko³u do Traktatu Pó³nocnoatlantyc-
kiego o akcesji Republiki Chorwacji, sporz¹dzo-
nego w Brukseli dnia 9 lipca 2008 r.

3. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektó-
rych innych ustaw.

4. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o komercjalizacji, restruktury-
zacji i prywatyzacji przedsiêbiorstwa pañstwowe-
go „Polskie Koleje Pañstwowe” oraz ustawy
o transporcie kolejowym.

5. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych
innych ustaw.

6. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o powszechnym obowi¹zku ob-
rony Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o s³u¿-
bie wojskowej ¿o³nierzy zawodowych.

7. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o s³u¿bie wojskowej ¿o³nierzy
zawodowych oraz o zmianie niektórych innych
ustaw.

8. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o realizacji prawa do rekompen-
saty z tytu³u pozostawienia nieruchomoœci poza
obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

9. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o jakoœci handlowej artyku³ów
rolno-spo¿ywczych oraz niektórych innych
ustaw.

10. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o rejestracji i ochronie nazw



i oznaczeñ produktów rolnych i œrodków spo¿yw-
czych oraz o produktach tradycyjnych oraz
o zmianie niektórych innych ustaw.

11. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o wykonywaniu dzia³alnoœci
gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu
materia³ami wybuchowymi, broni¹, amunicj¹
oraz wyrobami i technologi¹ o przeznaczeniu
wojskowym lub policyjnym oraz ustawy o mate-
ria³ach wybuchowych przeznaczonych do u¿yt-
ku cywilnego.

12. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwa-
rancyjnym.

13. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o na-
daniu nowej nazwy Akademii Pedagogicznej im.
Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

14. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o Karcie Polaka.

15. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ra-
tyfikacji Umowy miêdzy Uni¹ Europejsk¹ a Sta-
nami Zjednoczonymi Ameryki o przetwarzaniu
i przekazywaniu przez przewoŸników lotniczych
danych dotycz¹cych przelotu pasa¿era (PNR) do
Departamentu Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego
Stanów Zjednoczonych (DHS), (Umowa PNR
z 2007 r.), sporz¹dzonej w Brukseli dnia 23 lipca
2007 r. oraz w Waszyngtonie dnia 26 lipca
2007 r.

16. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ra-
tyfikacji Uk³adu o Stabilizacji i Stowarzyszeniu
miêdzy Wspólnotami Europejskimi i ich pañstwa-
mi cz³onkowskimi, z jednej strony, a Republik¹
Czarnogóry, z drugiej strony, sporz¹dzonego
w Luksemburgu dnia 15 paŸdziernika 2007 r.

17. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka oraz
ustawy o wynagrodzeniu osób zajmuj¹cych kiero-
wnicze stanowiska pañstwowe.

18. Informacja Rzecznika Praw Dziecka o dzia-
³alnoœci za rok 2007 oraz uwagi o stanie prze-
strzegania praw dziecka.

19. Drugie czytanie projektu uchwa³y w 180.
rocznicê urodzin Ojca Honorata KoŸmiñskiego.

20. Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie
ustawy – Kodeks postêpowania cywilnego.

21. Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie
ustawy – Kodeks postêpowania cywilnego.

22. Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie
ustawy o Policji, ustawy o S³u¿bie Celnej i ustawy
o Agencji Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego oraz
Agencji Wywiadu.

23. Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie
ustawy o rehabilitacji zawodowej i spo³ecznej oraz
zatrudnianiu osób niepe³nosprawnych oraz
o zmianie niektórych innych ustaw.

24. Trzecie czytanie projektu ustawy o zmianie
ustawy – Prawo o ruchu drogowym.

25. Trzecie czytanie projektu ustawy o zmianie
ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy
o transporcie drogowym.

Przypominam, ¿e projekty ustaw, które maj¹
byæ omawiane w punkcie pierwszym oraz w pun-
kcie drugim porz¹dku obrad zosta³y wniesione
przez Radê Ministrów jako projekty pilne. W tym
przypadku nie ma zastosowania termin okreœlo-
ny w art. 34 ust. 2 Regulaminu Senatu.

Proponujê rozpatrzenie punktów pi¹tego,
czternastego, piêtnastego, szesnastego oraz dzie-
wiêtnastego projektu porz¹dku obrad, pomimo ¿e
sprawozdania komisji zosta³y dostarczone w ter-
minie póŸniejszym ni¿ okreœlony w art. 34 ust. 2
Regulaminu Senatu.

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

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

Wysoki Senacie, proponujê uzupe³nienie po-
rz¹dku obrad o punkty: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o uruchamia-
niu œrodków pochodz¹cych z bud¿etu Unii Euro-
pejskiej przeznaczonych na finansowanie wspól-
nej polityki rolnej oraz o zmianie niektórych in-
nych ustaw – i rozpatrzenie go jako punktu dzie-
wi¹tego; drugie czytanie projektu ustawy o zmia-
nie ustawy o uznaniu za niewa¿ne orzeczeñ wyda-
nych wobec osób represjonowanych za dzia³alnoœæ
na rzecz niepodleg³ego bytu Pañstwa Polskiego –
i rozpatrzenie go jako punktu dwudziestego pi¹te-
go; zmiany w sk³adzie komisji senackich – i rozpa-
trzenie go jako punktu dwudziestego ósmego.

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

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

Wysoki Senacie, proponujê rozpatrzenie
dwóch punktów dotycz¹cych pilnych ratyfikacji,
czyli punktów pierwszego i drugiego porz¹dku ob-
rad, odpowiednio jako punktów dziewiêtnastego
i dwudziestego. Punkty te rozpatrzymy w dniu ju-
trzejszym po rozpatrzeniu uchwa³ okolicznoœcio-
wych. Ponadto proponujê przeprowadzenie ³¹cz-
nej debaty nad tymi dwoma punktami dotycz¹cy-
mi ratyfikacji.

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

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

Czy ktoœ z pañstwa senatorów pragnie zabraæ
g³os w sprawie przedstawionego porz¹dku obrad?

Pan senator Karczewski.

Senator Stanis³aw Karczewski:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
W imieniu klubu Prawo i Sprawiedliwoœæ bar-

dzo prosi³bym pana marsza³ka i Wysoki Senat

19. posiedzenie Senatu w dniu 15 paŸdziernika 2008 r.
6 Wnioski w sprawie porz¹dku obrad Senatu

(marsza³ek B. Borusewicz)



o przesuniêcie rozpatrywania punktu czwartego:
stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie
ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i pry-
watyzacji przedsiêbiorstwa pañstwowego „Pol-
skie Koleje Pañstwowe” oraz ustawy o transporcie
kolejowym, na dzieñ jutrzejszy, o rozpatrzenie go
jako punktu ostatniego. Prosi³bym pana mar-
sza³ka o to, aby komisja jeszcze raz rozpatrzy³a tê
sprawê, poniewa¿ podczas posiedzenia komisji
reasumpcja g³osowania nad jedn¹ z poprawek by-
³a przeprowadzona w sposób nieregulaminowy.
W zwi¹zku z tym bardzo proszê pana marsza³ka,
aby ten punkt przesun¹æ tak, ¿eby to by³ punkt
ostatni w dniu jutrzejszym, i aby wczeœniej odby³o
siê posiedzenie komisji, która jeszcze raz zajê³aby
siê stanowiskiem w sprawie tej ustawy. Dziêkujê
bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Czy s¹ jeszcze jakieœ wnioski dotycz¹ce porz¹d-

ku? Nie ma.
Czy jest sprzeciw wobec tego wniosku? Nie ma.
(Senator Stanis³aw Kogut: Zmieniamy kolej-

noœæ?)
Tak, Panie Senatorze, przesuwamy go na jutro.

Przesuwamy go na jutro i bêdziemy wyjaœniaæ tê
sytuacjê.

(G³os z sali: A komisja?)
(G³os z sali: Komisja nie mo¿e siê zebraæ.)
Ja rozumiem, ¿e jest towniosekoprzesuniêcie…
(G³os z sali: O zmianê kolejnoœci.)
…a kolejne posiedzenie komisji to jest osobna

sprawa. Zmieniamy kolejnoœæ i na to mogê siê
zgodziæ.

Czy s¹ jeszcze jakieœ wnioski? Nie ma.
W zwi¹zku z tym stwierdzam, ¿e Senat za-

twierdzi³ porz¹dek obrad dziewiêtnastego posie-
dzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej siódmej
kadencji.

Wysoki Senacie, informujê, ¿e w dniu jutrzej-
szym o godzinie 8.45 nast¹pi uroczyste otwarcie
wystawy poœwiêconej ojcu Honoratowi KoŸmiñ-
skiemu. O godzinie 9.00 przyst¹pimy do rozpa-
trzenia punktu osiemnastego dotycz¹cego pro-
jektu uchwa³y poœwiêconej temu wybitnemu za-
konnikowi. Bezpoœrednio po rozpatrzeniu tego
punktu przeprowadzimy g³osowanie.

Informujê, ¿e nad pozosta³ymi… przepraszam.
Bêdziemy tak¿e g³osowali po rozpatrzeniu pun-
któw o ratyfikacji…

Informujê, ¿e g³osowania nad pozosta³ymi
punktami zostan¹ przeprowadzone pod koniec
posiedzenia Senatu.

Wysoka Izbo, pragnê poinformowaæ, ¿e grupa
senatorów z³o¿y³a projekt uchwa³y w sprawie
uczczenia 30. rocznicy wyboru Kardyna³a Karola
Wojty³y na Stolicê Piotrow¹. W przypadku przygo-

towania sprawozdania przez komisjê porz¹dek
obrad zostanie uzupe³niony o drugie czytanie tego
projektu i bêdzie to punkt pierwszy w dniu jutrzej-
szym, a potem bêdzie uchwa³a…

(G³os z sali: Pierwszy bêdzie o ojcu KoŸmiñ-
skim, a potem…)

(Rozmowy na sali)
Podj¹³em decyzjê, proszê ju¿ nie dyskutowaæ.
Proszê bardzo, pan senator Ryszka.

Senator Czes³aw Ryszka:
Dziêkujê.
Panie Marsza³ku, mam takie pytanie, proœbê.

Marsza³ek Sejmu Bronis³aw Komorowski zgodzi³
siê i jutro o 8.00 rano w koœciele Œwiêtego Alek-
sandra jest msza œwiêta dla pos³ów i senatorów
z okazji trzydziestej rocznicy pontyfikatu. Gdyby
wiêc mo¿na by³o przesun¹æ o kilkanaœcie minut
otwarcie wystawy, bo nie zd¹¿ymy wróciæ na
8.45… Msza œwiêta jest o godzinie 8.00.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Panie Senatorze, wystawa zosta³a zapowiedzia-

na, goœcie zostali zaproszeni. Niestety, nie mogê
ju¿ podj¹æ takiej decyzji i przesun¹æ tego.

(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk: Ale
o kwadrans mo¿na…)

Sytuacja jest taka, ¿e nie mogê tego zmieniæ.
W tej kwestii nie dopuszczam do dyskusji.

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
pierwszego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o cudzoziem-
cach oraz niektórych innych ustaw.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 249,
a sprawozdania komisji w drukach nr 249A
i 249B.

Proszê sprawozdawcê Komisji Praw Cz³owieka
i Praworz¹dnoœci, pana marsza³ka Zbigniewa Ro-
maszewskiego, o przedstawienie sprawozdania
komisji.

(Rozmowy na sali)
Proszê o spokój.
Proszê bardzo, Panie Marsza³ku.

Senator Zbigniew Romaszewski:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Ustawa o zmianie ustawy o cudzoziemcach

oraz niektórych innych ustaw to du¿a ustawa do-
stosowawcza. Ustawa ta ma dwadzieœcia trzy ar-
tyku³y, nowelizuje szesnaœcie ustaw i, jak widaæ,
ma szeœædziesi¹t trzy strony. Podstawowa usta-
wa, ustawa o cudzoziemcach, nowelizowana jest
w a¿ szeœædziesiêciu oœmiu punktach. Proszê
pañstwa, od razu pojawia siê tu podstawowa kwe-
stia, to znaczy, kwestia trudnoœci w referowaniu
takiej ustawy, w przedstawianiu takiej ustawy ze
wzglêdu na jej rozleg³oœæ i pewien nowy forma-
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lizm, formalizm, ¿e tak powiem, rozporz¹dzeñ
i decyzji Komisji Europejskiej. Od razu s¹ tutaj
problemy z referowaniem tego. Wysoka Izbo!
Mówienie o wszystkich niuansach tej ustawy jest
w tej sytuacji po prostu, zwyczajnie niemo¿liwe.
Ja mogê tylko stwierdziæ jedno: otó¿ ustawa ta
by³a przedmiotem dosyæ g³êbokich rozwa¿añ na
posiedzeniu Komisji Praw Cz³owieka i Prawo-
rz¹dnoœci.

Zaczynaj¹c omawianie tych spraw od koñca,
chcia³bym powiedzieæ, ¿e Komisja Praw Cz³owie-
ka i Praworz¹dnoœci wnios³a siedem poprawek
i zaakceptowa³a przed³o¿on¹ ustawê. Wiêkszoœæ
poprawek mia³a w du¿ej mierze charakter formal-
ny. Myœlê równie¿, przygl¹daj¹c siê tej ustawie, ¿e
w gruncie rzeczy jej ustalenia nie odbiegaj¹ w ja-
kiœ rewolucyjny sposób od ustaleñ ustawy z roku
2006, ustawy o cudzoziemcach, ró¿ni siê jedynie
pewnym formalizmem, nawi¹zaniem do pewnych
okreœleñ. To jest g³ówna kwestia. G³ówne proble-
my tej ustawy to problemy dostosowawcze.

Ustawa ta obejmuje nowelizacjê ustawy o cu-
dzoziemcach, a w zwi¹zku z tym obejmuje rów-
nie¿ nowelizacje ustaw o nabywaniu nierucho-
moœci, o cmentarzach i chowaniu zmar³ych,
o funkcjach konsulów Rzeczypospolitej, o ochro-
nie granicy pañstwowej, o uprawnieniach Stra¿y
Granicznej.

I tu rzeczywiœcie mamy do czynienia z czymœ
nowym, mianowicie uprawnienia Stra¿y Grani-
cznej zostaj¹ rozszerzone o mo¿liwoœæ prowadze-
nia wywiadów, jakby to powiedzieæ, œrodowisko-
wych, dotycz¹cych osób, które zamieszkuj¹ na
terenie Polski, a s¹ cudzoziemcami, ustalania
miejsca pobytu ich rodzin, a tak¿e, w szczegól-
nych wypadkach, o mo¿liwoœæ obejrzenia lokali,
które te osoby zajmuj¹; oczywiœcie odbywa siê to
poza por¹ nocn¹. Takie wejœcie do lokalu cudzo-
ziemca i zbadanie istniej¹cego stanu, tego, czy
on tam rzeczywiœcie mieszka, czy nie mieszka,
czy mieszka sam, czy jest ich piêædziesiêciu, to
rzecz, powiedzia³bym, dosyæ naturalna. Roz-
wi¹zane jest to w ten sposób, ¿e w³aœnie, po pier-
wsze, wykluczona jest pora nocna, a po drugie,
cudzoziemiec musi wyraziæ na to zgodê. Brak
zgody powoduje, ¿e stra¿ odnotowuje to jako nie-
potwierdzenie informacji, które zosta³y przez te-
go cudzoziemca z³o¿one.

Dalej mamy znowelizowane: ustawê o repatria-
cji, prawo o postêpowaniu przed s¹dami admini-
stracyjnymi, ustawê o udzielaniu cudzoziemcom
ochrony – a to bardzo wa¿na ustawa, bardzo istot-
na – ustawê o pomocy spo³ecznej, o promocji za-
trudnienia, o swobodzie dzia³alnoœci gospodar-
czej, o œwiadczeniach opieki zdrowotnej, o wjeŸ-
dzie i wyjeŸdzie na terytorium Rzeczypospolitej
obywateli Unii Europejskiej, o op³acie skarbowej
i o udziale w systemie informatycznej Schengen.

To s¹ wszystkie ustawy, które podlegaj¹ noweli-
zacji omawian¹ przeze mnie ustaw¹.

Dostosowanie dotyczy w pierwszym rzêdzie
wdro¿enia dyrektywy 2001/40 Wspólnoty Euro-
pejskiej, to znaczy, uznawania wzajemnych de-
cyzji o wydaleniu obywateli pañstw trzecich oraz
decyzji Rady z 23 lutego 2004 r.; chodzi o rekom-
pensaty zwi¹zane z dysproporcjami finansowymi
przy realizacji wydalenia cudzoziemca. Obejmuje
równie¿ realizacjê rozporz¹dzenia 1931/2006
Parlamentu Europejskiego i Rady Europy
z 20 grudnia 2006 r. o ma³ym ruchu granicznym
na zewnêtrznych l¹dowych granicach pañstw
cz³onkowskich. To bardzo wa¿na ustawa, która
w tej chwili jest wdra¿ana. Jest ca³y rozdzia³ po-
œwiêcony w³aœnie temu problemowi. Có¿, mo¿na
powiedzieæ, ¿e prace przeprowadzone nad ustaw¹
w³aœciwie prowadz¹ do pewnej systematyzacji tej
ustawy. Tak skonstruowana ustawa niew¹tpliwie
jest spójna i nie budzi istotnych w¹tpliwoœci, je-
dnak na koñcu mojego wyst¹pienia pozwolê so-
bie, ¿e tak powiem, pryncypialnie ponarzekaæ na
ustawê. Ale to jest zupe³nie osobna sprawa.

Co zosta³o uregulowane w ustawie? Przede
wszystkim ma³y ruch graniczny. A wiêc chodzi
o wprowadzenie tego pojêcia i uregulowañ, które
tym rz¹dz¹, o warunki wjazdu, uzasadnienie celu
i warunków. To s¹ rzeczy, które w³aœciwie ju¿ by-
³y, tylko s¹ powtórzone zgodnie z terminologi¹
u¿ywan¹ w rozporz¹dzeniach czy dyrektywach
Unii Europejskiej. Precyzowany jest sposób uzys-
kiwania wizy krajowej, sprecyzowany jest sposób
uzyskiwania wizy pobytowej jednolitej, a tak¿e to,
w jaki sposób mo¿na uzyskiwaæ zezwolenie na
osiedlenie czy te¿ zamieszkanie na czas oznaczo-
ny b¹dŸ te¿ status rezydenta Unii Europejskiej. Te
problemy s¹ regulowane. Osobny rozdzia³ jest po-
œwiêcony w³aœnie problemom wydalenia cudzo-
ziemców, którzy z ró¿nych powodów, uwzglêdnio-
nych w ustawodawstwie Schengen, nie powinni
przebywaæ na terenie kraju. Szeroko uwzglêdnio-
ne s¹ interesy pañstwa polskiego, interesy bez-
pieczeñstwa. Tak ¿e w zasadzie tutaj nie mo¿na
mieæ zastrze¿eñ co do ustawy. Trzeba przyznaæ, ¿e
ustawa by³a przygotowana bardzo starannie. Mu-
szê powiedzieæ, ¿e sposób konsultowania ustawy,
a tak¿e, na przyk³ad, oszacowania kosztów reali-
zacji ustawy przynosz¹ zaszczyt instytucji, która
to przygotowywa³a. To jest jeden z lepiej przygoto-
wanych projektów, co nie oznacza, ¿e ja z tej usta-
wy jestem zadowolony.

Otó¿, proszê pañstwa, sprawa wygl¹da w spo-
sób nastêpuj¹cy – i to trzeba sobie w sposób jasny
powiedzieæ – ¿e je¿eli chodzi o ustawê o cudzo-
ziemcach, to pocz¹wszy od naszej ustawy, któr¹
przyjmowaliœmy chyba w 1992 r., obserwujemy
gwa³towny regres praw cz³owieka. Ten regres w tej
chwili jest, powiedzia³bym, wprost proporcjonal-
ny do werbalnie okazywanego przywi¹zania do
praw cz³owieka. W tej chwili wszyscy mówi¹
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o nich bez ¿adnego opamiêtania, wszyscy siê po-
wo³uj¹ na prawa cz³owieka, natomiast realne pra-
wa, tak jak my je rozumieliœmy w³aœnie w 1992 r.
w oparciu o Powszechn¹ Deklaracjê Praw Cz³o-
wieka, s¹ coraz bardziej ograniczane. No có¿, oka-
za³o siê, ¿e znaleŸliœmy siê w œwiecie bogatych,
w œwiecie, który natychmiast grodzi siê murem,
aby nie dopuœciæ tych, którzy chcieliby siê tutaj
dorwaæ i przerwaæ nasz¹ szczêœliwoœæ. Ta ustawa
z 1992 r. to by³a jednak, mimo wszystko, usta-
wa… Ona chyba jeszcze wczeœniej by³a przyjmo-
wana? W ka¿dym razie ustawodawstwo by³o tego
rodzaju, ¿e premier Mazowiecki by³ jednak w sta-
nie œci¹gn¹æ z Boœni kilkuset, je¿eli nie parê tysiê-
cy uchodŸców, i to siê odby³o w ci¹gu, powie-
dzia³bym, paru dni, mo¿e maksimum dwóch ty-
godni. Za pomoc¹ tej ustawy tego by siê zrobiæ nie
da³o, po prostu, zwyczajnie by siê nie da³o. I taka
jest, proszê pañstwa, prawda.

Inna prawda dotyczy kwestii poziomu legisla-
cyjnego. Z ¿alem konstatujê jedn¹ rzecz: ustawy,
nowelizacje, które przyjmujemy, s¹ po prostu co-
raz gorsze. Jeszcze ustawa z roku 2006 nadawa-
³a siê do przeczytania; przeciêtny cz³owiek mniej
wiêcej wiedzia³, o co chodzi. Muszê powiedzieæ,
¿e nowa ustawa, przyjmuj¹ca, powiedzia³bym,
europejski styl legislacji, w³aœciwie nawet dla
mnie, dosyæ doœwiadczonego parlamentarzysty,
jest niezwykle trudna do zrozumienia. Przede
wszystkim chodzi o ob³êdny pomys³ unijny, ¿e
mo¿na w ka¿dym artykule odsy³aæ do kolejnych
dwóch, trzech artyku³ów – i koniec, w tym mo-
mencie rozumienie siê koñczy – czy do innych
ustaw. Jest to styl, który króluje równie¿ w trak-
tacie reformuj¹cym, który króluje równie¿ w by-
³ej konstytucji. Muszê powiedzieæ, patrz¹c z pun-
ktu widzenia polskich doœwiadczeñ legislacyj-
nych, ¿e to jest po prostu nie dla ludzi. Nawet
prawnicy chyba przestan¹ za chwilê dawaæ sobie
z tym radê, a zwyczajni ludzie s¹ wobec tego po
prostu bezradni. I to jest, proszê pañstwa, dosyæ
pesymistyczny wniosek, bo my tych ustaw bê-
dziemy mieli t³umy, a te ustawy s¹ po prostu co-
raz gorsze.

Czêœæ winy za to ponosi system t³umaczeñ z jê-
zyków obcych. Ja tê kwestiê podnoszê ju¿ jakieœ
szeœæ lat. Po prostu te t³umaczenia s¹ robione
przez ludzi, którzy byæ mo¿e znaj¹ jêzyk, nato-
miast zupe³nie sobie nie radz¹ ze œcis³¹ termino-
logi¹ prawn¹. Praktycznie przy ka¿dej ustawie
okazuje siê, ¿e u¿yta terminologia jest po prostu
dowolna, taka, jak w jêzyku potocznym, zgodna
z tym, co t³umacz zrozumia³, bez uwzglêdniania
tego, ¿e w kodeksie karnym coœ siê nazywa tak,
w kodeksie postêpowania karnego czy w kodeksie
cywilnym tak, itd., itd. St¹d te terminologiczne
ró¿nice, które powoduj¹ ogromne trudnoœci
i utrudniaj¹ pisanie ustaw.

Je¿eli chodzi o szczegó³owe kwestie, to w¹tpli-
woœci budzi³ na przyk³ad art. 24f. To ju¿ tak zosta-
³o, nie wnosiliœmy poprawki, ale muszê o tym po-
wiedzieæ. Art. 24f powiada, ¿e cudzoziemiec ubie-
gaj¹cy siê o wydanie zezwolenia na przekraczanie
granicy w ramach ma³ego ruchu granicznego
sk³ada na formularzu wniosek i przedstawia
w nim powody czêstego przekraczania granicy
w ramach ma³ego ruchu granicznego oraz do³¹cza
to, œmo i owo, tak¿e dokumenty potwierdzaj¹ce
powody czêstego przekraczania granicy. Proszê
pañstwa, albo siê decydujemy na to, a¿eby by³
ruch przygraniczny, albo siê nie decydujemy.
W 99% ruch przygraniczny powodowany jest tym,
¿e coœ po drugiej stronie granicy jest tañsze lub
lepsze, ale czy to jest powód? Po co sk³aniaæ ludzi,
¿eby wymyœlali jakieœ cuda-niewidy? Tak siê inte-
growa³a Francja i Niemcy; ludzie jechali, robili za-
kupy, ci benzynê, ci wino; tak to wygl¹da³o. Jest
to proces zupe³nie normalny. A wiêc, je¿eli decy-
dujemy siê na ruch przygraniczny, to po co ludzi
zmuszaæ do k³amstwa? Jak teraz jest z dokumen-
tami potwierdzaj¹cymi powody czêstego przekra-
czania granicy? Jak udowadniaæ, ¿e ktoœ ma na-
rzeczon¹ po drugiej stronie? Myœlê, ¿e tutaj po
prostu europejska biurokracja wziê³a górê nad
zdrowym rozs¹dkiem.

Inna kwestia, która równie¿ by³a przedmiotem
dyskusji, to kwestia art. 24h – powiada on, ¿e de-
cyzja konsula w sprawie wydania lub cofniêcia ze-
zwolenia na przekraczanie granicy w ramach ma-
³ego ruchu granicznego jest ostateczna – a tak¿e
art. 36, zgodnie z którym o ostatecznym wydaniu
wizy decyduje konsul i decyzja konsula jest osta-
teczna. Chodzi tak¿e o nowelizacjê k.p.a., która
nie poddaje tego dalszemu postêpowaniu. Proszê
pañstwa, tutaj mamy, ¿e tak powiem, mieszane
uczucia, bo z jednej strony z przykroœci¹ trzeba
przypomnieæ doœwiadczenia dotycz¹ce konsula
na Bliskim Wschodzie, który ostatnio stawa³
przed s¹dem w sprawie korupcyjnej. W przypad-
ku takich decyzji, szczególnie wówczas, je¿eli na
przyk³ad mamy badaæ w ma³ym ruchu granicz-
nym powody czêstego przekraczania granicy i nie
precyzujemy, o co chodzi, to jest to po prostu
przepis, powiedzia³bym, stworzony do korupcji,
niewielkiej, ale jednak, po prostu mo¿na to tak
zorganizowaæ… I jak tego pilnowaæ? Wydawa³oby
siê, ¿e nale¿a³oby to obj¹æ jak¹œ form¹ kontroli,
daæ jak¹œ formê odwo³ania. Z drugiej strony mo¿-
na byæ zupe³nie pewnym, ¿e wszystkie osoby, któ-
rym siê odmówi, oczywiœcie siê odwo³aj¹; do in-
stytucji odwo³awczej wp³ynie kilkanaœcie tysiêcy
wniosków i to wszystko bêdzie jeszcze raz rozpa-
trywane. Innego pomys³u na rozwi¹zanie tego
chwilowo nie mieliœmy. Mo¿e nale¿a³oby nad tym
pomyœleæ i na przyk³ad ustaliæ, ¿eby to odwo³anie
coœ kosztowa³o, mo¿e na przyk³ad w taki sposób
to odwo³anie stworzyæ? Ale to rozwi¹zanie uprzy-
wilejowuje ludzi zamo¿nych. Kwestia jest oczywi-

19. posiedzenie Senatu w dniu 15 paŸdziernika 2008 r.
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw 9

(senator Z. Romaszewski)



œcie dyskusyjna. To nie jest dobrze rozwi¹zany
problem, ale tego problemu nie rozwi¹zaliœmy ró-
wnie¿ w czasie posiedzenia komisji.

Je¿eli chodzi o wnoszone poprawki, to w wiêk-
szoœci by³y one przyjête jednog³oœnie, zyska³y ak-
ceptacjê rz¹du. Mia³y one czêsto charakter for-
malny, charakter legislacyjny, ewentualnie
uœciœlaj¹cy. Jest tak na przyk³ad w art. 1
pkcie 11, gdzie chodzi o zapis, ¿e siê przedstawia
na granicy œrodki. My tutaj dodaliœmy: albo doku-
ment potwierdzaj¹cy mo¿liwoœæ uzyskania takich
œrodków zgodnie z prawem. Jeœli na przyk³ad ktoœ
od razu ma jakieœ zaœwiadczenie, jak¹œ umowê
dotycz¹c¹ zatrudnienia czy coœ podobnego, to nie
musi mieæ koniecznie pieniêdzy na pobyt.

Odbiega od tego poprawka siódma, dotycz¹ca
pktu 30, w którym mówi siê o mo¿liwoœci ubiega-
nia siê o prawo do osiedlenia siê. Prawo do osied-
lenia siê przys³ugiwa³o dotychczas po dziesiêciu
latach osobom, które korzysta³y z prawa do tak
zwanego pobytu tolerowanego, a po piêciu latach
osobom, które na terenie Polski uzyska³y status
uchodŸcy; mog³y wtedy ubiegaæ siê o mo¿liwoœæ
osiedlenia siê w Polsce. W tej chwili wprowadzono
dotycz¹c¹ tego poprawkê w pkcie 30. Dot¹d pra-
wo osiedlenia mog³y uzyskaæ osoby spe³niaj¹ce
warunki art. 97 ust. 1 pkt 1 lub pkt 1a lub ust. 2,
a teraz zosta³ pominiêty ten zapis, czyli ci wszyscy
z prawem do pobytu tolerowanego nie mogliby
z tego korzystaæ. O co tu chodzi? Tu chodzi o to, ¿e
jest czêœæ osób, które korzystaj¹ z pobytu tolero-
wanego ze wzglêdu na to, ¿e nie mo¿na ich po pro-
stu wydaliæ. Na przyk³ad nie jest ustalona to¿sa-
moœæ, w³adze nie odpowiadaj¹ itd., itd. i sprawa
siê ci¹gnie. Niemniej jednak osoby te na terenie
Polski przebywaj¹ de facto nielegalnie i tylko ze
wzglêdu na trwaj¹c¹ procedurê, która nie pozwa-
la podj¹æ decyzji, uzyskuj¹ pobyt tolerowany.

Myœmy wnieœli poprawkê, ¿eby jednak wszyst-
kie osoby, które uzyska³y pobyt tolerowany, mog-
³y wnosiæ o mo¿liwoœæ osiedlenia siê na teryto-
rium Polski. Wychodziliœmy z za³o¿enia, ¿e nawet
przebywanie nielegalne przez lat dziesiêæ… Tu
musimy sobie zdaæ sprawê, ¿e ¿ycie cz³owieka jest
skoñczone i jednak jak siê ¿yje dziesiêæ lat
w pe³nej niepewnoœci, gdzie bêdzie sie ¿yæ jutro
i pojutrze, to ju¿ jest okres zupe³nie dostateczny.
Nawet w stosunku do wystêpków po dziesiêciu la-
tach nastêpuje przedawnienie, a mamy tu ewen-
tualnie do czynienia z wystêpkiem. St¹d objêliœ-
my wszystkie osoby korzystaj¹ce z pobytu tolero-
wanego mo¿liwoœci¹ ubiegania siê po dziesiêciu
latach o osiedlenie siê.

Proszê pañstwa, to mo¿e dotyczyæ kilku przy-
padków. Na ogó³ te osoby s¹ zobowi¹zane stawiaæ
siê co pewien czas w urzêdach administracji pañ-
stwowej i meldowaæ, gdzie s¹ i co robi¹, tak ¿e
w ka¿dej chwili mog¹ zostaæ wydalone, je¿eli by³o-

by to niezbêdne. Tutaj trwa procedura w³aœciwie
czêsto niezawiniona przez te osoby. Przez dziesiêæ
lat na ogó³ uda siê to zrobiæ, a jeœli nie, dotyczy to
znikomej liczby osób. Zazwyczaj te procedury
trwaj¹ oko³o roku. Po roku dziewiêædziesi¹t parê
procent spraw jest po prostu rozwi¹zanych.
A wiêc jest to w³aœciwie taki symboliczny przepis
realizuj¹cy pewn¹ zasadê humanitaryzmu. I to
zosta³o przyjête przez Komisjê Praw Cz³owieka
i Praworz¹dnoœci.

Tak ¿e wnoszê o przyjêcie ustawy wraz z przed-
³o¿onymi poprawkami. Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Proszê sprawozdawcê Komisji Samorz¹du Te-

rytorialnego i Administracji Pañstwowej, pana se-
natora S³awomira Sadowskiego, o przedstawienie
sprawozdania komisji.

Senator S³awomir Sadowski:
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie! Panie Mini-

strze! Szanowni Pañstwo!
W imieniu Komisji Samorz¹du Terytorialnego

i Administracji Pañstwowej mam przyjemnoœæ
przedstawiæ sprawozdanie z prac komisji w dniu
8 paŸdziernika 2008 r.

Pan marsza³ek Zbigniew Romaszewski w zasa-
dzie szczegó³owo omówi³ cel, zakres i za³o¿enia
tej¿e ustawy. Warto jednak wspomnieæ, ¿e jest to
ustawa rz¹dowa uchwalona przez Sejm 19 wrzeœ-
nia 2008 r. Warto te¿ powiedzieæ, ¿e mimo wielu
zastrze¿eñ, o których mówi³ pan marsza³ek, a któ-
re powstawa³y równie¿ w izbie poselskiej, g³oso-
wanie wygl¹da³o w ten sposób, ¿e by³o 425 g³osów
za, nikt nie by³ przeciw i nikt nie wstrzyma³ siê od
g³osu. A wiêc ustawa przesz³a jednomyœlnie.

Niew¹tpliwie taka ustawa jest konieczna, je-
dnak jest ona bardzo rozleg³a, skomplikowana
i uzupe³niana dosyæ szybko.

Jak ju¿ wspomnia³ pan marsza³ek Romaszew-
ski, to s¹ obszerne zmiany w ustawie z dnia
13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach oraz noweli-
zacja szesnastu ustaw. Chodzi o wdro¿enie unor-
mowañ dyrektywy Rady nr 2001/40 Wspólnoty
Europejskiej z dnia 28 maja 2001 r.

Pozwolê sobie niewiele dodaæ do tego, co powie-
dzia³ pan marsza³ek. Otó¿ miêdzy innymi t¹ usta-
w¹ reguluje siê zasady przekraczania granicy
Rzeczypospolitej Polskiej przez cudzoziemców
w ramach ma³ego ruchu granicznego. Dodano
przepisy dotycz¹ce wzajemnego uznawania de-
cyzji o wydaleniu obywateli pañstw trzecich, wy-
dawanej przez pañstwa cz³onkowskie Unii Euro-
pejskiej. Jest to nowy rozdzia³. Doprecyzowano
i uporz¹dkowano przepisy dotycz¹ce wjazdu na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz wyda-
wania i uniewa¿niania wiz jednolitych krajowych,
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w tym równie¿ wiz jednolitych o ograniczonej wa¿-
noœci terytorialnej. Rozszerzono kr¹g podmiotów,
którym udziela siê zezwolenia na zamieszkanie na
czas oznaczony, o cudzoziemców posiadaj¹cych
uprawnienie do wykonywania pracy na teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej na zasadach
okreœlonych w aktach prawnych wydanych przez
organy powo³ane na mocy Uk³adu ustanawiaj¹ce-
go stowarzyszenie miêdzy Europejsk¹ Wspólnot¹
Gospodarcz¹ a Turcj¹, podpisanego w Ankarze
dnia 12 wrzeœnia 1963 r. Wprowadzono mo¿liwoœæ
udzielania cudzoziemcom przebywaj¹cym niele-
galnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ze-
zwoleñ na zamieszkanie na czas oznaczony
w szczególnie uzasadnionych przypadkach, wy-
magaj¹cych ich obecnoœci na tym terytorium. Tu
chodzi miêdzy innymi o prawa cz³owieka, o któ-
rych te¿ pan marsza³ek wspomina³. Usprawniono
procedury dorêczania osobom fizycznym pism
w sprawach odnosz¹cych siê do cudzoziemców.
Stworzono podstawy prawne do wykonywania
przez funkcjonariuszy Stra¿y Granicznej, w ra-
mach prowadzonych postêpowañ dotycz¹cych cu-
dzoziemców, nastêpuj¹cych czynnoœci: wywiad
œrodowiskowy, ustalanie miejsca pobytu cz³onka
rodziny cudzoziemca oraz osoby, z któr¹ ³¹cz¹ cu-
dzoziemca wiêzi o charakterze rodzinnym. Rozsze-
rzono te¿ kompetencje Sta¿y Granicznej.

Szanowni Pañstwo, Komisja Samorz¹du Tery-
torialnego i Administracji Pañstwowej w dniu
8 wrzeœnia dosyæ d³ugo obradowa³a nad ustaw¹.
Wprowadzono dziewiêæ poprawek. One w zasa-
dzie przesz³y wiêkszoœci¹ g³osów, przy czym
okreœlona liczba senatorów wstrzyma³a siê od g³o-
su. Pozwolê sobie pokrótce te poprawki omówiæ.

Poprawka pierwsza ma charakter techniczno-
-legislacyjny.

Poprawka druga rozszerza zakres spraw prze-
kazanych do uregulowania rozporz¹dzeniem, wy-
danym na podstawie art. 11c ust. 8 ustawy o cu-
dzoziemcach, o koniecznoœæ okreœlenia miejsca
i czasu prowadzenia wywiadu œrodowiskowego
przez funkcjonariuszy Stra¿y Granicznej oraz
wskazania dokumentów upowa¿niaj¹cych do
sprawdzenia lokalu cudzoziemca.

Poprawka trzecia zmierza do tego, aby podsta-
w¹ do odmowy wydania przepustki cudzoziemco-
wi bêd¹cemu cz³onkiem za³ogi statku morskiego
przybywaj¹cego do polskiego portu morskiego
oraz uniewa¿nienia tej przepustki mog³y byæ
wzglêdy zagro¿enia dla obronnoœci lub bezpie-
czeñstwa pañstwa. A wiêc tutaj podkreœlono rów-
nie¿ obronnoœæ, bezpieczeñstwo pañstwa, ochro-
nê bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego. A je-
dnoczeœnie koryguje b³êdne odes³anie do art. 21
ust. 1 pkt 4.

Poprawka czwarta modyfikuje przepis okreœla-
j¹cy przes³anki uzasadniaj¹ce odmowê wjazdu

cudzoziemca na terytoriom Rzeczypospolitej Pol-
skiej w taki sposób, aby uwzglêdniæ, i¿ podstaw¹
odmowy mo¿e byæ jedynie nieposiadanie przez
cudzoziemca wystarczaj¹cych œrodków utrzyma-
nia na czas trwania planowanego pobytu lub na
powrót do pañstwa pochodzenia lub tranzyt albo
dokumentu potwierdzaj¹cego mo¿liwoœæ uzyska-
nia takich œrodków zgodnie z prawem.

Poprawka pi¹ta koryguje nieprecyzyjnoœæ jêzy-
kow¹.

Poprawka siódma ma na celu skonkretyzowa-
nie przes³anki, która uzasadnia odmowê wizy
krajowej.

Poprawka ósma ma charakter legislacyjny
i zmierza do prawid³owego uchylenia przepisów.

Ja mo¿e omówiê jeszcze poprawkê szóst¹, któ-
rej nie wymieni³em. Poprawka szósta wprowadza
nowy typ wizy, tak zwan¹ wizê studenck¹, która
pozwoli na ³atwiejsz¹ obserwacjê migracji wœród
studentów bêd¹cych cudzoziemcami oraz groma-
dzenie danych statystycznych w tym zakresie.

I poprawka dziewi¹ta. Chodzi tu o mo¿liwoœæ
przed³u¿enia terminu na przekazanie okreœlo-
nych informacji o cudzoziemcu, czyli terminu
trzydziestu dni.

Mo¿na oczywiœcie o wiele szczegó³owiej to omó-
wiæ, ale jest z nami pan minister spraw wewnêtrz-
nych, Piotr Stachañczyk. Myœlê, ¿e je¿eli bêd¹ py-
tania, to on udzieli szczegó³owych odpowiedzi. My
równie¿, ale chyba najbardziej kompetentn¹ oso-
b¹ do udzielania odpowiedzi na ewentualne pyta-
nia, uwa¿am, jest pan minister.

W imieniu Komisji Samorz¹du Terytorialnego
i Administracji Pañstwowej rekomendujê tê usta-
wê. Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mog¹ zg³aszaæ z miejsca

trwaj¹ce nie d³u¿ej ni¿ minutê zapytania do sena-
torów sprawozdawców.

Czy ktoœ z pañstwa senatorów pragnie zadaæ
takie pytanie?

Nie widzê chêtnych… A, jedna osoba jest. Pan
senator Konopka.

Pañstwo Senatorowie, prosi³bym teraz o kiero-
wanie pytañ przede wszystkim do pana mar-
sza³ka, który o godzinie 12.00 bêdzie musia³ opu-
œciæ salê obrad.

Proszê bardzo, pan senator Konopka.

Senator Marek Konopka:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
W³aœnie chcia³em skierowaæ pytanie do pana

marsza³ka Romaszewskiego.
Czy wprowadzenie do ustawy zapisów o ma³ym

ruchu granicznym w praktyce u³atwi ¿ycie
i wspó³pracê podmiotom gospodarczym i miesz-
kañcom tych terenów?
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Senator Zbigniew Romaszewski:

To nie ulega w¹tpliwoœci, tak myœlê, chocia¿
pewnie wyobra¿aliœmy sobie zarówno wiêksz¹
strefê, jak i mniejszy rygoryzm. Niemniej jednak
jest to wielki krok, mimo wszystko, naprzód. Jest
to równie¿ kwestia negocjowania warunków
umów dwustronnych z poszczególnymi pañstwa-
mi. Nie znaczy to, ¿e ze wszystkimi pañstwami bê-
dzie taka sama umowa – z Bia³orusi¹ taka jak
z Rosj¹ czy z Ukrain¹. Te kwestie s¹ jeszcze, ¿e tak
powiem, zawieszone w powietrzu.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Czy s¹ jeszcze jakieœ pytania? Nie ma.
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
(Senator Zbigniew Romaszewski: Dziêkujê bar-

dzo.)
Projekt ustawy zosta³ wniesiony przez rz¹d. Do

reprezentowania stanowiska rz¹du w toku prac
parlamentarnych zosta³ upowa¿niony minister
spraw wewnêtrznych i administracji.

Czy pan minister Piotr Stachañczyk chcia³by
zabraæ g³os w tej sprawie?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw
Wewnêtrznych i Administracji Piotr Stachañczyk:
Tak.)

Proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Spraw Wewnêtrznych
i Administracji
Piotr Stachañczyk:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Po bardzo obszernych wyst¹pieniach, zw³asz-

cza pana marsza³ka Romaszewskiego, w³aœciwie
chcia³bym powiedzieæ tylko parê rzeczy.

Przede wszystkim rzeczywiœcie g³ównym celem
ustawy jest dostosowanie prawa polskiego do
prawa unijnego, wdro¿enie dyrektywy 2001/40
dotycz¹cej wzajemnego uznawania decyzji o wy-
daleniu i stworzenie mo¿liwoœci realizacji rozpo-
rz¹dzenia 1931/2006 dotycz¹cego ma³ego ruchu
granicznego. Ma³y ruch graniczny oparty bêdzie
na trzech równoczeœnie dzia³aj¹cych dokumen-
tach, aktach prawnych: na rozporz¹dzeniu 1931;
na ustawie krajowej, która okreœla na przyk³ad
organy w³aœciwe do wydawania zezwoleñ, tryb
wydawania tych zezwoleñ, wnioski i tego typu
sprawy; na umowie z konkretnym krajem, regu-
luj¹cej wielkoœæ strefy i warunki ju¿ wynegocjo-
wane z poszczególnymi krajami.

Chcê dodaæ, ¿e trwaj¹ negocjacje umowy z Bia-
³orusi¹, trwaj¹ rozmowy z Ukrain¹ na temat uwag
Komisji Europejskiej do podpisanego tekstu, bo
zgodnie z rozporz¹dzeniem 1931 umowy tego ty-

pu wymagaj¹ uzgodnienia z Komisj¹. Po ostatniej
wizycie wiceministra spraw zagranicznych Ukrai-
ny, pana Jelisiejewa, w Warszawie istnieje powa¿-
na szansa na zakoñczenie negocjacji i wejœcie
umowy w ¿ycie, podobnie jak tej ustawy, 1 stycz-
nia albo nied³ugo póŸniej. W ka¿dym razie wydaje
siê, ¿e zosta³ osi¹gniêty kompromis co do strefy,
czyli tego, co by³o najtrudniejszym problemem.

Równoczeœnie informujê, ¿e Polska podjê³a ini-
cjatywê na szczeblu unijnym zmiany rozpo-
rz¹dzenia 1931 tak, aby by³o ono bardziej przyjaz-
ne ludziom, choæby w odniesieniu do wielkoœci
strefy. Przygotowywane s¹ polskie propozycje.
Komisja Europejska czeka na nie do koñca listo-
pada. Myœlê, ¿e w tym terminie propozycje Komi-
sji przedstawimy.

Kolejnym elementem unijnym, który mamy tu
uregulowany, jest dostosowanie do konwencji
wykonawczej Schengen, do tych zapisów, które
dotycz¹ wjazdu na terytorium kraju, oraz do ko-
deksu granicznego Schengen.

Jeszcze krótko powiem o tym, o czym mówi³
pan marsza³ek. Rzeczywiœcie na pocz¹tku lat
dziewiêædziesi¹tych uchodŸców z Boœni mo¿na
by³o przyj¹æ bardzo szybko, bo stara ustawa
z 1963 r. by³a bardzo blankietowa i pozwala³a or-
ganom w³adzy wykonawczej na wszystko, jednak
od koñca lat dziewiêædziesi¹tych – chyba, bo nie
pamiêtam dok³adnie – kiedy ju¿ obowi¹zywa³y
nas nowe przepisy, oparte na unijnych, przyjêliœ-
my i zapewniliœmy opiekê uchodŸcom z Kosowa
równie¿ w sposób niebudz¹cy ¿adnych w¹tpliwo-
œci. To po pierwsze.

Po drugie, jeœli chodzi o wymagania dotycz¹ce
ma³ego ruchu granicznego, to niestety zwi¹zani
jesteœmy rozporz¹dzeniem. Art. 9 rozporz¹dze-
nia mówi, ¿e mo¿na wydaæ zezwolenie, je¿eli oso-
ba ubiegaj¹ca siê oka¿e dokument potwierdza-
j¹cy status mieszkañca oraz istnienie uzasa-
dnionych powodów do czêstego przekraczania
zewnêtrznej granicy l¹dowej w ramach ma³ego
ruchu granicznego. Pragnê zauwa¿yæ, ¿e jest to
jednak nieco inna sytuacja ni¿ wspomniany
przyk³ad francusko-niemiecki. Tutaj ma³y ruch
graniczny generalnie jest wyj¹tkiem od zasady
obowi¹zku posiadania wizy. W uk³adzie francus-
ko-niemieckim by³y dwa kraje unijne, które co-
raz bardziej siê integrowa³y. A na ca³ej granicy
zewnêtrznej Unii Europejskiej mamy do czynie-
nia z takim uk³adem, ¿e po drugiej stronie s¹ kra-
je, których obywatele objêci s¹ wymogiem posia-
dania wizy, wiêc to jest wyj¹tek. W zwi¹zku z tym,
jak rozumiem, twórcy rozporz¹dzenia chcieli je-
dnak, ¿eby osoba, która o taki wyj¹tek wystêpu-
je, wykaza³a, dlaczego ten wyj¹tek od regu³y jej
siê nale¿y. Zgodzê siê równie¿ z panem mar-
sza³kiem, ¿e przyczyny, dla których ludzie korzy-
staj¹ z ma³ego ruchu granicznego, s¹ powsze-
chnie znane i jednolite. Tak jak mówi³ pan mar-
sza³ek, przede wszystkim jest to ró¿nica cen miê-
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dzy granicz¹cymi ze sob¹ krajami. Ale tutaj mamy
jasny wymóg unijny.

Co do odwo³añ od decyzji konsulów, to te¿, tak
jak mówi³ pan marsza³ek, mamy dwie mo¿liwoœci
– albo one istniej¹, albo nie. Analizowaliœmy kil-
kakrotnie przyk³ady z ró¿nych krajów. Wydaje
siê, ¿e rozpatrywanie odwo³ania w Warszawie, gdy
praktycznie nie ma mo¿liwoœci rozmowy z osob¹
zainteresowan¹, bo nie mo¿e ona wjechaæ, prze-
cie¿ nie dosta³a wizy czy zezwolenia, wy³¹cznie
w oparciu o ewentualnie nades³ane przez ni¹,
a tak¿e przez konsula materia³y – nawet z uwzglê-
dnieniem tego, ¿e jednak konsul zna sytuacjê na
miejscu, zna ludzi, zna warunki pobytu, potrafi
siê wypowiedzieæ – by³oby w du¿ej mierze operacj¹
fikcyjn¹ i to bardzo kosztown¹. St¹d tego typu re-
gulacja. Szczerze mówi¹c, równie¿ podzielam po-
gl¹d, ¿e to rozwi¹zanie nie jest idealne, ale na ra-
zie nie znaleŸliœmy lepszego.

Jeszcze jedna kwestia zwi¹zana z wypowiedzi¹
pana marsza³ka. Otó¿ podzielam pogl¹d pana
marsza³ka, ¿e ta ustawa sta³a siê naprawdê ma³o
czytelna dla zainteresowanych. Dlatego chcê po-
wiedzieæ, ¿e zrobiliœmy nowelizacjê, bo ona mu-
sia³a byæ zrobiona. Zarówno obowi¹zki unijne, jak
i chêæ wprowadzenia ma³ego ruchu granicznego
spowodowa³y, ¿e nowelizacja zosta³a przygotowa-
na i odbywa siê nad ni¹ debata. Chcê powiedzieæ,
¿e w drugiej po³owie przysz³ego roku planujemy
dokonaæ nowelizacji tej ustawy. G³ównym has³em
by³oby w³aœnie u³atwienie stosowania ustawy
i udostêpnienie jej osobom zainteresowanym.
Chodzi o to, ¿eby ludzie, którzy chc¹ z niej korzy-
staæ, naprawdê bez wiêkszych k³opotów i zatru-
dniania kancelarii prawniczych rozumieli, co po-
winni, a czego nie powinni robiæ. Jeœli chodzi
o opinie, to rozpoczêliœmy spotkania z przedsta-
wicielami organizacji cudzoziemskich w Polsce.
Planujemy spotkania z organizacjami pozarz¹do-
wymi zajmuj¹cymi siê cudzoziemcami, planuje-
my te¿ spotkania z dyrektorami wydzia³ów spraw
obywatelskich i migracji w urzêdach wojewódz-
kich, bo oni na co dzieñ spotykaj¹ siê z t¹ proble-
matyk¹. Chcemy zebraæ mo¿liwie wszystkie opi-
nie na temat ustawy, a zw³aszcza tego, jak jest
stosowana i co w niej powinno siê zmieniæ, ¿eby
by³a prostsza. Na pewno te¿ czêœæ rzeczy postara-
my siê przesun¹æ z ustawy do aktów wykonaw-
czych. Wydaje siê, ¿e zdecydowanie za du¿o zosta-
³o w tej ustawie uregulowane. Legislatorzy rz¹do-
wi stali na stanowisku, ¿e praktycznie wszystko
powinno byæ w ustawie. Rzeczywiœcie zrobi³a siê
z tego ogromna kazuistyka. Tak ¿e pragnê zape-
wniæ, ¿e najpóŸniej pod koniec przysz³ego roku –
bo chcielibyœmy, aby te prace by³y przeprowadzo-
ne mo¿liwie jak najdok³adniej – spotkacie siê pañ-
stwo, mam nadziejê, z projektem nowelizacji, któ-
rej podstawowym celem, bo pewnie nie jedynym,

przecie¿ Unia ci¹gle pracuje, bêdzie dostosowanie
nie do prawa Unii, ale przede wszystkim do ludzi
i do potrzeb tych, którzy ustaw¹ s¹ zainteresowa-
ni. Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Ministrze.
Senatorowie mog¹ obecnie zg³aszaæ z miejsca

trwaj¹ce nie d³u¿ej ni¿ minutê zapytania do
przedstawiciela rz¹du.

Czy s¹ takie pytania?
Pan senator Andrzejewski, proszê uprzejmie.

Senator Piotr Andrzejewski:
Panie Ministrze, czy nie uwa¿a pan, ¿e nale¿a³o

dopisaæ w art. 3, który mówi o tym, do kogo usta-
wy siê nie stosuje, osób, których pochodzenie pol-
skie zosta³o stwierdzone zgodnie z ustaw¹, myœlê
tu o tych, którzy otrzymuj¹ szczególny status,
osób, których pozbawienie obywatelstwa polskie-
go, nie jest to tajemnic¹, zostanie uznane za nie-
wa¿ne czy te¿ którym przywróci siê obywatelstwo,
b¹dŸ tych, którym siê obywatelstwo potwierdza.
Niektóre osoby, które by³y wydalane z Polski i by³y
pozbawiane obywatelstwa, choæ dzisiaj uznajemy
te decyzje za niewa¿ne, w myœl prawa w dalszym
ci¹gu s¹ cudzoziemcami i ustawê, dopóki nie zo-
stanie to w odpowiedni sposób potwierdzone, do
nich siê stosuje. To samo, je¿eli chodzi o osoby,
które maj¹ Kartê Polaka. To s¹ niby cudzoziemcy
i formalnie ustawê do nich siê stosuje. W zwi¹zku
z tym czy nie nale¿a³o jednak napisaæ, ¿e nie sto-
suje siê ustawy do osób, których pochodzenie pol-
skie zosta³o stwierdzone zgodnie z ustaw¹. Dziê-
kujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Proszê bardzo, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Spraw Wewnêtrznych
i Administracji
Piotr Stachañczyk:
Panie Senatorze, pana wypowiedŸ dotyczy co

najmniej kilku stanów faktycznych. Je¿eli bêdzie
chodzi³o o przywracanie obywatelstwa polskiego,
to sytuacja jest klarowna: do momentu przywró-
cenia mamy do czynienia z cudzoziemcem, a od
dnia, w którym decyzja o przywróceniu obywatel-
stwa staje siê ostateczna, ta osoba staje siê oby-
watelem polskim i tej ustawy w ogóle do niej siê
nie stosuje. Podobnie, je¿eli uchylimy jak¹œ de-
cyzjê o pozbawieniu obywatelstwa – choæ, o ile
wiem, decyzje w³adz komunistycznych o pozba-
wieniu ró¿nych osób obywatelstwa zosta³y ju¿
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praktycznie w ca³oœci pouchylane, przynajmniej
te, które wydawa³a Rada Pañstwa, a wczeœniej
Rada Ministrów – to te¿ bêdziemy mieli do czynie-
nia z obywatelem polskim od momentu, kiedy tê
decyzjê uchylimy. Uchyla siê j¹ z moc¹ wsteczn¹,
czyli je¿eli uchylamy… Nawet je¿eli uchylimy te-
raz, to te¿ bêdzie podobnie, czyli bêdzie to obywa-
tel polski.

Osobna sprawa to jest polskie pochodzenie
i Karta Polska. Otó¿ tutaj – i tak rozumiano za³o¿e-
nia ustawy o Karcie Polaka, przygotowywanej je-
szcze w poprzedniej kadencji i przeg³osowanej
wówczas przez Sejm, a teraz pañstwo macie po-
selski projekt zmiany tej ustawy – mamy jednak
do czynienia z cudzoziemcami i do nich siê stosu-
je tê ustawê z wyj¹tkami, które zawarte s¹ w usta-
wie o Karcie Polaka. Je¿eli mia³oby siê nie stoso-
waæ tej ustawy, a nie byliby to obywatele polscy, to
nale¿a³oby napisaæ kompleksow¹ regulacjê doty-
cz¹c¹ wszelkich aspektów ¿ycia tych osób na tere-
nie Polski. Dzisiaj system polskiego prawa w tym
zakresie jest dychotomiczny: albo ktoœ jest oby-
watelem polskim i stosuje siê wobec niego przepi-
sy dotycz¹ce obywateli polskich, albo jest cudzo-
ziemcem i stosuje siê wobec niego ustawê o cu-
dzoziemcach b¹dŸ pewne inne ustawy dotycz¹ce
okreœlonych kategorii cudzoziemców, czyli usta-
wê o cudzoziemcach, a dodatkowo ustawê o oby-
watelach Unii Europejskiej, ustawê o udzielaniu
cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej… To wszystko s¹ ustawy doty-
cz¹ce jednak cudzoziemców. Podobnie jest, gdy
mamy do czynienia z osob¹ polskiego pochodze-
nia niemaj¹c¹ polskiego obywatelstwa. Tej oso-
bie, z punktu widzenia polskiego prawa, przys³u-
guj¹ pewne uprawnienia z tytu³u posiadania pol-
skiego pochodzenia: mo¿e wyst¹piæ o Kartê Pola-
ka, je¿eli zamieszkuje w krajach wymienionych
w ustawie o Karcie Polska, mo¿e wyst¹piæ o repa-
triacjê, je¿eli zamieszkuje w krajach wymienio-
nych w ustawie o repatriacji… Taka osoba ma up-
rawnienia dodatkowe, ponad te, które maj¹ inni
cudzoziemcy, ale z punktu widzenia polskiego
prawa jest dalej cudzoziemcem. W zwi¹zku z tym
je¿eli chcielibyœmy tê sytuacjê zmieniaæ, to po-
winna powstaæ zupe³nie nowa ustawa, dotycz¹ca
praw i obowi¹zków osób, które maj¹ Kartê Polaka
lub, szerzej, które maj¹ polskie pochodzenie. Tyl-
ko wtedy musi to byæ ustawa ca³oœciowa, doty-
cz¹ca wszystkich aspektów, bo inaczej oni znik-
n¹, zgin¹ w systemie. Zostan¹ im pewne upra-
wnienia z ustawy o Karcie Polska – tam s¹ cztery
uprawnienia czy jest piêæ uprawnieñ, najwa¿niej-
sze to niew¹tpliwie prawo do pracy czy prawo do
nauki – i koniec, dalej ju¿ ich nie bêdzie.

Tak to wygl¹da i wydaje siê, ¿e jednak w³aœciw¹
drog¹, je¿eli chcemy zwiêkszaæ ich uprawnienia,
jest analizowanie tego, co jest w ustawie o Karcie

Polaka, i dokonywanie tam pewnych zmian, które
pozwala³yby pewnych przepisów ustawy o cudzo-
ziemcach nie stosowaæ albo stosowaæ w ich miej-
sce inne regulacje.

(Senator Piotr Andrzejewski: Dziêkujê.)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Pani senator Fetliñska.

Senator Janina Fetliñska:

Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, chcia³abym zapytaæ, jak

kszta³tuje siê obecnie ma³y ruch graniczny, jak to
wygl¹da, jeœli chodzi o granice polsko-rosyjsk¹,
polsko-bia³orusk¹ i polsko-ukraiñsk¹, gdzie ten
ruch jest najwiêkszy, i jak – zdaniem pana mini-
stra – uchwalenie tej ustawy wp³ynie na zakres te-
go ruchu.

Druga sprawa to problem wydalania cudzo-
ziemców. Czy du¿o jest osób, które aktualnie s¹
wydalane z Polski? Ile mniej wiêcej takich przy-
padków mamy rocznie?

I to samo pytanie, jeœli chodzi o Polaków wyda-
lanych z innych krajów. Czy jest to du¿y problem?
Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Proszê bardzo, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Spraw Wewnêtrznych
i Administracji
Piotr Stachañczyk:

Jeœli chodzi o pytanie pierwsze, to odpowia-
dam, ¿e w chwili obecnej nie ma ma³ego ruchu
granicznego. W momencie, kiedy weszliœmy do
Unii Europejskiej, te regulacje dotycz¹ce MRG
faktycznie przesta³y istnieæ. Unia stworzy³a po-
tem mo¿liwoœæ zawierania porozumieñ MRG,
w rozporz¹dzeniu nr 1931 z 2006 r. I trwaj¹ takie
negocjacje z trzema wymienionymi przez pani¹
krajami, przy czym, jak ju¿ wczeœniej mówi³em,
w przypadku Ukrainy sytuacja jest taka, ¿e jest
podpisana umowa, do której Komisja Europejska
zg³osi³a zastrze¿enia. Trwaj¹ rozmowy z Ukrain¹
na temat tego, jak te zastrze¿enia wspólnie uw-
zglêdniæ w tym projekcie czy w tej umowie.

Jeœli chodzi o Bia³oruœ, to negocjacje w zasa-
dzie dobiegaj¹ koñca. Myœlê, ¿e jeszcze jedna tura
negocjacji pozwoli³aby zamkn¹æ projekt umowy.

Jeœli chodzi o Rosjê, to jest to zupe³nie inna spra-
wa. Zaczê³y siê wstêpne rozmowy, ale pojawi³a siê
kwestia stanowiska Rosji, która najchêtniej widzia-
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³aby ma³y ruch graniczny jako obejmuj¹cy ca³y ob-
wód kaliningradzki. W istniej¹cej sytuacji prawnej,
je¿eli na podstawie dzisiejszych przepisów prawa
unijnego Rosja zawar³aby z Polsk¹ i Litw¹ porozu-
mienia o ma³ym ruchu granicznym, w obwodzie ka-
liningradzkim powsta³by tego typu uk³ad, ¿e w ra-
mach MRG mieszkañcy czêœci obwodu mogliby jeŸ-
dziæ do Polski, czêœci – na Litwê, mieszkañcy frag-
mentu tego obwodu, na pograniczu polsko-litew-
skim, mogliby jeŸdziæ i do Polski, i na Litwê i zosta³by
taki niedu¿y kwadrat, którego mieszkañcy nigdzie
nie mogliby jeŸdziæ. Zdaniem strony rosyjskiej, ze
wzglêdu na to, ¿e jest to niewielki obszar, albo siê
przyjmie jednolit¹ regulacjê dla wszystkich miesz-
kañców obwodu, albo nie bêdzie mo¿liwoœci zawar-
cia tego porozumienia. Rozmowy ze stron¹ rosyjsk¹
trwaj¹, oni w tej chwili analizuj¹ te rozwi¹zania.

Je¿eli chodzi o wydalenia cudzoziemców, to
z przykroœci¹ stwierdzam, ¿e nie mam przy sobie
danych liczbowych. O ile pamiêtam, wydalenia
dotycz¹ kilku tysiêcy osób rocznie.

Jeœli chodzi o Polaków, to je¿eli ktoœ dysponuje
takimi danymi, to mo¿e to byæ MSZ, choæ nie mu-
si. Je¿eli Polak zosta³ zatrzymany za granic¹ i nie
¿¹da pomocy konsularnej, zgadza siê z w³adzami,
wsiada na pok³ad samolotu i wraca do Polski, to
praktycznie nikt w Polsce nie wie, poza nim i jego
najbli¿szymi, ¿e zosta³ z jakiegoœ kraju wydalony,
¿e nie wróci³ do Polski dobrowolnie.

Dlatego pozwolê sobie powiedzieæ, ¿e jeœli cho-
dzi o cudzoziemców wydalanych z Polski, to prze-
ka¿ê pani dok³adne dane za poprzednie lata i za
pierwsz¹ czêœæ tego roku na piœmie. Co do tej dru-
giej sprawy, to zapytamy kolegów z MSZ, czy oni
dysponuj¹ takimi danymi.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Teraz ja zadam pytania, a potem po kolei: pan

senator Sadowski i pan, Panie Senatorze.

Senator Bogdan Borusewicz:
Panie Ministrze, mam pytanie dotycz¹ce tak

zwanego ma³ego ruchu granicznego.
Kontrowersje miêdzy nami, Ukrain¹ a Uni¹

Europejsk¹ – bo to by³ problem – dotyczy³y
szerokoœci strefy. My zdecydowaliœmy siê na
50 km, a Unia uwa¿a, ¿e 50 km mo¿na stosowaæ
w sytuacjach nadzwyczajnych, zaœ zasad¹ jest
30 km. Z tego, co pan mówi³, zrozumia³em, ¿e
Ukraina, która nie zgadza³a siê na to, ¿eby tê stre-
fê ograniczyæ do 30 km, jednak zgadza siê na to.
Nie s¹dzê, ¿ebyœmy razem z Ukrain¹ przewalczyli
tê zasadê, która jest stosowana w Unii.

Rozumiem te¿, ¿e jeœli chodzi o ma³y ruch gra-
niczny z Bia³orusi¹ – który jest dla nas wa¿ny ze
wzglêdu na to, ¿e mniejszoœæ polska zamieszkuje
w zasadzie w³aœnie tê strefê kilkudziesiêciu kilo-

metrów przy granicy z Polsk¹ – to te¿ ma byæ stre-
fa, i to jest pytanie do pana… To znaczy, czy w tych
dwóch przypadkach proponujemy strefê trzydzie-
stokilometrow¹? Dziêkujê.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Spraw Wewnêtrznych
i Administracji
Piotr Stachañczyk:
Panie Marsza³ku, jeœli chodzi o rozmowy

z Ukrain¹, to dzisiaj ustalenia ze stron¹ ukraiñ-
sk¹, które jeszcze maj¹ byæ przedmiotem dalszych
rozmów, zak³adaj¹ pe³ne wykorzystanie zapisów
rozporz¹dzenia 1931/2006. To rozporz¹dzenie
mówi bowiem, i¿ strefa przygraniczna, czyli ta,
o któr¹ tutaj chodzi, to jest strefa, która nie siêga
dalej ni¿ 30 km od granicy. Ale jednostki podzia³u
administracyjnego, które maj¹ byæ uznane za stre-
fê przygraniczn¹, s¹ okreœlane przez pañstwa
w umowie i je¿eli czêœæ którejkolwiek takiej jedno-
stki jest po³o¿ona miêdzy trzydziestym a piêædzie-
si¹tym kilometrem od linii granicy, to uznaje siê j¹
za czêœæ strefy przygranicznej. Tak wiêc mo¿na op-
rzeæ siê na przyk³ad na powiatach, które mieszcz¹
siê w granicach 30 km, traktuj¹c je jako podstawo-
we, zaœ czêœci tych powiatów, które wychodz¹ poza
trzydziesty kilometr i dochodz¹ do piêædziesi¹tego,
mieszcz¹ siê miêdzy trzydziestym a piêædziesi¹tym
kilometrem, te¿ mog¹ byæ stref¹ przygraniczn¹.
A wiêc ten kompromis, na który idziemy razem
z Ukrain¹, polega mniej wiêcej na tym, ¿eby opie-
raæ siê nie, tak jak by³o do tej pory, na obwodach
i województwach, co pozwala³o przyjmowaæ jedno-
lit¹ liniê 50 km, a, prawdopodobnie, na powiatach
i regionach i spowodowaæ, ¿e ta strefa bêdzie mia³a
kszta³t, powiedzia³bym, zêbów pi³y, czyli ¿eby tak
czêsto, jak to jest tylko mo¿liwe, wychodzi³a poza
granicê 30 km i dochodzi³a do granicy 50 km. Bo
obecnie tylko tak¹ wersjê zaakceptuje Komisja.
Gdy dok³adnie, z obu stron, przyjrzano siê mapie,
wyda³o siê, ¿e uda siê to przeprowadziæ w sposób
korzystny dla zainteresowanych. Osobn¹ spraw¹
jest nasza inicjatywa skierowana do strony unij-
nej, inicjatywa, która bêdzie zmierza³a – nie ma je-
szcze gotowych zapisów – w kierunku wiêkszej li-
beralizacji rozporz¹dzenia dotycz¹cego ma³ego ru-
chu granicznego. Bo to naprawdê nie jest kwestia
dobrej czy z³ej woli, gdy¿ zapis rozporz¹dzenia jest
bardzo klarowny i Komisja, stoj¹ca, zgodnie ze
swoimi obowi¹zkami, na stra¿y prawa unijnego,
pokazuje sprzecznoœæ. Na tym to polega.

Jeœli chodzi o Bia³oruœ, to rozmowy trwaj¹, nie
ma jeszcze ostatecznego kszta³tu porozumienia,
wiêc nie chcia³bym tutaj mówiæ, na jakim etapie
s¹ te negocjacje. Zbli¿aj¹ siê do koñca. Myœlê, ¿e
gdy tylko siê zakoñcz¹, minister spraw zagranicz-
nych poinformuje, jaki dok³adnie obszar zosta³
wybrany w tej umowie.
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Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê.
Pan senator Sadowski, proszê bardzo.

Senator S³awomir Sadowski:
Panie Marsza³ku! Panie Ministrze! Ja mam ta-

kie pytanie, które czêœciowo wi¹¿e siê z drugim
pytaniem pani senator Fetliñskiej. Czy prawd¹
jest, ¿e sankcje wobec cudzoziemców, którzy ze
wzglêdów losowych naruszyli termin pobytu
w Polsce, s¹ takie ostre? Czy oni nadu¿ywaj¹
tych, powiedzmy, wzglêdów, nie dokumentuj¹
ich w³aœciwie? Ile jest takich przypadków? Dziê-
kujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Proszê bardzo, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Spraw Wewnêtrznych
i Administracji
Piotr Stachañczyk:
To zale¿y, jak rozumie siê pojêcie „sankcje”. Je-

¿eli przyj¹æ, ¿e chodzi o osoby, które rzeczywiœcie
nielegalnie przebywaj¹ w Polsce, to istniej¹ce pra-
wo jest rygorystyczne. Osoby takie nie mog¹ sko-
rzystaæ z normalnych dróg legalizacji pobytu
w Polsce. Na przyk³ad warunkiem uzyskania ze-
zwolenia na zamieszkanie w Polsce na czas ozna-
czony jest to, ¿eby zainteresowany w chwili sk³a-
dania wniosku by³ w Polsce legalnie. Jednak zaró-
wno obowi¹zuj¹ca ustawa, jak i proponowana
obecnie ustawa zawieraj¹ zapis, który pozwala na
reagowanie w sytuacjach nadzwyczajnych. Dzi-
siaj jest to art. 33 ust. 1, który mówi, ¿e cudzo-
ziemcowi mo¿na wydaæ wizê na terytorium Polski
miêdzy innymi wtedy, gdy wyj¹tkowa sytuacja
osobista tego cudzoziemca wymaga jego obecno-
œci na terytorium Polski, jego pobyt w Polsce jest
niezbêdny po to, aby skorzysta³ on z pomocy le-
karskiej, albo na przyk³ad musi siê on stawiæ
przed polskim organem w³adzy publicznej. Ale
najwa¿niejszy jest tutaj pkt 3, mówi¹cy o wyj¹tko-
wej sytuacji osobistej. W projektowanej ustawie
to siê zamienia na zezwolenie na zamieszkanie na
czas oznaczony z terminem wa¿noœci do trzech
miesiêcy. To ma byæ taka wiza, a w przysz³oœci ze-
zwolenie, która pozwala zainteresowanemu za³at-
wiæ sprawê, a nastêpnie wyjechaæ legalnie z Pol-
ski. Bo kiedy on tê wizê otrzyma, to jest ju¿ w Pol-
sce legalnie.

Panie Senatorze, jakby to powiedzieæ… My
przyjmujemy za³o¿enie, które le¿a³o u podstaw
wszystkich dotychczasowych ustaw, ¿e je¿eli cho-
dzi o cudzoziemców przebywaj¹cych na terenie

Polski, to mamy do czynienia z ludŸmi doros³ymi,
którzy wiedz¹, co robi¹, wiedz¹, ¿e przebywaj¹ na
terytorium innego kraju, którzy nie musz¹ siê do-
myœlaæ, jakie maj¹ terminy pobytu w Polsce, bo
zarówno wiza, jak i zezwolenie na zamieszkanie
na czas oznaczony bardzo jasno precyzuj¹, do kie-
dy cudzoziemiec mo¿e przebywaæ na terytorium
Polski – to jest tam naprawdê bardzo jasno, z dat¹
dzienn¹ napisane.

Wydaje siê, ¿e owszem, w nowym projekcie li-
beralizujemy pewne sprawy. Ten projekt liberali-
zuje na przyk³ad przepisy dotycz¹ce takiej sytua-
cji, ¿e ktoœ przyjecha³ do Polski jako dziecko, by³
tu z rodzicami, potem sta³ siê doros³y, a rodzice
nigdy nie wyst¹pili o legalizacjê jego pobytu i jak-
by automatycznie sta³ siê osob¹ przebywaj¹c¹
nielegalnie, bo rodzice o niego nie zadbali. Przepi-
sy zwi¹zane z tego typu sytuacjami ¿yciowymi
i paroma podobnymi my w tej ustawie zmieniamy
i liberalizujemy. Ale nie widzimy potrzeby liberali-
zacji id¹cej dalej, bo po pierwsze, musia³aby ona
przynieœæ du¿¹ uznaniowoœæ odpowiednich orga-
nów, po drugie, mówi¹c brutalnie, mog³aby w tej
sytuacji stanowiæ tak¿e powa¿ne, przynajmniej
w mojej ocenie, zagro¿enie korupcyjne. Bo je¿eli
powiemy: chyba, ¿e by³y uzasadnione powody te-
go, ¿e zosta³ nielegalnie, to zaczniemy dyskusjê,
czy uzasadnionym powodem by³o to, ¿e mia³ gry-
pê, ¿e mia³ narzeczon¹, ¿e chcia³ siê ¿eniæ, ¿e mu
siê samochód popsu³ itd., itd. Bêdziemy wtedy
rozwa¿aæ ka¿dy powód, czy to jest istotne, czy to
jest nieistotne. System, który dzisiaj jest w miarê
klarowny, stanie siê systemem zupe³nie uznanio-
wym. Oczywiœcie, wszystko to, o czym mówiê, nie
dotyczy sytuacji, kiedy cudzoziemiec uwa¿a, ¿e
coœ mu grozi na terytorium kraju, do którego ma
wróciæ. Jeœli o to chodzi, to s¹ zupe³nie inne regu-
lacje, dotycz¹ce statusu uchodŸcy czy ochrony
uzupe³niaj¹cej, i wniosek o taki status czy tak¹
ochronê cudzoziemiec mo¿e z³o¿yæ w ka¿dej sy-
tuacji: mo¿e byæ w Polsce legalnie, nielegalnie, to
nie ma najmniejszego znaczenia.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Pan senator Górecki. Proszê o zadanie pytania.

Senator Ryszard Górecki:
Panie Marsza³ku! Panie Ministrze! Chcia³bym

zapytaæ, czy ministerstwo, a w³aœciwie dyrektorzy
departamentów, pracownicy zdaj¹ sobie sprawê
z faktu funkcjonowania licznych mechanizmów
zdobywania wiz ró¿nymi drogami, wymuszania
czy innych tego typu sposobów pozyskiwania wiz
wjazdowych do Polski. Polska sta³a siê krajem
unijnym bardzo atrakcyjnym dla mieszkañców li-
cznych krajów Afryki, na przyk³ad dla Nigerii, kra-
jów Dalekiego Wschodu czy krajów Bliskiego
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Wschodu. Podzielê siê z pañstwem doœwiadcze-
niami z minionego roku. Otó¿ kiedy organizowa-
³em bardzo du¿y kongres miêdzynarodowy, by³a
ogromna presja, ogromne starania o uzyskanie
zaproszeñ, o wizy wjazdowe do Polski. Chcê po-
wiedzieæ, ¿e wspó³praca z ambasadami by³a bar-
dzo trudna. To by³ ogromny problem. Ró¿ne sztu-
czne zagrywki, ró¿ne sztuczne, mo¿na powie-
dzieæ, zaœwiadczenia. To by³ ogromny problem do
rozwi¹zania. Chcia³bym zwróciæ na to uwagê, bo
to jest bardzo istotna sprawa.

Jednoczeœnie zwracaj¹ siê do nas, do senato-
rów, rozmawia³em o tym z kolegami, z inn¹ spara-
w¹, bo jest te¿ problem pozyskiwania wiz i u³atwia-
nia udzielania wiz biznesmenom z ró¿nych krajów.
Polskie ambasady nie s¹ w pe³ni sprawne, to jest
opinia biznesu, a to te¿ blokuje gospodarkê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
To raczej wypowiedŸ, Panie Senatorze, ni¿…
(Senator Ryszard Górecki: Przepraszam.)
Proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Spraw Wewnêtrznych
i Administracji
Piotr Stachañczyk:
Ja powiem tak. Panie Senatorze, tak, zdajemy

sobie sprawê, zarówno nasze ministerstwo, jak
i Ministerstwo Spraw Zagranicznych, z tego, ¿e is-
tnieje silna presja na uzyskiwanie polskich wiz,
a w kraju na uzyskiwanie zezwoleñ. Jest wiele
mo¿liwoœci, powiedzia³bym, wykorzystywanych
w tym zakresie. Tu ju¿ raczej trudno nas zasko-
czyæ. Mieliœmy przypadki fa³szywych zaproszeñ,
fa³szywych ¿on, fa³szywych mê¿ów, fa³szywe dzie-
ci, no, co kto chce.

(Senator Stanis³aw Kogut: Kochanka.)
To s¹ mniej formalne sprawy, wiêc ³atwiej od-

daliæ taki wniosek.
W ka¿dym razie wiemy o tym. Wiemy równie¿

o tym, ¿e biznesmeni oczekuj¹ – to jest g³ównie
opinia MSZ – u³atwieñ, przede wszystkim na
Wschodzie. Sytuacja zmieni³a siê we Lwowie,
gdzie by³o najtrudniej, bo otwarto tam drug¹ sie-
dzibê konsulatu. Konsulat w tej chwili jest
w dwóch miejscach, ma dwie siedziby i te sprawy
wizowe s¹ roz³o¿one. Powinno byæ znacznie ³at-
wiej. Bêdzie budowany konsulat w £ucku, nowy,
wiêkszy. Planowane jest te¿ otwarcie kilku no-
wych konsulatów w ogóle na Ukrainie. MSZ pro-
wadzi w tej chwili rozmowy z w³adzami ukraiñski-
mi – z tego, co wiemy – o mo¿liwoœci otwarcia
trzech nowych placówek polskich na terenie
Ukrainy. Tak ¿e, zdaj¹c sobie sprawê zarówno

z zagro¿eñ, jak i z oczekiwañ, Ministerstwo Spraw
Zagranicznych w ramach mo¿liwoœci bud¿etowo-
-kadrowych – z tego, co wiem – naprawdê stara siê
robiæ to, co jest mo¿liwe.

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

Senator Janina Fetliñska:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Ja w zasadzie zrezygnowa³am ju¿ z zadania py-

tania, poniewa¿ pan marsza³ek wyczerpa³ mate-
riê, o któr¹ chcia³am zapytaæ, ale chcia³abym je-
szcze zwróciæ siê z proœb¹ do pana ministra.

Otó¿ docieraj¹ do mnie skargi Polaków z Bia³o-
rusi i z Ukrainy, którzy maj¹ polskie wizy i czasem
je przed³u¿aj¹ albo te¿ w ró¿nych trudnych sytua-
cjach oczekuj¹ na wizy i nie zawsze ich sprawy s¹
za³atwiane, powiedzia³abym, nale¿ycie przyjaŸnie
w urzêdach u wojewodów. Czy mo¿na prosiæ
o zwrócenie uwagi na ten problem? Oni maj¹ po-
czucie, ¿e s¹ w swoim ojczystym kraju i powinni
byæ traktowani przyjaŸnie, powinni otrzymywaæ
pomoc, tymczasem zdarza siê, nawet czêsto, ¿e
spotykaj¹ siê z arogancj¹, z niechêci¹, s¹ trakto-
wani jak intruzi. Wydaje siê, ¿e to jest wa¿ny pro-
blem, na który nale¿a³oby zwróciæ uwagê. Dziêku-
jê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Pani Senator.
Z tego, co rozumiem, pytanie jest o to, czy spo-

tykaj¹ siê z arogancj¹.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Spraw Wewnêtrznych
i Administracji
Piotr Stachañczyk:
Ja myœlê, ¿e zwrócimy uwagê na ten szczególny

aspekt, który w tych sytuacjach siê pojawia,
i mam nadziejê, ¿e w urzêdach wojewódzkich na-
st¹pi pewna poprawa. My zreszt¹ generalnie pra-
cujemy w tej chwili nad popraw¹ sytuacji w urzê-
dach wojewódzkich, o ile to jest mo¿liwe. Mamy
tam jednak do czynienia z wieloma uwarunkowa-
niami, zarówno kadrowymi, jak i lokalowymi, któ-
re to komplikuj¹, ale staramy siê to zmieniæ. A na
tê sprawê, o której pani senator mówi³a, zwrócimy
uwagê urzêdom wojewódzkim.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dobrze.
Teraz ja chcia³bym o coœ zapytaæ pana mini-

stra, a po mnie bêdzie pan senator Gruszka. Mó-
wiê o tym, ¿eby siê nie niepokoi³.
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Senator Bogdan Borusewicz:

Panie Ministrze, mam trzy krótkie pytania.
Czy nasze organy dopuszczaj¹ do przes³uchi-

wania obywateli wietnamskich przez organy bez-
pieczeñstwa wietnamskiego?

Je¿eli tak, to na jakiej podstawie prawnej?
I ostatnie pytanie. Czy odbywa siê to, je¿eli siê

odbywa, z udzia³em strony polskiej i pod kontrol¹
strony polskiej?

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Spraw Wewnêtrznych
i Administracji
Piotr Stachañczyk:
Odpowiadam na pytanie pana marsza³ka. Tak,

organy polskie dopuszczaj¹ do przes³uchiwania
Wietnamczyków przez przedstawicieli s³u¿b gra-
nicznych Republiki Wietnamu. Dochodzi do tego
w sytuacji, kiedy nie ma innej mo¿liwoœci potwier-
dzenia to¿samoœci osoby, która zosta³a zatrzyma-
na w trakcie nielegalnego pobytu na terytorium
Polski, przeprowadzono w stosunku do niej ca³¹
procedurê wydaleniow¹, w trakcie której badano,
czy na przyk³ad jej odes³anie do Wietnamu stano-
wi³oby jakiekolwiek zagro¿enie dla tej osoby, a nie
z³o¿y³a wniosku o status uchodŸcy i wydano osta-
teczn¹, podlegaj¹c¹ wykonaniu decyzjê o wydale-
niu. Osoby takie podczas przes³uchañ, w rozmo-
wach z organami polskimi bardzo czêsto podaj¹
fa³szywe dane i z regu³y, to jest w³aœciwie zasada,
nie posiadaj¹ swoich dokumentów, najczêœciej
paszportów, albo nie ujawniaj¹, nie okazuj¹ tych
paszportów organom polskim. Gdyby taka osoba
posiada³a paszport lub inny dokument potwier-
dzaj¹cy jej to¿samoœæ i obywatelstwo wietnam-
skie, nie by³oby takiego problemu.

W standardowym uk³adzie, który istnieje miê-
dzy wieloma krajami, tego typu funkcje, zadania
wykonuj¹ konsulowie, którzy mo¿e w Polsce rzad-
ko, ale w wielu krajach reprezentuj¹ ró¿nego typu
s³u¿by migracyjne czy s³u¿by graniczne. Normal-
n¹ praktyk¹ jest to, ¿e je¿eli cudzoziemiec, który
ma byæ wydalony, nie podaje danych, podaje dane
fa³szywe albo nie ma dokumentów, to zaprasza
siê konsula tego kraju, aby przeprowadzi³ z nim
rozmowê maj¹c¹ na celu ustalenie tych danych.
Dane konsul ustala w ten sposób, ¿e przes³uchuje
zainteresowanego, nastêpnie wszystkie informa-
cje przekazuje do kraju, bo on przecie¿ nie jest
w stanie potwierdziæ tego od rêki, z kraju otrzy-
muje decyzjê, czy nale¿y je potwierdziæ, czy nie.
Tak to funkcjonuje.

Jeœli chodzi o uk³ady z Wietnamem, to Amba-
sada Wietnamu, nie tylko w Polsce, ale i w innych
krajach, funkcjonowa³a bardzo Ÿle, by³y tu
ogromne problemy. Nasz MSZ w poprzednim
okresie wielokrotnie wystêpowa³ do w³adz wiet-

namskich w zwi¹zku z tym, ¿e nie ma wspó³pracy,
nie ma chêci do wspó³pracy, dokumenty nie s¹ po-
twierdzane, konsul nie chce wspó³pracowaæ. W tej
sytuacji, gdy powsta³a umowa o readmisji z Wiet-
namem, wypracowano model – wzorowany na mo-
delu niemieckim, bo to w Niemczech ten model
przyjazdu funkcjonariuszy Stra¿y Granicznej
Wietnamu zosta³ wprowadzony jako pierwszy,
a z tego, co wiem, jest on ju¿ chyba stosowany
w kilku innych krajach europejskich – model przy-
jazdu funkcjonariuszy i potwierdzania to¿samo-
œci. Taka jest odpowiedŸ. Tak wiêc potwierdzam,
ale jednoczeœnie stwierdzam, ¿e mamy tu do czy-
nienia z ustalaniem to¿samoœci, tylko i wy³¹cznie
z ustalaniem to¿samoœci osób, które przed t¹ roz-
mow¹ otrzyma³y ostateczn¹, oczekuj¹c¹ na wyko-
nanie decyzjê o wydaleniu z terytorium Polski i nie
znajduj¹ siê w toku ¿adnej procedury dotycz¹cej
ewentualnego udzielenia im w Polsce ochrony.

Jeœli chodzi o ostatnie pytanie, to tak, odbywa
siê to pod kontrol¹ strony polskiej, s¹ tam obecni
przedstawiciele strony polskiej i jest to nagrywa-
ne. Z tego, co wiem od Stra¿y Granicznej, planuje
ona rozmowy z Wietnamem, które dotyczy³yby je-
szcze wiêkszego udzia³u strony polskiej, byæ mo¿e
nawet udzia³u niezale¿nych obserwatorów w toku
przes³uchañ czy rozmów. Stwierdzam równie¿
z ca³¹ odpowiedzialnoœci¹, ¿e bez tego typu regu-
lacji, bez tego typu mo¿liwoœci staniemy wobec
sytuacji, w której nie bêdziemy w stanie wydalaæ
nielegalnie przebywaj¹cych w Polsce i zajmu-
j¹cych siê najczêœciej ró¿nego typu te¿ nie do koñ-
ca legalnymi interesami obywateli Wietnamu.

Senator Bogdan Borusewicz:
Panie Ministrze, na to œrodkowe pytanie unik-

n¹³ pan odpowiedzi. Ja chcê powiedzieæ, ¿e pa-
miêtam z mojego okresu pracy w MSWiA problem
z ustalaniem to¿samoœci Wietnamczyków. Tak, to
by³ problem. Czy pan jednak nie uwa¿a, ¿e tego ty-
pu dzia³ania powinny byæ oparte na podstawie
prawnej zapisanej w ustawie? Je¿eli nawet jest
umowa dwustronna, to potem, ¿eby realizowaæ
tego typu dzia³ania, powinno to byæ wpisane
w ustawie.

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw
Wewnêtrznych i Administracji Piotr Stachañczyk:
Wydaje siê jednak, Panie…)

Chodzi mi o uregulowania prawne dotycz¹ce
przes³uchiwania przez inne s³u¿by innych obywa-
teli, ale na terytorium Polski.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Spraw Wewnêtrznych
i Administracji
Piotr Stachañczyk:
Wydaje siê jednak, Panie Marsza³ku, ¿e jeœli

chodzi o przes³uchiwanie czy ustalanie to¿samo-
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œci obywateli ró¿nych krajów w ró¿nych sytua-
cjach, to w³aœciwe jest oparcie tego o umowy miê-
dzynarodowe z tymi krajami. Myœlê, ¿e istniej¹
ró¿ne modele potwierdzania to¿samoœci. Umów
o readmisji Polska ma wiele, w wielu z nich s¹ ró¿-
ne – nie bêdê wchodzi³ w szczegó³y, bo te¿ nie
wszystkie te umowy znam – modele dochodzenia
do celu.

W tym przypadku jest te¿ druga strona, o której
chcia³bym powiedzieæ, bo mamy tu tak¿e do czy-
nienia, Panie Marsza³ku – i to z ca³¹ otwartoœci¹
trzeba powiedzieæ – z czymœ w rodzaju czarnego PR
wobec ca³ej tej operacji. Zainteresowani doskonale
wiedz¹, ¿e je¿eli nie bêdziemy ustalaæ to¿samoœci
w ten sposób, to nie bêdziemy jej ustalaæ wcale, bo
nie ma innej mo¿liwoœci ustalenia to¿samoœci oby-
watela Wietnamu przebywaj¹cego nielegalnie
w Polsce, który nie chce z nami wspó³pracowaæ,
czyli nie posiada dokumentów, dokumenty znisz-
czy³, ukry³, nie ma, odmawia odpowiedzi na pyta-
nia albo podaje regularnie fa³szywe dane czy ka¿de
kolejne podane przez niego dane, sprawdzane
przez nas, okazuj¹ siê nieprawdziwe.

Ja przypomnê, ¿e je¿eli zainteresowany ma pa-
szport albo powie, gdzie ten paszport ma, nawet nie
na pocz¹tku, tylko po przeprowadzeniu ca³ej proce-
dury i po otrzymaniu ostatecznej decyzji o wydale-
niu, albo w sposób niebudz¹cy w¹tpliwoœci poka¿e,
¿e takie, a nie inne s¹ jego dane i ¿e jest obywatelem
Wietnamu, to ta forma ustalania to¿samoœci w ogó-
le nie bêdzie wobec niego zastosowana.

Tak jak mówiê, wybór jest taki, albo robimy to
w ten sposób, podobnie jak inne kraje europej-
skie, w których nie budzi to w¹tpliwoœci, albo nie
bêdziemy tego robiæ wcale.

Jeœli zaœ chodzi o zapis ustawowy, to zapis
ustawowy trudno tu sobie wyobraziæ, poniewa¿ –
tak jak mówi³em – w umowach o readmisji s¹ bar-
dzo ró¿ne formy i zawarcie, wpisanie jakiejœ jednej
formy ustalania to¿samoœci cudzoziemca by³oby
bardzo trudne. Zwracam te¿ uwagê na to, ¿e gdy-
by przejœæ na standardowe postêpowanie, o czym
ju¿ mówi³em, czyli gdyby ci panowie z Wietnamu
byli po prostu zatrudnieni na etacie w Warszawie,
to ta formu³a niczym by siê nie ró¿ni³a od sytuacji,
któr¹ siê spotyka w klasycznych ju¿ uk³adach
miêdzy obywatelami ró¿nych krajów, kiedy to
w³adze jakiegoœ kraju zatrzymuj¹ cudzoziemca,
on nie ma dokumentów, podaje jakieœ dane, wiêc
sprowadzaj¹ przedstawiciela konsulatu czy am-
basady, tego, który jest na miejscu, aby porozma-
wia³ z nim, uniknijmy s³owa „przes³uchanie”, po-
rozmawia³ z nim i ustali³ dane.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Pan senator Gruszka.

Senator Tadeusz Gruszka:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, na pewno ministerstwo moni-

toruje przep³yw cudzoziemców przez nasz kraj.
W zwi¹zku z tym mam pytanie: ilu jest cudzoziem-
ców, którzy nielegalnie przebywaj¹ na naszym te-
renie? To pierwsza sprawa.

Teraz drugie pytanie. W zwi¹zku z tym, ¿e jakaœ
l iczba tych cudzoz iemców tu przebywa,
chcia³bym wiedzieæ, jak¹ ministerstwo i nasz rz¹d
maj¹ metodê na stwierdzanie nielegalnoœci poby-
tu w Polsce. Czy jest to przypadkowe legitymowa-
nie tych osób, czy te¿ ich sukcesywne poszukiwa-
nie na terenie Polski? Dziêkujê.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dziêkujê bardzo.
Pytanie zosta³o ju¿ zadane. Przepraszam, przez

moment siê zdekoncentrowa³am. Dziêkujê, Panie
Senatorze.

Proszê, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Spraw Wewnêtrznych
i Administracji
Piotr Stachañczyk:
Odpowiadam na pytanie pierwsze, przepra-

szam, ¿e mo¿e trochê ¿artobliwie. Otó¿ niestety
¿aden kraj europejski ani te¿ chyba – z tego, co
wiem – ¿aden kraj na œwiecie nie jest w stanie
wskazaæ, ilu cudzoziemców przebywa nielegalnie
na jego terytorium w³aœnie z uwagi na fakt, ¿e
przebywaj¹ nielegalnie, to znaczy wjechali niele-
galnie albo przed³u¿yli pobyt. My szacujemy, ¿e
mamy tu do czynienia z liczb¹ rzêdu kilkudziesiê-
ciu tysiêcy, a w tej grupie dominowa³yby dwie ka-
tegorie. Jedna to obywatele Ukrainy, którzy wje-
chali tu legalnie i przed³u¿yli pobyt na naszym te-
rytorium najczêœciej w celu kontynuowania pra-
cy. Ta grupa siê zmniejsza, bo coraz wiêcej obywa-
teli Ukrainy woli jednak wyjechaæ z Polski legalnie
w okreœlonym terminie i wjechaæ po raz kolejny
ni¿ ryzykowaæ przed³u¿enie pobytu, a w przypad-
ku wykrycia – zakaz wjazdu na terytorium RP.
Drug¹ tak¹ grup¹, licz¹c¹ wed³ug ró¿nych sza-
cunków od piêtnastu do dwudziestu kilku tysiê-
cy, bêd¹ Wietnamczycy. W przypadku pozosta-
³ych kategorii cudzoziemców na terytorium Polski
mo¿na mówiæ raczej o znacznie mniejszej skali.

Jeœli zaœ chodzi w ogóle o nielegalne przyjazdy,
to jednak gros nielegalnych imigrantów w Polsce
stanowi¹ osoby, które wjecha³y legalnie i przed³u-
¿y³y pobyt ponad okres pobytu, na który mia³y ze-
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zwolenie. Wed³ug danych Stra¿y Granicznej
w ci¹gu roku notujemy naprawdê niewiele prób
nielegalnego przekraczania zielonej granicy lub
nielegalnego przekraczania granicy na prze-
jœciach granicznych na wschodniej i pó³nocnej
granicy Polski.

Jeœli chodzi o pytanie drugie, to mogê powie-
dzieæ, ¿e Polska nie prowadzi i nigdy nie prowadzi-
³a ca³oœciowych dzia³añ s³u¿¹cych ustalaniu i wy-
dalaniu wiêkszych grup cudzoziemców. Przed-
miotem kontroli ze strony czy to Policji, czy to
Stra¿y Granicznej, czy to s³u¿b celnych s¹ najczê-
œciej znane skupiska cudzoziemców, tam, gdzie
mamy do czynienia z nielegaln¹ prac¹ albo niele-
galnym handlem. W³aœnie tam w terminach
i w trybie ustalanym przez organy w³aœciwe do
kontroli legalnoœci pobytu dokonywane s¹ kon-
trole, a zatrzymane tam osoby s¹ nastêpnie pod-
dawane procedurze albo zobowi¹zania do opusz-
czenia terytorium RP, albo wydalenia, w zale¿no-
œci od sytuacji. Prowadzone s¹ równie¿ kontrole
poszczególnych osób przez organy, zw³aszcza
Stra¿y Granicznej, które zwalczaj¹ nielegaln¹
imigracjê. Po uzyskaniu informacji, ¿e ktoœ zatru-
dnia, udostêpnia mieszkanie czy organizuje prze-
jazdy nielegalnych imigrantów, z regu³y oprócz te-
go, ¿e zatrzymywana jest osoba, która czerpie z te-
go korzyœci, najczêœciej zatrzymywani s¹ te¿ nie-
legalni imigranci, którzy z us³ug tej osoby korzy-
stali. To jest inne Ÿród³o, powiedzmy, ustalania,
odnajdywania tego typu osób. Jednak ¿adnych
operacji prowadzonych na terenie ca³ego kraju
czy jakichœ planów usuniêcia nielegalnych imi-
grantów z terytorium Polski nie ma i – tak jak po-
wiedzia³em – nigdy nie by³o.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dziêkujê bardzo.
Pan senator Stanis³aw Kogut, a potem Tadeusz

Skorupa.

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

Panie Ministrze! My ju¿ od trzech lat z panem
marsza³kiem Borusewiczem organizujemy bar-
dzo udane misje gospodarcze do krajów arab-
skich. Jednej z podstawowych spraw dotyczy py-
tanie: kiedy rz¹d Rzeczypospolitej na przejœciach
granicznych, zw³aszcza na Okêciu, przestanie lu-
dzi sukcesu, biznesmenów z krajów arabskich
traktowaæ jak terrorystów? Oni maj¹ œwiadomoœæ
tego, ¿e faktycznie z niektórych z tych krajów wy-
sz³y ugrupowania Al-Kaidy, ale je¿eli przyje¿d¿a
multimilioner, szejk i ca³y dzieñ trzyma siê go na
Okêciu, to jest to trochê ur¹gaj¹ce. Dlatego cza-

sem marsza³ek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
znajduje siê w bardzo skomplikowanej sytuacji,
bo trudno odpowiedzieæ, wyjaœniæ to, ¿e kraj cywi-
lizowany, maj¹cy ambasady w krajach arabskich,
które wtedy, kiedy wydaj¹ wizê, powinny wszyst-
ko skontrolowaæ, a u nas powinna to byæ ju¿
zwyk³a formalnoœæ, traktuje tych ludzi jak prze-
stêpców.

Drugie moje pytanie, trochê jakby z „Romea
i Julii” Szekspira. Ja kiedyœ, jako prezes fundacji,
przyj¹³em na dziewiêciomiesiêczne leczenie
¿o³nierza afgañskiego, który wylecia³ w powietrze
na minie, by³ wtedy z polskim patrolem. No i zako-
cha³ siê biedak w cudownej…

(Wicemarsza³ek Krystyna Bochenek: Pytanie,
pytanie, Panie Senatorze.)

Przepraszam, muszê wprowadziæ w tematykê,
Pani Marsza³ek, ¿eby by³o jasne, o co chodzi.

(Wicemarsza³ek Krystyna Bochenek: Love
story…)

W czasie tej dziewiêciomiesiêcznej rehabilitacji
zakocha³ siê w piêknej blondynce. (Weso³oœæ na
sali) A potem przyszed³ rozkaz armii afgañskiej, ¿e
on musi wróciæ do Afganistanu. Teraz ta dziew-
czyna wys³a³a zaproszenie, bo chc¹ wzi¹æ œlub
i on chce siê osiedliæ w Polsce. I, Panie Ministrze,
tak nieraz w duchu ¿a³ujê, ¿e do tego doprowadzi-
³em, ¿e go przyj¹³em, dlatego ¿e jest totalna bloka-
da w MSWiA, co chwilê ¿¹da siê t³umaczeñ…

(Wicemarsza³ek Krystyna Bochenek: Pyta-
nie…)

…na jêzyk afgañski albo na inne jêzyki.
Moje pytanie jest takie: co mogê zrobiæ jako

skromny senator, ¿eby to siê zakoñczy³o pozyty-
wnie, sukcesem. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Bardzo dziêkujê. Proszê pana ministra o odpo-

wiedŸ na te dwa rozbudowane pytania.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Spraw Wewnêtrznych
i Administracji
Piotr Stachañczyk:
Jeœli chodzi o odpowiedŸ na pytanie pierwsze,

to podzielam pogl¹d pana senatora, ¿e tego typu
traktowanie osób z krajów arabskich, i to nieza-
le¿nie z jakiego pañstwa, z jak¹ wiz¹ i z jakimi
œrodkami przyje¿d¿aj¹cych do Polski, jest trakto-
waniem niew³aœciwym. Myœmy kilkakrotnie ju¿
zwracali uwagê – z tego, co wiem, nie tylko ten
rz¹d, ale i rz¹dy poprzednie – w³aœciwym organom
Stra¿y Granicznej, aby ta praktyka nie mia³a
miejsca. Sam rozmawia³em z ambasadorem Ara-
bii Saudyjskiej i nastêpnie, na kanwie tej rozmo-
wy, z funkcjonariuszami Stra¿y Granicznej. Wi-
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daæ z tego, co pan mówi, ¿e dotychczasowe dzia³a-
nia nie przynios³y skutku, w zwi¹zku z tym posta-
ramy siê doprowadziæ do tego, ¿eby nastêpne ju¿
taki skutek przynios³y. To obiecujê.

Jeœli chodzi o pytanie drugie…
(Wicemarsza³ek Krystyna Bochenek: O tê mi-

³oœæ.)
O tê mi³oœæ.
(G³os z sali: O tê mi³oœæ jak z „Romea i Julii”.)
To znaczy… Panie Senatorze, nie s¹dzê, ¿eby

tutaj ktoœ coœ blokowa³ a¿ na poziomie MSWiA,
poniewa¿ tam w tego typu przypadkach rozpatry-
wane s¹ tylko odwo³ania od decyzji ró¿nych orga-
nów. Byæ mo¿e blokada jest gdzie indziej, ale tu…

(Senator Stanis³aw Kogut: Pomo¿e mi pan?)
Tak, w³aœnie chcia³em powiedzieæ, ¿e pomogê

panu senatorowi, wiêc je¿eli pan senator… Myœlê
zreszt¹, ¿e nawet bez dodatkowych informacji…
Jeœliby pan senator jeszcze o to wyst¹pi³ i napisa³
parê s³ów, to by³oby proœciej, myœlê jednak, ¿e ta-
ka historia mi³oœci afgañskiego rekonwalescenta
i Polki to jest coœ na tyle znanego w strukturach
urzêdów wojewódzkich, a byæ mo¿e te¿ w urzêdzie
do spraw cudzoziemców, ¿e nawet bez tego pisma
uda mi siê w tej sprawie pomóc.

(Senator Stanis³aw Kogut: Dziêkujê.)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dziêkujê bardzo.
Bardzo proszê, pan senator Tadeusz Skorupa,

a po nim Lucjan Cichosz.

Senator Tadeusz Skorupa:
Pani Marsza³ek! Wysoki Senacie! Panie Mini-

strze! Powiedzia³ pan przed chwil¹, ¿e bêd¹ otwar-
te trzy placówki konsularne na Ukrainie. Mam
w zwi¹zku z tym takie pytanie. Kiedy one bêd¹ ot-
warte i w jakich miastach, i czy s¹ te¿ prowadzone
prace w celu otwarcia placówek konsularnych na
Bia³orusi, a jeœli tak, to kiedy to nast¹pi? Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Proszê bardzo, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Spraw Wewnêtrznych
i Administracji
Piotr Stachañczyk:
Powiedzia³em, Panie Senatorze, ¿e tak jest we-

d³ug mojej wiedzy, poniewa¿ prace nad tym pro-
wadzi Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Trwa-
j¹ rozmowy ze stron¹ ukraiñsk¹ na temat otwar-
cia trzech placówek na Ukrainie. Co do miast, to

z tego, co ja wiem, jednym z nich ma byæ Winnica,
ale co do pozosta³ych, to proszê o pytanie do mini-
stra spraw zagranicznych, bo te rozmowy jeszcze
siê tocz¹. Podobnie je¿eli chodzi o placówki kon-
sularne na Bia³orusi, ja tak¿e ostatnio nie pyta-
³em Ministerstwa Spraw Zagranicznych o tê spra-
wê. Nie wiem, czy oni widz¹ tak¹ koniecznoœæ.
Myœlê, ¿e minister spraw zagranicznych jest tutaj
w³aœciwy do udzielenia odpowiedzi. My jako re-
sort nie jesteœmy o tym informowani na bie¿¹co.
Ja wiem o placówkach ukraiñskich dlatego, ¿e
by³em ostatnio na Ukrainie, rozmawia³em z na-
szym ambasadorem i z konsulami. St¹d wiem, ja-
kie w tej chwili trwaj¹ tam prace.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Senator Lucjan Cichosz, potem senator An-

drzej Misio³ek.
Proszê bardzo.

Senator Lucjan Cichosz:
Pani Marsza³ek! Panie Ministrze! Moje pytanie

jest nastêpuj¹ce: jakie s¹ przes³anki natury poli-
tycznej czy administracyjnej przy wydawaniu wiz
dla Ukraiñców, którzy s¹ zapraszani przez nasze
samorz¹dy przygraniczne? Niektórzy otrzymuj¹
wizy trzydniowe i z tego powodu rezygnuj¹ z od-
wiedzin, z wymiany transgranicznej miêdzy sa-
morz¹dami. S¹ pretensje strony ukraiñskiej, ¿e
w sposób niew³aœciwy traktuje siê przedstawicieli
ich administracji samorz¹dowej, rz¹dowej. Sam
doœwiadczy³em tego w tym roku, gdy zaprasza³em
przedstawiciela ¯ó³kwi do ¯ó³kiewki, a on nie
przyjecha³ z tego powodu, ¿e otrzyma³ wizê trzy-
dniow¹. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Proszê o odpowiedŸ.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Spraw Wewnêtrznych
i Administracji
Piotr Stachañczyk:
Z przykroœci¹ powiem o dwóch sprawach. Po

pierwsze, poniewa¿ polityka wizowa i praca kon-
sulatów pozostaj¹, powiedzmy, poza zakresem
dzia³ania ministerstwa, w którym pracujê – nie
wiem. To jest pierwsza odpowiedŸ.

Po drugie jednakowo¿ mogê powiedzieæ, ¿e je-
¿eli tak jest, to jest to sytuacja niew³aœciwa i w na-
wi¹zaniu do tej debaty wyst¹piê do ministra
spraw zagranicznych, aby tê rzecz sprawdzi³ i do-
prowadzi³ do tego, ¿eby siê nie zdarza³a. A to dlate-
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go, ¿e rzeczywiœcie sytuacja, kiedy mamy do czy-
nienia z zaproszeniami ze strony organów czy to
w³adzy samorz¹dowej, rz¹dowej, czy to wiarygo-
dnych organizacji zapraszaj¹cych do Polski cu-
dzoziemców chc¹cych wspó³pracowaæ, a którzy
maj¹ nastêpnie problem z uzyskaniem wizy, nie
jest sytuacj¹ w³aœciw¹.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dziêkujê bardzo.
Pan senator Andrzej Misio³ek, proszê.

Senator Andrzej Misio³ek:
Panie Ministrze! Ja mam dwa pytania, które siê

ze sob¹ wi¹¿¹.
Pierwsze: na jakim obecnie poziomie w Polsce –

chodzi o poziom iloœciowy – jest grupa Czeczeñ-
ców? Ilu ich aktualnie u nas jest? Ja sobie zdajê
sprawê, ¿e czêœæ z nich przebywa w Polsce niele-
galnie, wiêc to trudno bêdzie okreœliæ, ale pytam,
jak ministerstwo szacuje ich liczbê.

I drugie pytanie z tym zwi¹zane. Ilu Czeczeñ-
ców przyje¿d¿a do Polski z krajów wewnêtrznych
Unii Europejskiej, z Niemiec, Austrii, Czech? Py-
tam dlatego, ¿e oni s¹ deportowani do kraju,
w którym, jak sami podaj¹, przekroczyli granicê
Unii Europejskiej. W wiêkszoœci s¹ deportowani
do Polski. Jak to jest, na przyk³ad w skali mie-
si¹ca? Ilu ich jest przywo¿onych z krajów wewnê-
trznych Unii do Polski? Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Proszê o ustosunkowanie siê do tego, o odpo-

wiedŸ.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Spraw Wewnêtrznych
i Administracji
Piotr Stachañczyk:
W tej chwili wiemy, ¿e w oœrodkach czy te¿ ko-

rzystaj¹c z pomocy poza oœrodkami przebywa
w Polsce oko³o szeœciu tysiêcy Czeczeñców. Ró¿ne
formy zezwoleñ sta³ych na pobyt w Polsce, jak
myœlê, od 2000 r. uzyska³o chyba dwadzieœcia kil-
ka tysiêcy, chodzi o status uchodŸcy albo zgodê
na pobyt tolerowany lub ochronê uzupe³niaj¹c¹
wed³ug najnowszych przepisów. A poniewa¿ to s¹
zgody o charakterze sta³ym, to my tej grupy potem
nie monitorujemy. W zwi¹zku z tym na pytanie, ile
osób z tej grupy jest w Polsce, a ile wyjecha³o, nie
potrafiê odpowiedzieæ.

Jeœli chodzi o procedurê dubliñsk¹, bo o to pan
pyta³, to znaczy o odsy³anie cudzoziemców do Pol-
ski na podstawie rozporz¹dzenia Dublin II, mogê
powiedzieæ, ¿e w tym roku, o ile dobrze pamiêtam,
odes³ano oko³o tysi¹ca piêciuset osób, z tym ¿e
nie mam danych dotycz¹cych podzia³u wed³ug
narodowoœci. To jest ogólna liczba odes³anych od
pocz¹tku roku do mniej wiêcej pierwszych dni
paŸdziernika.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Czy ktoœ z pañstwa chce jeszcze zadaæ pytanie?
(G³os z sali: Senator Meres.)
Pan senator Zbigniew Meres, proszê.

Senator Zbigniew Meres:
Dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Panie Ministrze! Prosi³bym o podanie przyk³a-

du – chodzi o zmianê przepisu art. 3 poprzez
brzmienie ust. 1 – czy zdarzy³a siê kiedykolwiek
sytuacja jakiegoœ braku wzajemnoœci?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw
Wewnêtrznych i Administracji Piotr Stachañczyk:
Nie. To jest tak…)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Spraw Wewnêtrznych
i Administracji
Piotr Stachañczyk:
Ten przepis jest tak sformu³owany, ¿e dotyczy

tych krajów, co do których mamy wzajemnoœæ.
(Senator Zbigniew Meres: Dziêkujê.)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Nie widzê wiêcej osób, które pragnê³yby zadaæ

pytanie. Dziêkujê bardzo za tê seriê.
Dziêkujê, Panie Ministrze.
Otwieram dyskusjê.
Przypominam o koniecznoœci zapisywania siê

do g³osu u senatora, który prowadzi listê mówców.
Przemówienie,przypominam,góradziesiêæminut.
Podpisane wnioski o charakterze legislacyj-

nym pañstwo senatorowie sk³adaj¹ do marsza³ka
Senatu do momentu zamkniêcia dyskusji.

Mamy dwie osoby na liœcie.
Zapraszam pana senatora Stanis³awa Jurce-

wicza, potem Piotra £ukasza Andrzejewskiego.
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Senator Stanis³aw Jurcewicz:

PaniMarsza³ek!PanieMinistrze!WysokiSenacie!
Ja powiem bardzo krótko. Jak widaæ, czas de-

baty by³ d³ugi, a zakres, obszernoœæ tych zmian
jest ogromna i powoduje nie tylko zmianê ustawy
z 2003 r., ale nowelizuje tak¿e piêtnaœcie innych
ustaw. Nie s¹dzi³em – trochê teraz ¿artujê – ¿e
w tej debacie, która mia³a miejsce, bêd¹ wprowa-
dzane tak¿e w¹tki romantyczne.

Teraz do rzeczy. W trakcie dyskusji na posie-
dzeniu komisji samorz¹du terytorialnego pojawi-
³y siê dwie sprawy, które wymaga³y analizy pod
k¹tem prawnym, i to takiej g³êbokiej analizy. Biu-
ro Legislacyjne jej dokona³o, w zwi¹zku z tym po-
zwolê sobie przedstawiæ trzy poprawki. Pragnê te¿
nadmieniæ, ¿e w tym zakresie jest akceptacja
rz¹du. Dwie poprawki maj¹ charakter legislacyj-
ny. W art. 1 w pkcie 50, w ust. 2 przed wyrazem
„okres” dodaje siê wyrazy „mo¿e wskazaæ”,
a w art. 23 w pkcie 2 po wyrazie „moc” dodaje siê
wyrazy „do czasu wydania nowych przepisów wy-
konawczych na podstawie art. 109 ust. 2 tej usta-
wy w brzmieniu nadanym niniejsz¹ ustaw¹”.
Chcê tylko poinformowaæ, ¿e art. 109, ogólnie
rzecz bior¹c, dotyczy tworzenia oœrodków strze¿o-
nych przez Stra¿ Graniczn¹.

Trzecia poprawka dotyczy art. 16. Po art. 16 do-
daje siê art. 16a o treœci: w ustawie z dnia 7 wrzeœ-
nia 2007 r. o Karcie Polaka odpowiedni przepis
art. 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „posiadacz Kar-
ty Polaka mo¿e ubiegaæ siê o zwolnienie z op³aty za
przyjêcie i rozpatrzenie wniosku o wydanie wizy
krajowej w celu korzystania z uprawnieñ wynika-
j¹cych z posiadania Karty Polaka lub o refundacjê
tej op³aty”. Poprawka ta jest konsekwencj¹ wyni-
kaj¹c¹ ze zmiany ustawy o cudzoziemcach.

Przekazujê propozycje tych poprawek. Dziêku-
jê za uwagê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Przekazujê poprawki dalej.
Zapraszam pana senatora Andrzejewskiego.

Senator Piotr Andrzejewski:

Pani Marsza³ek! Wysoki Senacie!
Trudno nie zgodziæ siê z opini¹ pana ministra,

¿e atomizacja systemu prawnego w szczegó³owo-
œci uregulowañ postêpuje coraz dalej. Myœlê, ¿e
jest to taki trend, którego nie jesteœmy w stanie tu
zahamowaæ, mo¿emy tylko dbaæ o to, o co powin-
niœmy dbaæ, o to mianowicie, ¿eby system, który
obowi¹zuje w Polsce, a który jest mno¿ony, by³ sy-
stemem spójnym, komplementarnym, zupe³nym
i niesprzecznym. Mo¿emy równie¿ odnieœæ regu-

lacje ustawy o cudzoziemcach do zapisów konsty-
tucyjnych, konwencji miêdzynarodowych i dyrek-
tyw unijnych.

Przypominam jeszcze raz, ¿e implementacja
jest wskazana, ale nie jest konieczna, je¿eli chodzi
o pewne dyrektywy i ustawodawstwo unijne, bo
ono i tak, z wyj¹tkiem konstytucji, ma nadrzêdny
charakter i winno byæ stosowane przy ocenie
ustaw i ich treœci, z przewag¹ oczywiœcie roz-
strzygniêæ prawa miêdzynarodowego. Ale jest to
wskazane ze wzglêdu na czytelnoœæ i edukacyjny
charakter systemu, jego egzekucjê przez organy
stosuj¹ce prawo w Polsce bezpoœrednio z polskich
zapisów, a nie z zapisów priorytetowych prawa
miêdzynarodowego.

Moje zastanowienie budzi natomiast niekon-
stytucyjnoœæ uregulowañ ustawy o cudzoziem-
cach. Twierdzê, ¿e jest to ustawa niekonstytucyj-
na. Dlaczego? A dlatego, ¿e art. 52 konstytucji
zawiera dyrektywy bezwzglêdne, które przy od-
miennym uregulowaniu ustawowym winny byæ
stosowane wprost, i dyrektywy wzglêdne, które
mog¹ byæ regulowane przez ustawê. Podmiotem
uprawnionym jest tu ka¿dy, kto ma wolnoœæ
w poruszaniu siê po terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej oraz wolnoœæ wyboru miejsca zamiesz-
kania i pobytu oraz przybycia i opuszczenia –
zw³aszcza opuszczenia – terytorium polskiego.
Mo¿e to podlegaæ ograniczeniom okreœlonym
w ustawie. Dwa dalsze uprawnienia, które doty-
cz¹ obywatela polskiego i osoby, której pocho-
dzenie polskie zosta³o stwierdzone zgodnie
z ustaw¹, s¹ nakazami bezwzglêdnymi i nie po-
winna tu byæ stosowana ustawa o cudzoziem-
cach. Niedopuszczaj¹ce wyj¹tków ustawowych
jest mianowicie okreœlenie w konstytucji, ¿e oby-
watela polskiego nie mo¿na wydaliæ z kraju ani
zakazaæ mu powrotu do kraju. Drugie uprawnie-
nie jest takie, ¿e osoba, której pochodzenie pol-
skie – to dotyczy cudzoziemców – zosta³o stwier-
dzone zgodnie z ustaw¹, mo¿e osiedliæ siê na te-
rytorium Rzeczypospolitej Polskiej na sta³e. I tu
nie ma ograniczeñ ustawowych ani warunków
ustawowych, s¹ to nakazy konstytucyjne bez-
wzglêdne. W zwi¹zku z tym stajemy przed ogrom-
nym problemem. Oto w Karcie Polaka poœwiad-
czamy komuœ pochodzenie polskie, a w dalszym
ci¹gu, zgodnie z tym, co zreszt¹ powiedzia³ pan
minister i co jest pogl¹dem przeze mnie podziela-
nym i chyba obowi¹zuj¹cym, s¹ to cudzoziemcy,
do których stosuje siê ta ustawa. W zwi¹zku
z tym ona jest w tym zakresie niekonstytucyjna,
bo uchyla przepis konstytucji, który powinien
bezwzglêdnie obowi¹zywaæ.

Kolejna kwestia. Jest mowa o uniewa¿nieniu
odebrania obywatelstwa polskiego. To nie chodzi
tylko o wysiedlanych w ramach roku 1968 – w tej
chwili to jest g³ównie na tapecie – w ramach repre-
sji wobec osób pochodzenia ¿ydowskiego jeszcze
wed³ug ustaw norymberskich, hitlerowskich
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oczywiœcie, bo to kryterium by³o tak wówczas –
trzeba to wreszcie powiedzieæ – stosowane w Pol-
sce. Chodzi równie¿ o emigracjê polityczn¹, ludzi
wyrzucanych, o tych, których przymusowo zmu-
szano do pozbawienia siê obywatelstwa polskie-
go, jak równie¿ o tych, którzy maj¹ dzisiaj podwój-
ne obywatelstwo. Wielu dzia³aczy „Solidarnoœci”,
którzy wyjechali, jest dzisiaj obywatelami Stanów
Zjednoczonych jednoczeœnie zachowuj¹cymi
obywatelstwo polskie. To osobny problem tych,
którzy zachowali obywatelskie polskie, a jedno-
czeœnie posiadaj¹ obywatelstwo obce i korzystaj¹
z niego w myœl Konwencji Wiedeñskiej, a wiêc po-
winni byæ traktowani jako cudzoziemcy. Tak, to
s¹ cudzoziemcy. W zwi¹zku z tym ta ustawa, sto-
suj¹c siê w tym zakresie do tych ludzi, ³amie bez-
wzglêdny nakaz konstytucji. Czy wymaga to regu-
lacji ustawowej? Oczywiœcie, wymaga dalszej ato-
mizacji systemu prawnego. Dzisiaj trzeba by to
zapisaæ, ja taki wniosek z³o¿ê, bo jest to bardzo
powa¿ny sygna³ pod adresem rz¹du. To nie inicja-
tywa poselska, trzeba to ustaliæ na poziomie
rz¹du, ¿e ustawa w takim zakresie, w jakim for-
mu³uje zakazy, nakazy i warunki, nie powinna siê
stosowaæ do osób, których pochodzenie polskie
lub obywatelstwo polskie zosta³o stwierdzone
zgodnie z ustaw¹.

Dlaczego mówiê tak¿e o obywatelstwie pol-
skim? Dlatego, ¿e to nie jest tak, i¿ to, co dzisiaj
uznajemy za niewa¿ne, to znaczy bezpodstawne
pozbawienie obywatelstwa tych, których pozba-
wi³ go peerel, o czym mówi³ pan minister, zmie-
niamy, to znaczy przywracamy albo potwierdza-
my obywatelstwo polskie, dopiero od chwili, kie-
dy uznamy to za niewa¿ne. My stwierdzamy to
wstecz, ale do czasu uprawomocnienia siê tych
decyzji wbrew konstytucji te osoby, którym
uniewa¿niamy to wstecz, s¹ pozbawione ochro-
ny, jak¹ daje im konstytucja. To te¿ jest pro-
blem, podstawowy problem w systemie praw-
nym, to s¹ przepisy przejœciowe albo regulacja
tego jasn¹ dyrektyw¹. Jak dot¹d przepisy kon-
stytucji s¹ ponad uregulowaniami i powinny
byæ respektowane równie¿ na zasadzie wy³¹cze-
nia ich jako nadrzêdnej normy ze stosowania
przy ustawie o cudzoziemcach. W zwi¹zku z tym
pozwalam sobie z³o¿yæ taki wniosek.

I niezale¿nie od tego, jakie to wywo³a reperku-
sje i czy to zostanie zaakceptowane dzisiaj, czy te¿
zostanie zrobione przy okazji ustawy o obywatel-
stwie, która w tej chwili jest przygotowywana
w Senacie, czy z inicjatywy rz¹dowej, to musi zo-
staæ zrobione: do osób, których pochodzenie pol-
skie lub obywatelstwo polskie stwierdzane ex
tunc, czyli wstecz, zostanie stwierdzone zgodnie
z ustaw¹, nie stosuje siê tych przepisów o cu-
dzoziemcach. Sk³adam taki wniosek legislacyj-
ny. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Bardzo dziêkujê, Panie Senatorze.
Widzê, ¿e nikt wiêcej z pañstwa nie wyrazi³ chê-

ci udzia³u w dyskusji.
W takim razie informujê, ¿e z³o¿one zosta³y

wnioski o charakterze legislacyjnym, z³o¿yli je
pan senator Stanis³aw Jurcewicz i senator Piotr
£ukasz Andrzejewski.

Zamykam dyskusjê.
Poniewa¿ zosta³y z³o¿one wnioski o charakte-

rze legislacyjnym, proszê Komisjê Samorz¹du Te-
rytorialnego i Administracji Pañstwowej oraz Ko-
misjê Praw Cz³owieka i Praworz¹dnoœci o usto-
sunkowanie siê do przedstawionych wniosków
i przygotowanie wspólnego sprawozdania.

Informujê pañstwa senatorów, ¿e g³osowanie
w sprawie rozpatrywanej ustawy zostanie prze-
prowadzone pod koniec posiedzenia Senatu.

Przepraszam bardzo, momencik… Czy pan mi-
nister, przedstawiciel rz¹du, chce ustosunkowaæ
siê do przedstawionych wniosków?

Proszê uprzejmie.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Spraw Wewnêtrznych
i Administracji
Piotr Stachañczyk:
Pani Marsza³ek! Wysoki Senacie!
Jeœli chodzi o pierwsze trzy przedstawione

wnioski, to rzeczywiœcie s¹ to wnioski poprawia-
j¹ce tê ustawê pod wzglêdem legislacyjnym i tutaj
nie ma problemu.

Jeœli zaœ chodzi o wnioski pana senatora An-
drzejewskiego, to mamy tu do czynienia z nieco
inn¹ sytuacj¹. Otó¿ art. 52 ust. 5 konstytucji, mó-
wi¹cy o tym, ¿e osoba, której pochodzenie polskie
zosta³o stwierdzone zgodnie z ustaw¹, ma prawo
osiedliæ siê w Polsce na sta³e, jest obecnie stoso-
wany wprost. Tak wiêc osoba zainteresowana
sk³ada do w³aœciwego wojewody wniosek o uzys-
kanie tak zwanego zezwolenia na osiedlenie siê
i je¿eli w toku tego postêpowania czy innego po-
stêpowania – tutaj orzecznictwo s¹dowe dopusz-
cza ró¿ne mo¿liwoœci – zostanie stwierdzone pol-
skie pochodzenie, to ona dostaje to zezwolenie.
Jedyne przes³anki, które umo¿liwia³yby odmowê
udzielenia takiego zezwolenia, to s¹ przes³anki
zawarte w samej konstytucji, w art. 31 ust. 3, ¿a-
dna inna przes³anka nie mo¿e tutaj byæ zastoso-
wana. Nie zmienia to jednak sytuacji, ¿e po uzys-
kaniu zezwolenia ta osoba nadal jest cudzoziem-
cem i w³aœnie taki status prawny w Polsce posia-
da.

Je¿eli pan senator wy³¹czy wobec tych osób
stosowanie tej ustawy w ca³oœci, to ju¿ nie bêdzie
im mo¿na daæ zezwolenia na osiedlenie siê, bo
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w³aœciwie w ogóle nie bêdzie wiadomo, jakiego ze-
zwolenia im udzieliæ albo jaki dokument potwier-
dzaj¹cy to wydaæ. Poza tym w ca³ym systemie do-
tycz¹cym nauki, leczenia, spraw socjalnych itd.
kategoria osoby polskiego pochodzenia nie wystê-
puje. Ustawy reguluj¹ce te kwestie powi¹zane s¹
wprost z ustaw¹ o cudzoziemcach, czyli osoba,
która na podstawie ustawy o cudzoziemcach uzy-
ska³a okreœlone zezwolenie, ma okreœlone upra-
wnienia w okreœlonych dziedzinach ¿ycia w Pol-
sce, od mo¿liwoœci kszta³cenia dzieci, przez eme-
rytury, s³u¿bê zdrowia i wiele innych spraw. Je¿eli
do kogoœ siê nie stosuje tej ustawy i równoczeœnie
nie jest on obywatelem polskim, to po prostu
w ogóle nie ma go w systemie, czyli nikt nie bêdzie
wiedzia³, jakie uprawnienia b¹dŸ obowi¹zki ta
osoba posiada.

Jeœli zaœ chodzi o obywateli polskich, to tutaj
sytuacja jest jeszcze inna. Mianowicie ka¿da de-
cyzja – a to by³y decyzje czy to konsulów, czy Rady
Pañstwa – póki nie zostanie uchylona z moc¹ od
jakiegoœ dnia albo nie zostanie stwierdzona jej
niewa¿noœæ z moc¹ wsteczn¹ hic et nunc, istnieje
i obowi¹zuje w systemie, jest to decyzja wi¹¿¹ca.
W zwi¹zku z tym, je¿eli jest to na przyk³ad decyzja
o pozbawieniu obywatelstwa, to taka osoba oby-
watelem polskim do momentu stwierdzenia nie-
wa¿noœci tej decyzji nie jest.

I nie jest to jakiœ znakomity wyj¹tek, bo s¹ to…
Przeniosê to choæby na grunt k.p.a. To jest klasy-
czna regu³a dotycz¹ca stosowania art. 156 kodek-
su postêpowania administracyjnego o stwierdze-
niu niewa¿noœci decyzji. Póki niewa¿noœæ decyzji
nie zostanie stwierdzona zgodnie z tymi przepisa-
mi, póty ona w obrocie istnieje, czyli je¿eli jest to
decyzja, która kogoœ czegoœ pozbawia, to ten ktoœ
tego nie ma, je¿eli wiêc pozbawia go obywatel-
stwa, to obywatelstwa nie ma; je¿eli jest to decyz-
ja, która komuœ czegoœ odmawia, to on z tego cze-
goœ nie mo¿e korzystaæ, póki w tym trybie nie zo-
stanie to przeprowadzone, a decyzja o stwierdze-
niu niewa¿noœci b¹dŸ o uchyleniu decyzji nie zo-
stanie wydana i nie stanie siê ostateczna czy wy-
konalna.

Ta regu³a nie mo¿e ulec zmianom. My dyspo-
nujemy… Zreszt¹ ju¿ nawet z uwagi na czysto
praktyczny wymiar, je¿eli chodzi o obywateli pol-
skich czy ró¿nego typu rejestry… Mamy rejestry
obywateli polskich, i rejestry cudzoziemców. Nie
istnieje rejestr osób, które mia³y kiedyœ obywatel-
stwo polskie, wyst¹pi³y o stwierdzenie niewa¿no-
œci tej decyzji i czekaj¹ na ostateczn¹ decyzjê, nie
ma go, bo do momentu uzyskania ostatecznej de-
cyzji ta osoba jest cudzoziemcem. Obok tych rozli-
cznych osób, którym jak najbardziej nale¿y siê
stwierdzenie niewa¿noœci, bo je skrzywdzono, wy-
muszono od nich, za¿¹dano, ¿eby siê zrzek³y oby-
watelstwa, bo nie dostan¹ paszportu na pogrzeb

matki albo œlub dziecka, albo na jakieœ podobne
wydarzenie – to standardowa praktyka tamtych
czasów – znajduje siê tak¿e grupa osób, którym
wcale tego stwierdzenia niewa¿noœci nie nale¿y
przyznawaæ, bo one chcia³y to obywatelstwo stra-
ciæ, wyst¹pi³y o to, straci³y je i nie maj¹ go.
W zwi¹zku z tym nic siê tam sprzecznego z pra-
wem nie zdarzy³o, w przypadku takiej decyzji
w ogóle nie bêdzie mog³a byæ stwierdzona niewa¿-
noœæ.

W zwi¹zku z tym powtarzam: przepis, który
wprowadza tutaj kwestiê obywatelstwa polskie-
go, nie da siê – naszym, moim zdaniem – obroniæ,
poniewa¿ obywatelem polskim albo od pewnego
momentu siê jest, i to zale¿y od decyzji, które za-
padaj¹, albo siê nim nie jest, a nie jest siê nim pó-
ty, póki decyzje o tym, ¿e ktoœ to obywatelstwo
utraci³, nie zostan¹ w sposób zgodny z prawem
wzruszone. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dziêkujê bardzo.
Raz jeszcze przypominam, ¿e g³osowanie

w sprawie tej ustawy zostanie przeprowadzone
pod koniec posiedzenia Senatu.

Dziêkujê pañstwu z rz¹du za udzia³ w naszym
posiedzeniu.

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu dru-
giego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks kar-
ny oraz niektórych innych ustaw.

Tekst ustawy jest w druku nr 252, a sprawo-
zdania komisji w drukach nr 252A i 252B.

Proszê teraz uprzejmie sprawozdawcê Komisji
Praw Cz³owieka i Praworz¹dnoœci, pana senatora
Zbigniewa Cichonia, o przedstawienie sprawo-
zdania komisji.

Senator Zbigniew Cichoñ:
Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo!
Komisja po rozpatrzeniu tej ustawy przyjê³a j¹

z drobnymi zmianami.
Mianowicie w §2a w art. 202 zaproponowaliœ-

my u¿ycie liczby pojedynczej zamiast liczby mno-
giej. Treœæ przepisu brzmi tak: „Kto ma³oletniemu
poni¿ej 15 lat prezentuje treœci pornograficzne
przedstawiaj¹ce wytworzone lub przetworzone
wizerunki ma³oletnich uczestnicz¹cych w czyn-
noœciach seksualnych”. My proponujemy u¿yæ
tutaj liczby pojedynczej: „wizerunek ma³oletniego
uczestnicz¹cego w czynnoœci seksualnej”, albo-
wiem oceniliœmy, ¿e gdyby tutaj by³a liczba mno-
ga, to w sytuacji, kiedy by³aby tam przedstawiona
jedna osoba, czyli jeden wizerunek osoby ma³olet-
niej uczestnicz¹cej w czynnoœciach seksualnych,
to umyka³oby to karalnoœci z art. 202 §2a. Dziêki
naszej poprawce desygnatem pojêcia „wizerunek

19. posiedzenie Senatu w dniu 15 paŸdziernika 2008 r.
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw 25

(podsekretarz stanu P. Stachañczyk)



ma³oletniego” by³by zarówno jeden wizerunek,
jak i kilka wizerunków. W zwi¹zku z tym nie umy-
ka³by odpowiedzialnoœci taki sprawca, który po-
s³uguje siê pojedynczym wizerunkiem ma³olet-
niego. To jest w³aœciwie ta jedna zmiana, któr¹ za-
proponowaliœmy.

Jestem jednak pañstwu winien jeszcze wyjaœ-
nienie ca³ej idei tych zmian. Otó¿ zmierzaj¹ one,
generalnie rzecz bior¹c, do rozszerzenia sankcji
za prezentowanie treœci pornograficznych, które
przedstawiaj¹ nie tylko realne osoby, tak jak to
jest dzisiaj w regulacji prawa karnego, ale równie¿
tak zwane fantomy, czyli wytworzone lub prze-
tworzone wizerunki osób ma³oletnich uczestni-
cz¹cych w czynnoœciach seksualnych. W zwi¹zku
z rozwojem ró¿nych technik tego typu fantomy
wystêpuj¹ w ró¿nego rodzaju filmach, przedsta-
wieniach, a do tej pory umyka³o to represji karnej.
To jest jedna sprawa.

Druga sprawa to jest ustanowienie zasady, ¿e
przedawnienie karalnoœci w przypadku w³aœnie
tych przestêpstw, które s¹ kierowane przeciwko
dobru ma³oletnich dzieci i powoduj¹ ich depra-
wacjê, nie mo¿e nast¹piæ przed up³ywem piêciu
lat od ukoñczenia przez pokrzywdzonego osiem-
nastu lat. Regulacja ta zosta³a wprowadzona
w zwi¹zku z tym, ¿e bardzo czêsto dochodzi³oby
do przedawnienia tych czynów pope³nionych
wobec bardzo ma³ych dzieci; gdyby stosowaæ
ogólne zasady kodeksu karnego, te czyny mog-
³yby ulec przedawnieniu ju¿ wtedy, gdy osoby
pokrzywdzone nie mia³y jeszcze ukoñczonych
osiemnastu lat. Dlatego jest proponowana re-
gu³a, ¿e to przedawnienie nie mo¿e nast¹piæ
przed up³ywem piêciu lat od ukoñczenia przez
pokrzywdzonego osiemnastu lat. Wiadomo, ¿e
gdy cz³owiek koñczy osiemnaœcie lat, jest ju¿ na
tyle dojrza³y, ukszta³towany, ¿e mo¿e pewne
sprawy przemyœleæ i zg³osiæ wniosek o œciganie,
oceniæ, ¿e zosta³ pokrzywdzony. W innym przy-
padku mo¿e dochodziæ do przedawnienia karal-
noœci, tak jak mówi³em, jeszcze przed osi¹gniê-
ciem przez osobê pokrzywdzon¹ osiemnastego
roku ¿ycia.

Proszê pañstwa, s¹ tutaj propozycje zmierza-
j¹ce do poszerzenia odpowiedzialnoœci karnej
na przypadki prezentowania treœci pornografi-
cznych z udzia³em tych¿e fantomów, czyli wize-
runków osób ma³oletnich, a nie tylko realnych
osób ma³oletnich, tak jak by³o dotychczas, ale
równie¿ na przypadki produkcji, rozpowsze-
chniania, prezentowania, przechowywania lub
posiadania tych treœci pornograficznych. To jest
ta propozycja, ¿eby dodaæ w art. 202 §4b, który
by nastêpowa³ po §4a, obowi¹zuj¹cym ju¿ w tej
chwili.

I wreszcie, proszê pañstwa, pozosta³e zmiany
w kodeksie karnym, dotycz¹ce innego dobra, nie

osób ma³oletnich. Chodzi o zmiany w art. 267 ko-
deksu karnego, o penalizacjê nie tylko w³amania
siê do systemu informatycznego, otwarcia tego
systemu czy te¿ otwarcia jakiegoœ pisma, tylko ró-
wnie¿ samego uzyskania dostêpu do informacji
nieprzeznaczonej dla sprawcy tego czynu. By³a
luka w tym zakresie, w zwi¹zku z czym jest propo-
zycja, ¿eby wprowadziæ zmianê do treœci art. 267
§1 przez sformu³owanie: „kto bez uprawnienia
uzyskuje dostêp do informacji”, ten podlega ka-
rze. I ta kara jest taka sama jak przewidziana po-
przednio, do dwóch lat pozbawienia wolnoœci.

Dotyczy to równie¿ art. 269a, gdzie wprowadzo-
no penalizacjê, w przypadku gdy ktoœ, nie bêd¹c
do tego uprawnionym, przez transmisjê, zniszcze-
nie, usuniêcie itd., utrudnienie dostêpu do da-
nych informatycznych zak³óca pracê systemu
komputerowego lub sieci teleinformatycznej. To
jest ca³y blok przepisów, które maj¹ na celu karal-
noœæ uzyskania dostêpu do informacji, która nie
jest dla danej osoby przeznaczona.

I, proszê pañstwa, trzeci blok zmian, tym razem
proceduralnych, w kodeksie postêpowania karne-
go. S¹ to zmiany dotycz¹ce wykonywania wyroków
polskich s¹dów przez inne pañstwa, bêd¹ce cz³on-
kami Unii Europejskiej, i na odwrót, wykonywania
wyroków, które zapad³y w jednym z pañstw Unii
Europejskiej, na terenie Polski. W³aœciwie s¹ to re-
gulacje o charakterze g³ównie technicznym, któ-
rych koniecznoœæ wynika z tego, ¿e znaleŸliœmy siê
w systemie Unii Europejskiej, i w tym trzecim fila-
rze, czyli wspó³pracy w ramach wymiaru spra-
wiedliwoœci, konieczne jest respektowanie i wyko-
nywanie wyroków w ca³ym systemie Unii Europej-
skiej, czyli równie¿ wyroków zagranicznych.

Przyznam, ¿e odby³a siê pewna dyskusja doty-
cz¹ca tego, czy te wyegzekwowane œrodki powin-
ny przypadaæ pañstwu, które je wyegzekwowa³o,
czy te¿ powinno to zostaæ rozwi¹zane w inny spo-
sób. Ale jest zastrze¿enie, ¿e w umowach miêdzy-
narodowych z okreœlonymi pañstwami mo¿emy
sposób partycypacji ustaliæ inaczej, czyli nie tak,
¿e te œrodki otrzymuje pañstwo, które je wyegzek-
wowa³o, tylko na przyk³ad na zasadzie partycypa-
cji, dajmy na to, procentowej.

Szczerze mówi¹c, najwiêksze zastrze¿enia wzbu-
dza³a regulacja, mo¿e z punktu widzenia nie tyle
pañstwa, ile interesu osób pokrzywdzonych, tam,
gdzie chodzi o œci¹gniêcie na przyk³ad nawi¹zek za-
s¹dzonych przez s¹d. W³aœciwie to s¹ przecie¿ na-
wi¹zki nale¿ne danej osobie pokrzywdzonej,
w zwi¹zku z czym proponowana regulacja poprzez
pominiêcie tego stawia te osoby w bardzo niekorzy-
stnej sytuacji. St¹d propozycja poprawki, aby te na-
wi¹zkiby³yœci¹ganenarzeczosóbpokrzywdzonych.

Tak to pokrótce wygl¹da. Materia jest bardzo
obszerna, przepraszam, ¿e tak to skróci³em, a byæ
mo¿e jakieœ tam ma³e, drobne nieœcis³oœci po-
pe³ni³em. Je¿eli bêd¹ jakieœ pytania, to na nie od-
powiem. Przepraszam…
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Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Bardzo dziêkujê, Panie Senatorze, Panie Profe-
sorze.

Proszê teraz sprawozdawcê Komisji Ustawo-
dawczej, pana senatora Marka Trzciñskiego,
o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Marek Trzciñski:
Pani Marsza³ek! Szanowni Pañstwo Senatoro-

wie! Zaproszeni Goœcie!
Mam przyjemnoœæ w imieniu Komisji Ustawo-

dawczej, która obradowa³a w dniu wczorajszym,
przedstawiæ sprawozdanie dotycz¹ce ustawy,
która powsta³a na podstawie rz¹dowego projektu
ustawy, o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz
niektórych innych ustaw, zawarte w druku
nr 252B.

Pan senator Zbigniew Cichoñ wcale nie tak
ogólnie przedstawi³ zmiany, które s¹ wprowadza-
ne t¹ ustaw¹, dlatego ja pozwolê sobie tylko pod-
kreœliæ, ¿e zmiany s¹ wprowadzane do kodeksu
karnego, kodeksu postêpowania karnego, kodek-
su karnego wykonawczego, kodeksu postêpowa-
nia w sprawach o wykroczenia oraz ustawy o od-
powiedzialnoœci podmiotów zbiorowych za czyny
zabronione pod groŸb¹ kary. Nie bêdê przedsta-
wia³ ponownie zaproponowanych przez rz¹d
zmian, skupiê siê na poprawkach zaproponowa-
nych przez Komisjê Ustawodawcz¹. S¹ to cztery
poprawki.

Pierwsza poprawka to propozycja, by w art. 1
w pkcie 3, w lit. a w §2a oraz w lit. b w §4b wyrazy
„wytworzone albo przetworzone wizerunki ma³o-
letnich uczestnicz¹cych w czynnoœciach seksual-
nych” zast¹piæ wyrazami „wytworzony albo prze-
tworzony wizerunek ma³oletniego uczestnicz¹ce-
go w czynnoœci seksualnej”. Jest tu wiêc zamiana
liczby mnogiej na pojedyncz¹.

Druga poprawka to zmiana w art. 202 §2a,
w którym wyrazy „takiemu ma³oletniemu” zastê-
puje siê wyrazami „ma³oletniemu do lat piêtna-
stu”. Ta zmiana jest uzasadniona, nie jest bowiem
jasne, o którego ma³oletniego chodzi, czy o tego,
który nie osi¹gn¹³ wieku piêtnastu lat, czy o tego,
który uczestniczy w czynnoœci seksualnej.

Poprawka trzecia to poprawka, która jest nie-
zbêdna z uwagi na to, ¿e pañstwo jest jednak pod-
miotem prawa. Uprawnionymi do wydawania
orzeczeñ w sprawach indywidualnych s¹ s¹dy lub
inne w³aœciwe organy pañstwowe, niezbêdne jest
zatem zast¹pienie w art. 2 pkcie 1, w art. 611ff §3
wyrazów „orzeczenia pañstwa” wyrazami „orze-
czenia s¹du lub innego organu pañstwa”.

I czwarta poprawka komisji, zaproponowana
z tych samych powodów co poprawka trzecia.
Chodzi o to, by w art. 4 pkcie 2, w tytule rozdzia³u
20a, w art. 116a, w tytule rozdzia³u 20b oraz

w art. 116b §1 zast¹piæ wyrazy „orzeczenia pañ-
stwa cz³onkowskiego” wyrazami „orzeczenia s¹du
lub innego pañstwa cz³onkowskiego”.

Ustawa nie wzbudzi³a kontrowersji podczas
pracy w komisji. Dyskusja toczy³a siê jedynie wo-
kó³ ewentualnej propozycji zaostrzenia kary za
przestêpstwa, które s¹ zwi¹zane z udzia³em ma³o-
letnich. Ostatecznie komisja przyjê³a ustawê
realizuj¹c¹ propozycjê rz¹du.

W zwi¹zku z tym komisja wnosi o przyjêcie pro-
jektu uchwa³y w sprawie omawianej ustawy.
Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Bardzo dziêkujê, Panie Senatorze.
Czy pañstwo maj¹ do senatorów sprawozdaw-

ców pytania?
Bardzo proszê, pan senator Andrzejewski by³

pierwszy.
Do którego ze sprawozdawców?
(Senator Piotr Andrzejewski: Pytanie do obu pa-

nów.)
Do obu?
To prosimy bli¿ej obu senatorów.

Senator Piotr Andrzejewski:
Pytanie dotyczy tego, czy i w jakim zakresie do-

dawane znamiê do nowego przepisu – „wytworzo-
ne lub przetworzone wizerunki ma³oletnich” – nie
mieœci siê w kryterium dot¹d istniej¹cym, odno-
sz¹cym siê do ochrony przed „treœciami pornogra-
ficznymi”. Rozumiem, ¿e przepis ten wy³¹cza po-
jêcie „wytworzone lub wyegzekwowane wizerunki
ma³oletnich uczestnicz¹cych w czynnoœciach
seksualnych” z pojêcia zagro¿onego t¹ sam¹ san-
kcj¹; chodzi mianowicie o ochronê przed rozpow-
szechnianiem wobec ma³oletnich treœci porno-
graficznych. Prosi³bym o egzegezê ró¿nicy przed-
miotu ochrony w §2, dotychczas funkcjonuj¹cym
w kodeksie, i w tym dodanym aktualnie §2a.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
To który z panów senatorów podejdzie teraz do

mównicy? Obaj id¹, ale który odpowie? Trudno
bowiem tu liczyæ na dwug³os.

Proszê bardzo.

Senator Zbigniew Cichoñ:
Pani Marsza³ek! Panie Senatorze! Szanowni

Pañstwo! Ró¿nica miêdzy dotychczasowym
art. 202 §2 a proponowanym art. 202 §2a sprowa-
dza siê do tego, ¿e dotychczasowa penalizacja,
która bêdzie dalej zachowana, dotyczy³a treœci
pornograficznych z udzia³em realnych osób lub
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przedmiotów. Teraz wprowadza siê penalizacjê
takich treœci, gdzie nie wystêpuj¹ realne osoby,
tylko wytworzone lub przetworzone wizerunki
ma³oletnich. Czyli, po pierwsze, zamiast osób re-
alnych s¹ jakieœ fantomy, wytworzone przy pre-
zentacji tych treœci, a po drugie, s¹ to fantomy
osób ma³oletnich. I to s¹ te dwie ró¿nice, bo pozo-
sta³a czêœæ jest wspólna z dotychczasowym
brzmieniem §2, to znaczy odbywa siê to w sposób
umo¿liwiaj¹cy ma³oletniemu zapoznanie siê z ni-
mi. Czyli w tym zakresie jest to wspólne j¹dro, ¿e
chodzi o adresowanie owych prezentacji do ma³o-
letnich, ró¿nica jest w przedmiocie tych treœci
pornograficznych. Poprzednio §2 nie obejmowa³
tych¿e w³aœnie fantomów osób ma³oletnich.

Czy to zadowala pana senatora, czy nie?

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Czy to zadowala pana senatora?
(Senator Piotr Andrzejewski: Tak, tak.)
Dziêkujê bardzo. Rozumiem, ¿e ju¿…
(Senator Piotr Andrzejewski: Ale czy drugi z re-

prezentantów siê do³¹cza do wypowiedzi? Czy jest
ró¿nica zdañ?)

Pan senator Trzciñski te¿ ma siê wypowie-
dzieæ?

Proszê bardzo, jeœli taka jest wola pana senato-
ra, to zapraszam drugiego sprawozdawcê.

(Senator Marek Trzciñski: Nie, nie ma ró¿nicy
zdañ. Jest dok³adnie tak, jak powiedzia³ pan se-
nator Zbigniew Cichoñ.)

(Senator Piotr Andrzejewski: Ta odpowiedŸ
mnie satysfakcjonuje.)

Nie ma. Jednomyœlnoœæ panuje, Panie Senato-
rze. Dziêkujê bardzo.

Pan senator Ryszard Knosala, proszê.

Senator Ryszard Knosala:
Dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Mam dwa pytania, po jednym do ka¿dego z pa-

nów sprawozdawców.
Na gruncie proponowanego przepisu znamiona

czynu zabronionego wype³nia ju¿ ten, kto uzyska
dostêp do informacji na skutek ominiêcia zabez-
pieczenia. Nie musi zatem dojœæ do z³amania za-
bezpieczenia, wystarczy je omin¹æ. Nie trzeba
tak¿e faktycznie uzyskaæ informacji, wystarczy
tylko mieæ mo¿liwoœæ jej uzyskania. Czy wobec te-
go mog¹ siê czuæ zagro¿eni u¿ytkownicy interne-
tu, którzy w czasie odwiedzania ró¿nych stron
i serwisów internetowych mog¹ przypadkowo, na
przyk³ad na skutek Ÿle wdro¿onej ochrony serwi-
su internetowego, uzyskaæ dostêp do obszarów
objêtych zabezpieczeniami, uzyskuj¹c w ten spo-

sób mo¿liwoœæ dostêpu do informacji, i w ten spo-
sób, omijaj¹c zabezpieczenia, naruszyæ kodeks
karny? Chcia³bym zauwa¿yæ tu, ¿e zwrot „ominiê-
cie zabezpieczenia” nie wi¹¿e ze sob¹ takiego po-
ziomu celowoœci i umyœlnoœci dzia³ania jak zwrot
„prze³amanie zabezpieczenia”.

I nastêpny problem. W decyzji ramowej pod-
kreœlono, ¿e nale¿y unikaæ przypadków nadmier-
nej kryminalizacji. To jest miêdzy innymi zasyg-
nalizowane w art. 2 pkt 1, w art. 3 i 4 decyzji. Pyta-
nie brzmia³oby tak: czy i jakie mechanizmy prze-
widziano, aby unikn¹æ nadmiernej kryminaliza-
cji, szczególnie w przypadkach mniejszej wagi,
o których w³aœnie mówi¹ te decyzje? Dziêkujê
bardzo.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Pozostawia pan dyspozycjê czy wybór, kto na

które pytanie odpowiada zainteresowanym?
Proszê bardzo.

Senator Marek Trzciñski:
Moim zdaniem nie ma takiego ryzyka, ¿e ktoœ,

kto przez przypadek ominie zabezpieczenie, zo-
stanie z tego tytu³u ukarany, poniewa¿ nie mia³
takiego zamiaru. Aby by³a mo¿liwoœæ ukarania,
musi byæ zamiar. Takie dzia³anie osoby, która
omija zabezpieczenie, musi byæ œwiadomym dzia-
³aniem, z okreœlonym zamiarem.

(Senator Piotr Andrzejewski: To trzeba dopisaæ.)
Jeœli móg³bym, to prosi³bym tu te¿ o wsparcie

przedstawiciela ministerstwa.
(Senator Piotr Andrzejewski: Musi byæ umyœlna

wina.)
Musi byæ umyœlna wina. Bez umyœlnego dzia³a-

nia, z zamiarem pope³nienia takiego przestêp-
stwa...

(Senator Piotr Andrzejewski: Dolus directus co-
loratus.)

…nie mo¿e byæ mowy o ukaraniu takiej osoby.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Dziêkujê.
Pan senator odpowie na kolejne pytanie, jeœli

mo¿na.
Proszê bardzo.

Senator Zbigniew Cichoñ:

Kolejne pytanie dotyczy³o w³aœnie tej kwestii,
czy nie ma ryzyka odpowiedzialnoœci, jeœli, jak to
okreœli³ pan senator, ktoœ przypadkiem uzyska
dostêp. I jak postêpowaæ z przypadkami mniej-
szej wagi?
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Senator Ryszard Knosala:

Przede wszystkim, wracaj¹c jeszcze do poprze-
dniego pytania – bo tu jednak jest pewna ró¿nica
zdañ – mnie siê wydaje, ¿e w tym nowym przepisie
wystarczy mieæ mo¿liwoœæ uzyskania informacji.

Senator Zbigniew Cichoñ:
No nie. Mo¿e ja to pokrótce wyjaœniê. Pan sena-

tor to mówi³, ale ja tutaj jeszcze wska¿ê konkretny
przepis. Zwa¿ywszy na rodzaj zagro¿enia kar¹ –
bo tu jest mowa o pozbawieniu wolnoœci do lat
dwóch – zalicza siê taki czyn do kategorii wystêp-
ków; dopiero tam, gdzie minimalne zagro¿enie ka-
r¹ jest powy¿ej trzech lat, to jest zbrodnia. Z kolei
przepis art. 8 kodeksu karnego mówi, ¿e zbro-
dniê, czyli czyn, który jest zagro¿ony kar¹ doty-
cz¹c¹ minimum trzech lat, mo¿na pope³niæ tylko
umyœlnie. Z kolei wystêpek, a tu w³aœnie mamy do
czynienia z wystêpkiem, mo¿na pope³niæ tak¿e
nieumyœlnie, je¿eli ustawa tak stanowi. Czyli,
proszê pañstwa, to ryzyko, o którym pan senator
mówi, ¿e by³aby odpowiedzialnoœæ na skutek nie-
umyœlnego uzyskania dostêpu, nie wchodzi w ra-
chubê, bo nie ma odpowiedniego przepisu. Mu-
sia³by byæ dodatkowy przepis w postaci odrêbne-
go ustêpu czy paragrafu, który mówi³by, ¿e je¿eli
sprawca pope³nia czyn nieumyœlnie, to podlega
takiej i takiej karze; z regu³y jest to odpowiednio
mniejsza kara. Ze sposobu sformu³owania tego
przepisu wynika, ¿e ten czyn mo¿na pope³niæ tyl-
ko i wy³¹cznie umyœlnie, czyli dostêp mo¿na uzys-
kaæ jedynie wtedy, je¿eli ktoœ chce go uzyskaæ lub
te¿, przewiduj¹c mo¿liwoœæ uzyskania, godzi siê
na to. To s¹ dwie formy winy umyœlnej.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Za momencik, bo…
(Senator Ryszard Knosala: Drugie pytanie do-

tyczy nadmiernej karalnoœci. Decyzje ramowe
mówi¹, ¿eby tê karalnoœæ tonowaæ.)

Jeszcze drugie pytanie.

Senator Zbigniew Cichoñ:
Wydaje mi siê, ¿e tonowanie jest tu zawarte

w samym zagro¿eniu, bo jest to zagro¿enie grzy-
wn¹, ograniczeniem wolnoœci albo pozbawieniem
wolnoœci. Trudno w³aœciwie tutaj mówiæ, ¿e jest
jakaœ surowa kara, bo to jest kara pozbawienia
wolnoœci do lat dwóch. Wiadomo, ¿e z regu³y s¹dy,
je¿eli maj¹ do wyboru grzywnê czy ograniczenie
wolnoœci na jednej szali, a na drugiej – pozbawie-
nie wolnoœci, stosuj¹ najczêœciej grzywnê i ogra-
niczenie wolnoœci. Takie s¹ generalnie dyrektywy
wymiaru kary w art. 50, ¿eby stosowaæ œrodki
karne wolnoœciowe, je¿eli nie ma koniecznoœci za-

stosowania kary pozbawienia wolnoœci z takiej na
przyk³ad racji, ¿e ktoœ rzeczywiœcie wykaza³ du¿o
z³ej woli, jest jakaœ uporczywoœæ dzia³ania itd. To
s¹ wszystko kwestie ocenne i nasze s¹dy wcale nie
podchodz¹ do tych spraw bardzo surowo. Jest
wrêcz na odwrót i mo¿na siê spotykaæ z krytyk¹,
¿e tê sferê przestêpstw, nazwijmy je tak w cudzy-
s³owie, informatycznych, traktuje siê dosyæ po-
b³a¿liwie w naszej praktyce s¹dowej.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dziêkujê bardzo.
Pan senator Janusz Rachoñ, proszê.
Potem pan senator Kwiatkowski i pan senator

Meres.

Senator Janusz Rachoñ:
Mam pytanie do obydwu senatorów sprawo-

zdawców.
Bior¹c pod uwagê niezawis³oœæ polskich

s¹dów, czy nie uwa¿acie pañstwo, ¿e art. 267 §1
powinien brzmieæ: „Kto bez uprawnienia umyœ-
lnie uzyskuje dostêp”… itd. Sprawa by³aby,
w moim pojêciu, absolutnie jednoznaczna i nie
stanowi³aby przedmiotu do interpretacji.

(Senator Zbigniew Cichoñ: Mogê ja udzieliæ od-
powiedzi, czy pan senator?)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Zbigniew Cichoñ:
Sprawa jest niemo¿liwa do takiego przeprowa-

dzenia, dlatego ¿e to by burzy³o ca³¹ konstrukcjê
kodeksu karnego, o której wspomnia³em. W art. 8
jest napisane, ¿e zbrodniê mo¿na pope³niæ tylko
umyœlnie, wystêpek zaœ – nieumyœlnie. O tym, co
jest zbrodni¹, a co jest wystêpkiem, decyduje ka-
ra; je¿eli jest kara pozbawienia wolnoœci, to jest to
wystêpek. A skoro jest wystêpek, to wiadomo, ¿e
w zasadzie jest penalizowany jako czyn pope³nio-
ny nieumyœlnie… Przepraszam, jest penalizowa-
ny jako czyn pope³niony umyœlnie. Przejêzyczy-
³em siê, przepraszam bardzo. Gdyby ustawodaw-
ca chcia³ penalizowaæ równie¿ nieumyœlne spo-
wodowanie, to by postanowi³ tak, jak wczeœniej
o tym mówi³em w osobnym paragrafie.

Jako przyk³ad przytoczê mo¿e artyku³, który
by³by wrêcz takim flagowym przyk³adem, proszê
pañstwa, gdzie mówi siê o tym, ¿e je¿eli sprawca
dopuszcza siê czynu nieumyœlnie, to podlega in-
nej karze, du¿o ³agodniejszej. To bêdzie gdzieœ
przy art. 155, 156… Ju¿, momencik... O, jest.
Art. 160 kodeksu karnego: kto nara¿a cz³owieka
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na bezpoœrednie niebezpieczeñstwo utraty ¿ycia
albo ciê¿kiego uszczerbku na zdrowiu, podlega
karze pozbawienia wolnoœci do lat trzech. Z wy-
miaru zagro¿enia wynika zatem, ¿e jest to wystê-
pek. Proszê pañstwa, po to, ¿eby by³ karany rów-
nie¿ w razie nieumyœlnego dzia³ania, ustawodaw-
ca postanowi³ w §3, co nastêpuje: je¿eli sprawca
czynu okreœlonego w §1 dzia³a nieumyœlnie, pod-
lega grzywnie, ograniczeniu wolnoœci albo pozba-
wieniu wolnoœci do roku. Czyli, jak pañstwo wi-
dzicie, du¿o ³agodniejszej karze ni¿ w §1.

Wiem, ¿e to jest dla nieprawników czasami
ciê¿kie do zrozumienia, ale taka jest konstrukcja
przyjêta w kodeksie karnym. I dlatego, je¿eli jest
wystêpek, to zawsze musi byæ pope³niony umyœ-
lnie, ¿eby by³a karalnoœæ, pamiêtajcie pañstwo.
Je¿eliby ustawodawcy zale¿a³o na tym, ¿eby by³a
równie¿ karalnoœæ czynu nieumyœlnego, to w tej
kwestii musi byæ jeszcze odrêbny zapis.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dziêkujê bardzo.
Proszê, terazpansenatorKrzysztofKwiatkowski.
PotempansenatorMeres ipansenatorKnosala.

Senator Krzysztof Kwiatkowski:
Mam proœbê do pana senatora Cichonia, ¿eby

na kanwie dyskusji, która by³a przed chwil¹, ob-
jaœni³ tak¿e wczeœniejszy §4b, gdy¿ on wywo³a³
dyskusjê, na pewno wywo³a³ j¹ na posiedzeniu
Komisji Ustawodawczej. Chodzi mi o zapis: „Kto
produkuje, rozpowszechnia, prezentuje, prze-
chowuje lub posiada treœci pornograficzne”… itd.
Prosi³bym te¿ o rozwiniêcie tego, ¿e jest to prze-
stêpstwo z winy umyœlnej. Na posiedzeniu komi-
sji pad³o pytanie: a co siê stanie w sytuacji, kiedy
ktoœ odbierze treœci pornograficzne na przyk³ad
poprzez pocztê elektroniczn¹? Nie bêdzie odbiera³
poczty przez jakiœ czas, w pewnym momencie ma
na przyk³ad kontrolê swojego komputera i okazu-
je siê, ¿e coœ takiego tam jest. Czy pan senator
sprawozdawca mo¿e rozwiaæ te w¹tpliwoœci, które
pojawi³y siê tak¿e na posiedzeniu komisji? Dziê-
kujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Zbigniew Cichoñ:
Pani Marsza³ek! Szanowni Pañstwo! Oczywi-

œcie rozumowanie jest tutaj podobne, jak w po-
przednim przypadku. Jest zagro¿enie kar¹ do
dwóch lat pozbawienia wolnoœci, a to, ¿e wymiar

kary jest poni¿ej trzech lat, wskazuje nam, i¿ jest
to wystêpek. A zatem znowu wracamy do regu³y
art. 8, ¿e wystêpek mo¿na pope³niæ nieumyœlnie
jedynie wtedy, gdy ustawa tak wskazuje. A wiêc,
¿eby by³o karalne na przyk³ad nieumyœlne posia-
danie treœci pornograficznych, musia³by byæ jesz-
cze dalszy przepis, który mówi³by, ¿e je¿eli sprawca
dzia³a nieumyœlnie, to podlega takiej i takiej karze,
z regu³y du¿o ni¿szej ni¿ w przypadku dzia³ania
umyœlnego. A skoro nie mamy tu takiego dodatko-
wego sformu³owania, to z tego p³ynie wniosek, ¿e
tylko i wy³¹cznie dzia³anie umyœlne podlega kara-
niu. Tak ¿e nie ma obawy, ¿e ktoœ, kto pope³ni³by
ten czyn nieumyœlnie, podlega karze.

Oczywiœcie, proszê pañstwa, to wszystko piêk-
nie, ³adnie wygl¹da w teorii. W praktyce wiadomo,
¿e jest kwestia dowodów; s¹d musi wa¿yæ dowody
i oceniæ, czy ktoœ rzeczywiœcie dzia³a³ umyœlnie,
czy nieumyœlnie. Ale ciê¿ar udowodnienia winy
zawsze spoczywa na prokuratorze, równie¿ na
s¹dzie, je¿eli zamierza kogoœ skazaæ.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Bardzo dziêkujê.
Proszê, pan senator Zbigniew Meres.

Senator Zbigniew Meres:
Dziêkujê, Pani Marsza³ek.
W³aœnie te ostatnie zdania pana senatora Ci-

chonia jakby nawi¹zuj¹ do pytania, które jest
zwi¹zane równie¿ z pytaniem pana senatora Kno-
sali. W zasadzie na jakiej podstawie mo¿emy
stwierdziæ, ¿e to jest wejœcie nieumyœlne?

Senator Zbigniew Cichoñ:
Proszê pañstwa, to jest oczywiœcie kwestia

okreœlonego stanu faktycznego. Je¿eli bêdzie tak,
jak tutaj jeden z panów senatorów mówi³, ¿e ktoœ
przypadkiem otwiera komputer i na stronie inter-
netowej pojawia mu siê okreœlona treœæ, to wiado-
mo, ¿e jest to nieumyœlne dzia³anie. Ale je¿eli, pro-
szê pañstwa, ktoœ ma na przyk³ad jak¹œ, nie
wiem, olbrzymi¹ kolekcjê, dajmy na to, zdjêæ czy
wrêcz albumów, które przedstawiaj¹ tego typu
treœci, to doprawdy trudno tutaj przyj¹æ, ¿e to te¿
jest nieumyœlne dzia³anie, aczkolwiek ró¿nie mo-
¿e siê zdarzyæ. Bo na przyk³ad, je¿eli ktoœ, nie
wiem, dajmy na to, ma podrzucone te materia³y –
ró¿nie w ¿yciu bywa, czasami, ¿eby kogoœ znisz-
czyæ, mo¿na mu takie materia³y podrzuciæ – to je-
¿eli siê zwa¿y wszystkie okolicznoœci sprawy,
z których bêdzie wynika³o, ¿e ta osoba wczeœniej
tych materia³ów nie posiada³a, naraz to siê zna-
laz³o w jej posiadaniu, w okolicznoœciach w ogóle
niewyjaœnionych, to oczywiœcie rozs¹dny s¹d,
bior¹c pod uwagê ca³oœæ dowodów, mo¿e dojœæ do
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wniosku, ¿e jest to w³aœnie sytuacja, kiedy ktoœ
dzia³a³ nieumyœlnie.

Proszê pañstwa, jeœli chodzi o posiadanie, to
tutaj trzeba znowu siêgn¹æ do konstrukcji prawa
cywilnego. Trzeba mieæ tak zwan¹ wolê posiada-
nia, czyli animus rem sibi habendi, jak to Rzymia-
nie mówili, czyli wolê posiadania rzeczy dla siebie,
i korpus, czyli fizyczne w³adztwo nad dan¹ rzecz¹.
A wiêc je¿eli ktoœ przypadkiem ma te rzeczy u sie-
bie, bo ktoœ mu je podrzuci³, to w³aœciwie w ogóle
nie mo¿na mówiæ o animus, czyli o woli posiada-
nia. Zatem to wszystko eliminuje nawet przyjêcie
kategorii posiadania, a tym bardziej przyjêcie ja-
kiejkolwiek winy.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dziêkujê.
Senator Ryszard Knosala, potem pan senator…

Senator Ryszard Knosala:
Pani Marsza³ek! Jeszcze raz chcia³bym wróciæ

do tej sprawy, aczkolwiek rdzeñ tego wszystkiego
zawiera siê w pewnej frazie.

We wczeœniejszej ustawie, dzisiaj jeszcze obo-
wi¹zuj¹cej, mieliœmy sformu³owanie „prze³ama-
nie zabezpieczenia”. Ktoœ, kto prze³amuje zabez-
pieczenie, robi to celowo i umyœlnie. To wiadomo –
prze³amuje siê celowo. A w tej chwili mamy zwrot
„ominiêcie zabezpieczenia”. Omin¹æ zabezpiecze-
nie mo¿na niecelowo i nieumyœlnie. Mo¿na przy-
padkiem omin¹æ. I to jest punkt wyjœcia. Kiedy
mówi³o siê o prze³amaniu zabezpieczenia, by³o
wiadomo, ¿e ktoœ to robi celowo i umyœlnie. A te-
raz mo¿e omin¹æ zabezpieczenie, niekoniecznie je
prze³amuj¹c. Widaæ, ¿e to jest szersze pojêcie i tu-
taj wchodzi w grê mo¿liwoœæ przypadku. St¹d bie-
rze siê w¹tpliwoœæ, czy jednak nie dodaæ s³owa
„umyœlnie”. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Bardzo proszê, pan senator Janusz Rachoñ.

Senator Janusz Rachoñ:
Myœlê, ¿e uda siê wyjaœniæ sprawê. Ja nie jestem

prawnikiem, w zwi¹zku z tym chcia³bym uzyskaæ
konkretn¹ odpowiedŸ. Je¿eli ustawodawca chce
karaæ za nieumyœlne wykroczenie, przestêpstwo
itd., itd., to musi to napisaæ. Je¿eli nie chce karaæ
za nieumyœlne przestêpstwo, to nic nie pisze.

(Senator Zbigniew Cichoñ: Tak jest. Wystarczy,
¿e milczy w kwestii nieumyœlnoœci.)

To rozwi¹zuje problem.
(Senator Zbigniew Cichoñ: I to jest odpowiedŸ.)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Czy s¹ jeszcze pytania do panów sprawozdaw-
ców?

Dziêkujê bardzo. Dziêkujê panom.
Projekt tej ustawy zosta³ wniesiony przez rz¹d.

Do reprezentowana stanowiska rz¹du w toku
prac parlamentarnych zosta³ upowa¿niony mini-
ster sprawiedliwoœci. Jest z nami pan minister
Zbigniew Wrona.

Witam pana, dzieñ dobry. Czy pragnie pan za-
braæ g³os i przedstawiæ stanowisko rz¹du? Tak.

Proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwoœci
Zbigniew Wrona:
Pani Marsza³ek! Wysoki Senacie!
Sprawozdania Komisji Praw Cz³owieka i Pra-

worz¹dnoœci oraz Komisji Ustawodawczej by³y
bardzo wyczerpuj¹ce. Bardzo dziêkujê obu komi-
sjom za prace nad ustaw¹ uchwalon¹ przez Sejm,
a w szczególnoœci panu senatorowi Stanis³awowi
Piotrowiczowi i panu senatorowi Krzysztofowi
Kwiatkowskiemu za wnikliwe i sprawne przepro-
wadzenie prac komisji.

Z satysfakcj¹ stwierdzam, ¿e rozwi¹zania za-
warte w projekcie rz¹dowym, potem przyjêtym
przez Sejm w formie ustawy, zosta³y prawie w ca-
³oœci zaakceptowane, z wyj¹tkiem tych zmian,
które tutaj bardzo szczegó³owo by³y omówione.
Teraz tylko ustosunkujê siê do tych zmian, nie bê-
dê ju¿ ich omawia³ z detalami.

Niew¹tpliwie trafna jest zmiana liczby mnogiej
„wizerunki ma³oletnich uczestnicz¹cych w czyn-
noœciach seksualnych” na liczbê pojedyncz¹, czy-
li „wizerunek ma³oletniego uczestnicz¹cego
w czynnoœci seksualnej”. Wyeliminuje to niedos-
kona³oœæ polegaj¹c¹ na nieobejmowaniu penali-
zacj¹ sytuacji, gdyby to by³ tylko jeden wizerunek,
a nie co najmniej dwa. A wiêc to jest jak najbar-
dziej trafna zmiana i dziêkujemy za wnikliwe zau-
wa¿enie tej usterki legislacyjnej.

Inna sprawa wi¹¿e siê z art. 611 fe §3. To jest
przepis, który mówi o orzekaniu przez s¹d w kwe-
stii wyst¹pienia do innego s¹du o wykonanie kary
grzywny czy jakiejœ innej kary pieniê¿nej. To s¹
bardzo wa¿ne regulacje, to jest ten segment, który
by³ przez panów senatorów sprawozdawców bar-
dzo dok³adnie omawiany. Nie bêdê tego teraz
szczegó³owo omawia³. Chodzi o segment doty-
cz¹cy zwracania siê o wykonanie tych kar przez
polskie s¹dy albo te¿ zwracania siê przez s¹dy
pañstw Unii Europejskiej do polskich s¹dów
o wykonanie tych kar.

Zmiana zaproponowana chyba przez Komisjê
Ustawodawcz¹ do art. 611 fe §3 polega na posze-
rzeniu krêgu podmiotów, które s¹ zawiadamiane
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i maj¹ prawo uczestniczyæ w posiedzeniu s¹du,
kiedy orzeka on o wyst¹pieniu do zagranicznego
s¹du o wykonanie tych kar, o osobê pokrzywdzo-
nego lub inn¹ osobê czy podmiot uprawniony, na
rzecz których orzeczono na przyk³ad nawi¹zkê czy
jak¹œ inn¹ nale¿noœæ pieniê¿n¹. To jest zmiana
s³uszna, bo rzeczywiœcie dlaczegó¿ by te osoby
najbardziej zainteresowane, pokrzywdzony czy
uprawniony podmiot, na rzecz którego zosta³o to
orzeczone, mia³y nie mieæ mo¿liwoœci uczestni-
czenia w tym posiedzeniu? Powinny tak¹ mo¿li-
woœæ mieæ.

Ale jest te¿ inna kwestia, zwi¹zan¹ z kolejn¹
zmian¹ w tym¿e paragrafie. Otó¿ dotychczasowa
regulacja uzale¿nia³a prawo udzia³u sprawcy,
skazanego prawomocnie na karê pieniê¿n¹, grzy-
wnê, od tego, czy przebywa na terytorium Rzeczy-
pospolitej Polskiej. Komisja Ustawodawcza pro-
ponuje, aby skreœliæ te s³owa. Konsekwencja tej
zmiany by³aby taka, ¿e ka¿dy prawomocnie ska-
zany na karê pieniê¿n¹ sprawca, nawet je¿eli
przebywa zagranic¹, musia³by byæ skutecznie za-
wiadomiony o czasie i miejscu posiedzenia s¹du
i mia³by prawo w zwi¹zku z tym sk³adaæ ró¿nego
rodzaju wnioski, na przyk³ad o odroczenie, bo na
przyk³ad nie mo¿e dojechaæ, przebywa daleko.
Przecie¿ to dotyczy³oby nie tylko tych, którzy prze-
bywaj¹ na terenie Unii Europejskiej. Je¿eli ktoœ
przebywa³by na Antypodach, to te¿ by mu trzeba
by³o to dorêczaæ, bo ta poprawka nie ró¿nicuje sy-
tuacji, tylko po prostu stwierdza… Ta poprawka
pomija warunek prawa do uczestniczenia w posie-
dzeniu. Bez wzglêdu na to gdzie skazany by by³ na
œwiecie, nale¿a³oby go zawiadomiæ i czekaæ, a¿
przyjedzie, ¿eby móg³ z tego prawa skorzystaæ. I na-
le¿a³oby rozpatrywaæ jego ewentualne wnioski.
Wysoki Senacie, ta poprawka mo¿e wrêcz dopro-
wadziæ do zniweczenia celów, które przyœwieca³y
tej¿e nowelizacji. Otó¿ celem jest umo¿liwienie
bezpoœredniego zwracania siê s¹du do s¹du za
granic¹, ¿eby szybko i sprawnie wykonaæ kary pie-
niê¿ne. Obecnie, Wysoki Senacie, ca³a ta procedu-
ra, gdyby parlament nie przyj¹³ proponowanych
przez rz¹d regulacji… Obecna sytuacja jest taka,
¿e trzeba siêgaæ po tak zwan¹ pomoc prawn¹. Jest
to ogromnie skomplikowana procedura, wymaga-
j¹ca zaanga¿owania na szczeblu ministerstw.
Nasz monitoring wskazuje, ¿e w ci¹gu ostatnich
trzech lat to by³y dos³ownie pojedyncze przypad-
ki, kiedy polskie s¹dy wystêpowa³y o wykonanie
kar grzywny czy innych kar pieniê¿nych do s¹dów
za granic¹ albo by³y adresatem tych ¿¹dañ. Proce-
dura jest tak skomplikowana, ¿e jest po prostu
nieskuteczna i nieefektywna.

Je¿eli Wysoki Senat wprowadzi³by poprawkê
polegaj¹c¹ na tym, ¿e ka¿dy skazany musia³by
byæ zawiadamiany i musia³by mieæ gwarantowa-
ne prawo uczestniczenia w tym posiedzeniu s¹du,

kiedy zwraca siê on o wykonanie kar grzywien czy
innych kar pieniê¿nych do innego s¹du w kraju
Unii Europejskiej, to znowu musielibyœmy korzy-
staæ przy dorêczeniach z instytucji zagranicznej
pomocy prawnej i znów wymaga³oby to urucho-
mienia ca³ej procedury na szczeblu ministerstwa.
A wiêc zniweczylibyœmy to, o co nam chodzi: przy-
spieszenie, uproszczenie, wrêcz umo¿liwienie sku-
tecznego egzekwowania grzywien w krajach Unii
Europejskiej, je¿eli skazany tam przebywa.

Chcê równie¿ powiedzieæ, ¿e skazany doskona-
le wie, ¿e zosta³ skazany i na jak¹ karê, bo wyrok
ju¿ jest, Wysoki Senacie, prawomocny. A wiêc nie
ma obaw, ¿e to jest osoba, która nie wie, jak¹ ma
sytuacjê prawn¹. Ten wyrok ju¿ siê uprawomoc-
ni³, on tylko nie mo¿e byæ wykonany. Dlaczego?
W dziewiêædziesiêciu kilku procentach przypad-
ków w³aœnie dlatego, ¿e osoba wyjecha³a z Polski
i nie mo¿na wyegzekwowaæ na terytorium Polski
tego wyroku i kary. W zwi¹zku z tym nie ma po-
trzeby, ¿ebyœmy tê osobê zawiadamiali i docho-
dzili, gdzie ona akurat przebywa. I jeszcze jeden
argument – orzeczenie s¹du o zwróceniu siê do
s¹du zagranicznego w kraju Unii Europejskiej
o wykonanie tego wyroku jest niezaskar¿alne.
A wiêc nie ma argumentów przemawiaj¹cych za
tym, ¿eby temu skazanemu koniecznie, w ka¿dej
sytuacji gwarantowaæ prawo uczestniczenia
w posiedzeniu. By³oby inaczej, gdyby to by³a de-
cyzja zaskar¿alna. Wtedy mo¿na by³oby twierdziæ,
¿e powinien o tym wiedzieæ, powinien móc tam
byæ, bo przecie¿ mo¿e tê decyzjê zaskar¿yæ. Ale to
jest decyzja niezaskar¿alna.

Wysoki Senacie, jeszcze raz dziêkujê za wnikli-
w¹ pracê komisji i za tê debatê. W imieniu rz¹du
zgadzam siê ze wszystkimi poprawkami zapropo-
nowanymi przez komisje, z wyj¹tkiem tej jednej,
polegaj¹cej na wykreœleniu warunku – je¿eli prze-
bywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej –
w art. 611 fe §3. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Proszê uprzejmie pana ministra, aby pozosta³

jeszcze przez moment przy mównicy.
Czy pañstwo senatorowie maj¹ pytania do pa-

na ministra?
Pan senator Knosala, proszê.

Senator Ryszard Knosala:
Wynotowa³em sobie pewne dane ze statystyk

policyjnych. Jako przyk³ad podam, ¿e w minio-
nym roku stwierdzono prawie czterysta prze-
stêpstw kwalifikowanych jako nielegalne uzyska-
nie informacji, a w 2001 r. tylko sto siedemdzie-
si¹t piêæ. Nale¿y chyba rozumieæ, ¿e te liczby
w rzeczywistoœci s¹ du¿o wiêksze. Czy pan mini-
ster by³by w stanie oszacowaæ, o ile te liczby s¹
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wiêksze? Rozumiem, ¿e poprzez wprowadzenie
nowych sankcji kodeksowych, poprzez to, ¿e po-
szerzy siê zakres regulacji art. 267… Spodziewa-
my siê, ¿e ta liczba po prostu wzroœnie. Taki jest
chyba cel. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwoœci
Zbigniew Wrona:

Przestêpstwa te, tak zwane komputerowe, to
rzeczywiœcie dynamicznie rozwijaj¹ca siê, je¿eli
tak mo¿na powiedzieæ, dziedzina przestêpczoœci,
w której tak zwana ciemna liczba przestêpstw,
czyli nieujawniona w oficjalnych postêpowa-
niach, jest szczególnie wysoka. Pad³o tu stwier-
dzenie pana senatora Cichonia, z którym siê zga-
dzam, ¿e do niedawna jeszcze mo¿na by³o odnieœæ
wra¿enie, i¿ tego typu przestêpstwa s¹ traktowa-
ne przez organy œcigania w sposób doœæ pob³a¿li-
wy. No jakoœ nie byliœmy do tej pory œwiadomi, ¿e
takie w³aœnie w³amywanie siê czy omijanie zabez-
pieczeñ, uzyskiwanie nieprzeznaczonych dla da-
nej osoby informacji, to jest z³o. Nie byliœmy œwia-
domi, ¿e mo¿na tym wyrz¹dziæ ogromne szkody w
gospodarce, w mieniu, w dobrach osobistych,
w bardzo ró¿nych dobrach chronionych prawnie.
A w³aœnie poprzez tego typu dzia³ania mo¿na wy-
rz¹dziæ szkody, mo¿na wyrz¹dziæ krzywdê.

Teraz daje siê zauwa¿yæ wzmo¿on¹ aktywnoœæ
organów œcigania, w tym przypadku Policji, zmie-
rzaj¹c¹ do ujawniania jak najwiêkszej liczby tego
typu przestêpstw. Jest to oczywiœcie równie¿ kwe-
stia wyposa¿enia technicznego Policji i kwestia
wiedzy informatycznej. Dochodzimy tu do tych
kwestii. Nie chcia³em ju¿ o tym mówiæ, bo pan se-
nator Cichoñ niezwykle wnikliwie, dok³adnie
i precyzyjnie wyjaœni³ kwestiê winy. Rzeczywiœcie,
udowodnienie w³aœnie tej winy, tego, ¿e ktoœ omi-
n¹³ zabezpieczenie… Pan senator poruszy³ kwe-
stiê: dlaczego s³owo „omin¹³”? Dlatego, ¿e samo
prze³amanie to jedna z postaci sprawczych tego
czynu. Ale jest jeszcze coœ innego – niczego siê nie
niszczy, nie prze³amuje, ale omija siê zabezpiecze-
nia. Dodanie tego s³owa jest w³aœnie wynikiem pe-
wnych przemyœleñ technicznych, tego, jak siê do-
chodzi do dostêpu do informacji, do których nie
ma siê prawa. ¯eby to przestêpstwo, tê winê, tê
umyœlnoœæ udowodniæ, policjant musi byæ dosko-
nale zorientowany w informatyce, bo bez tego nie
jest w stanie udowodniæ komuœ ominiêcia.

Kwestia posiadania treœci pornograficznych.
¯eby mo¿na by³o powiedzieæ, ¿e cz³owiek, które-
mu siê to zarzuca, mia³ œwiadomoœæ, ¿e on u sie-
bie, na swoim noœniku informatycznym posiada
takie treœci, trzeba byæ specjalist¹ i umieæ doko-
naæ analizy, sk¹d te treœci przysz³y, kiedy przy-
sz³y, czy posiadacz komputera albo osoba, która
mia³a dostêp do komputera, zapozna³ siê z nimi,
czy w ogóle ich nie otworzy³ itd., itd. To jest wiele
kwestii technicznych. Policja nad tym pracuje,
z tego, co mi wiadomo – chocia¿ to jest oczywiœcie
resort spraw wewnêtrznych i administracji – nad
podniesieniem wiedzy policjantów w tym zakre-
sie. I to jest równie¿ odpowiedŸ na pytanie pana
senatora, dlaczego tak siê zwiêksza liczba uja-
wnionych przestêpstw tego typu – rzeczywiœcie
doœæ dynamicznie siê zwiêksza.

Nie wiem, czy zadowoli³em pana senatora, czy
jeszcze…

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Pan senator jeszcze pragnie zadaæ pytanie.
Proszê.

Senator Ryszard Knosala:

Jeœli mo¿na, ju¿ bardzo krótko. Czy w takiej sy-
tuacji nie lepiej by³oby dla dobra sprawy napisaæ
w tym nowym akcie „prze³amanie i/lub ominiê-
cie"? Nie wiem, czy w ominiêciu jest zawarte prze-
³amanie? „Prze³amanie” jest pojêciem bardzo
ostrym, wiadomo, o co chodzi. „Ominiêcie” jako
takie te¿ jest bardzo zrozumia³e. Ale teraz dopiero,
po tej wypowiedzi pana ministra zrozumia³em, ¿e
chodzi tu o ominiêcie albo prze³amanie, jakby
o dodanie do dotychczasowego prze³amania
równie¿ ominiêcia. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Bardzo proszê, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwoœci
Zbigniew Wrona:

Po analizie technicznej sposobów, w jaki oso-
by nieuprawnione uzyskuj¹ dostêp do tych infor-
macji, pojawi³ siê wniosek – taka by³a konkluzja
– ¿e s¹ to dwa równoleg³e, mo¿liwe do zastosowa-
nia sposoby dzia³ania: albo przez prze³amanie,
albo przez ominiêcie. I dlatego jest to s³owo „al-
bo”, alternatywa roz³¹czna. Przyjêto, ¿e albo
dzia³a sprawca przez prze³amanie, albo przez
ominiêcie.
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Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Czy s¹ jeszcze pytania do pana ministra? Nie.
Dziêkujê bardzo.

Dziêkujê panu.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spra-

wiedliwoœci Zbigniew Wrona: Dziêkujê bardzo.)
Otwieram dyskusjê.
Do g³osu zapisa³y siê dwie osoby, senatorowie

Kazimierz Wiatr i Piotr £ukasz Andrzejewski.
Proszê bardzo pana senatora Wiatra o zabranie

g³osu.
Dla porz¹dku przypominam o dziesiêciu minu-

tach.

Senator Kazimierz Wiatr:
Pani Marsza³ek! Panie i Panowie Senatorowie!

Panie Ministrze!
Szkoda, ¿e jest nas tak ma³o, bo sprawa jest

wyj¹tkowo wa¿na. Ale mam nadziejê, ¿e jesteœmy
s³uchani przez wiêcej osób.

Otó¿ chcia³bym zaj¹æ siê tylko tym fragmentem
zmian, które dotycz¹ pornografii. Muszê powie-
dzieæ, ¿e kierunek wprowadzanych zmian jest rze-
czywiœcie dobry. Ale jeœli analizuje siê szczegó³o-
we zapisy, to pojawia siê w¹tpliwoœæ, czy intencja
tych zmian zosta³a w³aœciwie zapisana, a w szcze-
gólnoœci czy bêdzie skutkowa³a pozytywnymi, ¿e
tak powiem, przemianami w zakresie egzekwowa-
nia prawa. Trzeba zaznaczyæ, ¿e ju¿ teraz te zapisy
prawne s¹ ca³kiem niez³e. Ale mamy doœæ powa¿-
ny problem polegaj¹cy na tym, ¿e s¹ one nieegzek-
wowane. W zasadzie s¹dy bardzo rzadko, a nawet
oœmieli³bym siê powiedzieæ, w wyj¹tkowych sy-
tuacjach, orzekaj¹ kary i stwierdzaj¹ winê.

Pierwszym powodem tego stanu rzeczy jest
brak definicji pornografii. W zasadzie sêdziowie,
obroñcy mówi¹: nie wiemy, co to jest pornografia,
mo¿e to akurat nie jest to. Chcia³bym w tym miej-
scu zaznaczyæ istotny brak w kodeksie karnym –
niezdefiniowania pornografii. Taka potrzeba rze-
czywiœcie jest. S¹ w tym zakresie pewne prece-
densy. W art. 115 kodeksu karnego zosta³o przy-
toczonych wiele definicji, w §20 jest na przyk³ad
definicja dzia³añ terrorystycznych. A zatem ist-
nieje niezwyk³a i pilna potrzeba opracowania tak-
¿e takiej definicji.

Kolejna sprawa dotyczy pewnego potocznego
rozumienia s³owa „pornografia”. Tê potocznoœæ
nale¿y rozci¹gn¹æ tak¿e na definicje formu³owane
przez specjalistów w tej dziedzinie, w szczególno-
œci seksuologów, w sposób niezwykle ograniczo-
ny. Definiuj¹ oni to pojêcie jako przedstawienie
organu p³ciowego, w szczególnoœci w akcji sek-
sualnej, co jest ujêciem niezwykle w¹skim
i w sposób drastyczny odbiegaj¹cym od ochrony
spo³eczeñstwa, zarówno doros³ych, jak i dzieci,
m³odzie¿y, przed zalewem przemocy i pornografii.

W moim rozumieniu wszystkie przekazywane
w formie pisanej, drukowanej, mówionej i filmo-
wej treœci wywo³uj¹ce okreœlony skutek emocjo-
nalny czy intelektualny, zwi¹zany z pobudze-
niem, nie tylko bezpoœrednim, ale te¿ skutku-
j¹cym zmianami w osobowoœci, nosz¹ znamiona
pornografii. To oczywiœcie trudno zapisaæ, wiem,
ale trzeba tak¹ próbê podj¹æ.

Kolejna sprawa. Muszê powiedzieæ, ¿e nawet
w ostatnich dniach, zreszt¹ nie odbiega to specjal-
nie od sytuacji standardowej, przez media przeta-
cza siê fala oburzenia pedofili¹. Ubolewa siê nad
osobami, które s¹ w taki czy inny sposób s³abo ob-
jête resocjalizacj¹ i izolowane od doros³ego spo³e-
czeñstwa. Jednak zupe³nie nie widaæ ¿adnych
prób zdiagnozowania Ÿróde³ tego stanu rzeczy. To
nie jest tak, ¿e wszystko mamy zapisane w genach,
to nie jest prawda. Prawd¹ jest, ¿e przesadna swo-
boda obyczajowoœci w zakresie pornografii i prze-
mocy skutkuje takimi w³aœnie zachowaniami na
tak ogromn¹ skalê. To nie jest mo¿liwe, ¿eby a¿ tyle
osób mia³o problemy z genami. Dlatego brak re-
fleksji nad prawdziwymi przyczynami przemocy
w szkole, przemocy na ulicy, tak¿e i pedofilii…
Przecie¿ to wymaga nazwania i wymaga tak¿e zapi-
sania w naszym systemie prawnym.

Nie ukrywam, ¿e ju¿ w poprzedniej kadencji
podj¹³em dzia³ania zmierzaj¹ce do przygotowania
pewnych zapisów prawnych i tu, przy pomocy pra-
wników z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
w Lublinie, takie propozycje w zakresie definicji
pornografii, ale tak¿e modyfikacji tego w³aœnie
art. 202, opracowa³em. Muszê powiedzieæ, ¿e ta
materia by³a bardzo bliska temu, czym siê dzisiaj
zajmujemy. Chodzi³o mianowicie o swoiste rozsze-
rzenie definicji treœci pornograficznych, czyli ¿eby
to obejmowa³o nie tylko obrazy z udzia³em ma³olet-
niego, ale i inne obrazy przypominaj¹ce osobê ma-
³oletni¹ – w tym te fantomy, jak rozumiem. Dlatego
mnie ta inicjatywa niezwykle cieszy.

Ale muszê powiedzieæ, ¿e s³aboœæ poprawek
polega na tym, ¿e zarówno proponowany zapis
art. 202 §2a, jak i art. 202 §4b, ograniczaj¹c te
treœci pornograficzne do wytworzonych lub prze-
tworzonych wizerunków, uznaj¹ jakby, ¿e te tre-
œci nie mieszcz¹ siê w definicji pornografii zapro-
ponowanej w §2 i §4a. A zatem po raz pierwszy
w naszym kodeksie karnym pojawia siê próba
dodefiniowania, co jest pornografi¹, i to niestety
zmierza w kierunku ca³kowicie przeze mnie nieo-
czekiwanym, poniewa¿ dla mnie pornografia jest
mimo wszystko pojêciem doœæ szerokim. I je¿eli
my wy³¹czamy z tego tak zwane fantomy, jak to
zosta³o okreœlone przez moich przedmówców,
czyli wytworzone lub przetworzone wizerunki, to
z tego wynika, ¿e pornografi¹ jest w³aœnie tylko
ten wspomniany ju¿ przeze mnie obraz organu
p³ciowego w akcji seksualnej… Nie ukrywam, ¿e
wypowiadanie tych s³ów sprawia mi pewn¹ trud-
noœæ, wola³bym to nazywaæ w jakiœ bardziej sym-
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patyczny sposób. Tym samym ca³kowicie pomija
siê wszelkie inne treœci pornograficzne wywo³u-
j¹ce skutek, o którym mówi³em. Dlatego myœlê,
¿e to zdecydowanie utrudni orzekanie w konkret-
nych sytuacjach, bo je¿eli te treœci bêd¹ z pogra-
nicza czy bêd¹ pornograficzne w jakiœ inny spo-
sób, to obroñca powie: proszê pañstwa, fantomy
s¹ wy³¹czone, to znaczy, ¿e to nie mieœci siê
w pornografii. W obu tych zapisach, w §2a i §4b,
przewidziana sankcja jest taka sama, jak w do-
tychczas obowi¹zuj¹cych przepisach, czyli w §2
i w §4a. Dlatego jest to ca³kowicie zbêdna czyn-
noœæ, która komplikuje, która w sposób drasty-
czny zawê¿a pojêcie pornografii, bo ona nie jest
tak naprawdê zdefiniowana, a ta definicja jest
tylko mocno zawê¿ona. I to jest marsz w ca³kowi-
cie z³ym kierunku.

Niemniej jednak doceniaj¹c intencje – bo zak³a-
dam, ¿e by³y one jak najbardziej pozytywne,
i w pe³ni siê z nimi identyfikujê, ja zreszt¹ tak¿e,
jak ju¿ wspomnia³em, pewne prace w tym zakre-
sie prowadzi³em – proponujê, ¿eby pozostawiæ
treœæ definicji tego z³ego czynu, a zmieniæ sankcje.
Wtedy bêdzie uzasadnienie dla wprowadzenia te-
go szczegó³owego zapisu, poniewa¿ nie bêdzie
mo¿liwoœci powiedzenia, ¿e te treœci, te przetwo-
rzone wizerunki nie s¹ pornografi¹, dlatego s¹
w odrêbnym paragrafie, ¿e maj¹ inne sankcje ni¿
te powy¿ej opisane.

Dlatego pozwolê sobie z³o¿yæ poprawkê wpro-
wadzaj¹c¹ nastêpuj¹ce modyfikacje: w art. 1
pkt 3 lit. a §2a oraz lit. b §4b wyrazy: „podlega
grzywnie, karze ograniczenia wolnoœci albo po-
zbawienia wolnoœci do lat dwóch” zastêpuje siê
wyrazami: „podlega karze pozbawienia wolnoœci
do lat trzech”. Wydaje siê, ¿e to uczyni zadoœæ in-
tencji prawodawcy, przybli¿y nas do jakiegoœ bar-
dziej normalnego stanu. Ja jednak odczuwam
ogromn¹ potrzebê – i bêdê do tego namawia³ panie
i panów senatorów – podjêcia inicjatywy senac-
kiej w zakresie uzupe³nienia tych braków, o któ-
rych wczeœniej wspomina³em, bo widaæ, ¿e tutaj
potrzeba jest ogromna. Je¿eli uwa¿amy, ¿e fanto-
my to nie jest pornografia, to znaczy, ¿e jesteœmy
w bardzo z³ym miejscu z naszym prawodaw-
stwem. Nie wspomnê ju¿ o jakiejkolwiek profilak-
tyce w zakresie przemocy, pornografii. A potem
siê dziwimy, ¿e siê rozwija pedofilia i inne z³e rze-
czy, jak przemoc w szkole. Bardzo dziêkujê za
uwagê.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Poproszê pana senatora Andrzejewskiego.

Senator Piotr Andrzejewski:

Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Popieraj¹c kryteria logicznej analizy dodawa-

nia nowej normy do zakresu penalizacji propono-
wanej przez senatora Wiatra, chcê powiedzieæ, ¿e
nale¿y w pe³ni zaakceptowaæ cel tej nowelizacji.
Wydaje mi siê, ¿e ten cel jest niekwestionowany.
I myœlê ¿e nie bêdê w b³êdzie, jeœli powiem, ¿e ce-
lem tej dodatkowej penalizacji jest penalizacja
wykorzystania… Panie Ministrze, by³bym wdziê-
czny, gdyby pan móg³ tego wys³uchaæ, bo
chcia³bym, ¿eby pan te¿ do tego siê ustosunko-
wa³. Celem niekwestionowanym przez nas wszys-
tkich, zreszt¹ wydaje mi siê, ¿e jest to cel nadrzê-
dny dodatkowej penalizacji w §2a dodawanym do
art. 202, jest wykorzystywanie ma³oletnich do
tworzenia treœci pornograficznych przeznaczo-
nych do odbioru tak¿e przez ma³oletnich. I tutaj
chyba jest zgoda.

Wobec tego zakres penalizacji musi byæ okreœ-
lony jednoczeœnie czymœ, co mamy w §4b. Tam
mianowicie jest powiedziane, ¿e treœci pornografi-
czne to równie¿ przedstawione i wytworzone albo
przetworzone wizerunki ma³oletnich uczestni-
cz¹cych w czynnoœciach seksualnych. Czyli jest
iunctim, to¿samoœæ miêdzy treœciami pornografi-
cznymi. W tym pojêciu czynów, które dzisiaj ju¿
s¹ penalizowane, mieszcz¹ siê tak¿e wytworzone
albo przetworzone wizerunki ma³oletnich ucze-
stnicz¹cych w czynnoœciach seksualnych. Tak
jest, logicznie to wynika.

No wiêc po co jest ten dodatkowy przepis? Mó-
wi³ o tym pan senator Wiatr. Poœrednio z treœci
pornograficznych nale¿y… On wy³¹cza to, co jest
ró¿nic¹, differentia specifica, wytworzone lub
przetworzone wizerunki. To znaczy je¿eli mamy
do czynienia z lalk¹, z filmem rysunkowym, a nie
z naturalnym, biologicznym, fizjologicznym
przedstawieniem czynnoœci seksualnej, to zda-
niem legislatora i zdaniem rz¹du, i zdaniem komi-
sji, powstaje w¹tpliwoœæ, czy mo¿na powiedzieæ,
¿e sztuczny penis – przepraszam – w ruchu to
treœæ pornograficzna, gdy to jest atrapa nieu¿yta
w zwi¹zku z ludzkim cia³em. Czy wobec tego coœ,
co jest filmem rysunkowym… A mamy ju¿ do czy-
nienia z takimi filmami, w Krakowie by³ festiwal
filmów i by³y tam i takie, które erotykê sprowadza-
³y do filmów rysunkowych. Zreszt¹ te filmy s¹ po-
kazywane w telewizji po dwudziestej trzeciej
i m³odzie¿ czêsto ma do nich dostêp. Ale to nie jest
przedmiotem dzisiejszej naszej debaty, jej przed-
miotem jest egzekwowania prawa. Ale niew¹tpli-
wie tym dodatkowym przepisem w §4b przes¹dza-
my, ¿e wytworzone albo przetworzone wizerunki
bêd¹ równie¿ penalizowane, mimo ¿e s¹ w¹tpli-
woœci co do tego, czy mieszcz¹ siê one w pojêciu
treœci pornograficznych. Na pewno jednak miesz-
cz¹ siê w definicji treœci pornograficznej w takim
zakresie, gdy s¹ to wytworzone albo przetworzone
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wizerunki ma³oletnich uczestnicz¹cych w czyn-
noœciach seksualnych. A contrario, je¿eli nie ma-
my do czynienia z przetworzonymi wizerunkami
ma³oletnich, to nie s¹ penalizowane. Jednym s³o-
wem ten przepis tak naprawdê zmniejsza ochronê
przed treœciami pornograficznymi. I zawê¿a je tyl-
ko do takich treœci udostêpnianych ma³oletnie-
mu, w których wystêpuj¹ ma³oletni. Czyli w myœl
tej regulacji ma³oletniemu mo¿na demonstrowaæ
przetworzone, wytworzone wizerunki, które s¹
treœci¹ pornograficzn¹, je¿eli nie bior¹ w tym
udzia³u ma³oletni, tak? Je¿eli tak, to ten przepis
jest niepotrzebny, bo je¿eli to s¹ te¿ treœci porno-
graficzne, to s¹ penalizowana na podstawie §2. To
wobec tego jaki to ma sens?

Powiedzia³em na pocz¹tku, jaki jest cel. Celem
powinna byæ szczególna penalizacja wci¹gniêcia
nieletnich w tworzenie treœci pornograficznych i je-
dnoczeœnie wizerunku wirtualnego, dotycz¹cego
ma³oletnich. I tu widzê differentia specifica. Ale je-
¿eli to jest differentia specifica, która wykracza po-
za to, co by³o dotychczas penalizowane, to albo
dajmy temu wyraz w wymiarze kary, albo skreœlmy
okreœlenie „ma³oletnich”. Bo ka¿de wytwarzanie
lub przetwarzanie wizerunków ma³oletnich po-
winno byæ szczególnie penalizowane. Tak wiêc
skreœlenie wyrazu „ma³oletnich” eliminuje to po-
gorszenie zakresu ochrony przed treœciami porno-
graficznymi. Wywód jest skomplikowany, ale jest
nas na sali niedu¿o i wydaje mi siê, ¿e ci, którzy zo-
stali, naprawdê rozumiej¹ i wiedz¹, o co chodzi.
I tak¹ poprawkê pozwalam sobie z³o¿yæ. Jedno-
czeœnie dajê to pod rozwagê ministerstwa.

Teraz druga kwestia. To dotyczy kwestii, gdzie
zakres penalizacji, moim zdaniem, jest z kolei za
szeroki. Tu jest zawê¿aj¹cy, a gdzie indziej jest za
szeroki. Jeden z senatorów o to ju¿ tu pyta³. Cho-
dzi mianowicie o art. 267, który jest bardzo cieka-
wym przepisem. Czynnoœci dozwolone czy nie-
dozwolone? Otwieranie zamkniêtego pisma, pod-
³¹czanie siê do sieci telekomunikacyjnej, prze³a-
manie albo omijanie elektronicznych, magnetycz-
nych, informatycznych zabezpieczeñ szczegól-
nych samo w sobie nie jest penalizowane. I okazu-
je siê, ¿e je¿eli przy okazji nast¹pi³ skutek uzyska-
nia dostêpu do informacji nieprzeznaczonej, to
jest to penalizowane, oczywiœcie w ramach winy
umyœlnej. Ale art. 8 – znowu, jesteœmy fachowca-
mi, mam nadziejê, ¿e mówiê do tych, którzy znaj¹
przepisy prawa karnego – to jest te¿ i dolus even-
tualis. To znaczy, je¿eli otwieram pismo, ale godzê
siê na to, ¿e mo¿e to mi daæ dostêp do sieci infor-
matycznej, to ju¿ bêdê karany, bo jest to dolus
eventualis, to jest wina umyœlna.

Inny przepis w art. 267 budzi moje w¹tpliwoœci.
To jest kwestia zbyt daleko posuniêtej penalizacji
w ramach ograniczania prawa do informacji. My
jesteœmy chorzy w tej chwili, nie zajmujemy siê

œciganiem przestêpstw, tylko ochron¹ informacji
niejawnych, ochron¹ danych osobowych, a bar-
dzo czêsto korzystaj¹ z tego elementy przestêpcze.
Wa¿niejsze jest to, ¿e ktoœ ujawni³ coœ nieprawid-
³owo komuœ niepowo³anemu. Ja nie wiem, co je-
szcze nied³ugo bêdzie otoczone tajemnic¹ pañ-
stwow¹, s³u¿bow¹, parlamentarn¹ i nie wiadomo
jak¹ jeszcze, przecie¿ my w nieskoñczonoœæ bê-
dziemy wymyœlaæ te tajemnice.

(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski: Trzy-
dzieœci dwa rodzaje.)

Dlatego uwa¿am, ¿e nale¿y tutaj – i tak¹ z³o¿ê
poprawkê – powtórzyæ to, co jest w §3: dolus dire-
ctus coloratus, tylko wina umyœlna zabarwiona
celem. I proponujê, ¿eby ten przepis brzmia³ na-
stêpuj¹co: kto w celu uzyskania dostêpu do infor-
macji otwiera zamkniête pismo, pod³¹cza siê do
sieci telekomunikacyjnej, prze³amuje albo omija
elektroniczne, magnetyczne, informatyczne za-
bezpieczenia szczególne, ten jest karany. Tak,
ale trzeba mu udowodniæ winê umyœln¹ z zamia-
rem dotarcia do informacji dla niego nieprzezna-
czonej, a nie tylko dolus eventualis godzenia siê
na to. I tak jest te¿ w §3: kto w celu uzyskania in-
formacji, do której nie jest uprawniony, zak³ada
pods³uch itd., itd. wizualnie… itd. Przecie¿ tam
sama czynnoœæ jest ju¿ naganna, a tutaj czyn-
noœæ nie jest naganna, tylko skutek jest wyniko-
wy, a penalizacja jest przy dolus eventualis. Wy-
daje mi siê, ¿e w tym wypadku penalizacja jest
ju¿ za daleko posuniêta. Tak wiêc pozwalam so-
bie z³o¿yæ tak¹ poprawkê, ¿eby to skorygowaæ
i wprowadziæ tylko penalizacjê zamiaru, z jakim
siê prze³amuje zabezpieczenia przy podejmowa-
niu czynnoœci otwierania czy wchodzenia do sie-
ci. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Informujê, ¿e lista mówców zosta³a wyczerpana.
Zamykam dyskusjê.
Czy przedstawiciel rz¹du chce siê ustosunko-

waæ do przedstawionych wniosków?
Proszê bardzo, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwoœci
Zbigniew Wrona:

Szanowny Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Podniesiono tutaj dwie zasadnicze kwestie. Za-

cznê od kwestii przepisu proponowanego
w art. 202 §2a, czyli od prezentacji fantomów, wy-
tworzonych lub przetworzonych komputerowo.
Pad³o pytanie o cel – no, oczywiœcie celem by³o wy-
eliminowanie wystêpuj¹cych w praktyce w¹tpli-
woœci, czy rzeczywiœcie tego typu treœci, ca³kowi-
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cie wirtualne, mog¹ byæ uznane za treœci porno-
graficzne i czy w zwi¹zku z tym nale¿y skazywaæ
za tego typu dzia³ania. Taka by³a intencja, ¿eby
wyeliminowaæ pojawiaj¹ce siê w¹tpliwoœci
i w zwi¹zku z tym wykonaæ w pe³ni przepisy Unii
Europejskiej. Ale je¿eli ta kwestia rzeczywiœcie
budzi w¹tpliwoœci – a ja rozumiem te w¹tpliwoœci
– to pochylimy siê nad ni¹ na posiedzeniu komisji.
Bêd¹ przedstawiciele ministerstwa, którzy zapre-
zentuj¹ stanowisko.

Tak ju¿ na gor¹co odpowiadaj¹c, bo to raczej
bêdzie kwestia do rozwa¿enia na posiedzeniu ko-
misji, mo¿na by³oby, jeœli by chcieæ nie rezygno-
waæ z tych zapisów, wprowadziæ je do istniej¹cego
§2. Czyli sformu³owaæ to jakoœ tak: prezentuje
treœci pornograficzne, w tym przedstawiaj¹ce wy-
tworzone albo przetworzone itd. To chyba by³oby
do zrobienia.

(Senator Piotr Andrzejewski: Autopoprawka ju¿
jest, jeœli trzeba.)

Je¿eli…
(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski: Dob-

rze, ale kto to wniesie? Przepraszam, jeszcze za-
pytam formalnie. Bo my mamy konkretne po-
prawki.)

(Senator Piotr Andrzejewski: Ja mogê zg³osiæ
w ka¿dej chwili.)

…chodzi o wspomniane kwestie w art. 267, tu-
taj bêdziemy prezentowaæ stanowisko – zreszt¹
bêdzie o tym mowa i na posiedzeniu komisji – ¿e
jednak jest to prawid³owo skonstruowany prze-
pis. Nie czynimy tu w tym art. 267 jakiejœ wielkiej
rewolucji, bo zasadniczo wykorzystywana tutaj
treœæ w praktyce nie budzi³a w¹tpliwoœci. W¹tpli-
woœci, które podnosi³ pan senator, dotyczy³y tego
sformu³owania: otwieraj¹c zamkniête pismo. To
sformu³owanie istnieje, ono obowi¹zuje i tutaj
praktyka nie wykaza³a przypadków, ¿eby ktoœ by³
skazany, dlatego ¿e otworzy³ pismo, a potem siê
okaza³o, o czym on nie wiedzia³, ¿e w œrodku by³a
jakaœ informacja, do której on nie mia³ prawa do-
stêpu. W tym wypadku istotn¹ zmian¹ jest w za-
sadzie tylko – ale to jest kwestia techniczna,
o czym mówi³em ju¿ poprzednio – dodanie s³owa
„omijaj¹c”. Z technicznego punktu widzenia nie
wyczerpiemy tu opisu karygodnych zachowañ, je-
¿eli pominiemy w³aœnie to s³owo „omijaj¹c”. W tej
kwestii rz¹d podczas prac komisji bêdzie prezen-
towa³ stanowisko, ¿eby zachowaæ to brzmienie,
które jest w ustawie uchwalonej przez Wysoki
Sejm.

Mo¿e na koniec kilka s³ów co do propozycji
podniesienia kary – mówi³ o tym pan senator
Wiatr – to znaczy ¿eby w art. 202 §2a podnieœæ
karê. To chyba nie jest dobra propozycja ze
wzglêdu na to, ¿e wtedy za³ama³aby siê wewnê-
trzna proporcja tego przepisu. Bo prezentowanie
innych treœci pornograficznych – co jest karane

na podstawie art. 202 §2 – czyli na przyk³ad tre-
œci pornograficznych z udzia³em doros³ych albo
raczej z udzia³em ¿ywych osób by³oby penalizo-
wane w wymiarze do dwóch lat, a prezentowanie
treœci pornograficznych… O, mo¿e to bêdzie je-
szcze lepszy przyk³ad: prezentowanie treœci por-
nograficznych z udzia³em istniej¹cych osób, ist-
niej¹cych realnie osób, by³oby penalizowane na
podstawie §2 w wymiarze do lat dwóch, a pre-
zentowanie treœci pornograficznych z udzia³em
„fantomów” – to w cudzys³owie – by³oby penali-
zowane w wymiarze do lat trzech. A wiêc to budzi
w¹tpliwoœæ. Wydaje siê, ¿e wtedy nast¹pi³oby
rozsynchronizowanie pewnej proporcji zagro-
¿eñ. Ale oczywiœcie te kwestie mog¹ byæ omó-
wione w czasie posiedzenia komisji. Panie Mar-
sza³ku, Wysoki Senacie, dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Poniewa¿ zosta³y zg³oszone wnioski o charakte-

rze legislacyjnym, proszê Komisjê Praw Cz³owieka
i Praworz¹dnoœci oraz Komisjê Ustawodawcz¹
o ustosunkowanie siê do przedstawionych wnios-
ków i przygotowanie wspólnego sprawozdania.

Informujê ¿e g³osowanie w sprawie rozpatry-
wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod ko-
niec posiedzenia Senatu.

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
trzeciego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o powsze-
chnym obowi¹zku obrony Rzeczypospolitej Pol-
skiej oraz ustawy o s³u¿bie wojskowej ¿o³nierzy
zawodowych.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 265,
a sprawozdanie komisji w druku nr 265A.

Proszê sprawozdawcê Komisji Obrony Narodo-
wej, senatora Henryka Górskiego, o przedstawie-
nie sprawozdania. Proszê bardzo.

(Senator Henryk Górski: Mo¿e chwilê poczeka-
my, a¿ goœcie przyjd¹.)

Ju¿ s¹, proszê bardzo.

Senator Henryk Górski:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Komisja Obrony Narodowej w dniu 8 paŸdzier-

nika 2008 r. rozpatrzy³a ustawê o zmianie ustawy
o powszechnym obowi¹zku obrony Rzeczypospo-
litej Polskiej oraz ustawy o s³u¿bie wojskowej
¿o³nierzy zawodowych. Projekt tej ustawy jest
przed³o¿eniem rz¹dowym. Ustawa zawarta jest
w druku nr 265, a sprawozdanie komisji – w dru-
ku nr 265A.

Mo¿e kilka zdañ o celach tej ustawy. Ustawa za-
wiera szereg elementów wa¿nych dla funkcjonowa-
nia si³ zbrojnych w czasie, gdy nadal funkcjonuje
obowi¹zkowa s³u¿ba wojskowa, a jednoczeœnie na-
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stêpuje proces uzawodowienia armii, zmierzaj¹cy do
ukszta³towania jejwpe³niprofesjonalnejstruktury.

Do najwa¿niejszych rozwi¹zañ zaproponowa-
nych w niniejszej nowelizacji nale¿y uporz¹dkowa-
nie struktury, funkcjonowania i dzia³alnoœci pra-
cowni psychologicznych, które obecnie nie posia-
daj¹ umocowania ustawowego. Proponuje siê ure-
gulowaæ kwestie wydawania przez wojskowe pra-
cownie psychologiczne orzeczeñ po badaniach
psychologicznych oraz przyznaæ prawo ich zaskar-
¿ania, co w chwili obecnej jest niemo¿liwe ze wzglê-
du na brak struktur odwo³awczych w systemie
wojskowych pracowni psychologicznych.

Proponuje siê te¿ upowa¿nienie prze³o¿onych
dyscyplinarnych i wskazanych w przepisie woj-
skowych organów porz¹dkowych do poddawania
¿o³nierza czynnej s³u¿by wojskowej badaniom ko-
niecznym do ustalenia zawartoœci alkoholu lub
narkotyku w jego organizmie. Jednoczeœnie zape-
wnia siê ochronê prawn¹ ¿o³nierzowi w przypadku
nieuzasadnionego poddania go tym badaniom.

Nastêpne cele to: rozszerzenie mo¿liwoœci mia-
nowania na wy¿szy stopieñ wojskowy grona osób
wskazanych w nowelizowanych przepisach art. 76
ust. 8; rozszerzenie mo¿liwoœci naboru ochotni-
ków do nadterminowej zasadniczej s³u¿by wojsko-
wej wskutek podniesienia granicy wieku warun-
kuj¹cego mo¿liwoœæ przyjmowania do tej s³u¿by
z dotychczasowych dwudziestu piêciu lat do lat
trzydziestu oraz umo¿liwienie przyjmowania do tej
formy s³u¿by ¿o³nierzy rezerwy; umo¿liwienie stu-
dentom na ich proœbê odbycia zasadniczej s³u¿by
wojskowej zamiast przeszkolenia wojskowego.

Jest to ustawa doœæ istotna, dlatego ¿e armia
jest w okresie przechodzenia na system zawodo-
wy i ta ustawa ma na celu zachêcaæ czy u³atwiaæ
budowanie struktury zawodowej.

Komisja proponuje jedn¹ poprawkê, mianowi-
cie do art. 224 ustawy o powszechnym obowi¹zku
obrony, w którym jest zapis o pewnych rygorach
w przypadku, gdy poborowy siê nie stawi na komi-
sjê wojskow¹, lekarsk¹. Chodzi o to, by takim ry-
gorem obj¹æ te¿ sytuacjê, w której poborowy nie
stawi siê w terminie w wojskowej pracowni psy-
chologicznej albo nie przedstawi dokumentów,
których przedstawienie zosta³o nakazane. A wiêc
tutaj chodzi o to, ¿eby usprawniæ pracê komisji
i jednoczeœnie zdyscyplinowaæ poborowych. Taki
jest cel tej poprawki. Komisja wnosi o przyjêcie tej
ustawy, ale z t¹ poprawk¹. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Obecnie senatorowie mog¹ zg³aszaæ z miejsca

trwaj¹ce nie d³u¿ej ni¿ minutê zapytania do sena-
tora sprawozdawcy.

Czy ktoœ z pañstwa senatorów pragnie zadaæ
takie pytanie? Nie widzê zg³oszeñ.

Projekt tej ustawy zosta³ wniesiony przez rz¹d.
Do reprezentowania stanowiska rz¹du w toku
prac parlamentarnych zosta³ upowa¿niony mini-
ster obrony narodowej.

Czy przedstawiciel rz¹du pragnie zabraæ g³os
w sprawie rozpatrywanej ustawy, by przedstawiæ
stanowisko rz¹du? Pan minister Pi¹tas…

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Naro-
dowej Czes³aw Pi¹tas: Panie Marsza³ku, popiera-
my stanowisko przedstawione przez senatora
sprawozdawcê i prosimy o dalsze procedowanie.)

Dziêkujê bardzo.
W tej sytuacji obecnie senatorowie mog¹ zg³a-

szaæ z miejsca trwaj¹ce nie d³u¿ej ni¿ minutê za-
pytania do przedstawiciela rz¹du zwi¹zane z oma-
wianym punktem porz¹dku obrad. Czy ktoœ
z pañstwa senatorów pragnie zadaæ takie pyta-
nie? Nie widzê chêtnych.

Otwieram dyskusjê.
Informujê, ¿e nikt z pañstwa senatorów nie za-

pisa³ siê do g³osu.
Zamykam dyskusjê.
Informujê, ¿e g³osowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod ko-
niec posiedzenia Senatu. Bardzo dziêkujê.

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
czwartego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o s³u¿bie woj-
skowej ¿o³nierzy zawodowych oraz o zmianie nie-
których innych ustaw.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 257,
a sprawozdanie komisji w druku nr 257A i 257B.

Proszê sprawozdawcê Komisji Rodziny i Polity-
ki Spo³ecznej, senatora Mieczys³awa Augustyna,
o przedstawienie sprawozdania.

Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Mieczys³aw Augustyn:
Panie Marsza³ku! Szanowni Senatorowie!
To ustawa niezwykle wa¿na, poniewa¿ jest po-

zytywnym sygna³em kierowanym do tych, którzy
w imieniu Rzeczypospolitej na ca³ym ju¿ œwiecie
podejmuj¹ siê trudu zapewniania globalnego bez-
pieczeñstwa i walki z oœrodkami terroryzmu.
Wszyscy myœlimy tu o losie ¿o³nierzy, ale zapewne
tak¿e cywilów z Nangar Khel, a tak¿e o proble-
mach dotycz¹cych polskich ¿o³nierzy, którzy
w obronie porz¹dku œwiatowego – tak to nazwijmy
– i ³adu demokratycznego na œwiecie oddali ¿ycie;
jest te¿ wielu takich, którzy doznali uszczerbku
na zdrowiu.Chcia³bym w tym momencie przywo-
³aæ tak¿e pamiêæ o rodzinach tych ¿o³nierzy. Otó¿
takich w³aœnie sytuacji, takich spraw dotyczy
przedmiotowa ustawa.

Przede wszystkim chcielibyœmy, ¿eby ta usta-
wa zapewnia³a ¿o³nierzom, którzy pe³ni¹ misje na
ca³ym œwiecie, odpowiedni¹ ochronê i pomoc pra-
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wn¹. S³yszeliœmy na pewno o tym, ¿e z uregulowa-
niem tej sprawy nie by³o najlepiej. Dlatego w usta-
wie z dnia 11 wrzeœnia 2003 r. o s³u¿bie wojskowej
¿o³nierzy zawodowych wprowadza siê regulacjê
umo¿liwiaj¹c¹ sfinansowanie przez bud¿et pañ-
stwa takiej pomocy dla ¿o³nierzy zawodowych,
gdy postêpowanie przygotowawcze wszczête prze-
ciwko takiemu ¿o³nierzowi o przestêpstwo po-
pe³nione w zwi¹zku z wykonywaniem obowi¹z-
ków s³u¿bowych zostanie zakoñczone prawomoc-
nym orzeczeniem.

Ale tak¿e w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. –
Kodeks postêpowania karnego wprowadza siê
obowi¹zkowy udzia³ obroñców w sprawach kar-
nych tocz¹cych siê przeciwko ¿o³nierzowi oskar-
¿onemu o przestêpstwo pope³nione w zwi¹zku
z wykonywaniem s³u¿by poza granicami kraju.

Ustawa ta wprowadza te¿ bardzo du¿o uregu-
lowañ zwi¹zanych ze œwiadczeniami material-
nymi zwi¹zanymi w³aœnie ze s³u¿b¹ poza grani-
cami kraju, reguluje te¿ kwestie œwiadczeñ so-
cjalnych dla ¿o³nierzy zawodowych i niezawodo-
wych, którzy do tej pory nie byli objêci tymi
œwiadczeniami nawet wtedy, kiedy doznali usz-
czerbku na zdrowiu.

A wiêc we wspomnianej ustawie o s³u¿bie woj-
skowej ¿o³nierzy zawodowych: przyznaje siê pra-
wo do uzyskania zapomogi od ministra obrony
narodowej w przypadku zaginiêcia ¿o³nierza za-
wodowego w zwi¹zku z wykonywaniem zadañ
s³u¿bowych, a tak¿e w przypadku œmierci ¿o³nie-
rza zawodowego; rozszerza siê uprawnienia do
korzystania z pomocy na ma³¿onka, dzieci i ro-
dziców ¿o³nierza, który zagin¹³ albo poniós³
œmieræ w zwi¹zku z wykonywaniem zadañ s³u¿-
bowych oraz bezterminowo na by³ych ¿o³nierzy
zawodowych, którzy zostali zwolnieni ze s³u¿by
w nastêpstwie wypadku lub choroby pozosta-
j¹cej w zwi¹zku z pe³nieniem takiej s³u¿by poza
granicami pañstwa; wprowadza siê – to ju¿
w ustawie z 21 listopada 1967 r. o powszechnym
obowi¹zku obrony, nad któr¹ procedowaliœmy
przed chwil¹ – regulacjê umo¿liwiaj¹c¹ sfinanso-
wanie przez bud¿et pañstwa pomocy prawnej dla
¿o³nierza, gdy postêpowanie przygotowawcze
wszczête przeciwko niemu o przestêpstwo po-
pe³nione w zwi¹zku z wykonywaniem obowi¹z-
ków s³u¿bowych zostanie zakoñczone prawo-
mocnym orzeczeniem o umorzeniu; przyznaje siê
prawo do korzystania bezterminowo z pomocy
przez ¿o³nierzy, którzy zostali zwolnieni ze s³u¿by
w nastêpstwie wypadku lub choroby pozosta-
j¹cych w zwi¹zku z pe³nieniem s³u¿by, gdy s³u¿-
ba by³a pe³niona poza granicami pañstwa; po-
nadto prawo takie przyznaje siê tak¿e ma³¿onko-
wi, dzieciom, rodzicom ¿o³nierza, który zagin¹³
albo poniós³ œmieræ w zwi¹zku z wykonywaniem
zadañ s³u¿bowych.

Ustawa przyznaje cz³onkom rodziny ¿o³nie-
rza nadterminowej zasadniczej s³u¿by wojsko-
wej, który zagin¹³ albo poniós³ œmieræ w zwi¹z-
ku z wykonywaniem zadañ s³u¿bowych, upra-
wnienie do odprawy albo do lokalu mieszkalne-
go lub lokalu zamiennego. To jest te¿ bardzo
powa¿ne zobowi¹zanie pañstwa i zobowi¹zanie
moralne.

W ustawie z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrze-
niu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich
rodzin dzieciom zmar³ych ¿o³nierzy i inwalidów
wojskowych uprawnionym do renty rodzinnej
przyznaje siê prawo do pomocy pieniê¿nej na kon-
tynuowanie nauki.

W ustawie z dnia 17 grudnia 1974 r. o uposa¿e-
niu ¿o³nierzy niezawodowych przyznaje siê prawo
do uzyskania zapomogi od ministra obrony naro-
dowej w przypadku zaginiêcia ¿o³nierza w zwi¹z-
ku z wykonywaniem zadañ s³u¿bowych, a tak¿e
w przypadku œmierci. Ta zmiana w ustawie po-
zwala przyznaæ zapomogê by³emu ¿o³nierzowi,
który zosta³ zwolniony ze s³u¿by w nastêpstwie
wypadku lub choroby pozostaj¹cych w zwi¹zku
z pe³nieniem s³u¿by wojskowej.

I wreszcie: w ustawie o zaopatrzeniu emerytal-
nym ¿o³nierzy zawodowych oraz ich rodzin okreœ-
lone zosta³y warunki uzyskania œwiadczenia so-
cjalnego, w tym kryterium dochodowe. Do ustawy
wprowadzono dwa spoœród mo¿liwych œwiadczeñ
socjalnych: zapomogê oraz pomoc pieniê¿n¹ na
kontynuowanie nauki dla dzieci pobieraj¹cych
rentê rodzinn¹. Ponadto podniesiona zosta³a sto-
pa procentowa odpisu na fundusz socjalny z 0,5%
do 0,6% rocznych œrodków planowanych na eme-
rytury i renty.

I na koniec: w ustawie z dnia 22 czerwca
1995 r. o zakwaterowaniu Si³ Zbrojnych Rzeczy-
pospolitej Polskiej wprowadzono mo¿liwoœæ przy-
znania rodzinie zmar³ego ¿o³nierza lokalu miesz-
kalnego zamiast nale¿nej odprawy. Prawo do od-
prawy oraz do lokalu przyznano rodzinie zmar³ego
¿o³nierza pe³ni¹cego s³u¿bê kandydack¹ albo
nadterminow¹ zasadnicz¹ s³u¿bê wojskow¹, gdy
œmieræ ¿o³nierza pozostawa³a w zwi¹zku ze s³u¿b¹
wojskow¹.

Ustawa przy okazji uregulowa³a w odrêbnej je-
dnostce redakcyjnej uprawnienia ¿o³nierza, który
naby³ prawo do wojskowej renty inwalidzkiej, gdy
powstanie inwalidztwa mia³o zwi¹zek ze s³u¿b¹
wojskow¹.

Tych zmian dokonano w a¿ siedmiu usta-
wach, s¹ one bardzo liczne, gdy¿ to dosyæ skom-
plikowana materia. Pracowaliœmy rzetelnie
w obu komisjach: w Komisji Rodziny i Polityki
Spo³ecznej oraz w Komisji Obrony Narodowej.
Wynikiem tych prac jest szereg poprawek do
ustawy, jak podkreœlam, bardzo skomplikowa-
nej. Poprawki te, jak siê umówiliœmy, przedsta-
wi sprawozdawca Komisji Obrony Narodowej.
Dziêkujê bardzo.
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Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Teraz poproszê sprawozdawcê Komisji Obrony

Narodowej, pana senatora Owczarka, o przedsta-
wienie sprawozdania komisji.

Senator Andrzej Owczarek:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Mam zaszczyt przedstawiæ w imieniu Komisji

Obrony Narodowej stanowisko tej komisji wobec
ustawy o zmianie ustawy o s³u¿bie wojskowej
¿o³nierzy zawodowych oraz o zmianie niektórych
innych ustaw.

Przede wszystkim chcia³bym podkreœliæ du¿¹
radoœæ nas wszystkich, ¿e taka ustawa zostanie
wreszcie uchwalona. Jest to kontynuacja do-
brych tradycji Wojska Polskiego, jako ¿e w 1921 r.
uchwalono ustawê o zaopatrzeniu weteranów
walk o niepodleg³oœæ i ich rodzin. Teraz takiej
ustawy bardzo brakowa³o, ten brak by³ widoczny
do tej pory. Mamy nadziejê, ¿e ustawa ten brak
wype³ni. Jest to jedna z pierwszych ustaw, które
zmieniaj¹ charakter wojska.

Chcia³bym powiedzieæ, ¿e poprawek by³o kilka.
Wiêkszoœæ mia³a charakter doprecyzowuj¹cy wo-
bec pewnych pojêæ wystêpuj¹cych w ustawie albo
wobec ewentualnych nieœcis³oœci miêdzy po-
szczególnymi paragrafami.

Ale by³y dwie poprawki wa¿ne, które wywo³a³y
d³u¿sz¹ dyskusjê.

Pierwsza to poprawka dotycz¹ca warunków
i trybu udzielania pomocy rekonwersyjnej by³ym
¿o³nierzom. Jest to pomoc, która ma byæ przezna-
czona na dokszta³cenie, na jakieœ dodatkowe kur-
sy dla by³ych ¿o³nierzy, to jest dla tych, którzy
przestali byæ ¿o³nierzami, po to, ¿eby siê mogli od-
naleŸæ w nowej sytuacji. Projekt, który zosta³
przedstawiony przez rz¹d, wskazywa³, ¿e dotyczy
to ¿o³nierzy bêd¹cych na misji poza granicami
kraju. Biuro Legislacyjne zg³osi³o zastrze¿enie,
czy mo¿na ró¿nicowaæ ¿o³nierzy na tych, którzy
s³u¿¹ poza granicami kraju, i na tych, którzy s³u¿¹
w kraju. Podniesiono wiêc, ¿e jest to niekonstytu-
cyjne. Jednak¿e ministerstwo stwierdzi³o, i¿ tam-
ta s³u¿ba jest nieporównanie trudniejsza, powo-
duje znacznie wiêcej trudnoœci i wywo³uje wiêcej
ujemnych skutków nawet w dziedzinie psychicz-
nej. W zwi¹zku z tym, proszê pañstwa, zosta³o za-
rz¹dzone g³osowanie. W g³osowaniu poprawka
nie uzyska³a wiêkszoœci, ale muszê powiedzieæ, ¿e
4 cz³onków komisji g³osowa³o za przyjêciem po-
prawki, 4 g³osowa³o przeciwko, wiêc sytuacja wy-
maga w³aœciwie rozstrzygniêcia przez Wysok¹ Iz-
bê. Zwrócono uwagê na istotny fakt, ¿e jeœli bêdzie
to dotyczyæ wszystkich ¿o³nierzy, to skutki finan-
sowe nie s¹ w tej chwili bli¿ej okreœlone, ale na pe-
wno bêd¹ du¿e. Poza tym Ministerstwo Obrony

Narodowej nie ma odpowiedniego aparatu, nie
ma ludzi, którzy by siê t¹ spraw¹ zajêli. W zwi¹zku
z tym ta poprawka nie zosta³a przyjêta.

Druga poprawka, która zosta³a przyjêta – te¿
w g³osowaniu bardzo wyrównanym, bo 4 senato-
rów by³o za, 3 by³o przeciw, a 1 wstrzyma³ siê od
g³osu – mówi o tym, ¿e minister obrony narodowej
bêdzie wydawa³ rozporz¹dzenie w sprawie katalo-
gu œwiadczeñ socjalnych, z tym ¿e w samej usta-
wie te œwiadczenia nie bêd¹ wymienione enume-
ratywnie. W zwi¹zku z tym pojawi³a siê sugestia, ¿e
tego typu rozporz¹dzenie bêdzie wykracza³o poza
materiê ustawy. Ale zwrócono te¿ uwagê na to, ¿e
jeœli chodzi na przyk³ad o pracowników Policji czy
s³u¿by granicznej, to przyjêto identyczne rozwi¹za-
nie dotycz¹ce rozporz¹dzenia i ¿e jakakolwiek
zmiana katalogu œwiadczeñ socjalnych spowodo-
wa³aby koniecznoœæ podjêcia ca³ej pracy ustawo-
dawczej, a mog³yby to byæ zmiany nieliczne.

Jeœli chodzi o poprawkê pierwsz¹, o której mó-
wi³em, to zosta³ tu zg³oszony wniosek mniejszo-
œci, której przedstawicielem jest pan senator Gór-
ski. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
W tej sytuacji poproszê pana senatora Górskie-

go o zreferowanie wniosku mniejszoœci.

Senator Henryk Górski:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Panie Mini-

strze!
W zasadzie mój przedmówca poœwiêci³ wnios-

kowi mniejszoœci czêœæ uwagi. Jest to poprawka
zg³oszona dziêki naszemu Biuru Legislacyjnemu,
które wychwyci³o to w³aœnie zró¿nicowanie. Po-
zwolê sobie przeczytaæ informacjê dotycz¹c¹ tej
poprawki.

Otó¿ mniejszoœæ Komisji Obrony Narodowej
wnosi o wprowadzenie dwóch poprawek do usta-
wy. Ich celem jest rozszerzenie bezterminowej po-
mocy rekonwersyjnej na wszystkich ¿o³nierzy,
którzy zostali zwolnieni ze s³u¿by w nastêpstwie
wypadku lub choroby pozostaj¹cych w zwi¹zku
z pe³nieniem s³u¿by. Obecnie uchwalona ustawa
przyznaje tak¹ pomoc bezterminowo, gdy choro-
ba lub wypadek pozostaj¹ w zwi¹zku z pe³nieniem
s³u¿by poza granicami pañstwa i skutkuj¹ zwol-
nieniem ze s³u¿by. Czyli w tych zapisach ustawo-
wych, które przyjê³a komisja, jest tak, ¿e pomoc
¿o³nierzowi, który uleg³ wypadkowi w zwi¹zku
z pe³nieniem s³u¿by w kraju, przys³uguje przez
dwa lata, a ¿o³nierzowi w podobnej sytuacji, ale
s³u¿¹cemu za granic¹, bezterminowo. I tutaj Biu-
ro Legislacyjne poda³o, ¿e taka konstrukcja prze-
pisu budzi w¹tpliwoœæ o charakterze konstytucyj-
nym. Chodzi o to, czy nie dochodzi w tym miejscu
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do naruszenia zasady równoœci, czy istnieje istot-
na ró¿nica pomiêdzy ¿o³nierzem, który ucierpia³
w wyniku pe³nienia s³u¿by w kraju, a ¿o³nierzem,
który ucierpia³, pe³ni¹c s³u¿bê dobrowolnie za
granic¹. To nie jest przepis, który mo¿na ró¿nie
interpretowaæ. Jest to taki matematyczny prze-
pis: tu s¹ dwa lata, tu jest bezterminowo. Ja
s¹dzê, ¿e resort powinien, taka jest moja ocena
sytuacji, tê sprawê jakoœ zapisaæ, ograniczyæ to.
Wiem, ¿e odby³a siê dyskusja na posiedzeniu ko-
misji, ¿e zbyt du¿¹ liczbê ¿o³nierzy trzeba by by³o
tym przepisem obj¹æ i w zwi¹zku z tym koszty fi-
nansowe by by³y wysokie. Niemniej uwa¿am, ¿e
jest to powa¿ny mankament tego konkretnego
przepisu, bo generalnie ca³a ustawa, jak tu ju¿
powiedzia³ senator Augustyn, wprowadza szereg
pozytywnych rzeczy dla ¿o³nierzy, którzy ulegli
ró¿nym nieszczêœliwym zdarzeniom. Dobrze, ¿e
jest to przekszta³cane w przepisy zwi¹zane z usta-
wami dotycz¹cymi w³aœnie s³u¿b wojskowych,
wojska. Wojsko powinno ich mieæ w swojej opiece,
takiej, o której tu mówimy, ¿eby nie musieli, choæ
mog¹, przychodziæ po pomoc spo³eczn¹ do gminy.

To tyle z mojej strony w sprawie tej poprawki.
Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Obecnie senatorowie mog¹ zg³aszaæ z miejsca

trwaj¹ce nie d³u¿ej ni¿ minutê zapytania do sena-
torów sprawozdawców.

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

Poniewa¿ projekt ustawy zosta³ wniesiony
przez rz¹d, do reprezentowania stanowiska rz¹du
w toku prac parlamentarnych zosta³ upowa¿nio-
ny minister obrony narodowej.

Czy pan minister chcia³by zabraæ g³os w tej
sprawie?

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Obrony Narodowej
Czes³aw Pi¹tas:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Ministerstwo Obrony Narodowej podtrzymuje

swoje stanowisko zg³oszone w projekcie, a¿eby
utrzymaæ zró¿nicowanie w zakresie pomocy re-
konwersyjnej, ¿eby by³a to pomoc bezterminowa
dla tych, którzy zostali ranni lub poszkodowani
w misjach poza granicami kraju, a w przypadku
pozosta³ych zwalnianych ¿o³nierzy by by³ to okres
dwóch lat.

Motywujemy to tym, ¿e ze wzglêdu na skompli-
kowany proces leczenia tych, którzy s¹ poza gra-
nicami kraju, trudny do okreœlenia jest etap do-

chodzenia do pewnej równowagi psychicznej po
stresie, który towarzyszy misjom. Czasami to
schorzenie pojawia siê dopiero po powrocie do
kraju. My nie mamy bardzo ostrych przypadków,
niemniej jednak s¹ sytuacje, ¿e okres rekonwa-
lescencji i leczenia trwa d³u¿ej ni¿ dwa lata. Doty-
czy to tak¿e kontuzji, których nasi ¿o³nierze do-
znaj¹ w wyniku wybuchów min czy te¿ postrza-
³ów. S¹ to zdecydowanie bardziej skomplikowane
przypadki.

Panie Marsza³ku, Wysoka Izbo, zapis o pomocy
bezterminowej dotyczy³by ogromnej liczby,
ogromnej rzeszy ¿o³nierzy, a my dzisiaj, jako mini-
sterstwo, nie posiadamy aparatu, który pozwo-
li³by to oszacowaæ i koordynowaæ. Wi¹za³oby siê
to wiêc z potrzeb¹ rozbudowy administracji i do-
datkowymi kosztami utrzymania tej grupy urzê-
dników czy osób nadzoruj¹cych ten proces.

Dlatego te¿ wnosimy, a¿eby stanowisko, które
przedstawiliœmy, Wysoka Izba by³a uprzejma
wzi¹æ pod rozwagê i przyj¹æ. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Obecnie senatorowie mog¹ zg³aszaæ z miejsca

trwaj¹ce nie d³u¿ej ni¿ minutê zapytania do
przedstawiciela rz¹du, zwi¹zane z omawianym
punktem porz¹dku obrad.

Proszê bardzo, kto… Nie ma pytañ.
Wobec tego otwieram dyskusjê.
Nikt nie zapisa³ siê do g³osu… Nie, jest chêtny.
Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Maciej Grubski:
Panie Marsza³ku! Panie Ministrze! Panie i Pa-

nowie Senatorowie! Mo¿na by powiedzieæ, ¿e dob-
rze siê sta³o, ¿e po stworzeniu tego w bólach, bo
ten pierwszy kontyngent iracki siê tworzy³ z du¿y-
mi problemami, dzisiaj dopinamy sprawê doty-
cz¹c¹ tak naprawdê elity polskiego wojska, czyli
jednostek, które przesz³y chrzest bojowy.

Po 1945 r. nie mieliœmy takiego wydarzenia. Te
wszystkie misje, które realizowaliœmy, nie mia³y
takich skutków, nie by³y prowadzone z takim na-
ra¿eniem zdrowia, myœlê zarówno o psychice, jak
i bezpoœrednim wp³ywie na zdrowie naszych
¿o³nierzy. Chodzi przede wszystkim o to, co jest
najwa¿niejsze w przygotowaniu armii, czyli kwe-
stie zwi¹zane z myœleniem, z taktyk¹, z wszystki-
mi elementami pozytywnie wp³ywaj¹cymi na ja-
koœæ tych jednostek, które zarówno broni¹ nas na
terenie kraju, jak i realizuj¹ wa¿ne misje zewnê-
trzne.

Ale w tej noweli – tutaj apelujê do pana senato-
ra Górskiego – nie róbmy czegoœ takiego, ¿e nie
by³o nic, a dzisiaj chcemy zrobiæ wszystko, bo to
jest niebezpieczne. G³ównie ze wzglêdu na bu-
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d¿et, na te mo¿liwoœci, którymi dysponuje MON,
powinniœmy próbowaæ to reanimowaæ, budowaæ
twarde podstawy na pewnych fragmentach, które
s¹ najbardziej stabilne. I ten kontyngent zwi¹za-
ny g³ównie z misj¹ irack¹ i w Afganistanie jest dla
nas najwa¿niejszy. Dlatego myœlê, rozumiej¹c
chêæ wyjœcia naprzeciw wszystkim ¿o³nierzom,
którzy ulegli wszelkiego rodzaju wypadkom, zaró-
wno na terenie kraju, jak równie¿ za granic¹, ¿e
powinniœmy tê poprawkê odrzuciæ, g³ównie ze
wzglêdów racjonalnych.

Dla mnie w tej noweli najwa¿niejsza jest oczy-
wiœcie strona prawna. Bo oczywiœcie fatalnie siê
sta³o… Mam tê dobr¹ sytuacjê, ¿e od pocz¹tku, od
momentu, kiedy ukaza³ siê komunikat o Nangar
Khel, stara³em siê – razem z grup¹ osób, zarówno
z mecenasami broni¹cymi tych ¿o³nierzy, jak
i z innymi osobami, które wystêpowa³y w ich spra-
wie – wypowiadaæ w tej sprawie, równie¿ na ple-
num Senatu. Z³e by³o to, ¿e polski ¿o³nierz wyko-
nuj¹cy misjê z mandatu Rzeczypospolitej tak na-
prawdê by³ zostawiony sam sobie, bez obrony,
w sytuacji, kiedy nast¹pi³a pewna nad wyraz z³a
interpretacja po stronie urzêdników pañstwo-
wych, urzêdników pana prezydenta. Skandalicz-
ne by³o te¿ moim zdaniem zachowanie prokuratu-
ry. Obecnie s¹dy kolejnych instancji obalaj¹ to
wszystko. Dzisiaj z³o¿y³em na rêce pana mar-
sza³ka kolejne oœwiadczenie w tej sprawie, skiero-
wane do nadzoruj¹cego prokuratorów pana mini-
stra Æwi¹kalskiego, z proœb¹ o to, aby zacz¹æ roz-
wa¿aæ wyci¹gniêcie jak najdalej id¹cych konsek-
wencji w stosunku do prokuratorów, którzy w ta-
ki skandaliczny sposób dzia³ali wobec tych
¿o³nierzy.

Oczywiœcie mam nadziejê, ¿e jeœli chodzi o Mi-
nisterstwo Obrony Narodowej, nigdy nie bêdzie
tak, ¿e ktokolwiek z kierownictwa ministerstwa
zawaha siê, kiedy zdarzy siê niejasna sytuacja,
kiedy trzeba bêdzie staæ po stronie ¿o³nierzy Rze-
czypospolitej, bo oni tego potrzebuj¹.

Wa¿ne, ¿e ta nowela jest generalnie wyrazem
myœlenia o tej elicie, ale nie tylko o niej, tak¿e
o tych, którzy po ewentualnej fatalnej sytuacji
utraty przez ¿o³nierza ¿ycia w trakcie misji, pozo-
staj¹, czyli o dzieciach i ich wykszta³ceniu,
o ma³¿onkach, o rodzinach. Zabezpieczamy ich
sytuacjê materialn¹, sytuacjê bytow¹, czyli daje-
my to, co oczywiœcie nie zwróci ¿ycia ich najbli¿-
szym, ale co powinno przynajmniej czêœciowo re-
kompensowaæ sytuacjê, w której siê znaleŸli.

Wrócê na momencik do tej poprawki i zgodzê
siê z panem ministrem. Nie mo¿na porównywaæ
sytuacji, w której odnosi siê obra¿enia na przy-
k³ad na terenie poligonu w Polsce, do sytuacji od-
niesienia obra¿eñ w Afganistanie czy w Iraku, gdy
jest kwestia dodatkowego stresu i tych spraw,
które wi¹¿¹ siê z udzieleniem pomocy, skutkami

tej pomocy i reperkusjami dotycz¹cymi zarówno
psychiki, jak i cia³a.

To jest bardzo dobry projekt. Mam nadziejê, ¿e
MON dalej bêdzie szed³ w tym kierunku, abyœmy po-
malutku, w poszczególnych fragmentach ¿ycia na-
szej armii to zmieniali. Dla mnie bardzo wa¿na by³a
wypowiedŸ pana ministra Czes³awa Pi¹tasa, który
na posiedzeniu komisji, w dyskusji troszeczkê jakby
pobocznej, podda³ pod rozwagê, czy my dzisiaj nie
powinniœmy zastanowiæ siê nad tym, czy na tym eta-
pie zakupiæ jeszcze jeden myœliwiec bombarduj¹cy,
czy ewentualnie inwestowaæ w inne obszary, które
dzisiaj musimy, ¿e tak powiem, remontowaæ, od po-
cz¹tku wdra¿aæ tam inn¹ systematykê pracy.

Bardzo gor¹co proszê z tej mównicy o poparcie
tego projektu i, je¿eli mo¿na, równie¿ o to, aby tê
poprawkê równaj¹c¹ w tych kwestiach wszystkie
struktury wojska, tê wniesion¹ przez senatora
Górskiego, odrzuciæ. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Informujê, ¿e lista mówców zosta³a wyczerpana.
Wnioski legislacyjne nie zosta³y z³o¿one.
Zamykam dyskusjê.
Informujê, ¿e g³osowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod ko-
niec posiedzenia Senatu.

Dziêkujê bardzo.
Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu

pi¹tego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o realizacji
prawa do rekompensaty z tytu³u pozostawienia
nieruchomoœci poza obecnymi granicami Rzeczy-
pospolitej Polskiej.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 258,
a sprawozdanie komisji w druku nr 258A.

Proszê sprawozdawcê Komisji Gospodarki Na-
rodowej, senatora Henryka WoŸniaka, o przed-
stawienie sprawozdania komisji.

Proszê bardzo.

Senator Henryk WoŸniak:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Mam przyjemnoœæ w imieniu Komisji Gospo-

darki Narodowej poinformowaæ Wysok¹ Izbê, ¿e
komisja na posiedzeniu w dniu 8 paŸdziernika
2008 r. rozpatrzy³a ustawê o zmianie ustawy o re-
alizacji prawa do rekompensaty z tytu³u pozosta-
wienia nieruchomoœci poza obecnymi granicami
Rzeczypospolitej Polskiej i po dyskusji podjê³a je-
dnomyœln¹ decyzjê o rekomendowaniu przyjêcia
przedk³adanej ustawy bez poprawek.

Przypomnê, ¿e pracujemy nad ustaw¹
realizuj¹c¹ przed³o¿enie rz¹dowe, przyjêt¹ przez
Sejm Rzeczypospolitej 3 paŸdziernika 2008 r.

Zmiana w tak zwanej ustawie zabu¿añskiej polega
na tym, ¿e w art. 7 po ust. 3 dodaje siê ust. 3a, który
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okreœla, ¿e organem w³aœciwym w sprawach zmiany,
stwierdzenia niewa¿noœci lub wznowienia postêpowa-
nia w sprawach zaœwiadczeñ i decyzji potwierdza-
j¹cych prawo do rekompensaty wydanych na podsta-
wie odrêbnych przepisów jest wojewoda. Nowelizacja
rozstrzyga trwaj¹cy od 2005 r. istotny spór miêdzy mi-
nistrem skarbu a wojewodami o w³aœciwoœæ. Wpraw-
dzie prezes Rady Ministrów, jako szef administracji
pañstwowej, swoj¹ decyzj¹ rozstrzygn¹³ ten spór,
wskazuj¹c wojewodê, niemniej jednak nowela roz-
strzyga tê kwestiê w sposób niebudz¹cy w¹tpliwoœci.

Nadto nowelizacja nadaje nowe brzmienie art. 20,
co jest niezbêdne z tego wzglêdu, ¿e jeœli chodzi o re-
gulacje dotycz¹ce nastêpuj¹cych instytucji: wzno-
wienia postêpowania, stwierdzenia niewa¿noœci,
zmiany lub uchylenia decyzji administracyjnych, na
podstawie których strona naby³a prawo do rekom-
pensaty, to proponowany przepis odsy³a do przepi-
sów kodeksu postêpowania administracyjnego.

Przepis ten rozci¹ga zastosowanie tych insty-
tucji równie¿ na zaœwiadczenia i pozwala na zmia-
nê decyzji w kwestii zaœwiadczeñ wydanych w to-
ku postêpowania na podstawie odrêbnych przepi-
sów w trybie przepisów kodeksu postêpowania
administracyjnego.

Nowelizacja ma wyeliminowaæ w¹tpliwoœæ co
do w³aœciwoœci organów pañstwowych, ma te¿
przyspieszyæ postêpowanie w sprawie rekompen-
sat dla osób, które pozostawi³y mienie na tak zwa-
nych Kresach Wschodnich. Dziêkujê uprzejmie.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
W tej chwili panowie senatorowie maj¹ okazjê

zadawaæ senatorowi sprawozdawcy pytania trwa-
j¹ce nie d³u¿ej ni¿ minutê.

Nie widzê ¿adnych chêtnych do zadania pytañ.
Projekt ustawy zosta³ wniesiony przez rz¹d. Do

reprezentowania stanowiska rz¹du w toku prac
parlamentarnych zosta³ upowa¿niony minister
Skarbu Pañstwa.

Czy przedstawiciel rz¹du pragnie zabraæ g³os
w sprawie rozpatrywanej ustawy i przedstawiæ
stanowisko rz¹du?

Rz¹d jest reprezentowany przez pana ministra
£aszkiewicza, tak?

Proszê bardzo, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Skarbu Pañstwa
Krzysztof £aszkiewicz:
Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
Pan senator WoŸniak w znakomity sposób wy-

czerpa³ w³aœciwie to wszystko, co ja móg³bym tu-
taj powiedzieæ. Mo¿e dodam tylko jedno.

Ta nowelizacja jest bardzo oczekiwana przez
œrodowiska zabu¿añskie, poniewa¿ jej brak stwo-
rzy³ w pewnym momencie blokadê dla co najmniej
kilkuset uprawnionych do realizacji swoich upra-
wnieñ. Wprawdzie premier uzna³ w trybie roz-
strzygniêcia kompetencyjnego, ¿e w³aœciwym
organem do weryfikacji – bo tak to trzeba nazwaæ –
zaœwiadczeñ wydawanych niegdyœ przez kiero-
wnika urzêdu rejonowego, a póŸniej decyzji admi-
nistracyjnych wydawanych w tym samym trybie
przez starostê jest wojewoda, niemniej jednak tak
istotna kwestia powinna w tej ustawie byæ zawar-
ta implicite i dlatego rz¹d zg³asza tê poprawkê.

Druga kwestia to jest – tak jak pan senator ³as-
kawie powiedzia³ – sprawa rozci¹gniêcia postano-
wieñ kodeksu postêpowania administracyjnego
na postêpowania szczególne, wynikaj¹ce z innych
ustaw. Po prostu ochrona praw nabytych tych
uprawnionych przesiedlonych zabu¿an wymaga,
aby istnia³y pewne formu³y, pewne terminy, do
których przestrzegania administracja jest zobli-
gowana. Takie s¹ intencje tych dwóch podstawo-
wych poprawek. Sprawy w³aœciwie porz¹dkowe,
ale istotne dla ca³ego programu.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo, Panie Ministrze.
Obecnie senatorowie mog¹ zg³aszaæ z miejsca,

trwaj¹ce nie d³u¿ej ni¿ minutê, zapytania do pana
ministra.

Czy ktoœ z pañstwa senatorów…
Proszê bardzo, pani senator Fetliñska.

Senator Janina Fetliñska:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Ja chcia³abym zapytaæ, jaka jest skala dotych-

czas zaspokojonych roszczeñ naszych obywateli,
jeœli chodzi o mienie zabu¿añskie, i czy w tej chwili
zdarza siê du¿o przypadków nieprawid³owoœci
w poœwiadczaniu tych dokumentów. Dziêkujê
bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Skarbu Pañstwa
Krzysztof £aszkiewicz:
Pani Senator, do tej pory rozpatrzono ponad

szeœæ i pó³ tysi¹ca roszczeñ, czyli w tylu wypad-
kach wyp³acono rekompensaty. Oczekuje na wy-
p³atê mniej wiêcej oko³o oœmiu tysiêcy i w tych
przypadkach wszystkie te zaœwiadczenia, o któ-
rych mówi³em, i decyzje administracyjne zosta³y
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zweryfikowane. Jeœli chodzi o skalê weryfikacji –
w tej grupie, o której ja mówiê – to by³o to oko³o
szeœciuset zaœwiadczeñ czy decyzji i nieprawid³o-
woœci by³o stosunkowo niewiele.

Weryfikacja rodzi jednak pewien inny aspekt.
Otó¿ proszê zauwa¿yæ, ¿e w szczególnoœci za-
œwiadczenia wydawane przez kierowników urzê-
dów rejonowych by³y wydawane w oparciu o wy-
roki s¹du powszechnego, który ustala³ pozosta-
wienie i rodzaj pozostawionego mienia na teryto-
riach wschodnich II Rzeczypospolitej. W oparciu
o to by³o wydawane zaœwiadczenie. Weryfikacja
tego zaœwiadczenia wymaga siêgania do tych da-
wnych dowodów, wœród których by³y miêdzy in-
nymi zeznania œwiadków. W sytuacji gdy postêpo-
wanie przed s¹dem by³o prowadzone na pocz¹tku
lat dziewiêædziesi¹tych, to czêsto tych œwiadków
ju¿ nie ma i ci dawni uprawnieni, w przypadku
których weryfikacja niejako zatrzyma³a realizacjê
roszczenia, musz¹ przedstawiaæ inne dowody.
Zdarza siê równie¿ tak, ¿e dowodami s¹ doku-
menty œci¹gniête z archiwów litewskich, bia³orus-
kich czy ukraiñskich. Tutaj te¿ jest problem
zwi¹zany z czasem. Dlatego te¿ konieczny jest za-
pis dotycz¹cy tych artyku³ów kodeksu postêpo-
wania administracyjnego, jednak z wy³¹czeniem
art. 146, poniewa¿ okres potrzebny na podjêcie
decyzji w poszczególnych sprawach jest na dzieñ
dzisiejszy tak naprawdê niewiadom¹, gdy¿ trzeba
siêgaæ do archiwów mieszcz¹cych siê dzisiaj za
granic¹ Polski albo po prostu szukaæ innych
œwiadków i nadal weryfikowaæ. Tak to mniej wiê-
cej wygl¹da.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Nie widzê wiêcej chêtnych do zadawania pytañ.
Otwieram dyskusjê.
Informujê, ¿e nikt z pañstwa senatorów nie za-

pisa³ siê do g³osu, wobec tego zamykam dyskusjê.
Informujê, ¿e g³osowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod ko-
niec posiedzenia Senatu.

Jednoczeœnie chcia³bym sprostowaæ do proto-
ko³u formu³ê zwi¹zan¹ z rozpatrywaniem punktu
czwartego.

A mianowicie wprawdzie rzeczywiœcie w czasie
dyskusji senatorowie nie zg³osili wniosków o cha-
rakterze legislacyjnym, ale komisje przedstawi³y
odmienne wnioski, a wiêc proszê Komisjê Obrony
Narodowej oraz Komisjê Rodziny i Polityki Spo³e-
cznej o ustosunkowanie siê do przedstawionych
wniosków i przygotowanie wspólnego sprawozda-
nia. Dotyczy to oczywiœcie ustawy o zawodowej
s³u¿bie wojskowej. Dziêkujê bardzo.

Przechodzimy teraz do omawiania kolejnego
punktu.

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu szó-
stego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o jakoœci
handlowej artyku³ów rolno-spo¿ywczych oraz
niektórych innych ustaw.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 255,
a sprawozdanie komisji w druku nr 255A.

Proszê sprawozdawcê Komisji Rolnictwa
i Ochrony Œrodowiska, senatora Przemys³awa
B³aszczyka, o przedstawienie sprawozdania.

Proszê bardzo.

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

posiedzeniu w dniu 9 paŸdziernika 2008 r. roz-
patrzy³a ustawê o zmianie ustawy o jakoœci han-
dlowej artyku³ów rolno-spo¿ywczych oraz nie-
których innych ustaw. G³ównym celem propono-
wanych zmian jest polepszenie systemu kontroli
jakoœci handlowej artyku³ów rolno-spo¿yw-
czych, zwiêkszenie poziomu ochrony konsumen-
tów, zapewnienie spójnoœci przepisów krajo-
wych oraz wdro¿enie do polskiego prawa przepi-
sów unijnych.

Przedstawiona nowelizacja zmienia ustawê
z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakoœci handlowej ar-
tyku³ów rolno-spo¿ywczych, ustawê z dnia
15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, ustawê
z dnia 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynków
mleka i przetworów mlecznych, ustawê z dnia
16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia
zwierzêcego oraz ustawê z dnia 25 sierpnia
2006 r. o bezpieczeñstwie ¿ywnoœci i ¿ywienia. Po-
nadto wprowadza zapisy rozporz¹dzenia Rady
Wspólnoty Europejskiej nr 1234/2007 z dnia
22 paŸdziernika 2007 r. ustanawiaj¹ce wspóln¹
organizacjê rynków rolnych oraz przepisy szcze-
gólne dotycz¹ce niektórych produktów rolnych
oraz rozporz¹dzenie Komisji Wspólnoty Europej-
skiej nr 589/2008 z dnia 23 czerwca 2008 r. usta-
nawiaj¹ce szczegó³owe zasady wykonywania roz-
porz¹dzenia Rady Wspólnoty Europejskiej
nr 1234/2007 w sprawie norm handlowych w od-
niesieniu do jaj.

Szanowni Pañstwo, chcia³bym przedstawiæ kil-
ka poprawek do ustawy. Na szczególn¹ uwagê za-
s³uguje wprowadzenie pojêcia artyku³u rolno-
-spo¿ywczego zafa³szowanego, mówi o tym art. 3
pkt 10. Zapis ten u³atwia walkê z nieuczciwymi
producentami, handlowcami, którzy wprowadza-
j¹ konsumentów w b³¹d, oferuj¹c produkty inne
ni¿ sugeruje to nazwa, wygl¹d, oznakowanie czy
pochodzenie.

Kolejna zmiana dotyczy art. 6 i art. 7 oraz art. 3
ust. 6. Ma ona na celu zapewnienie spójnoœci
przepisów i pojêæ ustawy o jakoœci handlowej ar-
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tyku³ów rolno-spo¿ywczych z przepisami i pojê-
ciami ustawy o bezpieczeñstwie ¿ywnoœci i ¿ywie-
nia oraz poprawienie i uzupe³nienie wymagañ do-
tycz¹cych oznakowania œrodków spo¿ywczych.

Kolejna zmiana dotyczy art. 10 ust. 1. Mamy tu
do czynienia z dostosowaniem do regulacji wspól-
notowych. Zmiana wskazuje, i¿ artyku³y rolno-
-spo¿ywcze przywo¿one z krajów cz³onkowskich
Unii Europejskiej i krajów nale¿¹cych do Euro-
pejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu s¹ wy-
³¹czone z obowi¹zku poddawania kontroli jakoœci
handlowej. Równoczeœnie zmiana w art. 17 ust. 1
jasno wskazuje koniecznoœæ przeprowadzania
przez inspekcjê jakoœci handlowej kontroli pro-
duktów przywo¿onych z krajów trzecich.

W art. 17a ust. 1 pkt 6 mamy zmianê rozszerza-
j¹c¹ zakres nadzoru Inspekcji Jakoœci Handlowej
Artyku³ów Rolno-Spo¿ywczych o kontrolê miêsa
pochodz¹cego z byd³a w wieku do dwunastu mie-
siêcy.

Kolejne zmiany dotycz¹ art. 29 i umo¿liwiaj¹
wydawanie decyzji dotycz¹cych dalszego postê-
powania z artyku³ami, co do których stwierdzono
nieprawid³owoœci przed zakoñczeniem kontroli,
ponadto okreœlaj¹ w³aœciwoœæ miejscow¹ organu
kontroluj¹cego oraz umo¿liwiaj¹ podanie do pub-
licznej wiadomoœci informacji zawartych w decyz-
ji z przeprowadzonej kontroli. Do tego artyku³u
mamy poprawkê komisji. Komisja przyjê³a po-
prawkê do ust. 5 art. 29, która to poprawka ma na
celu doprecyzowanie. Mo¿na powiedzieæ, ¿e cho-
dzi o pozbawienie wolnego wyboru wojewódzkiego
inspektora w sprawie tego, czy ma og³aszaæ, czy
mo¿e nie og³aszaæ decyzji dotycz¹cej kontroli na
stronach internetowych lub w œrodkach przeka-
zu. Ta poprawka wskazuje, ¿e za ka¿dym razem
decyzja ma byæ przedstawiona.

Nastêpne zmiany w nowelizacji ustawy dotycz¹
zawodu rzeczoznawcy. Doprecyzowuj¹ one zasa-
dy wpisywania i wykreœlania z rejestru tych rze-
czoznawców. Do art. 37 dotycz¹cego rzeczoznaw-
ców zaproponowano trzy poprawki. S¹ to popraw-
ki o charakterze ujednolicaj¹cym, doprecyzowu-
j¹cym, nie wprowadzaj¹ jakichœ wiêkszych
zmian, a tym bardziej zmian merytorycznych.

W projekcie przewidziano tak¿e wiele zmian
w przepisach karnych. Maj¹ one na celu uporz¹d-
kowanie i uaktualnienie przepisów dotycz¹cych
sankcji za nieprawid³owy obrót artyku³ami rolno-
-spo¿ywczymi. Ponadto wprowadza siê kary pie-
niê¿ne w przypadku uniemo¿liwiania lub utrud-
niania organom kontrolnym przeprowadzenia
kontroli, wprowadzania do obrotu artyku³ów za-
fa³szowanych pod wzglêdem jakoœciowym oraz
w przypadku niepodporz¹dkowania siê zalece-
niom kontroli.

Zmiany w ustawie o jakoœci handlowej spowo-
dowa³y koniecznoœæ wprowadzenia zmian do

ustawy o Inspekcji Handlowej, która sprawuje
nadzór nad jakoœci¹ artyku³ów w obrocie detali-
cznym. Polegaj¹ one miêdzy innymi na umo¿li-
wieniu wojewódzkiemu inspektorowi wydawa-
nia nakazów wycofania z obrotu lub wstrzyma-
nia wprowadzenia do obrotu ca³ej partii zafa³szo-
wanych artyku³ów rolno-spo¿ywczych w drodze
decyzji oraz podania do publicznej wiadomoœci
tej¿e decyzji.

Szanowni Pañstwo, Komisja Rolnictwa
i Ochrony Œrodowiska wnosi o przyjêcie tej usta-
wy wraz z poprawkami. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mog¹ zg³aszaæ z miejsca

trwaj¹ce nie d³u¿ej ni¿ minutê zapytania do sena-
tora sprawozdawcy.

Czy ktoœ z pañstwa senatorów pragnie zadaæ
takie pytanie?

Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Ryszard Knosala:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Senatorze, z raportu inspekcji, który

przejrza³em, wynika, ¿e norm jakoœciowych nie
przestrzega wiele produktów, miêdzy innymi na
przyk³ad mas³o, a¿ co drugi produkt, problem
w du¿ej skali dotyczy tak¿e serów ¿ó³tych, ryb
mro¿onych, przetworów owocowo-warzywnych.

W zwi¹zku z tym rodzi siê pytanie, czy mo¿na ju¿
mówiæ o pladze zafa³szowanych produktów na ryn-
ku krajowym, tym bardziej ¿e zdecydowana wiêk-
szoœæ wykrytych przypadków wskazuje na to, i¿ nie
s¹ to dzia³ania przypadkowe, lecz zamierzone, któ-
re celowo chc¹ wprowadziæ konsumenta w b³¹d.

Chcia³bym jeszcze zapytaæ, jak to ewentualnie
wygl¹da na tle innych pañstw cz³onkowskich. Czy
jest to zjawisko tylko lokalne, krajowe, czy ogól-
noeuropejskie, czy te¿ mo¿e charakterystyczne
tylko dla Europy Œrodkowowschodniej? Dziêkujê
bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Przemys³aw B³aszczyk:
Panie Senatorze, na posiedzeniu komisji nie

omawialiœmy tego tak szeroko. Poruszaliœmy te-
mat zafa³szowanych artyku³ów rolno-spo¿yw-
czych, zreszt¹ pan minister tak¿e wskazywa³
mas³o jako artyku³ w du¿ej mierze oszukany przez
dodanie t³uszczów roœlinnych, zmiany nazwy
i ró¿ne inne obejœcia. Sam te¿ ostatnio, zagl¹daj¹c
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do lodówki, siê tym zainteresowa³em i wiem, ¿e
jest na przyk³ad pasztet z indyka, który ma 19%
indyka. Zwracaliœmy na to uwagê, pytaliœmy pa-
na ministra, czy s¹ jakieœ normy dotycz¹ce tego,
ile mas³o musi mieæ t³uszczu zwierzêcego, ile na
przyk³ad w pasztecie z indyka powinno byæ indy-
ka. Tak naprawdê dowiedzieliœmy siê, ¿e s¹ ju¿
pewne artyku³y, okreœlona jest ich jakoœæ, ale nie
wszystkie. Mo¿na powiedzieæ, ¿e podstawowe ar-
tyku³y, na przyk³ad zwyk³a nasza kie³basa zawie-
ra 50% miêsa, a reszta to jest woda, ró¿ne fosfora-
ny, które wi¹¿¹ wodê i ró¿ne zwi¹zki chemiczne na
poziomie komórkowym, bo teraz s¹ takie artyku³y
chemiczne, mo¿na powiedzieæ, ¿e po³owa jedze-
nia, które spo¿ywamy, to jest chemia, a po³owa to
s¹ tak naprawdê typowe artyku³y rolno-spo¿yw-
cze, w tym przypadku w postaci miêsa, w przy-
padku chleba w postaci m¹ki.

A jak to wygl¹da w Unii, trudno mi powiedzieæ.
Mo¿e pan minister przedstawi dok³adne dane, jak
to wszystko wygl¹da w krajach Unii. Z tego, co so-
bie przypominam, by³a rozmowa o tym, ¿e chyba
Austria i W³ochy, jakieœ dwa pañstwa Unii zaczy-
naj¹ zauwa¿aæ ten problem i z nim walczyæ. Nie
wiem, na jakim poziomie to jest u nich, czy to te¿
jest 50:50, czy troszeczkê wiêcej.

Problem jest bardzo powa¿ny i na pewno odbija
siê na gospodarce kraju, bo wiadomo, ¿e takie ¿y-
wienie prowadzi do problemów, chodzi o m³o-
dzie¿, o rozwój m³odzie¿y, mo¿na powiedzieæ, ¿e
obecnie rak jelita grubego zajmuje drugie miejsce
po raku p³uc, a lekarze wskazuj¹, ¿e to wszystko
jest spowodowane udzia³em chemii w spo¿ywa-
nym przez nas pokarmie. Na pewno ma to te¿
wp³yw na rolnictwo, bo jednak wykorzystuje siê
50% artyku³ów, których by mo¿na by³o wykorzy-
staæ 100%, ¿eby to by³o miêso czy kie³basa, i mo¿e
te¿ dlatego mamy nadprodukcjê. W tej sprawie
musia³bym skierowaæ pytania do pana ministra
z proœb¹ o odpowiedŸ. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Czy s¹ jeszcze jakieœ pytania do pana senatora

sprawozdawcy?
Proszê bardzo, Pani Senator.

Senator Maria Pañczyk-Pozdziej:
Panie Senatorze, chcia³abym zapytaæ o tak¹

sprawê, chodzi mi o terminy wa¿noœci artyku³ów
spo¿ywczych. Jakie s¹ w ogóle polskie terminy
gwarancyjne na artyku³y spo¿ywcze? Jeœli lody
maj¹ wa¿noœæ, gwarancjê na cztery lata, to ja
chciabym wiedzieæ, ile w skali stuprocentowej
jest w tych lodach chemii, a ile jest produktów na-

turalnych. To jest a¿ niemo¿liwe. Przecie¿ lody na-
le¿a³y kiedyœ do artyku³ów w³aœciwie w ogóle nie-
daj¹cych siê przechowywaæ, jeœli ktoœ mia³ za-
mra¿arkê, to tam jeszcze chwilê móg³ je przecho-
waæ, a teraz s¹ cztery lata wa¿noœci. To jest prawie
niewyobra¿alne. Jakie s¹ te polskie normy, jeœli
chodzi o gwarancjê na tego typu produkty?

Senator Przemys³aw B³aszczyk:
Pani Senator, tak szczegó³owych danych nie

mam, na posiedzeniu komisji nie mieliœmy mo¿-
liwoœci zapoznania siê z tak szczegó³owymi dany-
mi. Mo¿e pan minister je ma. Warto – tak jak pa-
trzê na Senat – podj¹æ jak¹œ dyskusjê na ten te-
mat, bo tu naprawdê pojawiaj¹ siê skandaliczne
sytuacje, nawet w przypadkach, jak tu pani se-
nator mówi, lodów czy innych artyku³ów, któ-
rych zdatnoœæ do spo¿ycia jest tak niewiarygo-
dnie d³uga, ¿e musz¹ w nich byæ naprawdê po-
wa¿ne, silne œrodki chemiczne, które to powodu-
j¹, a my to wytrzymujemy. Mój znajomy, który
ma masarniê, powiedzia³ mi, ¿e gdyby przed
1990 r. wiedzia³ o takiej chemii, jaka jest w Unii,
jak¹ mo¿na stosowaæ, to by zbi³ maj¹tek. Taka
jest prawda. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Czy s¹ jeszcze jakieœ pytania? Nie widzê chêt-

nych.
Wobec tego dziêkujê, Panie Senatorze.
Projekt tej ustawy zosta³ wniesiony przez rz¹d.

Do reprezentowania stanowiska rz¹du w toku
prac parlamentarnych zosta³ upowa¿niony mini-
ster rolnictwa i rozwoju wsi, pan minister £awni-
czak, a nie… Aha, tak, pan minister £awniczak
i g³ówny inspektor, pani Monika Rzepecka. Jak
s¹dzê, tak silna ekipa udzieli nam dostatecznych
wyjaœnieñ w tej sprawie.

Proszê bardzo, Panie Ministrze, a potem popro-
szê pani¹ inspektor.

Proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Artur £awniczak:
Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
Jest to bardzo wa¿na dla nas ustawa, regulu-

j¹ca po raz pierwszy wiele niedomagañ zwi¹za-
nych z przemys³em rolno-spo¿ywczym, ustawa,
która precyzyjnie bêdzie mówi³a o tym, jak¹ ¿y-
wnoœæ siê spo¿ywa, jakie produkty kupujemy,
ustawa, która po raz pierwszy skutecznie bêdzie
zwalcza³a nieuczciw¹ konkurencjê. Po raz pier-
wszy bêd¹ odpowiednie mechanizmy karania
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wszystkich tych, którzy fa³szuj¹ produkty, wszys-
tkich tych, którzy wprowadzaj¹ w b³¹d nas, konsu-
mentów, nazywaj¹c produkty w taki sposób, w jaki
nie powinny byæ nazywane. Podawany by³ przy-
k³ad mas³a. Ustawa, rozporz¹dzenie precyzyjnie
reguluj¹, ¿e mas³o powinno zawieraæ minimum
82% t³uszczu, ale zwierzêcego, mlecznego. Tak
wiêc wprowadzanie do obrotu innych artyku³ów,
które nazywaj¹ siê mas³em, a nie maj¹ z tym pro-
duktem nic wspólnego, bêdzie teraz karane.

Po raz pierwszy wprowadzamy skuteczny me-
chanizm karania: jeœli ktoœ wprowadzi w b³¹d na-
szych konsumentów, to zostanie ukarany kar¹ do
wysokoœci 10% wartoœci obrotu firmy. Po raz pier-
wszy bêdzie mo¿liwe skuteczne wycofanie ca³ej
partii towaru, przeklasyfikowanie jej. Wiem, bo
podczas obrad senackiej komisji rolnictwa odby³a
siê taka bardzo dobra, merytoryczna dyskusja, ¿e
panie i panowie senatorowie pójd¹ równie¿ w tym
kierunku, aby wszystkich, którzy fa³szuj¹ te pro-
dukty, karaæ z automatu poprzez publikacjê in-
formacji.

Myœlê, ¿e warto tutaj podkreœliæ, odpowiadam tu
na zadane pytanie, i¿ na ka¿dym etapie procesu
produkcji, sprzeda¿y – jest na przyk³ad ³añcuch
ch³odniczy – wymagania s¹ precyzyjnie okreœlone
i inspekcja jakoœci handlowej bada te kwestie. Myœ-
lê te¿, ¿e nie powinno dochodziæ do nadu¿yæ, je¿eli
chodzi o terminy przydatnoœci poszczególnych to-
warów. W przypadku niektórych produktów jest
mo¿liwy równie¿ okres trwa³oœci do czterech lat, ale
jeœli spe³ni siê okreœlone wymogi systemu HACCP,
gdzie wysoko zaawansowane technologie… o ile s¹
odpowiednie warunki przechowywania. Ale tu trze-
banaka¿dyproduktspojrzeæ indywidualnie.Wroz-
porz¹dzeniu wszystkie produkty maj¹ okreœlany
termin przydatnoœci, „najlepiej spo¿yæ przed”. Kon-
serwy czy pewnego rodzaju wyroby mog¹ mieæ ten
termin nawet do czterech lat. Oczywiœcie nie mówi-
my o takich produktach, które maj¹ okres przydat-
noœci kilka dni czy kilka tygodni, to jest precyzyjnie
ujête w rozporz¹dzeniu.

Jeœli chodzi o zawartoœæ poszczególnych
sk³adników – by³ przytaczany przyk³ad kie³bas –
to dziœ nie jest okreœlone, ale w tej sprawie jeste-
œmy praktycznie na finiszu, ile ta prawdziwa
kie³basa powinna mieæ miêsa, ile mo¿e mieæ in-
nych dodatków, bo chodzi o to, ¿eby nie by³o
w¹tpliwoœci, ¿eby klient móg³ wybieraæ pomiê-
dzy prawdziw¹ kie³bas¹ a tym, co nazywa siê
„kie³bas¹”. To myœlê, ¿e…

Po raz pierwszy, jeœli chodzi o mleko, przetwory
mleczne…

(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski: S¹
normy…)

…s¹ normy, wa¿ne. Teraz klient z opakowania
bêdzie wiedzia³, ile jest wody, ile jest miêsa. To bê-
dzie taki, myœlê, dobry test dla nas wszystkich.

Brakowa³o tej ustawy. Po wielu latach do-
œwiadczeñ by³o widaæ, ¿e czêœæ przedsiêbiorców
lekcewa¿y zalecenia inspekcji. Kary by³y symboli-
czne, na poziomie 500 z³ – to by³ mandat maksy-
malny – i wielu firmom op³aca³o siê p³aciæ te man-
daty, nie traktowa³y powa¿nie decyzji inspekcji.
W innych krajach te wymogi s¹ bardzo ostre. Dla
przyk³adu we W³oszech przeprowadza siê rocznie
oko³o siedmiu i pó³ tysi¹ca kontroli i stwierdza siê
nieprawid³owoœci w oko³o 6% przypadków. I na
przyk³ad wartoœæ towaru skonfiskowanego to jest
9 milionów euro, czyli s¹ to du¿e partie, nie mó-
wi¹c o wysokoœci nak³adanych kar. Praktyka po-
kazuje, ¿e kary musz¹ byæ, niestety, dotkliwe, aby
nie by³o pokusy fa³szowania, aby nie by³o pokusy
wprowadzania w b³¹d konsumentów.

Równie¿ jeœli chodzi o sprzeda¿ w sklepach
wielkopowierzchniowych, gdzie mamy du¿y wy-
bór towarów, to sk³ad danego produktu musi
byæ jasno okreœlony, wywieszony w widocznym
miejscu dostêpnym dla ka¿dego, kto wybiera
ten produkt.

Myœlê, Panie Marsza³ku, Panie i Panowie Sena-
torowie, ¿e ta ustawa jest takim wyprzedzeniem,
zadbaniem o zdrowie naszych konsumentów.
Przecie¿ wiele osób jest dzisiaj uczulonych na pe-
wnego rodzaju sk³adniki, a nie maj¹c informacji,
¿e akurat ten, który nas uczula, jest w danym pro-
dukcie, kupujemy ten produkt i spo¿ywamy go,
dotyczy to szczególnie najm³odszych dzieci.

Ta ustawa to precyzuje i dziêki temu jakoœæ
handlowa na pewno siê polepszy, na pewno wielu
konsumentów otrzyma pe³n¹ informacjê o tym, co
kupuje, z czego mo¿e skorzystaæ.

Myœlê, ¿e to na razie tyle. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Mo¿e pani inspektor chcia³aby nam powie-

dzieæ, jak nas bêdzie broni³a, jakie rezultaty
osi¹gniêto i jak jest Ÿle.

G³ówny Inspektor
Jakoœci Handlowej
Artyku³ów Rolno-Spo¿ywczych
Monika Rzepecka:
Dziêkujê bardzo.
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Pan minister udzieli³ ju¿ wyczerpuj¹cych i bar-

dzo dok³adnych odpowiedzi na wszystkie pytania,
ale mo¿e powiem kilka s³ów odnoœnie do takich
kwestii znanych z doœwiadczenia, bo ta ustawa, je-
œli chodzi i o formê, i o zakres sankcji, jak równie¿
o kwestiê upubliczniania informacji o podmiotach
fa³szuj¹cych ¿ywnoœæ, tak naprawdê odpowiada
na zapotrzebowanie samej bran¿y przetwórców
rolno-spo¿ywczych i sygna³y p³yn¹ce od niej.
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Muszê powiedzieæ, ¿e do tej pory sankcje, które
by³y stosowane przez Inspekcjê Jakoœci Handlo-
wej Artyku³ów Rolno-Spo¿ywczych, by³y niewy-
starczaj¹ce. Wojewódzki inspektor w przypadku
stwierdzenia zafa³szowania ¿ywnoœci móg³ na³o-
¿yæ maksymalny mandat w wysokoœci 500 z³. Te-
raz mandaty i kary bêd¹ naprawdê bardzo, bardzo
dotkliwe. Muszê powiedzieæ, ¿e w przypadku
stwierdzenia zafa³szowania takim elementem
przemawiaj¹cym do œwiadomoœci jest, jak wynika
z doœwiadczenia i jak mówi³am, dotkliwa kara pie-
niê¿na. I tak jak pan minister powiedzia³, zrobiliœ-
my rozpoznanie, jak to wygl¹da w przypadku
W³och, Hiszpanii i Francji. Tam te kary s¹ bardzo,
bardzo dotkliwe, siêgaj¹ nawet 60 tysiêcy euro,
a w przypadku stwierdzenia zafa³szowania tak
naprawdê mo¿e to byæ zamkniêcie zak³adu. Tego
typu sankcje s¹ stosowane w innych pañstwach
cz³onkowskich.

Rozporz¹dzenie wspólnotowe dotycz¹ce urzê-
dowej kontroli ¿ywnoœci mówi o tym, ¿e konsu-
ment ma mieæ zapewnione bezpieczeñstwo eko-
nomiczne. I w zakresie tego bezpieczeñstwa eko-
nomicznego odbywa siê walka z zafa³szowaniami.
Konsument musi wiedzieæ, co kupuje, i ¿e to, co
producent deklaruje na etykiecie, musi siê zna-
leŸæ wewn¹trz opakowania.

Tak jak pan minister ju¿ powiedzia³, jeœli cho-
dzi o produkty mleczne, s¹ wymagania wspólno-
towe, rozporz¹dzenie i przepisy mówi¹, co jest
mas³em, co jest serem. Absolutnie nie mo¿e byæ
¿adnego dodatku t³uszczu obcego, czyli roœlinne-
go. Jest to t³uszcz tañszy i jego dodanie do prze-
tworów mlecznych daje konsumentowi zysk eko-
nomiczny, ale konsument, kupuj¹c w dobrej wie-
rze mas³o, nie wie, ¿e tak naprawdê tam jest doda-
tek t³uszczu obcego.

Jeœli chodzi o inne bran¿e, Inspekcja Jakoœci
Handlowej Artyku³ów Rolno-Spo¿ywczych kon-
troluje zgodnoœæ produktu z deklaracj¹ produ-
centa. Czyli na przyk³ad w przypadku wszystkich
przetworów miêsnych, jeœli jest spe³nione wyma-
ganie zgodnoœci z tym, co deklaruje producent, to
nie stwierdzamy nieprawid³owoœci. Ale w³aœnie
zosta³a podjêta przez ministra rolnictwa bardzo
cenna inicjatywa okreœlenia wymagañ minimal-
nych, tak jak to jest w innych pañstwach cz³on-
kowskich, na przyk³ad we W³oszech czy w Hiszpa-
nii, gdzie wymagania dotycz¹ce takich produktów
strategicznych, jak na przyk³ad w przypadku
W³och makaronów, wymagania dotycz¹ce ich ja-
koœci, stawiane im minimalne wymagania s¹
okreœlone, na to pozwala prawo.

Takim bardzo, bardzo wa¿nym elementem
w przypadku tej nowelizacji ustawy jest równie¿
podawanie do publicznej wiadomoœci informacji
o konkretnym fa³szerzu, czyli takim przedsiêbior-
cy, który w sposób zamierzony, w sposób planowy

dopuszcza siê fa³szowania. Tu nie chodzi tylko
o potwierdzenie tego fa³szowania na podstawie
wyników analiz laboratoryjnych – a takie robimy,
Inspekcja Jakoœci Handlowej Artyku³ów Rolno-
-Spo¿ywczych posiada jedenaœcie akredytowa-
nych laboratoriów, w których prowadzone s¹ ta-
kie badania z zakresu poszczególnych bran¿ arty-
ku³ów rolno-spo¿ywczych – ale zafa³szowanie jest
równie¿, bo ta nowelizacja ustawy o jakoœci han-
dlowej wprowadza definicjê artyku³u rolno-spo-
¿ywczego zafa³szowanego, klasyfikuj¹c i dookreœ-
laj¹c, kiedy mamy do czynienia z zafa³szowaniem,
w sytuacji, kiedy jest zmiana etykiety na przyk³ad
w sposób graficzny b¹dŸ te¿ obrazkowy sugeru-
j¹cej, ¿e coœ innego mo¿emy znaleŸæ w tym opako-
waniu. To równie¿ jest traktowane jako zafa³szo-
wanie.

Tak ¿e ze wzglêdu na wyniki kontroli jakoœci
handlowej, szczególnie nieprawid³owoœci w sek-
torze przetworów mlecznych, jak równie¿ miês-
nych, a zw³aszcza ryb, jest to bardzo wa¿na, cen-
na inicjatywa i tê ustawê, tê nowelizacjê trzeba
poprzeæ.

Chcia³abym jeszcze zwróciæ uwagê na to, ¿e
tam s¹ równie¿ sankcje za utrudnianie i za unie-
mo¿liwianie przeprowadzenia kontroli. To te¿
jest bardzo wa¿ny element, poniewa¿ w praktyce
czêsto spotykamy siê z tym, ¿e kontrole s¹ utrud-
niane.

Jeœli by³yby jeszcze inne pytania, to bardzo
proszê. Dziêkujê bardzo Wysokiej Izbie.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Pan senator Knosala. Proszê zadaæ pytanie.

Senator Ryszard Knosala:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Pani Prezes, ja chcia³bym nawi¹zaæ do wysoko-

œci grzywien. Wynotowa³em sobie, jeœli chodzi
o zbiorcze wyniki kontroli, ¿e w zakresie jakoœci
handlowej t³uszczów do smarowania dotychcza-
sowe mandaty œrednio wynosi³y 270 z³, w zakresie
jakoœci handlowej ryb i przetworów rybnych –
181 z³, a w zakresie jakoœci handlowej artyku³ów
mleczarskich – 209 z³. Pani prezes powiedzia³a, ¿e
te mandaty mog¹ byæ du¿o, du¿o wiêksze.

Moje pytanie bêdzie bardzo jednoznaczne: ile
mog¹ wynosiæ maksymalnie? Czy jest przewidy-
wany jakiœ górny pu³ap i czy to bêdzie regulowane
jakimœ rozporz¹dzeniem ministra? Bo wysokoœæ
grzywien nie jest podana w tej ustawie. To bêdzie
pewien szok, bo jeœli ktoœ do tej pory p³aci³ man-
daty na poziomie, z tego co widaæ, mniej wiêcej
200–300 z³, to, jak rozumiem, mo¿e siê teraz spo-
dziewaæ mandatów na poziomie 30 tysiêcy z³, tak?

(G³ówny Inspektor Jakoœci Handlowej Artyku-
³ów Rolno-Spo¿ywczych Monika Rzepecka: No
nawet…)
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I drugie pytanie. Pani prezes mówi³a o podawa-
niu informacji do publicznej wiadomoœci. Czy
przewiduje siê, w jakich œrodkach przekazu? Czy
to bêdzie na przyk³ad prasa, radio czy, nie wiem,
internet? Czy s¹ ju¿ jakieœ konkretne propozycje?
Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Proszê bardzo.

G³ówny Inspektor
Jakoœci Handlowej
Artyku³ów Rolno-Spo¿ywczych
Monika Rzepecka:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Panie Senatorze, jest pan œwietnie przygotowa-

ny, muszê pana pochwaliæ. Faktycznie, to s¹ œre-
dnie mandatów, brane z ca³oœci kontroli, które
przeprowadzamy, i muszê zwróciæ uwagê na to, ¿e
dotycz¹ one wyników kontroli w ró¿nym aspekcie,
czy to zafa³szowania analiz laboratoryjnych, czy
te¿ zmiany w oznakowaniu. Nie chcia³abym
wchodziæ w szczegó³y, ale generalnie te b³êdy cza-
sami s¹ bardzo niewielkie i œrednia mandatów,
które by³y nak³adane, wynika z faktu, ¿e bierzemy
pod uwagê równie¿ stopieñ zawinienia. Mandaty
karne nak³ada siê na osobê bezpoœrednio odpo-
wiedzialn¹ za dopuszczenie siê danego przewinie-
nia i nieprawid³owoœci. W zwi¹zku z tym ta œre-
dnia wynika ze stwierdzania nieprawid³owoœci
ró¿nego rodzaju i nie dotyczy tylko stricte przy-
padków ewidentnego zafa³szowania. Taka jest ta
œrednia, poniewa¿ w przypadku stwierdzenia na
przyk³ad nieprawid³owego znakowania mo¿e byæ
decyzja o poddaniu w³aœciwemu oznakowaniu.
Chodzi o przepisy mówi¹ce o wielkoœci czcionki,
o zachowaniu odstêpu miêdzy wartoœci¹, mas¹
a na przyk³ad wartoœci¹ liczbow¹… Wiêc te nie-
prawid³owoœci s¹ naprawdê ró¿nego rodzaju
i st¹d taka œrednia, nie maksymalna wysokoœæ,
ale mieszcz¹ca siê gdzieœ w przedziale.

Jeœli chodzi o drugie pytanie, to przepraszam,
ale mi umknê³o…

(Senator Ryszard Knosala: Ale jeszcze wracaj¹c
do tej sprawy, to czy przewiduje siê jakieœ maksy-
malne pu³apy?)

Tak. Ca³y katalog sankcji jest okreœlony w no-
welizacji ustawy. Tam s¹ okreœlone sankcje w za-
le¿noœci od tego, czy siê utrudnia inspekcji kon-
trolê, czy siê nie dopuszcza do takiej kontroli, czy
wprowadza siê do obrotu artyku³ rolno-spo¿yw-
czy zafa³szowany, czy na przyk³ad przedsiêbiorca
robi to z premedytacj¹, po raz kolejny… Maksy-
malna kara mo¿e stanowiæ do 10% przychodu
osi¹ganego za rok poprzedni. Kary odnosz¹ siê ró-
wnie¿ do wielokrotnoœci œredniego wynagrodze-

nia og³aszanego przez prezesa GUS w roku po-
przednim. Tak ¿e ten katalog jest bardzo dok³a-
dnie sprecyzowany w obecnej nowelizacji.

(Senator Ryszard Knosala: Moje drugie pytanie
by³o zwi¹zane z podawaniem informacji do…)

Tak, przepraszam. Jeœli chodzi o podawanie in-
formacji, to na pewno znajdziemy taki sposób, ¿e-
by by³o to zgodne z obowi¹zuj¹cymi obecnie prze-
pisami prawa. Musimy tu uwzglêdniæ Biuletyn In-
formacji Publicznej, dostêpny na stronie interne-
towej, i to, w jakiej formie bêd¹ to robi³y wszystkie
poszczególne inspektoraty wojewódzkie. Tak ¿e
w tej chwili nie potrafiê szczegó³owo odpowiedzieæ
na to pytanie, ale obowi¹zek upublicznienia na
pewno bêdzie zachowany, jeœli Wysoka Izba pode-
jmie tak¹ decyzjê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê.
Poproszê pani¹ senator Pañczyk-Pozdziej o za-

danie pytania.

Senator Maria Pañczyk-Pozdziej:

Chcia³abym zapytaæ o tak¹ sprawê. W tej chwili
coraz popularniejsze, powiedzia³abym nawet co-
raz bardziej modne, jest zaopatrywanie siê w tak
zwan¹ ¿ywnoœæ ekologiczn¹.

Jaka jest gwarancja, jaka w ogóle jest kontrola
nad tego typu producentami? Z regu³y s¹ to pro-
ducenci mali, oni, jak podejrzewam, nie maj¹
mo¿liwoœci tworzenia opakowañ i podawania
gwarancji itd. Nale¿a³oby te¿ zadaæ sobie pytanie,
co to w ogóle jest ta ¿ywnoœæ ekologiczna. Na ogó³
siê mówi, ¿e to jest taka, która jest wyprodukowa-
na na nawozach naturalnych. Ale ja podam taki
przyk³ad: mieszkam w bezpoœrednim s¹siedztwie
zak³adów chemicznych, które uchodz¹ za truci-
ciela, mówi siê wrêcz o bombie ekologicznej, a go-
spodarstwa ekologiczne s¹ w bezpoœrednim
s¹siedztwie tej bomby ekologicznej. I co w tej sy-
tuacji? Jak konsument, jak nabywca bêdzie in-
formowany o tym, ¿e to, co jest wyprodukowane
niby ekologicznie, nie jest wcale ekologiczne?

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Proszê bardzo.

G³ówny Inspektor
Jakoœci Handlowej
Artyku³ów Rolno-Spo¿ywczych
Monika Rzepecka:

Cieszê siê z tego pytania, poniewa¿ system kon-
troli rolnictwa ekologicznego to jest, ¿e tak po-
wiem, konik inspekcji. Inspekcja w³aœciwie w ca-
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³oœci, razem z ministrem rolnictwa, gwarantuje
szczelny system kontroli w rolnictwie ekologicz-
nym. On jest tak zorganizowany, zgodnie z przepi-
sami wspólnotowymi, ¿e opiera siê na prywat-
nych jednostkach certyfikuj¹cych, które fizycznie
przeprowadzaj¹ kontrole u rolników. Nadzór nad
jednostkami certyfikuj¹cymi na bie¿¹co sprawuje
g³ówny inspektor jakoœci handlowej artyku³ów
rolno-spo¿ywczych. Nadzór ten polega z jednej
strony na kontrolach fizycznych tych jednostek,
a z drugiej strony mo¿emy równie¿ u rolników
sprawdzaæ prawid³owoœæ kontroli wykonywa-
nych przez inspektorów jednostek certyfiku-
j¹cych. Dodatkow¹ gwarancj¹, bo s¹ to podmioty
prywatne, jest wydawanie zgody na prowadzenie
takiej dzia³alnoœci przez ministra rolnictwa i roz-
woju wsi. W tej chwili mamy dziewiêæ takich je-
dnostek.

I teraz – odpowiadam ju¿ na pytanie pani sena-
tor – nale¿y zwróciæ uwagê na to, czy w sklepie
mamy do czynienia z produktem, na którego opa-
kowaniu znajduje siê informacja o produkcie eko-
logicznym, w ró¿ny sposób nawi¹zuj¹ca do tej
ekologii, czy s¹ s³owa „ekologiczny”, „bio” czy „po-
chodz¹cy z rolnictwa ekologicznego”. Wszelka for-
ma s³owa „ekologiczny” w nazwie produktu, w in-
formacjach zawartych na tym produkcie, œwiad-
czy o tym, ¿e konsument ma prawo oczekiwaæ, ¿e
to jest produkt ekologiczny. Wówczas na etykiecie
nale¿y poszukaæ nazwy i numeru jednostki certy-
fikuj¹cej, co jest nieod³¹cznym elementem po-
twierdzaj¹cym, ¿e produkt rolnictwa ekologiczne-
go jest produktem faktycznie skontrolowanym.
Jest za niego wy¿sza cena, bo rolnik ponosi dodat-
kowe koszty, nie u¿ywaj¹c ani œrodków ochrony
roœlin, ani ¿adnych innych niedozwolonych sub-
stancji. Musi tam byæ ta informacja o kontroli je-
dnostki certyfikuj¹cej.

Przy okazji chcia³abym zwróciæ uwagê na coœ
takiego jak ¿ywnoœæ naturalna. W tej chwili w pra-
wie nie ma czegoœ takiego jak ¿ywnoœæ naturalna.
Jest ¿ywnoœæ ekologiczna, ewentualnie organicz-
na, biologiczna, bo to wynika z t³umaczenia s³owa
„ekologiczny”. W Wielkiej Brytanii jest na przy-
k³ad s³owo „organiczny”, w Polsce „ekologiczny”,
okreœlaj¹ce ¿ywnoœæ ekologiczn¹.

Zwróci³abym te¿ uwagê pani senator na fakt, ¿e
mog¹ to jeszcze byæ produkty po prostu bezpoœre-
dnio wytworzone w gospodarstwie. Jest rozpo-
rz¹dzenie dotycz¹ce sprzeda¿y bezpoœredniej. Tu
ju¿ jest potrzebnych troszeczkê wiêcej informacji,
wiêc mo¿e w tym momencie nie bêdê siê do tego
ustosunkowywaæ.

Potwierdzam, ¿e Polska ma faktycznie œwietne
warunki, jeœli chodzi o rozwijanie produkcji eko-
logicznej, i predyspozycje do tego, ¿eby produkcjê
ekologiczn¹ i rolnictwo ekologiczne rozwijaæ na
du¿¹ skalê. Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê.
Pani senator Fetliñska, proszê bardzo.

Senator Janina Fetliñska:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Pani Minister, nowelizacja wy³¹cza z poddawa-

nia kontroli jakoœci handlowej artyku³y rolno-
-spo¿ywcze przywo¿one z pañstw cz³onkowskich
Unii Europejskiej i z pañstw EFTA, które s¹ stro-
nami umowy o Europejskim Obszarze Gospodar-
czym. Mo¿e siê jednak zdarzyæ, ¿e jakiœ producent
albo dystrybutor skieruje zafa³szowany produkt
do Polski zamiast do w³asnego kraju. Jaka jest
wówczas mo¿liwoœæ wykrycia tego faktu i ukara-
nia w celu wyeliminowania takich sytuacji?

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Proszê bardzo.

G³ówny Inspektor
Jakoœci Handlowej
Artyku³ów Rolno-Spo¿ywczych
Monika Rzepecka:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Pani Senator, wynika to z faktu, ¿e jest wspólny

rynek, w zwi¹zku z czym takich produktów z Unii
Europejskiej, jak równie¿ z obszaru stowarzyszo-
nego kontrolowaæ na granicy nie mo¿emy. Ale jest
rozporz¹dzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi,
które okreœla wykaz kontrolowanych przez nas
towarów z pañstw trzecich. I pe³na ochrona, jeœli
chodzi o polski rynek, przed towarami niespe³nia-
j¹cymi wymagañ jakoœci handlowej jak najbar-
dziej jest zapewniona.

Jeœli z kolei chodzi o kontrolê artyku³ów rolno-
-spo¿ywczych z innych pañstw Unii Europejskiej,
jest to po prostu kontrola bie¿¹ca na rynku i bez-
poœrednia wymiana informacji miêdzy urzêdami
kontroli ¿ywnoœci innych pañstw. Takie kontakty
mamy. Szczególnie w przypadku œwie¿ych wa-
rzyw i owoców kontaktujemy siê na bie¿¹co i wy-
mieniamy takie informacje. Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê bardzo.
Poproszê o zabranie g³osu i zadanie pytania pa-

ni¹ senator Rotnick¹.

Senator Jadwiga Rotnicka:

Panie Marsza³ku! Szanowna Pani! Ja mam w³a-
œciwie bardzo drobne pytanie, ale chcia³abym
uzyskaæ odpowiedŸ.
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Tylko mo¿e najpierw odniosê siê do tego, co
mówi³a pani senator Maria Pañczyk-Pozdziej, bo
czêsto te produkty ekologiczne nic z ekologi¹ nie
maj¹ wspólnego, tylko zalegaj¹ na pó³ce, która ma
du¿y napis „towary ekologiczne” czy „¿ywnoœæ
ekologiczna”. Tak siê czêsto w sklepach zdarza.

A mam pytanie odnosz¹ce siê do rozdzia³u
„Przepisy karne i kary pieniê¿ne”. Nie wiem, czy
dobrze pamiêtam, ¿e w pierwotnym projekcie
ustawy rozpatrywanej przez Sejm termin zap³aty
kary pieniê¿nej wynosi³ czternaœcie albo piêtna-
œcie dni. W przed³o¿onym projekcie jest to trzy-
dzieœci dni od dnia, w którym decyzja o wymierze-
niu kary sta³a siê ostateczna. Rozumiem, ¿e od ta-
kiej decyzji istnieje odwo³anie, prawda?

(G³ówny Inspektor Jakoœci Handlowej Artyku-
³ów Rolno-Spo¿ywczych Monika Rzepecka: Tak.)

Termin biegnie i jeszcze na dodatek temu truci-
cielowi czy temu fa³szerzowi dajemy trzydzieœci
dni na zap³atê. Co leg³o u podstaw wyd³u¿enia ter-
minu p³atnoœci? Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Proszê bardzo.

G³ówny Inspektor
Jakoœci Handlowej
Artyku³ów Rolno-Spo¿ywczych
Monika Rzepecka:

Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Pierwsza czêœæ odpowiedzi, jeœli chodzi o infor-

macje w sklepach o produktach ekologicznych.
Bardzo blisko wspó³pracujemy w tym zakresie
z Inspekcj¹ Handlow¹, poniewa¿ to ona dokonuje
kontroli w detalu, w sklepach. My natomiast na
bie¿¹co sprawdzamy prawid³owoœæ oznakowania
przy wszystkich kontrolach planowych w po-
szczególnych bran¿ach. Jest to sta³y element pro-
gramów kontroli.

Jeœli natomiast chodzi o drug¹ czêœæ pytania
pani senator – czternaœcie a trzydzieœci dni – to
ten termin zap³aty wynika³ z wyjœcia naprzeciw
wnioskowi zg³oszonemu przez przedstawiciela
konsumentów i przedsiêbiorców. Uwa¿amy, ¿e
przy tak wysokich karach to, czy przedsiêbiorca
bêdzie p³aci³ po czternastu, czy po trzydziestu
dniach… Wa¿na jest egzekucja tej kary i wa¿ne
jest to, ¿eby on zap³aci³. A my wychodzimy na-
przeciw oczekiwaniom spo³ecznym. Dziêkujê
bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Pan senator Wojciechowski.

Senator Grzegorz Wojciechowski:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Chcia³bym siê
zapytaæ pani inspektor, jaka jest sytuacja i jaka
bêdzie sytuacja w myœl nowych przepisów odnoœ-
nie do ¿onglerki sam¹ nazw¹ produktu. Chodzi mi
na przyk³ad o nazwê „mas³o wiejskie”, przy czym
nazw¹ nie jest „mas³o” tylko „mas³o wiejskie”, czy
sytuacjê, kiedy „mas³o” napisane jest przez „l”, bo
nikt siê nie zorientuje. Co w takich sytuacjach?
Obecny stan i przysz³y stan. Czy on coœ zmieni,
czy równie¿ bêdzie dopuszcza³ takie sytuacje?
Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Proszê bardzo.

G³ówny Inspektor
Jakoœci Handlowej
Artyku³ów Rolno-Spo¿ywczych
Monika Rzepecka:

Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Panie Senatorze, tak jak do tej pory inspekcja

bardzo pilnie, w sposób bardzo staranny spraw-
dza kwestie oznakowania i to, czy oznakowanie
nie wprowadza w b³¹d konsumenta, tak po nowe-
lizacji ustawy bêdziemy to robiæ. Ale jest jedna
wa¿na, zasadnicza zmiana – jest szczegó³owo doo-
kreœlona, to znaczy, jest podana, definicja, co jest
tym zafa³szowaniem i na czym to zafa³szowanie
polega. A ono polega równie¿ na takich zmianach
w oznakowaniu, ¿eby wprowadziæ w b³¹d konsu-
menta.

Przyznam te¿, ¿e z pracy instytucji wynika, i¿
kwestie dotycz¹ce znakowania budz¹ czêsto wiele
w¹tpliwoœci interpretacyjnych. Zazwyczaj nie jest
bardzo ³atw¹ spraw¹ czy spraw¹ do jednoznacz-
nego stwierdzenia, jaka etykieta i w którym mo-
mencie wprowadza konsumenta w b³¹d. Ale my
zawsze staramy siê do tego podchodziæ z bardzo
wielk¹ starannoœci¹ i wyjaœniaæ wszystkie przy-
padki jakichœ zmian interpretacyjnych. I do tej
pory, i po nowelizacji ustawy to oznakowanie na
pewno nie mo¿e wprowadzaæ w b³¹d konsumenta.
Absolutnie jest to element jakoœci handlowej.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Teraz ja mam parê pytañ.

Senator Bogdan Borusewicz:
Pierwsze pytanie dotyczy tego, czy w zwi¹zku

z ró¿nymi sytuacjami zwi¹zanymi z produktami
chiñskimi inspekcja prowadzi jak¹œ wzmo¿on¹
kontrolê? Jak wygl¹da sprawa chiñskich produk-
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tów ¿ywnoœciowych na rynku polskim i jakie to s¹
iloœci? Je¿eli pani inspektor mog³aby powiedzieæ.

Drugie pytanie dotyczy ¿ywnoœci naturalnej.
Czy jest rozwa¿ane oddzielenie linii produktów
naturalnych z miêsa? Otó¿, wed³ug mnie, sytua-
cja jest w tej chwili taka, ¿e miêso wieprzowe z ho-
dowli naturalnych potem, po uboju, jest miesza-
ne i sprzedawane razem z miêsem pochodz¹cym
z hodowli przemys³owych. Czy zamierza siê do-
prowadziæ do oddzielenia tego w taki sposób, ¿eby
do konsumenta mog³o docieraæ miêso ze zwierz¹t
hodowanych w sposób naturalny? Wed³ug mnie
tak¿e producent móg³by na tym zyskaæ, nie tylko
konsument. Ja jako konsument chcia³bym mieæ
mo¿liwoœæ kupna tego typu artyku³ów spo¿yw-
czych, które s¹ produkowane w sposób natural-
ny. Nie tylko chodzi o miêso i trzodê chlewn¹, ale
tak¿e o chleb, itd., itd., itd. Czy bêd¹ jakieœ kroki,
aby to umo¿liwiæ?

G³ówny Inspektor
Jakoœci Handlowej
Artyku³ów Rolno-Spo¿ywczych
Monika Rzepecka:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Jeœli chodzi o pierwsze pytanie i produkty po-

chodz¹ce z Chin, to myœlê, ¿e ostatnie niepoko-
j¹ce sytuacje dotyczy³y bezpieczeñstwa. Inspek-
cja Jakoœci Handlowej Artyku³ów Rolno-Spo¿yw-
czych w tym zakresie nie ma kompetencji, jakkol-
wiek – poniewa¿ jest lista produktów, które podle-
gaj¹ kontroli na granicy, z pañstw trzecich,
a oczywiœcie na tej liœcie znajduj¹ siê te¿ produkty
z Chin i jest mleko w proszku – wszystkie wojewó-
dzkie inspektoraty zosta³y zobowi¹zane do wzmo-
¿onej kontroli, jeœli chodzi o mleko w proszku,
oraz przesy³anie próbek do analiz laboratoryj-
nych. Pomimo ¿e inspekcja nie zajmuje siê bez-
pieczeñstwem, jesteœmy uczuleni na takie sytua-
cje i w tym zakresie strze¿emy interesu i bezpie-
czeñstwa konsumenta.

Jeœli chodzi o drugie pytanie pana marsza³ka,
to chcia³abym podkreœliæ pewien element. Miano-
wicie taki, ¿e ¿ywnoœæ naturalna nie jest zdefinio-
wana i, niestety, w du¿ym stopniu konsument
jest, ¿e tak powiem, czêsto nabijany w butelkê.
Widzi napis „¿ywnoœæ naturalna” i kupuje, myœ-
l¹c, ¿e to jest ekologiczne. A ekologia jest bardzo
dok³adnie w przepisach wspólnotowych okreœlo-
na. Dotyczy to zasad produkcji i kontroli.

Ale chcia³abym podkreœliæ, ¿e w tym aspekcie,
o którym mówi³ pan marsza³ek, jest mo¿liwoœæ
wykorzystania systemu produktów regionalnych,
chronionego oznaczenia geograficznego, chronio-
nej nazwy pochodzenia, jeœli jest to produkcja
w okreœlonych warunkach. Równie¿ chcia³abym
wspomnieæ o systemie, który w³aœnie minister

rolnictwa zaakceptowa³, dotycz¹cym akurat wo-
³owiny, systemu potwierdzonej jakoœci. Ma on
s³u¿yæ zarówno konsumentowi, bo jakoœæ jest po-
twierdzona, jak równie¿ producentowi. Zgodnie
z wiedz¹, któr¹ dysponujê, myœlê, ¿e to s¹ w³aœnie
te dwa elementy. Dziêkujê bardzo.

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

Senator Lucjan Cichosz:

Panie Marsza³ku! Szanowni Pañstwo! Pañstwo
Senatorowie! Pani G³ówny Inspektor! Moje pyta-
nie brzmi nastêpuj¹co: czy aktualnie s¹ prze-
strzegane normy przy produkcji wyrobów wêdli-
niarskich? Kiedyœ by³o zapisane, ¿e w kie³basie
krakowskiej ma byæ ileœ tam procent miêsa. Je¿eli
dzisiaj w kilogramie szynki jest pó³tora kilograma
wody, to w tym momencie… Nie pó³tora kilogra-
ma, bo to by by³o niemo¿liwe. Ale jeœli dziœ z kilo-
grama miêsa robi siê pó³tora kilograma szynki, to
jak siê ma do Polskich Norm? Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Proszê bardzo, Pani Inspektor.

G³ówny Inspektor
Jakoœci Handlowej
Artyku³ów Rolno-Spo¿ywczych
Monika Rzepecka:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Senatorze, Polskie Normy, które kiedyœ

obowi¹zywa³y, s¹ do dobrowolnego stosowania
przez producenta. One bardzo u³atwiaj¹ produk-
cjê, poniewa¿ tam s¹ okreœlone kryteria i wyma-
gania dotycz¹ce poszczególnych gatunków wê-
dlin, ale one s¹ do nieobowi¹zkowego stosowa-
nia. Je¿eli robimy kontrolê przetworów miês-
nych, to sprawdzamy zgodnoœæ z deklaracj¹ pro-
ducenta. Jeœli producent zadeklaruje na etykie-
cie, ¿e dany rodzaj wêdliny jest wyprodukowany
zgodnie z Polsk¹ Norm¹, wówczas wyniki kontro-
li s¹ odnoszone do aspektów i do wymagañ, które
s¹ w Polskich Normach. Ale one s¹ do nieobo-
wi¹zkowego stosowania.

Pan minister ju¿ powiedzia³, ¿e w tej chwili mi-
nisterstwo pracuje nad wymaganiami minimal-
nymi dla przetworów miêsnych. Myœlê, ¿e to bar-
dzo, bardzo u³atwi sytuacjê, równie¿ w przypadku
kontroli. Robiliœmy na przyk³ad tak¹ kontrolê roz-
poznawcz¹, ¿eby zobaczyæ, co deklaruj¹ w tej
chwili producenci w porównaniu z Polsk¹ Norm¹,
jeœli chodzi o zawartoœæ bia³ka i zawartoœæ wody.
Okazuje siê, ¿e s¹ bardzo du¿e tolerancje na przy-
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k³ad w przypadku kie³basy bia³ej czy grillowej, bo
tego dotyczy³a kontrola. Jeœli tylko wynik mieœci
siê w tolerancji, któr¹ zadeklaruje producent,
w tym momencie my nie wyci¹gamy sankcji, po-
niewa¿ tak zadeklarowa³.

Myœlê jednak, ¿e inicjatywa podjêta przez mini-
stra rolnictwa jest naprawdê bardzo cenna. Myœlê
te¿, ¿e w du¿ym stopniu to uporz¹dkuje sytuacjê.
Bêdzie wtedy jednoznaczna informacja dla kon-
sumenta, jakiego rodzaju wêdliny mo¿e siê spo-
dziewaæ. Dziêkujê bardzo.

Senator Bogdan Borusewicz:
Czyli je¿eli producent zadeklaruje, ¿e 95% wê-

dliny stanowi woda, to jest ona dopuszczana do
obrotu, tak?

G³ówny Inspektor
Jakoœci Handlowej
Artyku³ów Rolno-Spo¿ywczych
Monika Rzepecka:
Je¿eli ja jako konsument œwiadomie to kupujê,

jeœli spodziewam siê, ¿e za tak¹ cenê kupiê taki
produkt i jeszcze bêdzie on mi smakowa³, to tak.
Niestety.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
(G³ówny Inspektor Jakoœci Handlowej Artyku-

³ów Rolno-Spo¿ywczych Monika Rzepecka: Dziê-
kujê.)

Chcia³em mieæ takie potwierdzenie.
Pan senator Pupa i pani senator Fetliñska.

Senator Zdzis³aw Pupa:
Ja mam pytanie w kontekœcie pytañ, które ju¿

pani inspektor us³ysza³a. Czy pani jest zadowolo-
na z tych zapisów ustawowych, z nowelizacji
ustawy? Pani odpowiedŸ jest bardzo wa¿na.

Kolejne pytanie. Pani wspomnia³a o bezpie-
czeñstwie ekonomicznym. Nie powiedzia³a pani,
czyim bezpieczeñstwie ekonomicznym. Czy cho-
dzi o bezpieczeñstwo konsumenta, czy równie¿
pañstwa, które musi leczyæ konsumenta, dlatego
¿e na przyk³ad zatru³ siê ¿ywnoœci¹, i które ewen-
tualnie póŸniej bêdzie musia³o ³o¿yæ na œrodki on-
kologiczne, gdy¿ te substancje dzia³aj¹ kancero-
gennie, mutogennie i z tego powodu konsument
zapada na przyk³ad na chorobê onkologiczn¹.

Mówiono tu równie¿ o kilku rodzajach ¿ywno-
œci – o ¿ywnoœci produkowanej metodami ekologi-
cznymi, o ¿ywnoœci naturalnej, która nie jest zde-
finiowana, o ¿ywnoœci, która jest produkowana
metodami tradycyjnymi. I teraz proste pytanie.

Czy nie mo¿na by by³o w obszarze ¿ywnoœci na
przyk³ad naturalnej, tradycyjnej czy produkowa-
nej metodami ekologicznymi u¿yæ czegoœ takiego,
co by na przyk³ad by³o nadawane przez minister-
stwo lub przez inspekcjê, a co by oznacza³o tak
zwan¹ zdrow¹ ¿ywnoœæ. Bo dzisiaj nie mo¿na u¿y-
waæ pojêcia zdrowa ¿ywnoœæ. Okazuje siê, ¿e ci,
którzy produkuj¹ naprawdê zdrow¹ ¿ywnoœæ, nie
mog¹ reklamowaæ siê jako producenci zdrowej ¿y-
wnoœci, bo to zagra¿a interesom producentów
niezdrowej ¿ywnoœci. To jest przecie¿ paradoks
i paranoja w polskich przepisach, na co pan mar-
sza³ek w pytaniach zwraca³ uwagê. W mojej oce-
nie równie¿ to jest niedopuszczalne. Ja siê w pe³ni
z tym zgadzam. Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Proszê bardzo.

G³ówny Inspektor
Jakoœci Handlowej
Artyku³ów Rolno-Spo¿ywczych
Monika Rzepecka:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Pierwsze pytanie, czy jestem zadowolona z no-

welizacji. Tak. Myœlê, ¿e jestem zadowolona z tych
przepisów, które spowoduj¹, ¿e sankcje bêd¹ wy-
mierne. Ci przedsiêbiorcy, którzy permanentnie
i w sposób zamierzony fa³szuj¹, faktycznie bêd¹
zagro¿eni powa¿nymi sankcjami. A wiêc tak.

Drugie pytanie, o bezpieczeñstwo ekonomicz-
ne, o którym wspomnia³am. To bezpieczeñstwo
ekonomiczne konsumenta, dlatego ¿e konsu-
ment musi mieæ gwarancjê, i¿ to, co kupuje, to
faktycznie jest to, co producent zadeklarowa³,
gwarancjê okreœlonej jakoœci za cenê, jak¹ mu
producent zaproponowa³ i jak¹ konsument jest
gotowy zap³aciæ. Ale to jest równie¿ bezpieczeñ-
stwo ekonomiczne producenta, poniewa¿ tego ty-
pu walka z zafa³szowaniami, z nieuczciwymi pro-
ducentami to tak naprawdê ochrona zasady fair
play w biznesie. Dlatego te¿ miêdzy innymi spoty-
kamy siê z przedstawicielami zwi¹zków bran¿o-
wych. Oni sami nas informuj¹ o tym, ¿e kary s¹
niewystarczaj¹ce. Nawet kwestia upublicznienia
by³a równie¿ inicjatyw¹ ze strony przedstawicieli
przemys³u.

Trzecie pytanie, mianowicie o ¿ywnoœæ natu-
raln¹, zdrow¹. Faktycznie ka¿da ¿ywnoœæ z za³o-
¿enia musi byæ zdrowa. Nie ma takiej mo¿liwoœci,
¿eby na rynku konsument otrzymywa³ ¿ywnoœæ
niezdrow¹ i niebezpieczn¹. Ka¿da ¿ywnoœæ jest
zdrowa i bezpieczna.

(Rozmowy na sali)
Nie chcia³abym siê w tej chwili wypowiadaæ za

inne inspekcje.
Kwestia dotycz¹ca s³ownictwa – naturalne, tra-

dycyjne. Myœlê, ¿e jest ju¿ w prawie uregulowane,
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co znaczy produkt ekologiczny, co znaczy produkt
tradycyjny, który podlega systemom jakoœci. Jest
ca³y system produktów tradycyjnych. Kwestia ¿y-
wnoœci naturalnej jest nie do koñca dookreœlona.
Tu siê zgadzam. Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê.
Pani senator Fetliñska, proszê bardzo.

Senator Janina Fetliñska:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Pani Minister, chcia³abym o coœ zapytaæ.

Wspomnia³a pani o normie minimalnej. Co to do-
k³adnie oznacza? Gdyby mog³a nas pani wprowa-
dziæ w to zagadnienie. Jaki bêdzie punkt odniesie-
nia dla tej normy? Normy europejskie? Nasze kra-
jowe dotychczasowe normy? O co tu dok³adnie
chodzi? Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Proszê bardzo

G³ówny Inspektor
Jakoœci Handlowej
Artyku³ów Rolno-Spo¿ywczych
Monika Rzepecka:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
To znaczy, wymagania minimalne to s¹ miêdzy

innymi wymagania, które okreœla³y Polskie Nor-
my. To s¹ te wymagania, które musz¹ byæ spe³nio-
ne przez producenta przy produkcji danego arty-
ku³u rolno-spo¿ywczego. Pani senator o nich us-
³ysza³a w mojej wypowiedzi dotycz¹cej faktu, ¿e
ministerstwo rolnictwa przygotowuje takie wy-
magania dla wêdlin. Przy minimalnym za³o¿eniu
produkt bêdzie siê nazywa³ w okreœlony sposób,
na przyk³ad kie³basa rzeszowska czy kie³basa
krakowska sucha. To w tym znaczeniu.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Pan senator B³aszczyk i potem pani, dobrze?
(SenatorJaninaFetliñska:Chcia³abymdopytaæ.)
A, dopytaæ.
Proszê uprzejmie.

Senator Janina Fetliñska:
Wobec tego rozumiem, ¿e te normy bêd¹ bar-

dziej zbli¿one do polskich, a nie do europejskich,
które s¹ o wiele szersze i, powiedzia³abym, mniej
bezpieczne w naszym rozumieniu?

G³ówny Inspektor
Jakoœci Handlowej Artyku³ów
Rolno-Spo¿ywczych
Monika Rzepecka:

To znaczy, to bêd¹ nasze, odpowiadaj¹ce na-
szym produktom, tym specyficznym, które s¹ na
polskim rynku produkowane zgodnie z tradycj¹.

Nadmieniê te¿, ¿e jest to bardzo wa¿na i cenna
inicjatywa, poniewa¿ w ogóle kwestia przetworów
miêsnych w prawie wspólnotowym nie jest regu-
lowana. W przypadku mas³a, co pan minister po-
wiedzia³, wiadomo, jak¹ zawartoœæ t³uszczu zwie-
rzêcego ono powinno zawieraæ, bo o tym mówi roz-
porz¹dzenie wspólnotowe Unii Europejskiej. Mó-
wi ono, co to jest mas³o, co to jest ser, co to jest
serwatka. Dlatego inicjatywa ministra rolnictwa,
¿eby okreœliæ wymagania minimalne w przypadku
przetworów miêsnych, jest bardzo dobra i cenna.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê.
Pan senator B³aszczyk.

Senator Przemys³aw B³aszczyk:
Pani Inspektor, mam pytanie. Rozmawiamy

o zawartoœci miêsa w kie³basach, a czy s¹ okreœlo-
ne jakieœ normy dotycz¹ce zawartoœci ró¿nych
konserwantów oraz œrodków smakowych w wê-
dlinach i innych produktach? Czy mo¿na je stoso-
waæ bez ograniczeñ? Czy mo¿na przed³u¿aæ o mie-
si¹c lub dwa miesi¹ce… Teraz s¹ ró¿ne pró¿niowe
opakowania wêdlin. Jak to wygl¹da przy tych
œrodkach typowo konserwuj¹cych i smakowych,
które, jak wiemy, wskazuje na to wiele badañ,
maj¹ czynnik rakotwórczy? Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Proszê bardzo.

G³ówny Inspektor
Jakoœci Handlowej
Artyku³ów Rolno-Spo¿ywczych
Monika Rzepecka:

Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Panie Senatorze, kwestia substancji dodatko-

wych nie jest w ogóle w kompetencji inspekcji.
Chcia³abym jednak zwróciæ uwagê na fakt, ¿e
kwestia dodatków do ¿ywnoœci jest bardzo szcze-
gó³owo uregulowana w prawie wspólnotowym.
Znajduje siê to równie¿ w gestii ministra zdrowia.
Wszystkie dodatki, poziomy ich stosowania
w produktach i w artyku³ach ¿ywnoœciowych s¹
okreœlone na podstawie wieloletnich badañ, a ba-
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dania s¹ na bie¿¹co weryfikowane. Tak ¿e nie jest
to kompetencja inspekcji. Nie czujê siê te¿ upra-
wniona do tego, ¿eby udzieliæ panu senatorowi
kompetentnej odpowiedzi w tym zakresie.

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

Senator Lucjan Cichosz:
Panie Marsza³ku, chcê jeszcze o coœ dopytaæ.

Pytanie odnoœnie do polskich norm.
Mam rozumieæ, ¿e w tej chwili w ogóle nie ma

polskich norm na wyroby wêdliniarskie? Co siê
kryje, powiedzmy, pod nazw¹ „pasztetowa”? Nie-
gdyœ norma polska okreœla³a, ile ma byæ tam sk³a-
dników pochodzenia zwierzêcego, ile soi czy in-
nych sk³adników. Czy mo¿na dzisiaj dodawaæ do
pasztetowej – przepraszam, ¿e tak mówiê – papier
toaletowy? Mamy to kupowaæ?

(Senator Ryszard Knosala: Papier toaletowy
mo¿na dodawaæ?)

Tak, tak. Takie zafa³szowania s¹ mo¿liwe.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Proszê bardzo.
(Senator Lucjan Cichosz: Nieuczciwi producen-

ci w ten sposób wykorzystuj¹…)
Jest pytanie…
(G³ówny Inspektor Jakoœci Handlowej Artyku-

³ów Rolno-Spo¿ywczych Monika Rzepecka: …i jest
odpowiedŸ.)

I proszê o odpowiedŸ.

G³ówny Inspektor
Jakoœci Handlowej
Artyku³ów Rolno-Spo¿ywczych
Monika Rzepecka:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Panie Senatorze, raz jeszcze. Normy jako doku-

ment s¹, one fizycznie istniej¹, one nawet mog¹
byæ stosowane przez producentów, mo¿na siê do
nich odwo³ywaæ. Jednak one nie s¹ do obligato-
ryjnego stosowania. Jeœli na przyk³ad inspektor
idzie przeprowadziæ kontrolê, to nie mo¿e w przy-
padku danego rodzaju kie³basy, która nie zosta³a
wyprodukowana zgodnie z polsk¹ norm¹, stwier-
dziæ tego jako nieprawid³owoœci. Jeœli producent
przywo³a na etykiecie i zdeklaruje konsumentowi,
¿e zgodnie z t¹ norm¹ produkowa³ dany wyrób, ar-
tyku³ miêsny, to wówczas my sprawdzamy, czy te
parametry, wymagania minimalne dotycz¹ce za-
wartoœci bia³ka, suchej masy, s¹ spe³nione.

Powiem jeszcze, ¿e zgodnie z normami nigdy
nie mo¿na by³o dodawaæ papieru toaletowego. Ani
teraz, ani wczeœniej.

(Senator Lucjan Cichosz: S¹ fa³szowane…)
Tak, zgadza siê. Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê bardzo.
Nie widzê wiêcej pytañ.
Dziêkujê pani.
(G³ówny Inspektor Jakoœci Handlowej Artyku-

³ów Rolno-Spo¿ywczych Monika Rzepecka: Dziê-
kujê bardzo. Dziêkujê pañstwu.)

Otwieram dyskusjê…
Pytania?
(Senator Lucjan Cichosz: Nie, zg³aszam siê do

dyskusji.)
Do dyskusji, dobrze.
Otwieram dyskusjê.
Przypominam o koniecznoœci zapisywania siê

do g³osu u senatora prowadz¹cego listê mówców.
Przemówienie senatora w dyskusji nie mo¿e

trwaæ d³u¿ej ni¿ dziesiêæ minut.
Podpisane wnioski o charakterze legislacyj-

nym senatorowie sk³adaj¹ do marsza³ka Senatu
do momentu zamkniêcia dyskusji.

Proszê o zabranie g³osu pana senatora Lucjana
Cichosza…

(G³os z sali: Zdzis³awa Pupê.)
Przepraszam, Zdzis³awa Pupê. Proszê o zabra-

nie g³osu pana senatora Zdzis³awa Pupê.
Pan senator Cichosz z³o¿y³ tylko poprawkê.

Senator Zdzis³aw Pupa:

Ja te¿ sk³adam poprawki.
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Jest mi bardzo mi³o, ¿e mogê uczestniczyæ

w procesie nowelizacji ustawy o jakoœci handlo-
wej artyku³ów rolno-spo¿ywczych, ustawy, za
uchwaleniem której g³osowa³em jako pose³
trzeciej kadencji na dziewiêædziesi¹tym pier-
wszym posiedzeniu Sejmu.

Od tamtego czasu pojawia³y siê ró¿ne inicjaty-
wy zmierzaj¹ce nawet do likwidacji Inspekcji
Handlowej Artyku³ów Rolno-Spo¿ywczych. Obec-
na nowelizacja ma jednak na celu wzmocnienie
skutecznoœci jej dzia³ania, a co za tym idzie, lep-
sze przeciwdzia³anie nieuczciwym praktykom
produkcyjnym, zwiêkszenie mo¿liwoœci elimino-
wania z rynku nieuczciwych producentów ¿ywno-
œci, choæby poprzez podawanie do publicznej wia-
domoœci wyników kontroli, z imiennym wskaza-
niem winowajcy. Jak skuteczne to narzêdzie,
œwiadczy przyk³ad zak³adów miêsnych, w których
dokonywano tak zwanego prania i czyszczenia
wêdlin w celu ponownego wprowadzenia ich do
obrotu. Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e wyposa¿enie inspek-
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cji w nowe narzêdzia prawne to równie¿ wzmoc-
nienie ochrony interesów konsumentów.

Pozwolê sobie jednak wyraziæ swoje obawy, od-
nosz¹ce siê g³ównie do proponowanego uchylenia
art. 40 ust. 1 pkt 2. Jak wynika z uzasadnienia do
projektu nowelizacji z 2007 r., inspekcja wymie-
rzy³a dwa tysi¹ce dwieœcie osiemnaœcie manda-
tów karnych, z których zdecydowana wiêkszoœæ
zosta³a na³o¿ona w trybie art. 40 ust. 1 pkt 2, to
jest z powodu wprowadzenia do obrotu artyku³ów
rolno-spo¿ywczych nieodpowiadaj¹cych wyma-
ganiom jakoœci handlowej. Mandat karny jest
najprostsz¹ form¹ wymierzania kary, niewyma-
gaj¹c¹, w przeciwieñstwie do decyzji administra-
cyjnej, stosowania przewlek³ego, czasem d³ugo-
trwa³ego postêpowania administracyjnego. Po
uchyleniu art. 40 ust. 1 pkt 2 inspekcja zmuszona
bêdzie do wydawania decyzji administracyjnych
zamiast dawania mandatów. Obawiam siê, ¿e po-
bawienie inspekcji wymierzania z tego tytu³u
mandatów karnych spowoduje, ¿e urz¹d ten, za-
miast realizowaæ zadania ustawowe, zostanie
uwik³any w wiele d³ugotrwa³ych postêpowañ ad-
ministracyjnych, w decyzjach tych bowiem organ
bêdzie musia³ uwzglêdniaæ stopieñ szkodliwoœci
czynu, zakres naruszania prawa, stopieñ zawi-
nienia, dotychczasow¹ dzia³alnoœæ podmiotu
i wielkoœæ jego obrotów.

Pozwolê sobie zauwa¿yæ, ¿e w 2007 r. inspekcja
wyda³a dwieœcie szesnaœcie decyzji ostatecznych.
Po uchyleniu omawianych aktualnie jeszcze obo-
wi¹zuj¹cych przepisów liczba decyzji mo¿e wzros-
n¹æ do dwoch tysiêcy, co przy obecnym poziomie
zatrudnienia musi prze³o¿yæ siê na zdecydowanie
mniejsz¹ liczbê kontroli. Wed³ug danych za
2007 r. w inspekcji zatrudnionych jest szeœæset
czterdzieœci siedem osób, w tym trzydzieœci dwie –
na stanowisku kierowniczym, trzysta szeœædzie-
si¹t osiem – na stanowiskach inspektorów kon-
troli, sto dziewiêtnaœcie – w laboratoriach i sto
dwadzieœcia osiem – jako pracownicy administra-
cji i obs³ugi. W moim przekonaniu, nie jest to na
dzieñ dzisiejszy potencja³ kadrowy pozwalaj¹cy
na sprawne i skuteczne stosowanie narzêdzi pra-
wnych. Moje obawy s¹ tym wiêksze, ¿e zakres za-
dañ inspekcji jest ca³y czas zwiêkszany, ale bez
zwiêkszania jej potencja³u. Chodzi choæby o nowe
rozwi¹zania prawne wynikaj¹ce z ustawy o rolni-
ctwie ekologicznym czy te¿ ustawie o produktach
regionalnych i tradycyjnych.

Na terenie Podkarpacia, mojego województwa,
ani Inspekcja Jakoœci Handlowej Artyku³ów Rol-
no-Spo¿ywczych, ani Inspekcja Handlowa nie
stwierdzi³a na przestrzeni ostatnich lat œwiado-
mego i celowego fa³szowania ¿ywnoœci. W moim
przekonaniu, powodem tego jest fakt, ¿e na tere-
nie Podkarpacia dominuj¹ ma³e i œrednie firmy,
czêsto rodzinne lub spó³dzielnie, które maj¹ pe³n¹

œwiadomoœæ, ¿e ich funkcjonowanie na rynku wa-
runkowane jest dobr¹ jakoœci¹. Tylko jakoœæ po-
zwala im konkurowaæ z potentatami rynkowymi.
W jednostkach tych stwierdza siê wiele niepra-
wid³owoœci o ma³ym ciê¿arze gatunkowym, niepo-
woduj¹cych naruszenia interesów konsumen-
tów, przyk³adowo: brak umieszczenia w jednym
polu widzenia informacji wymaganych przepisa-
mi, stosowanie nieodpowiedniej wielkoœci czcion-
ki, stosowanie niew³aœciwej terminologii, na przy-
k³ad waga netto zamiast masa netto. Czy stwier-
dzenie takich nieprawid³owoœci wymaga a¿ wyda-
wania decyzji administracyjnych?

Chcê równie¿ podkreœliæ, ¿e producenci ¿ywno-
œci z województwa podkarpackiego bardzo sobie
ceni¹ fachowoœæ i merytorycznoœæ kontroli in-
spekcji oraz to, ¿e celem tych kontroli nie jest bez-
wzglêdne, drakoñskie karanie, ale d¹¿enie do
uzyskania zgodnoœci stwierdzonego stanu z obo-
wi¹zuj¹cym stanem prawnym. Stwierdzam, ¿e
podmioty, które dopuœci³y siê z³amania przepisów
w sposób nieœwiadomy lub w nastêpstwie oczywi-
stych b³êdów, s¹ zainteresowane ich usuniêciem,
bo to le¿y w ich interesie. Oczywiste jest, ¿e
w przypadkach stwierdzenia œwiadomego i celo-
wego fa³szowania ¿ywnoœci dzia³anie inspekcji
musi byæ dolegliwe, ¿eby by³o skuteczne.

Ale nie ka¿dy, kto dopuœci siê z³amania przepi-
sów, powinien byæ traktowany jak przestêpca,
którego nale¿y wyeliminowaæ z rynku, dlatego te¿
przedk³adam propozycje maj¹ce na celu uwzglê-
dnienie tak istotnych dla zdrowia konsumentów
trzech poprawek.

W jednej z nich proponujê skreœlenie w art. 40a
pkt 3 s³ów „w oznakowaniu tych artyku³ów”.
W moim przekonaniu, jako deklaracjê – ten arty-
ku³ miêdzy innymi o tym mówi – nale¿y rozumieæ
równie¿ dokumenty towarzysz¹ce, na przyk³ad
atesty jakoœciowe, wyniki badañ laboratoryjnych.
Deklaracj¹ s¹ równie¿ zak³adowe dokumenty nor-
malizacyjne, przedk³adane inspektorom w trakcie
kontroli, na przyk³ad zak³adowe dokumenty nor-
malizacyjne, zlecenia producentów artyku³ów ¿y-
wnoœciowych, sk³adane na przyk³ad przez sieci
handlowe, dokumenty systemu HACCP, karty opi-
su produktu itp. Utrzymanie proponowanej treœci
uniemo¿liwi na przyk³ad kontrolê zawartoœci wody
w wêdlinach. Czy ktoœ z nas widzia³ na etykietach
wêdlin informacjê o zawartoœci wody? Ale zapewne
wszyscy dokonaliœmy kiedyœ zakupu wêdliny,
z której po okreœlonym czasie ciek³a woda. Dotyczy
to zw³aszcza tak zwanych wêdlin wysokowydaj-
nych. Pozwolê sobie w tym momencie zauwa¿yæ, ¿e
jakoœæ podstawowych artyku³ów rolno-spo¿yw-
czych, takich jak wêdliny czy pieczywo, nie jest
unormowana przepisami prawnymi. Dlatego te¿
wyra¿am obawê, ¿e przyjêcie niektórych propono-
wanych rozwi¹zañ legislacyjnych mo¿e doprowa-
dziæ do wprost odwrotnych efektów, ni¿ s¹ zak³a-
dane nowelizacji ustawy.
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A wiêc w konkluzji wyst¹pienia pozwolê sobie
stwierdziæ, ¿e przyjêcie proponowanej przez Sejm
nowelizacji ustawy o jakoœci handlowej artyku³ów
rolno-spo¿ywczych przyniesie skutki odwrotne
od zamierzonych. To znaczy, mog¹ zdarzyæ siê
przypadki, ¿e potê¿ne koncerny bêd¹ fa³szowaæ
¿ywnoœæ, a konsekwencje ponosiæ bêd¹ drobne
zak³ady niedysponuj¹ce profesjonalnym zaple-
czem prawnym. (Oklaski)

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Proszê o zabranie g³osu pana senatora G³ow-

skiego.

Senator Piotr G³owski:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Wydaje siê, ¿e oprócz kar pieniê¿nych, które zo-

sta³y zaproponowane, bardzo dotkliw¹ kar¹ jest
upublicznienie informacji o sytuacji, która zaist-
nia³a. W zwi¹zku z tym, maj¹c na uwadze, ¿e prze-
pisy zaproponowane w projekcie rz¹dowym usta-
wy opiera³y siê na zasadzie informowania opinii
publicznej o istotnych uchybieniach przedsiê-
biorców maj¹cych wp³yw na ochronê interesów
konsumentów i wychodz¹c naprzeciw tej intencji
rz¹du, a tak¿e eliminuj¹c mo¿liwoœæ podawania
informacji w sposób uznaniowy, proponujê wpro-
wadzenie obowi¹zku przedstawienia wszystkich
uchybieñ odnosz¹cych siê do pozostaj¹cych w ob-
rocie produktów spo¿ywczych, które kwalifikowa-
ne bêd¹ jako zafa³szowane.

Dzisiejszy zapis w brzmieniu: „je¿eli by³oby to
istotne z punktu widzenia ochrony interesów
konsumentów”, proponujê zast¹piæ sformu³owa-
niem w brzmieniu: „informacje zawarte w decyz-
jach, o których mowa w ust. 1, dotycz¹ce zafa³szo-
wania artyku³ów rolno-spo¿ywczych, podaje siê
do publicznej wiadomoœci z pominiêciem infor-
macji stanowi¹cych tajemnicê przedsiêbiorstwa
oraz inne tajemnice podlegaj¹ce ochronie na pod-
stawie przepisów odrêbnych”.

Zg³aszam dwie poprawki. Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Proszê o zabranie g³osu pana senatora Chró-

œcikowskiego.

Senator Jerzy Chróœcikowski:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Dyskutujemy dzisiaj nad wa¿n¹ ustaw¹

o zmianie ustawy o jakoœci handlowej artyku³ów

rolno-spo¿ywczych oraz niektórych innych
ustaw. Zmieniamy prawo, które jest prawem
oczekiwanym przez nas. Wielokrotnie zwracaliœ-
my uwagê na problem w naszej Komisji Rolnictwa
i Ochrony Œrodowiska, a nawet na konferencji,
która by³a zorganizowana w Senacie. Chodzi o to,
aby jak najszybciej doprowadziæ do tego, ¿eby ¿y-
wnoœæ, któr¹ nazywamy czêsto ¿ywnoœci¹ wyso-
kiej jakoœci, ta najlepsza, by³a ¿ywnoœci¹ dostêp-
n¹ dla wszystkich, a ta pozosta³a, która siê nazy-
wa ¿ywnoœci¹ bezpieczn¹… No, dzisiaj ca³a ¿y-
wnoœæ, która znajduje siê w obrocie, jest bezpiecz-
na, bowiem inna nie mo¿e siê znajdowaæ w obro-
cie, ale mamy pewne kategoryzacje. Za chwilê,
przy okazji drugiej ustawy, bêdziemy mówiæ aku-
rat o tych problemach, które dzisiaj poruszano
w dyskusji. Bêdziemy tutaj rozmawiaæ i dyskuto-
waæ o produktach tradycyjnych, o produktach,
które maj¹ nazwy i oznaczenia. Pokazuje nam to,
w jakim kierunku powinniœmy iœæ. Bo bezpie-
czeñstwo to jedna sprawa, a jakoœæ produktów,
które konsumenci chc¹ mieæ, to druga sprawa.
Wielu rolników, którzy produkuj¹, produkuj¹
produkt bardzo wysokiej jakoœci, jednak przetwo-
rzenie tego produktu wcale nie znaczy, ¿e on jest
wysokiej jakoœci. On jest bezpieczny, bo polskie
inspekcje, które kontroluj¹, staraj¹ siê pilnowaæ,
¿eby ten produkt by³ bezpieczny, my jednak szu-
kamy produktu naprawdê dobrego. Pan marsza-
³ek zadawa³ pytanie, jak to jest mo¿liwe, ¿e w³aœ-
nie w produkcji miêsa nastêpuje, mo¿na powie-
dzieæ, zafa³szowanie. Chcemy kupiæ produkt naj-
wy¿szej jakoœci – tradycyjny, wiejski, taki, który
by³ kiedyœ produkowany, a go nie dostajemy. W³a-
œnie st¹d ta druga ustawa – za chwilê bêdziemy
o niej dyskutowaæ – w której powinniœmy zawrzeæ
jak najwiêcej norm. Co prawda, powiem szczerze,
¿e oczekiwa³bym na zapisanie tak¿e w tej ustawie
pewnych dzia³añ.

Ale, mówi¹c szczerze, rolnik, który chcia³by siê
poruszaæ po tej ustawie, niewiele bêdzie w stanie
z niej odczytaæ. My obecnie ca³y czas, bez przerwy,
powo³ujemy siê w polskim prawodawstwie na pra-
wo Unii Europejskiej, na rozporz¹dzenia. Niby jest
to zgodne z procedur¹ legislacyjn¹. Ale, Bóg mi
œwiadkiem, niech ktoœ, kto nie zna rozporz¹dzenia
Unii Europejskiej, spróbuje zorientowaæ siê, co
jest zapisane w tej ustawie, tak ¿eby mo¿na by³o
doczytaæ siê, jakie ponosi siê kary. Dzisiaj trzeba
mieæ przed sob¹ parê aktów prawnych, rozpo-
rz¹dzeñ Unii Europejskiej, ¿eby byæ œwiadomym,
wiedzieæ, o co tu chodzi. Odwo³ujemy siê nawet do
przepisów Unii Europejskiej mówi¹cych o pol-
skich rolnikach, którzy maj¹ obowi¹zki w ramach
wprowadzenia cross compliance itd. Oczywiœcie
mo¿na dyskutowaæ, na ile przepisy, które s¹ tu
wprowadzane, bêd¹ u³atwieniem dla rolników,
a nie nak³adaniem na nich ciê¿arów.

Pani minister zwróci³a uwagê na pewien ele-
ment. Inspekcja prowadzi badania, prowadzi,
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mo¿na powiedzieæ, nadzór nad procesem techno-
logicznym produktów ekologicznych. Tutaj w za-
sadzie ka¿dy z konsumentów móg³by zapytaæ: co
jest w produkcie ekologicznym? Ale takiej infor-
macji od tej inspekcji nie dostanie, dostanie tylko
informacjê o prawid³owym przebiegu procesu te-
chnologicznego, o tym, jak rolnik produkuje, jak
ten proces technologiczny wygl¹da. No i oczywi-
œcie wypada³oby tutaj to powiedzieæ w przypadku
innych produktów. Czy nie powinno byæ takich
informacji? Ostatnio dyskutowa³em o tym
w Brukseli na kongresie COPA COGECA. Mówi-
³em: dlaczego nie dajemy mo¿liwoœci oznakowa-
nia produktów, które na przyk³ad s¹ wolne od
GMO? Dlaczego nie dajemy tej wiedzy konsumen-
tom? Popatrzmy dzisiaj na polskie prawodaw-
stwo: dopuœciliœmy niedawno ustaw¹ stosowanie
pasz, które w dziewiêædziesiêciu paru procentach
maj¹ dodatki pasz GMO. Ale konsument nie mo¿e
stwierdziæ, czy ta kie³basa, czy to miêso pochodzi³o
od zwierz¹t karmionych akurat t¹ pasz¹. Zwracam
siê wiêc w tym momencie do pana ministra, aby
jak najszybciej doprowadzi³ do takiego prawnego
rozwi¹zania, jakie jest w Niemczech. W Niemczech
ten problem rozwi¹zano. U nas ten problem dalej
istnieje. Takie prawodawstwo jak najszybciej nale-
¿a³oby wprowadziæ, aby mo¿na by³o polskiemu
konsumentowi daæ mo¿liwoœæ pokazania tego. Te-
go dzisiaj nie mamy w prawie. Inspekcja jakoœci
te¿ nie mo¿e skorzystaæ z takiej mo¿liwoœci, bo te-
go nie ma w prawie. Najbardziej bym sobie ceni³,
gdyby na produkcie znalaz³ siê znak geograficzny
czy znak produktu tradycyjnego.

I tu mam pytanie do Inspekcji Jakoœci Handlo-
wej. Na pewno mo¿emy jeszcze uzyskaæ odpo-
wiedŸ na posiedzeniu komisji lub pani minister
mo¿e nam j¹ przekazaæ. A wiêc, czy jest mo¿liwoœæ
sprawdzania, czy produkt tradycyjny zawiera to,
co powinien zawieraæ? Je¿eli bowiem ja dzisiaj to
sprawdzam, to niektórzy przetwórcy mówi¹ mi, ¿e
oni produkuj¹ produkt tradycyjny, na przyk³ad
przetwory miêsne, podczas gdy hodowla by³a pro-
wadzona z dodatkiem pasz GMO – a wyraŸnie za-
pisano, ¿e nie wolno dawaæ pasz GMO. I tu mam
pytanie do pani inspektor: czy takie kontrole s¹
prowadzone? Chodzi o to, ¿ebyœmy my, konsu-
menci, wiedzieli, ¿e mamy przed sob¹ produkt
tradycyjny, jasno oznaczony. Pewne zasady po-
winny obowi¹zywaæ. Mam obawy, ¿e wielu produ-
centów to fa³szuje, nazywaj¹c produkt tradycyj-
nym, mimo ¿e wcale nie jest to produkt tradycyj-
ny. Chodzi te¿ o u¿ywanie znaków.

Mam te¿ uwagi dotycz¹ce ministerstwa, które
promuje tak œwietny program „Smaki polskie”.
Proszê zobaczyæ, co mamy zakodowane. Polski
smak to jest u nas ten tradycyjny, wiejski smak,
znany od dawna, jeszcze z czasów babci itd. To
mamy zakodowane. A dzisiaj promocja polskich

smaków jest mniej wiêcej taka, o czym tu koledzy
wspominali, ¿e szynka, zamiast po przerobieniu
jednego kilograma miêsa wa¿yæ siedemdziesi¹t
deko, ma pó³tora kilograma. I ona jest promowa-
na jako polski smak. Czy to nie jest ju¿ takie œwia-
dome zafa³szowanie? Doprowadzimy do zafa³szo-
wania smaku polskiej ¿ywnoœci, mówi¹c, ¿e piêk-
ne jest wszystko to, czego ministerstwo rolnictwa
jest promotorem i czemu przyznaje nagrody. Jak
ktoœ nie wierzy, to niech sobie przejrzy parê folde-
rów i zobaczy, jak wygl¹da na przekroju szynka
w folderze „Polskie smaki”. To a¿ czasami ¿enuje,
nawet nie potrafi¹ zrobiæ zdjêcia takich prawdzi-
wych polskich potraw. Ta ¿ywnoœæ zawiera odpo-
wiedni¹ iloœæ na pewno bezpiecznego produktu,
nie w¹tpiê w to, ale nie ma tego tradycyjnego sma-
ku, smaku, jakiego my oczekujemy, nie ma pol-
skiego smaku. Jak mówiê, dla mnie jest to za-
fa³szowanie. I móg³bym tu jeszcze na wiele tema-
tów zwróciæ uwagê ministrowi. Myœlê, ¿e w pra-
cach na posiedzeniach komisji to my jeszcze po-
dyskutujemy, bêdzie okazja.

Chcia³bym jeszcze odnieœæ siê do tego, co zg³o-
si³em ju¿ na posiedzeniu komisji rolnictwa, do po-
prawki, która przesz³a przez komisjê, poprawki,
któr¹ pan senator G³owski ju¿ tutaj, powiedzmy,
cytowa³, o tym, ¿e wa¿nym elementem oprócz kar
jest informacja, która te¿ wp³ywa na konsumen-
tów, tak ¿eby konsumenci wiedzieli, kto fa³szuje,
kto wprowadza jeszcze inne elementy, oszukuj¹c
ich. I mam tu poprawkê id¹c¹ troszeczkê dalej,
nie wiem, czy tak to mogê nazwaæ, albo raczej po-
œredni¹, która równie¿ o tym mówi, która zmienia
zapis wersji sejmowej i nadaje tej poprawce trosz-
kê inne brzmienie ni¿ to, jakie zg³osi³ pan senator
G³owski.

Odczytam tê poprawkê: w art. 1 w pkcie 10,
w art. 29 ust. 5 otrzymuje brzmienie: „informacje
zawarte w decyzjach, o których mowa w ust. 1, do-
tycz¹ce zafa³szowania artyku³ów rolno-spo¿yw-
czych oraz inne, maj¹ce znaczenie z punktu wi-
dzenia ochrony interesów konsumentów…” Ten
zapis szczególnie dodajê, dlatego ¿e on znajduje
siê w sejmowym zapisie, natomiast w poprawce,
któr¹ zg³osi³ pan senator G³owski, takiego zapisu
nie ma i wed³ug mnie istnieje, jak domniemywam,
zawê¿enie tego, co chcia³ ustawodawca w Sejmie.
I dlatego ten zapis, czêœciowo w sejmowej wersji,
chcê przenieœæ równie¿ do tego, który zg³osi³ pan
senator G³owski, jako dotycz¹cy zafa³szowania,
bo jeœli popatrzymy na ca³y art. 29, a mamy piêæ
wymienionych punktów, to tam jest „zakazaæ„
i „nakazaæ”. Wymienia siê piêæ punktów, nie
wszystkie dotycz¹ zafa³szowania. W zwi¹zku
z tym proponujê, aby Wysoka Izba zechcia³a przy-
j¹æ tê poprawkê. Ewentualnie na posiedzeniu ko-
misji jeszcze bêdziemy dyskutowaæ, aby ta dalej
id¹ca poprawka, na co pan senator G³owski zwró-
ci³ uwagê… Jeœli taka bêdzie wola Izby, to pro-
si³bym  o przyjêcie takiej poprawki.
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Mam równie¿ poprawkê do art. 1 w pkcie 3. Nad
ni¹ ju¿ dyskutowano na posiedzeniu komisji,
w zwi¹zku z tym nie bêdê dzisiaj, w tym momen-
cie, jakby wznawia³ dyskusji. Jak rozumiem, na
posiedzeniu komisji uzgodnimy, czy ta poprawka
bêdzie równie¿ uwzglêdniona, a jeœli tak, to bêdê
prosiæ Wysok¹ Izbê o jej przyjêcie. Dziêkujê bar-
dzo, Panie Marsza³ku.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Lista mówców zosta³a… Aha, pan senator

G³owski jeszcze siê zg³osi³.
Poprawkê, Panie Senatorze, musi pan z³o¿yæ do

zakoñczenia dyskusji.
Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Piotr G³owski:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Ze wzglêdu na wa¿noœæ tych zmian i poprawek

oczywiœcie powtórzê to na posiedzeniu komisji,
chcia³bym jednak powiedzieæ, dlaczego takie tro-
szeczkê zawê¿enie… Jak myœlê, podawanie do-
datkowych informacji, na przyk³ad przeklasyfiko-
wanie ¿ywnoœci, powiedzmy, z pierwszej klasy na
klasê drug¹, zmiana wilgotnoœci pomieszczeñ
magazynowych – mog³yby siê pojawiæ równie¿ ta-
kie nieprawid³owoœci – spowodowa³oby obni¿enie
rangi informacji, która by³aby przekazywana do
publicznej wiadomoœci.

Nat³ok tych informacji, takie poczucie, ¿e
wszyscy przedsiêbiorcy w pewien sposób oszuku-
j¹, a nie uwypuklanie tych najwa¿niejszych, czyli
tych, w których faktycznie dochodzi do zafa³szo-
wañ, powodowa³oby, ¿e ta informacja mog³aby
byæ nieczytelna. I taki te¿ jest powód wprowadze-
nia tego ograniczenia. Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Lista mówców zosta³a wyczerpana.
Wnioski o charakterze legislacyjnym na piœmie

z³o¿yli: pan senator Lucjan Cichosz, pan senator
Zdzis³aw Pupa, pan senator Piotr G³owski i pan
senator Jerzy Chróœcikowski.

Zamykam dyskusjê.
Czy przedstawiciel rz¹du chce ustosunkowaæ

siê do przedstawionych wniosków?
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolni-

ctwa i Rozwoju Wsi Artur £awniczak: Panie Mar-
sza³ku, Wysoka Izbo, na posiedzeniu komisji po-
wrócimy do szczegó³owych odpowiedzi. Dziêkujê
bardzo.)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê.
Poniewa¿ zosta³y zg³oszone wnioski o charakte-

rze legislacyjnym, proszê Komisjê Rolnictwa
i Ochrony Œrodowiska o ustosunkowanie siê do
przedstawionych wniosków i przygotowanie spra-
wozdania.

Informujê, ¿e g³osowanie w sprawie rozpatry-
wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod ko-
niec posiedzenia Senatu.

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
siódmego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o rejestracji
i ochronie nazw i oznaczeñ produktów rolnych
i œrodków spo¿ywczych oraz o produktach trady-
cyjnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 256,
a sprawozdanie komisji w druku nr 256A.

Proszê sprawozdawcê Komisji Rolnictwa
i Ochrony Œrodowiska, pana senatora Andrzeja
Grzyba, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Andrzej Grzyb:
Dziêkujê.
Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
W imieniu Komisji Rolnictwa i Ochrony Œrodo-

wiska sk³adam sprawozdanie z prac nad uchwa-
lon¹ przez Sejm w dniu 3 paŸdziernika 2008 r.
ustaw¹ o zmianie ustawy o rejestracji i ochronie
nazw i oznaczeñ produktów rolnych i œrodków
spo¿ywczych oraz o produktach tradycyjnych
oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Ustawê rozpatrzono na posiedzeniu komisji
w dniu 9 paŸdziernika 2008 r. Podczas prac w komi-
sji ustawa nie wzbudzi³a kontrowersji. Nowelizacja
ta zmienia ustawê z dnia 17 grudnia 2004 r. o reje-
stracji i ochronie nazw i oznaczeñ produktów rol-
nych i œrodków spo¿ywczych oraz o produktach tra-
dycyjnych, jak równie¿ ustawê z dnia 18 paŸdzierni-
ka 2006 r. o wyrobie napojów spirytusowych oraz
o rejestracji i ochronie oznaczeñ geograficznych na-
pojów spirytusowych, a tak¿e ustawê z dnia 30 czer-
wca 2000 r. – Prawo w³asnoœci przemys³owej. Zmia-
ny dostosowuj¹ obowi¹zuj¹c¹ ustawê do przepisów
unijnych, to jest do rozporz¹dzenia Rady Wspólnoty
Europejskiej nr 509 z 2006 r. w sprawie gwaranto-
wanych tradycyjnych specjalnoœci produktów rol-
nych i œrodków spo¿ywczych oraz rozporz¹dzenia
Rady Wspólnoty Europejskiej nr 510/2006 r.
w sprawie ochrony oznaczeñ geograficznych i nazw
pochodzenia produktów rolnych i œrodków spo¿yw-
czych, a tak¿e rozporz¹dzenia Komisji Wspólnoty
Europejskiej nr 1898/2006 okreœlaj¹cego szczegó-
³owe zasady stosowania rozporz¹dzenia Rady
Wspólnoty Europejskiej nr 510 z 2006 r. w sprawie
ochrony oznaczeñ geograficznych i nazw pochodze-
nia produktów rolnych i œrodków spo¿ywczych, jak
równie¿ rozporz¹dzenia Komisji nr 1216/2007 r.
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okreœlaj¹cego szczegó³owe zasady wykonania roz-
porz¹dzenia Rady nr 509/2006 r. w sprawie gwa-
rantowanych tradycyjnych specjalnoœci produktów
rolnych i œrodków spo¿ywczych.

W zwi¹zku z nowymi aktami prawa unijnego,
które wczeœniej tutaj wymieni³em, szereg zmian
w nowelizacji dotyczy zmiany odes³añ oraz termi-
nologii. Na przyk³ad pojêcie „œwiadectwo specyfi-
cznego charakteru” zast¹pione zosta³o pojêciem
„gwarantowana tradycyjna specjalnoœæ”.

W dodanym art. 22a wprowadza siê now¹ regu-
lacjê umo¿liwiaj¹c¹ ministrowi w³aœciwemu do
spraw rynków rolnych wydanie podmiotowi, któ-
ry z³o¿y³ zastrze¿enie do wniosku o rejestracjê na-
zwy jako chronionej, zezwolenia na u¿ywanie tej
nazwy w okresie dostosowawczym, pod warun-
kiem ¿e podmiot ten wprowadzi³ do obrotu produ-
kty zgodnie z prawem, nieprzerwanie u¿ywaj¹c
danej nazwy przez co najmniej piêæ lat.

Zgodnie z t¹ ustaw¹ g³ówny inspektor jakoœci
handlowej artyku³ów rolno-spo¿ywczych ma byæ
wy³¹cznym organem nadzoruj¹cym podmioty od-
powiedzialne za przeprowadzanie kontroli zgod-
noœci procesów produkcji ze specyfikacj¹. Za
kontrolê zgodnoœci procesu produkcji ze specyfi-
kacj¹ odpowiedzialne maj¹ byæ jednostki certyfi-
kuj¹ce oraz wojewódzcy inspektorzy jakoœci han-
dlowej artyku³ów rolno-spo¿ywczych.

Ta nowelizacja upowa¿nia równie¿ ministra
w³aœciwego do spraw rynków rolnych do okreœle-
nia w drodze rozporz¹dzenia wzoru œwiadectwa ja-
koœci. Bêdzie ono potwierdza³o zgodnoœæ procesu
produkcji produktów rolnych i œrodków spo¿yw-
czych ze specyfikacj¹.

Nowelizacja wprowadza tak¿e obowi¹zek do-
³¹czania do wniosku o wpis na listê produktów
tradycyjnych streszczenia najwa¿niejszych infor-
macji dotycz¹cych produktu. Streszczenie to bê-
dzie podstaw¹ do zamieszczenia informacji na te-
mat produktów wpisanych na listê na stronie in-
ternetowej urzêdu obs³uguj¹cego ministra.

Zmiany ustaw po³¹czono we wspólnej noweli-
zacji z uwagi na podobny zakres tematyczny. Za-
wieraj¹ one przepisy reguluj¹ce tryb i zakres
ochrony oznaczeñ geograficznych.

Rozpatruj¹c tê ustawê, Komisja Rolnictwa
i Ochrony Œrodowiska przyjê³a cztery poprawki –
choæ by³o zaproponowanych piêæ – zmierzaj¹ce do
doprecyzowania i uzyskania spójnoœci ustawy.

Komisja wnosi, aby Wysoki Senat raczy³ przyj¹æ
projekt uchwa³y wraz z poprawkami. Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mog¹ zg³aszaæ z miejsca

trwaj¹ce nie d³u¿ej ni¿ minutê zapytania do sena-
tora sprawozdawcy.

Czy ktoœ z pañstwa senatorów chce zadaæ takie
pytanie? Nie widzê zg³oszeñ.

Projekt tej ustawy zosta³ wniesiony przez rz¹d.
Do prezentowania stanowiska rz¹du w toku prac
parlamentarnych zosta³ upowa¿niony minister
rolnictwa i rozwoju wsi.

Czy przedstawiciel rz¹du pragnie zabraæ g³os
w sprawie rozpatrywanej ustawy i przedstawiæ
stanowisko rz¹du?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa
i Rozwoju Wsi Artur £awniczak: Panie Marsza³ku,
pragnê podziêkowaæ Wysokiej Komisji za bardzo
dobr¹ pracê podczas obrad.)

Dziêkujê.
Obecnie senatorowie mog¹ zg³aszaæ z miejsca

trwaj¹ce nie d³u¿ej ni¿ minutê zapytania do
przedstawiciela rz¹du zwi¹zane z omawianym
punktem porz¹dku obrad.

Czy ktoœ z pañstwa senatorów chce zadaæ takie
pytanie? Nie widzê zg³oszeñ.

Otwieram dyskusjê.
Przypominam o koniecznoœci zapisywania siê

do g³osu u senatora prowadz¹cego listê mówców.
Przemówienie senatora w dyskusji nie mo¿e

trwaæ d³u¿ej ni¿ dziesiêæ minut.
Podpisane wnioski o charakterze legislacyj-

nym senatorowie sk³adaj¹ do marsza³ka Senatu
do momentu zamkniêcia dyskusji.

Informujê, ¿e nikt z pañstwa senatorów nie za-
pisa³ siê do g³osu. W zwi¹zku z tym zamykam dys-
kusjê.

Informujê, ¿e g³osowanie w sprawie rozpatry-
wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod ko-
niec posiedzenia Senatu.

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu ós-
mego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o uruchamia-
niu œrodków pochodz¹cych z bud¿etu Unii Euro-
pejskiej przeznaczonych na finansowanie wspól-
nej polityki rolnej oraz o zmianie niektórych in-
nych ustaw.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 272,
a sprawozdanie komisji w druku nr 272A.

Proszê sprawozdawcê Komisji Rolnictwa
i Ochrony Œrodowiska, pana senatora Piotra
G³owskiego, o przedstawienie sprawozdania ko-
misji.

Senator Piotr G³owski:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
W imieniu Komisji Rolnictwa i Ochrony Œrodo-

wiska mam zaszczyt przedstawiæ sprawozdanie
o projekcie ustawy o zmianie ustawy o urucha-
mianiu œrodków pochodz¹cych z bud¿etu Unii
Europejskiej przeznaczonych na finansowanie
wspólnej polityki rolnej oraz o zmianie niektórych
innych ustaw.

Zmiana ustawy z dnia 22 wrzeœnia 2006 r.
o uruchamianiu œrodków pochodz¹cych z bud¿e-
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tu Unii Europejskiej przeznaczonych na finanso-
wanie wspólnej polityki rolnej ma na celu dosto-
sowanie jej przepisów do przepisów wspólnoto-
wych w zakresie obowi¹zku podawania do publi-
cznej wiadomoœci wykazu beneficjentów otrzy-
muj¹cych pomoc finansow¹ ze œrodków Europej-
skiego Funduszu Rolniczego Gwarancji oraz Eu-
ropejskiego Funduszu Rolniczego Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich.

Z dniem 19 marca 2008 r. wesz³o w ¿ycie rozpo-
rz¹dzenie Komisji Wspólnot Europejskich usta-
nawiaj¹ce szczegó³owe zasady stosowania rozpo-
rz¹dzenia Rady nr 1290/2005 w zakresie publi-
kowania informacji na temat beneficjentów œrod-
ków pochodz¹cych z Europejskiego Funduszu
Rolniczego Gwarancji i Europejskiego Funduszu
Rolniczego Rozwoju Obszarów Wiejskich, w któ-
rym postanowiono, ¿e co roku do dnia 30 kwietnia
w odniesieniu do poprzedniego roku bud¿etowego
na stronie internetowej maj¹ byæ publikowane
wykazy beneficjentów wymienionych funduszy.
Wykaz taki powinien zawieraæ informacje okreœ-
lone w art. 1 ust. 1 tego rozporz¹dzenia, w tym,
miêdzy innymi, imiê i nazwisko lub nazwê benefi-
cjenta, nazwê gminy, w której beneficjent miesz-
ka lub ma siedzibê, wraz z zaznaczeniem kodu
pocztowego lub jego czêœci umo¿liwiaj¹cej identy-
fikacjê gminy, oraz kwotê p³atnoœci otrzymanej
w danym roku bud¿etowym. Proponuje siê wiêc
dodaæ art. 9a, który zawiera trzy ustêpy.

Jako odpowiedzialn¹ za podanie do publicznej
wiadomoœci wykazu beneficjentów ustanawia siê
jednostkê koordynuj¹c¹, w tym przypadku bêd¹
to minister w³aœciwy do spraw rozwoju wsi i mini-
ster w³aœciwy do spraw rynków rolnych.

Wykaz beneficjentów bêdzie publikowany na
stronie internetowej administrowanej przez
urz¹d obs³uguj¹cy ministra w³aœciwego do spraw
rozwoju wsi i ministra w³aœciwego do spraw ryn-
ków rolnych.

Ust. 3 stanowi, ¿e poza informacjami okreœlo-
nymi w tych wczeœniej podanych rozporz¹dze-
niach podaje siê równie¿ takie dane, jak numer
identyfikacji podatkowej lub numer PESEL albo
numer Krajowego Rejestru Urzêdowego Podmio-
tów Gospodarki Narodowej, czyli REGON.

W ust. 5 upowa¿nia siê ministra w³aœciwego do
spraw rozwoju wsi i ministra do spraw rynków do
wydania rozporz¹dzenia, które okreœli tryb, formê
i terminy przekazywania przez agencje p³atnicze
informacji, które s¹ niezbêdne do tych publikacji.

Poniewa¿ w dotychczasowych ustawach o p³at-
noœciach w ramach systemu wsparcia bezpoœre-
dniego i o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich
z udzia³em œrodków Europejskiego Funduszu
Rolniczego te rozwi¹zania ju¿ zosta³y zawarte,
a parlament przyj¹³ je na pocz¹tku 2008 r., nale-
¿a³o skreœliæ w ustawie o p³atnoœciach w ramach

systemów wsparcia bezpoœredniego art. 43, który
zobowi¹zywa³ odpowiedni¹ agencjê do sporz¹dza-
nia tego wykazu i do publikowania go, oraz skreœ-
liæ ust. 2 i 4 w art. 10, które te¿ zobowi¹zywa³y
agencjê do podania wykazu beneficjentów tych
œrodków. Jest to ustawa, która wyraŸnie powodu-
je wiêksz¹ transparentnoœæ oraz sprzyja zwiêk-
szeniu kontroli spo³ecznej nad wielkimi œrodka-
mi, które s¹ przekazywane zarówno przez Uniê,
jak i przez stronê polsk¹. Wa¿ne jest tutaj równie¿
to, ¿e w jednym miejscu, bardzo ³atwym do wy-
szukania bêdzie mo¿na uzyskaæ tê informacjê. Is-
totne jest te¿ to, ¿e pojawi¹ siê tam informacje
o gminach, czyli o beneficjentach, którzy do tej
pory nie zawsze byli ukazywani jako odbieraj¹cy
tak¹ pomoc.

W trakcie prac komisji zg³oszono jedn¹ po-
prawkê redakcyjn¹, któr¹ widzicie pañstwo
w druku nr 272A.

Po rozpatrzeniu ustawy na posiedzeniu w dniu
14 paŸdziernika Komisja Rolnictwa i Ochrony
Œrodowiska wnosi, by Wysoki Senat raczy³
uchwaliæ za³¹czony projekt uchwa³y. Dziêkujê
bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mog¹ zg³aszaæ z miejsca

trwaj¹ce nie d³u¿ej ni¿ minutê zapytania do pana
senatora sprawozdawcy.

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

Projekt ustawy zosta³ wniesiony przez rz¹d. Do
prezentowania stanowiska rz¹du w toku prac
parlamentarnych zosta³ upowa¿niony minister
rolnictwa i rozwoju wsi.

Czy pan minister Plocke chce zabraæ g³os
w sprawie tej ustawy?

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa
i Rozwoju Wsi Kazimierz Plocke: Panie Marsza³ku!
Wysoka Izbo! Otó¿ pan pose³… pan senator…)

Panie Ministrze, je¿eli chce pan zabraæ g³os, to
zapraszam…

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa
i Rozwoju Wsi Kazimierz Plocke: Panie Marsza³ku,
rezygnujê z mo¿liwoœci zabrania g³osu, poniewa¿
pan senator sprawozdawca wyczerpuj¹co przed-
stawi³ wszystko, co jest zwi¹zane z materi¹ usta-
wy. Dziêkujê.)

Aha. Dziêkujê.
Obecnie senatorowie mog¹ zg³aszaæ z miejsca

trwaj¹ce nie d³u¿ej ni¿ minutê zapytania do
przedstawiciela rz¹du, zwi¹zane z omawianym
punktem porz¹dku obrad.

Czy ktoœ chce zadaæ takie pytanie? Nie widzê
chêtnych.

Otwieram dyskusjê.
Przypominam o koniecznoœci zapisywania siê

do g³osu u senatora prowadz¹cego listê mówców.
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Przemówienie senatora nie mo¿e trwaæ d³u¿ej ni¿
dziesiêæ minut. Podpisane wnioski o charakterze
legislacyjnym nale¿y sk³adaæ do marsza³ka Sena-
tu do momentu zamkniêcia dyskusji.

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

Zamykam dyskusjê.
Informujê, ¿e g³osowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod ko-
niec posiedzenia Senatu.

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
dziewi¹tego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o wykonywa-
niu dzia³alnoœci gospodarczej w zakresie wytwa-
rzania i obrotu materia³ami wybuchowymi, bro-
ni¹, amunicj¹ oraz wyrobami i technologi¹ o prze-
znaczeniu wojskowym lub policyjnym oraz usta-
wy o materia³ach wybuchowych przeznaczonych
do u¿ytku cywilnego.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 260,
a sprawozdania komisji w drukach nr 260A
i 260B.

Proszê sprawozdawcê Komisji Gospodarki Na-
rodowej, pana senatora Stanis³awa Bisztygê,
o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Stanis³aw Bisztyga:
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Miêdzynarodowe umowy i konwencje reguluj¹

coraz wiêksz¹ liczbê dziedzin ludzkiej aktywno-
œci. Oczywiœcie nie nale¿y pozwalaæ, by regulacje
tego typu wkrada³y siê w ka¿d¹ dziedzinê ¿ycia.
S¹ jednak jego obszary, w których takie regulacje
s¹ po¿¹dane. Bez w¹tpienia tak¹ w³aœnie dziedzi-
n¹ jest obrót materia³ami wybuchowymi, broni¹
i amunicj¹. Stosowna konwencja miêdzynarodo-
wa w tej kwestii zosta³a podpisana w Montrealu
w 1991 r. Polska ratyfikowa³a j¹ w listopadzie ro-
ku 2006, a owocem tej ratyfikacji jest omawiana
dziœ ustawa.

Nie chcê w tym miejscu po raz kolejny opisywaæ
ustawy, ale uwa¿am, ¿e godny podkreœlenia jest
fakt wprowadzenia w nowej regulacji obowi¹zku
znakowania produkowanych i wprowadzonych
do obrotu plastycznych materia³ów wybucho-
wych, co znacz¹co u³atwia ich wykrywanie. Wa¿-
ne jest tak¿e okreœlenie sposobu postêpowania
z zapasami nieoznakowanych plastycznych ma-
teria³ów wybuchowych bêd¹cych w posiadaniu
s³u¿b pañstwowych.

Jeœli chodzi o oznakowanie materia³ów wybu-
chowych bêd¹cych w obrocie niepañstwowym,
to pojawiaj¹ siê od czasu do czasu g³osy, ¿e takie
oznakowanie utrudni dzia³anie u¿ywaj¹cym ich
przedsiêbiorcom i ¿e jest to ograniczenie wolno-
œci gospodarczej. Otó¿ jest odwrotnie, bowiem
ewidentne uporz¹dkowanie s³u¿y tylko polep-

szeniu bezpieczeñstwa osób u¿ywaj¹cych tych
materia³ów, a przez to tak¿e usprawnieniu ich
pracy. Dodaæ nale¿y, ¿e bran¿e wykorzystuj¹ce
materia³y wybuchowe, o których mówimy, obe-
jmuj¹ tak odpowiedzialne dziedziny, jak poszu-
kiwanie i wydobywanie kopalin ze z³ó¿ czy oczy-
szczanie terenów z materia³ów wybuchowych. S¹
to dziedziny koncesjonowane, a koncesjonowa-
nie to sankcjonowane jest zarówno przez prawo
polskie, jak i przez prawo wspólnotowe. Zmiany
w ustawie dotycz¹ oko³o siedmiuset szeœædzie-
siêciu przedsiêbiorców.

Najwa¿niejsze jednak wydaje siê wprowadze-
nie obowi¹zku przesy³ania komendantowi g³ó-
wnemu Stra¿y Granicznej kopii decyzji ministra
gospodarki o udzieleniu zgody na przemieszcza-
nie materia³ów wybuchowych do u¿ytku cywilne-
go przez granice pañstwa. Rozwi¹zanie to niesie
dwa pozytywne, bardzo wa¿ne skutki. Po pier-
wsze, wzmocnione zostanie bezpieczeñstwo kra-
ju, bowiem iloœæ i pochodzenie owych materia³ów
wybuchowych bêd¹ ³atwiejsze do sprawdzenia.
Po drugie, praca celników w tej bardzo delikatnej
materii zostanie usprawniona.

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Omawiana tu
ustawa wymaga przyjêcia ze wzglêdu na zobo-
wi¹zania miêdzynarodowe Rzeczypospolitej. Jej
zapisy s¹ s³uszne i potrzebne. W imieniu Komisji
Gospodarki Narodowej gor¹co rekomendujê Wy-
sokiej Izbie przyjêcie przedmiotowego projektu
ustawy. Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Proszê sprawozdawcê Komisji Praw Cz³owieka

i Praworz¹dnoœci, pana senatora Jana Rulew-
skiego, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Jan Rulewski:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Na Komisjê Praw Cz³owieka i Praworz¹dnoœci

na³o¿ono obowi¹zek rozpatrzenia dwóch ustaw…
Przepraszam, na Komisjê Praw Cz³owieka i Pra-
worz¹dnoœci na³o¿ono obowi¹zek rozpatrzenia
ustawy, której Ÿród³em by³o podpisanie przez rz¹d
konwencji, a nastêpnie przyjêcie w Sejmie ustawy
normuj¹cej dzia³anie dwóch innych ustaw, mia-
nowicie ustawy o wytwarzaniu i obrocie materia-
³ami wybuchowymi, broni¹ i amunicj¹ oraz usta-
wy o materia³ach wybuchowych przeznaczonych
do u¿ytku cywilnego, czyli niejako ustawy o cha-
rakterze wojskowym, militarnym i ustawy cywil-
nej. Jest spraw¹ oczywist¹, ¿e wojsko, organy œci-
gania, organy bezpieczeñstwa dysponuj¹ mate-
ria³ami wybuchowymi oraz broni¹, ale mniej wia-
domo, w jakim zakresie materia³ami wybuchowy-
mi operuj¹ przedsiêbiorstwa b¹dŸ osoby cywilne
czy instytucje pañstwowe.
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W przeciwieñstwie do mojego szanownego
przedmówcy ja w przyjêciu konwencji przez rz¹d
oraz niemal¿e jednomyœlnym przyjêciu jej w for-
mie ustawy przez Sejm nie widzê ograniczania
dzia³alnoœci gospodarczej czy te¿ jej licencjono-
wania. Widzê w tym jedynie porz¹dkowanie mate-
rii niebezpiecznej, która w miarê rozwoju cywili-
zacji staje siê coraz bardziej powszechna. Z treœci
ustawy i, myœlê, z obserwacji procesów gospodar-
czych wynika, ¿e coraz wiêcej instytucji, coraz
wiêcej podmiotów gospodarczych i oczywiœcie je-
dnostek militarnych staje siê posiadaczami tej
broni. Nadto konwencja montrealska z 1991 r.
wprowadzi³a nowe pojêcie materia³u wybuchowe-
go, materia³u plastycznego. To wszystko powodu-
je, ¿e zglobalizowany œwiat broni siê miêdzy inny-
mi w ten oto sposób, ¿e pañstwa, które przystêpu-
j¹ do tej konwencji, nak³adaj¹ na siebie, dobro-
wolnie zreszt¹, obowi¹zek znakowania broni. Nie
trzeba t³umaczyæ, czym jest znakowanie broni,
zw³aszcza broni plastycznej, miêkkiej, materia-
³ów wybuchowych, w warunkach otwartych gra-
nic, w warunkach zagro¿enia terrorystycznego
i przypadkowego b¹dŸ nieprzypadkowego ich u¿y-
tkowania. W tym zakresie, jeszcze raz to potwier-
dzam, przyjêcie tej konwencji to po prostu upo-
rz¹dkowanie, to jest zabezpieczenie siê przed
chaosem, jaki stworzy nieodpowiedzialna osoba
w sposób nieodpowiedzialny korzystaj¹ca z tych
rodzajów broni, a zw³aszcza z miêkkich materia-
³ów wybuchowych.

Komisja, któr¹ mam zaszczyt reprezentowaæ,
zgodnie i jednomyœlnie stanê³a na stanowisku,
¿eby nie podwa¿aæ ustaleñ poczynionych przez
rz¹d oraz zatwierdzonych ustaw¹ przez Sejm,
i wnios³a do ustawy, z pomoc¹ Biura Legislacyj-
nego, jedynie trzy poprawki redakcyjne. Z obo-
wi¹zku sprawozdawcy informujê, ¿e rz¹d podzieli³
stanowisko zainspirowane przez Biuro Legisla-
cyjne i przyjête przez cz³onków komisji.

W sytuacji pe³nej zgody wobec poczynañ rz¹du
i uchwalenia ustawy przez Sejm proponujê, aby
Wysoka Izba przyjê³a to, tak jak przyjê³y to ju¿
dwie komisje, w tym Komisja Praw Cz³owieka
i Praworz¹dnoœci. Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Obecnie senatorowie mog¹ zg³aszaæ z miejsca

trwaj¹ce nie d³u¿ej ni¿ minutê pytania do senato-
rów sprawozdawców.

Czy ktoœ chcia³by zadaæ takie pytania? Nie wi-
dzê chêtnych.

Projekt tej ustawy zosta³ wniesiony przez rz¹d.
Do reprezentowania stanowiska rz¹du w toku
prac parlamentarnych zosta³ upowa¿niony mini-
ster gospodarki.

Czy pani minister Gra¿yna Henclewska chcia-
³aby zabraæ g³os w sprawie ustawy?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospo-
darki Gra¿yna Henclewska: Nie, nie mam nic do
dodania. Dziêkujê bardzo panom senatorom za
prezentacje.)

Dziêkujê.
Czy ktoœ z pañstwa senatorów pragnie zadaæ

pytanie, trwaj¹ce nie d³u¿ej ni¿ minutê, przedsta-
wicielowi rz¹du, zwi¹zane z omawianym pun-
ktem obrad? Nie widzê chêtnych.

Otwieram dyskusjê.
Przypominam o zasadach, czyli o koniecznoœci

zapisywania siê do g³osu, o tym, ¿e przemówienie
senatora mo¿e trwaæ nie d³u¿ej ni¿ dziesiêæ mi-
nut, a wnioski o charakterze legislacyjnym nale¿y
sk³adaæ do marsza³ka do momentu zamkniêcia
dyskusji.

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

Zamykam dyskusjê.
Informujê, ¿e g³osowania w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostan¹ przeprowadzone pod ko-
niec posiedzenia Senatu.

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
dziesi¹tego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Bankowym
Funduszu Gwarancyjnym.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 261 i do
druku nr 261, a sprawozdanie komisji w druku
nr 261A.

Proszê sprawozdawcê Komisji Gospodarki Na-
rodowej, pana senatora Eryka Smulewicza,
o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Eryk Smulewicz:

Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
Komisja Gospodarki Narodowej na posiedze-

niu w ubieg³ym tygodniu zajmowa³a siê przed-
miotow¹ ustaw¹ o zmianie ustawy o Bankowym
Funduszu Gwarancyjnym. Potrzeba nowelizacji
tej ustawy wynika z uchwalenia w ubieg³ym roku
przez parlament Rzeczypospolitej Polskiej zmie-
nionej ustawy – Prawo bankowe.

Procedowana przez nas ustawa o Bankowym
Funduszu Gwarancyjnym wprowadza, uœciœla
i modyfikuje zasady obliczania obowi¹zkowej op-
³aty rocznej wnoszonej przez banki na rzecz Ban-
kowego Funduszu Gwarancyjnego. Uchwalenie
tej ustawy jest o tyle istotne, ¿e rada funduszu
gwarancyjnego powinna do koñca listopada po-
daæ konkretne stawki p³acone przez banki do fun-
duszu.

W noweli zaproponowano, aby op³atê roczn¹
obliczano jako iloczyn dwunastoipó³krotnoœci su-
my wymogów kapita³owych banku oraz okreœla-
nej corocznie przez Radê Bankowego Funduszu
Gwarancyjnego stawki, nieprzekraczaj¹cej 0,3%.
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Stabilnoœæ polskiego systemu finansowego jest
gwarantowana miêdzy innymi przez Bankowy
Fundusz Gwarancyjny, st¹d pilna potrzeba
uchwalenia tej¿e ustawy, zw³aszcza ¿e widzimy,
co siê dzieje na rynkach finansowych. Dlatego te¿
w imieniu Komisji Gospodarki Narodowej proszê
Wysok¹ Izbê, panie i panów senatorów, o uchwa-
lenie tej¿e ustawy.

Warto nadmieniæ, ¿e Komisja Gospodarki Na-
rodowej nie wnios³a ¿adnych poprawek do proce-
dowanej przez nas ustawy o Bankowym Fundu-
szu Gwarancyjnym. Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mog¹ zg³aszaæ z miejsca

trwaj¹ce nie d³u¿ej ni¿ minutê zapytania do sena-
tora sprawozdawcy.

Czy ktoœ z pañstwa senatorów pragnie zadaæ
takie pytanie?

Nie widzê chêtnych… A nie, s¹. Pan senator
Rulewski te¿ podnosi³ rêkê? Nie? To przepraszam.

Pan senator Banaœ, proszê uprzejmie.

Senator Grzegorz Banaœ:
Dziêkujê uprzejmie, Panie Marsza³ku.
Mam pytanie do pana senatora sprawozdawcy:

w jakim terminie ta ustawa wchodzi w ¿ycie?

Senator Eryk Smulewicz:

Planujemy, ¿e ta ustawa wejdzie w ¿ycie w ter-
minie czternastu dni od momentu opublikowa-
nia. Chodzi o to, ¿eby w listopadzie rada funduszu
gwarancyjnego mog³a podaæ tê stawkê, która jest
mno¿ona przez sumê wymogów kapita³owych,
tak ¿eby w grudniu banki mog³y siê przygotowaæ
do stosownych wp³at do Bankowego Funduszu
Gwarancyjnego w 2009 r.

(Senator Grzegorz Banaœ: Panie Marsza³ku, czy
mo¿na zadaæ dodatkowe pytanie?)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Ale¿ oczywiœcie, Panie Senatorze.
Pan senator Banaœ.

Senator Grzegorz Banaœ:

Dziêkujê uprzejmie.
Czy jest to tak expressis verbis zapisane w pro-

jekcie zmiany tej ustawy? Bo czytaj¹c opiniê do
ustawy, wyra¿on¹ przez nasze Biuro Legislacyj-
ne, dowiadujemy siê czegoœ zupe³nie innego, ¿e
ustawa wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia, co

budzi niemal pewne zastrze¿enia natury konsty-
tucyjnej.

Senator Eryk Smulewicz:

Ustawa ma wejœæ w ¿ycie z dniem og³oszenia.
Tak jak powiedzia³em, wa¿ne jest to, ¿eby rada
funduszu w listopadzie zd¹¿y³a z przedstawie-
niem bankom informacji na temat tak zwanego
mno¿nika, który jest jednym z dwóch elementów
sk³adowych s³u¿¹cych do obliczenia wartoœci
wp³at do tego¿ funduszu gwarancyjnego.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Czy s¹ jeszcze jakieœ inne pytania?
(Senator Grzegorz Banaœ: Panie Marsza³ku…)
Pan senator Banaœ…
(Senator Grzegorz Banaœ: Mia³bym pytanie do

przedstawicieli rz¹du…)
Bêdzie to mo¿liwe. Jest to projekt poselski, ale

oczywiœcie bêdzie to mo¿liwe.
Og³aszam piêciominutow¹ przerwê.

(Przerwa w obradach od godziny 16 minut 58
do godziny 17 minut 03)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Wyczerpaliœmy ju¿ pytania do sprawozdawców.
Poniewa¿ w tej chwili s¹ z nami przedstawiciele

rz¹du, mimo ¿e projekt ten jest projektem posel-
skim, uprzejmie ich zapytujê: czy pragn¹ pañstwo
zabraæ g³os w sprawie rozpatrywanej ustawy?
Chcielibyœmy us³yszeæ te¿ pogl¹d rz¹du.

Pan minister Kotecki, proszê.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Finansów
Ludwik Kotecki:
Nie zg³aszamy ¿adnych uwag. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Nie zg³aszaj¹ pañstwo uwag. Dobrze.
Obecnie senatorowie mog¹ zg³aszaæ z miejsca

trwaj¹ce nie d³u¿ej ni¿ minutê zapytania do
przedstawiciela rz¹du zwi¹zane z omawianym
punktem porz¹dku obrad.

Czy ktoœ z pañstwa senatorów pragnie zadaæ
pytanie? Tak.

Proszê bardzo.

Senator Grzegorz Banaœ:
Dziêkujê bardzo.
Szanowni Pañstwo, oczywiœcie, ustawa o Ban-

kowym Funduszu Gwarancyjnym, przynajmniej
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ta nowela, któr¹ siê zajmujemy, powstawa³a jesz-
cze w czasie, kiedy kryzys rynków finansowych
nie wydawa³ siê tak groŸny, jak jest w dniu dzi-
siejszym. Chcia³bym zapytaæ przedstawicieli
rz¹du o pewn¹ sprawê. Wiem, ¿e jest projektowa-
na nowela o Bankowym Funduszu Gwarancyj-
nym, która zmienia nie tylko zapisy dotycz¹ce
sposobu naliczania sk³adki na Bankowy Fun-
dusz Gwarancyjny odprowadzanej przez banki.
Ta nowela ma równie¿ dotyczyæ wysokoœci gwa-
rancji depozytów zgromadzonych w bankach.

Kiedy projekt ustawy o zmianie Bankowego
Funduszu Gwarancyjnego dotrze do parlamen-
tu? A je¿eli ju¿ zosta³ wniesiony, to o jakich kwo-
tach jest tam mowa? Czy rz¹d projektuje równie¿
zmiany w tym zakresie, nad którym i my dzisiaj
debatujemy, czyli dotycz¹ce wysokoœci sk³adki
wnoszonej przez instytucje bankowe do Banko-
wego Funduszu Gwarancyjnego? Dziêkujê bar-
dzo, Panie Marsza³ku.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Proszê bardzo, Panie Ministrze. Mo¿e poproszê

pana do mównicy.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Finansów
Ludwik Kotecki:

Panie Marsza³ku! Szanowni Pañstwo!
Chcia³bym potwierdziæ z tego miejsca, ¿e taka

nowela ju¿ zosta³a przyjêta przez rz¹d i jest po
pierwszym czytaniu. Zosta³a skierowana do Ko-
misji Finansów Publicznych. Ona jest oczywiœcie
obszerniejsza, zawiera tak¿e te przepisy, o któ-
rych dzisiaj mówimy. Ale skoro siê pojawi³a tutaj
inicjatywa dotycz¹ca w³aœnie tej sk³adki, to dob-
rze siê sta³o ze wzglêdu na to, ¿e jest to te¿ kwestia
czasu. Je¿eli chodzi o przyjêcie tych poprawek,
o których dzisiaj rozmawiamy, to powinno siê to
staæ jak najszybciej.

Projekt rz¹dowy oczywiœcie przewiduje tak¿e in-
ne zmiany, w tym te, o które pan przed chwil¹ py-
ta³, czyli w zakresie gwarancji depozytów. Pyta³
pan senator tak¿e o wysokoœæ tych gwarancji. One
bêd¹ okreœlone w rozporz¹dzeniu i bêdzie to 50 ty-
siêcy euro, tak jak to by³o wczeœniej zapowiadane.

(Senator Grzegorz Banaœ: Czyli zwrot 100%
depozytów do 50 tysiêcy euro?)

Tak, tak.
(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski:

100%? Przepraszam, ale nie zrozumia³em.)
100%, do 50 tysiêcy euro.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Tak jest, dziêkujê bardzo.
(Senator Grzegorz Banaœ: Czy mo¿na mieæ jesz-

cze jedno pytanie?)
Proszê bardzo.

Senator Grzegorz Banaœ:
Chcia³bym poprosiæ pana ministra, ¿eby ze-

chcia³ powiedzieæ trochê na temat tego, nad czym
dzisiaj debatujemy. Czy sk³adka wnoszona przez
instytucje finansowe, przez banki, bêdzie te¿
zmieniona? Ta, któr¹ dzisiaj okreœlamy na pozio-
mie 0,3%. Przypominam, ¿e by³o 0,4%, czyli
zmniejszamy j¹ tak naprawdê. Czy wrócimy do
zwiêkszenia tej sk³adki, czy te¿ pozostaniemy
przy tym samym poziomie? Dziêkujê.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Finansów
Ludwik Kotecki:
Projekt rz¹dowy zawiera analogiczne rozwi¹za-

nia jak te, które s¹ zawarte w projekcie poselskim,
przy czym to jest te¿ jakby zmiana systemowa, to
znaczy, trochê inaczej jest ta sk³adka okreœlona.

(Rozmowy na sali)
Tak, tak. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Czy s¹ jeszcze jakieœ pytania? Skoro nie ma, to

dziêkujê bardzo.
Otwieram dyskusjê.
Poniewa¿ nikt nie zapisa³ siê do g³osu, zamy-

kam dyskusjê.
Informujê, ¿e g³osowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod ko-
niec posiedzenia Senatu.

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu je-
denastego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o nadaniu nowej nazwy Akade-
mii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodo-
wej w Krakowie.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 262,
a sprawozdanie komisji w druku nr 262A.

Proszê sprawozdawcê Komisji Nauki, Edukacji
i Sportu, senatora Adama Massalskiego, o przed-
stawienie sprawozdania komisji.

Senator Adam Massalski:
Szanowny Panie Marsza³ku! Szanowni Pañ-

stwo! Pani Minister! Magnificencjo!
Chcia³bym poddaæ pod rozwagê Wysokiej Izby

uchwa³ê Sejmu podjêt¹ w trakcie dwudziestego
trzeciego posiedzenia, które odby³o siê 3 paŸdzier-
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nika 2008 r., w oparciu o projekt bêd¹cy przed³o-
¿eniem rz¹dowym, i uchwa³ê w sprawie zmiany
nazwy Akademii Pedagogicznej imienia Komisji
Edukacji Narodowej w Krakowie na nazwê Uni-
wersytet Pedagogiczny imienia Komisji Edukacji
Narodowej.

Projekt ten, na podstawie ustawy – Prawo
o szkolnictwie wy¿szym z 27 lipca 2005 r., zak³a-
da, i¿ Akademia Pedagogiczna w Krakowie zmieni
nazwê na Uniwersytet Pedagogiczny. Przypomnê,
i¿ art. 3 pkt 3 ustawy – Prawo o szkolnictwie wy¿-
szym z 2005 r. g³osi, i¿ wyraz „uniwersytet” uzu-
pe³niony innym przymiotnikiem lub przymiotni-
kami w celu okreœlenia profilu uczelni mo¿e byæ
u¿ywany w nazwie uczelni, której jednostki orga-
nizacyjne posiadaj¹ co najmniej szeœæ uprawnieñ
do nadawania stopnia naukowego doktora, w tym
co najmniej cztery w zakresie objêtym profilem
uczelni.

Szanowni Pañstwo, Komisja Nauki, Edukacji
i Sportu debatowa³a na ten temat. Kwesti¹, która
budzi³a pewne kontrowersje, by³y w³aœnie te
przymiotniki, które wskazuj¹ na profil uczelni.
Po dyskusji, w trakcie której prezentowano ró¿ne
stanowiska, po wys³uchaniu stanowiska pani
minister, a tak¿e legislatorów, komisja podjê³a
uchwa³ê 6 g³osami za, przy 2 senatorach wstrzy-
muj¹cych siê od g³osu, o nadaniu Akademii Pe-
dagogicznej w Krakowie nazwy Uniwersytet Pe-
dagogiczny imienia Komisji Edukacji Narodowej
w Krakowie i popar³a wniosek Sejmu o uchwale-
nie czternastodniowego okresu vacatio legis.
Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Obecnie senatorowie mog¹ zg³aszaæ z miejsca

trwaj¹ce nie d³u¿ej ni¿ minutê zapytania do sena-
tora sprawozdawcy

Czy ktoœ z pañstwa senatorów pragnie zadaæ
takie pytanie?

Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Janusz Rachoñ:
Czy komisja analizowa³a ten zapis ustawy –

Prawo o szkolnictwie wy¿szym, na który powo³uje
siê pan senator, mówi¹c o uprawnieniach, które
upowa¿niaj¹ do zmiany nazwy?

Senator Adam Massalski:
Tak jest, Panie Senatorze. Chcia³bym powie-

dzieæ, i¿ dyskusja dotyczy³a w³aœnie tego punktu
ustawy. Ten punkt ustawy by³ analizowany. In-
formujê pañstwa, i¿ w³aœnie to budzi³o pewne

kontrowersje. Ca³a kwestia siê zasadza w tym, i¿
w art. 2 tej ustawy wymienione s¹ pojêcia, które
s¹ u¿ywane w tej ustawie. Przytaczam: u¿yte
w ustawie okreœlenia oznaczaj¹… I w tym artyku-
le brak pojêcia „profil uczelni”. Nie ma tam takiego
pojêcia. W zwi¹zku z tym dyskutowano nad tym –
je¿eli pan senator pyta, to szerzej tê kwestiê omó-
wiê – podkreœlano, ¿e Akademia Pedagogiczna od
piêædziesiêciu lat kszta³ci nauczycieli. Jest to naj-
starsza uczelnia pedagogiczna w Polsce. Od piêæ-
dziesiêciu lat kszta³ci siê na niej nauczycieli i to
nauczycieli ró¿nych specjalnoœci, nie tylko peda-
gogów, ale tak¿e nauczycieli geografii, matematy-
ki, biologii, jêzyka polskiego, historii itd., itd.
Uczelnia ta posiada w tej chwili dziewiêæ upra-
wnieñ do nadawania tytu³u doktora, a dwa nastê-
pne czekaj¹ na procedowanie Pañstwowej Komi-
sji Akredytacyjnej i innych organów upowa¿nio-
nych do tego, aby rozpatrywaæ tê kwestiê.

Chcia³bym powiedzieæ, ¿e uczelnia ta odró¿nia
siê od pozosta³ych uczelni w Polsce tym, ¿e posiada
bardzo dobr¹ kadrê kszta³c¹c¹ w zakresie dydak-
tyki poszczególnych przedmiotów. Jest tam sze-
œciu profesorów tytularnych, którzy s¹ dydaktyka-
mi poszczególnych przedmiotów, a wiêc matema-
tyki, fizyki, biologii i innych przedmiotów. Takiej
kadry nie posiadaj¹ zak³ady dydaktyk szczegó³o-
wych przedmiotów na uniwersytetach. Przypom-
nijmy, ¿e klasyczne uniwersytety lub ju¿ posiada-
j¹ce d³ug¹ tradycj¹ nie zawsze maj¹ dobrze obsa-
dzone katedry dydaktyki poszczególnych przed-
miotów. A ta uczelnia specjalizuje siê w kszta³ce-
niu nauczycieli, czyli w kszta³ceniu pedagogicz-
nym. Œwiadcz¹ o tym tak¿e, co by³o przedmiotem
analizy w czasie posiedzenia komisji, tematy prac
doktorskich bronionych na tej uczelni.

Chcia³bym, proszê pañstwa, powiedzieæ, i¿ na
Akademii Pedagogicznej w Krakowie zosta³o ob-
ronionych w przeci¹gu ostatnich kilku lat dwie-
œcie osiemdziesi¹t prac doktorskich, w tym
osiemdziesi¹t kilka w zakresie pedagogiki i dy-
daktyk szczegó³owych poszczególnych przed-
miotów. Specjaliœci od matematyki, geografii czy
innych przedmiotów uznaj¹ je za prace z pogra-
nicza pedagogiki i wymienionych dyscyplin nau-
kowych. Te argumenty by³y brane pod uwagê
przez komisjê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Janusz Rachoñ:

Chcia³bym zapytaæ, czy mam rozumieæ, i¿ ko-
misja wziê³a pod uwagê wy³¹cznie pierwsz¹ czêœæ
zapisu art. 2 ustawy – Prawo o szkolnictwie wy¿-
szym, która mówi, ¿e wyraz „uniwersytet” uzu-
pe³niony innym przymiotnikiem…
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(Senator Adam Massalski: Art. 3, Panie Senato-
rze…)

Tak jest, art. 3, który mówi o tym, ¿e wyraz
„uniwersytet” uzupe³niony innymi przymiotnika-
mi lub przymiotnikiem w celu okreœlania profilu
mo¿e byæ u¿ywany w nazwie uczelni, której jedno-
stka organizacyjna posiada co najmniej szeœæ up-
rawnieñ. Bo drugiej czêœci pañstwo nie uwzglê-
dniliœcie. Tak w³aœnie mam to rozumieæ?

Przy czym pozwoli pan jeszcze… Chcê zwróciæ
uwagê, ¿e w art. 2 równie¿ nie ma definicji upra-
wnieñ do nadawania tytu³u doktora, a nie tylko –
profilu uczelni.

(Senator Adam Massalski: Nie ma wielu in-
nych, co jest s³aboœci¹ tej ustawy. Przepraszam,
Panie Marsza³ku, mogê?)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Proszê bardzo.

Senator Adam Massalski:
Dziêkujê uprzejmie.
Proszê pañstwa, myœlê, ¿e komisja w pe³ni œwia-

domie bra³a pod uwagê tak¿e to, i¿ nadawanie stop-
nia w zakresie dydaktyki na przyk³ad matematyki,
geografii…Powiedzmysobie, ¿e jest todziedzinana-
uki na po³y pedagogiczna, na po³y z zakresu dy-
scyplin naukowych szczegó³owych. Myœlê, ¿e tak¿e
wspomniana liczba prac doktorskich zawa¿y³a na
tym, ¿e uznano, i¿ mo¿na zaakceptowaæ te upra-
wnienia, które posiada w tej chwili Akademia Peda-
gogiczna, przekraczaj¹ca, jak s³yszeliœmy, o siedem
wymagan¹ w przypadku akademii pedagogicznych
liczbê uprawnieñ do doktoryzowania… Jest to ar-
gument,który sk³oni³ cz³onkówkomisji doprzyjêcia
takiego w³aœnie stanowiska.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Proszê bardzo, pan senator Piesiewicz.

Senator Krzysztof Piesiewicz:
Z pe³nym szacunkiem, Panie Senatorze, to nie

bêdzie pytanie z³oœliwe. Chcê po prostu mieæ
pe³n¹ jasnoœæ w tej sprawie. Jestem przekonany,
¿e d¹¿enie wszystkich wy¿szych uczelni do posia-
dania warunków ku przemienieniu siê w uniwer-
sytety to jest bardzo dobra tendencja. Ale dzisiaj
chcia³bym zadaæ inne pytanie – podkreœlam,
z pe³nym szacunkiem.

Czy mam rozumieæ, ¿e wniosek przedk³adany
przed komisjê w swoim zapleczu posiada propo-
zycje z³amania przepisów ustawy?

(Senator Adam Massalski: Czy mogê, Panie
Marsza³ku?)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Proszê bardzo.

Senator Adam Massalski:
Szanowny Panie Senatorze!
Chcia³bym powiedzieæ, i¿ w moim osobistym

przekonaniu – w czasie posiedzenia komisji g³oso-
wa³em za przyjêciem propozycji Sejmu w tym za-
kresie – nie jest to ³amanie przepisów ustawy.
Dlatego, ¿e tak jak mówiê, poruszamy siê w zakre-
sie nieostrych pojêæ. Chcia³bym przytoczyæ, pro-
szê pañstwa, i¿ s³ownik jêzyka polskiego pod pojê-
ciem „profil” ujmuje co najmniej szeœæ ró¿nych
znaczeñ. Co to znaczy „profil uczelni”? Jest tam
powiedziane: zgodnie z profilem kszta³cenia. Je-
¿eli mówimy, ¿e ta uczelnia w co najmniej 90%
kszta³ci nauczycieli, bo tak¿e w zakresie artysty-
cznym… Jest tam przecie¿ tak¿e kierunek arty-
styczny, który ma prawo doktoryzowania
i kszta³ci nauczycieli rysunku czy zajêæ plastycz-
nych w szko³ach ró¿nego typu. Je¿eli ta uczelnia
kszta³ci nauczycieli geografii, biologii, historii, jê-
zyka polskiego, to uwa¿am, ¿e jest ona uczelni¹
pedagogiczn¹. I w zwi¹zku z tym, w moim g³êbo-
kim przekonaniu, nie jest ³amane prawo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Czy s¹ jeszcze pytania?
Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Stanis³aw Jurcewicz:
Panie Marsza³ku! Panie Senatorze! Mam pewne

pytanie, bo moi przeœwietni przedmówcy, którzy
znaj¹ materiê, zadaj¹ pytania, które wzbudzi³y we
mnie pewn¹ w¹tpliwoœæ. Zadam je mo¿e w taki
sposób in¿ynierski.

Czy wszystkie przepisy prawa by³y przestrzega-
ne przy podejmowaniu decyzji co do propozycji
komisji dotycz¹cej tej ustawy? Czy jest to zgodne
z wymogami, które nak³adaj¹ wszystkie przepisy?
Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Proszê bardzo.

Senator Adam Massalski:
Panie Marsza³ku! Szanowny Panie Senatorze!

Chcia³bym powiedzieæ, i¿ przepis, który zarówno
ja cytowa³am, jak i pan senator Rachoñ by³ up-
rzejmy tu przedstawiæ, czyli art. 3 pkt 3 ustawy
o szkolnictwie wy¿szym… Przeczytam go jeszcze
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raz, ¿ebyœcie pañstwo mieli jasnoœæ. Wyraz „uni-
wersytet” uzupe³niony innym przymiotnikiem lub
przymiotnikami w celu okreœlenia profilu uczelni
mo¿e byæ u¿yty w nazwie uczelni, której jednostki
organizacyjne posiadaj¹ co najmniej szeœæ upra-
wnieñ do nadawania stopnia naukowego doktora,
w tym co najmniej cztery w zakresie objêtym pro-
filem uczelni.

Proszê pañstwa, dwukrotnie w tym artykule
ustawy wystêpuje pojêcie „profil” . Jak ju¿ mówi-
³em, jest to pojêcie nieostre. Uczelnia od piêædzie-
siêciu lat jest uczelni¹ pedagogiczn¹, od piêædzie-
siêciu lat kszta³ci nauczycieli. W zwi¹zku z tym, ¿e
wystarczy tylko szeœæ uprawnieñ do doktoryzo-
wania, a uczelnia posiada dziewiêæ – dodam, ¿e
posiada te¿ kilka uprawnieñ do nadawania stop-
nia doktora habilitowanego – jest to ju¿ od dawna
uczelnia w pe³ni uniwersytecka, tylko przywi¹za-
nie do nazwy „akademia pedagogiczna”, do tej na-
zwy, która œwiadczy o tym, ¿e uczelnia jest œciœle
zwi¹zana z przygotowywaniem nauczycieli dla
szkó³, i to ju¿, tak jak tu mówimy, od 1952 ar… Bo
wtedy istniej¹ca ju¿ wówczas zawodowa szko³a
pedagogiczna zosta³a przekszta³cona w Wy¿sz¹
Szko³ê Pedagogiczn¹, wy¿sz¹ szko³ê zawodow¹
kszta³c¹c¹ nauczycieli tak¿e dla szkó³ œrednich,
i to zosta³a przekszta³cona w œrodowisku krakow-
skim, które ma ogromne tradycje w tej dziedzinie.
Bo ja przypomnê pañstwu, ¿e pierwszym docen-
tem pedagogiki w Polsce by³ zatrudniony na Uni-
wersytecie Jagielloñskim w latach dwudziestych
Kulczykowski, ponadto w Krakowie dzia³a³ tak¿e
znakomity Henryk Rowid, który jak gdyby ukie-
runkowywa³ korzenie uczelni dzisiaj tu omawia-
nej. Tak ¿e w moim wewnêtrznym przekonaniu
wszystkie wymagania s¹ spe³nione, i to z naddat-
kiem.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Pan senator Bergier. Proszê bardzo.

Senator Józef Bergier:

Panie Senatorze! Panie Marsza³ku! Szanowni
Pañstwo! Chcia³bym zauwa¿yæ, ¿e nie dyskutuje-
my nad tym, czy Akademia Pedagogiczna mo¿e
byæ uniwersytetem, ale dyskutujemy nad tym, ja-
k¹ nazwê przymiotnikow¹ przy s³owie „uniwersy-
tet” powinna posiadaæ. Pozwalam sobie zwróciæ
uwagê najpierw na ten fakt.

A pytanie moje jest nastêpuj¹ce: czy pan sena-
tor sprawozdawca móg³by nam przedstawiæ, z ja-
kim wnioskiem – chodzi o ten pierwszy wniosek –

Senat uczelni wyst¹pi³, staraj¹c siê o zmianê na-
zwy uczelni, zmierzaj¹c do uzyskania nazwy uni-
wersytetu, i jak¹ nazwê opiniowa³a Rada G³ówna
Szkolnictwa Wy¿szego jako organ, który powinien
zaopiniowaæ to przed naszym przyst¹pieniem do
obrad?

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Proszê bardzo.

Senator Adam Massalski:
Proszê bardzo: Akademia Pedagogiczna w Kra-

kowie wyst¹pi³a do ministerstwa, a póŸniej skie-
rowany zosta³, zgodnie z procedurami, do Rady
G³ównej Szkolnictwa Wy¿szego i do innych orga-
nów, wniosek o przekszta³cenie w Uniwersytet
Humanistyczno-Przyrodniczy, bowiem wtedy
zdawano sobie sprawê z tego – czy te¿ wtedy
s¹dzono, tak jak wiele osób tu na sali s¹dzi – ¿e nie
ma innej mo¿liwoœci. Gdy po dyskusjach okaza³o
siê, ¿e jednak inna mo¿liwoœæ istnieje, uczelnia
zmieni³a ten wniosek. Sejm w zwi¹zku z tym,
wskutek argumentacji pos³ów, którzy byli spra-
wozdawcami, zmieni³ ten wniosek i podjêto
uchwa³ê mówi¹c¹ o przekszta³ceniu Akademii Pe-
dagogicznej w Uniwersytet Pedagogiczny.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Pan senator Misio³ek, proszê bardzo.

Senator Andrzej Misio³ek:
Panie Senatorze, ja mia³bym pytanie zwi¹zane

z tym, ¿e rzeczywiœcie ustawa mówi, i¿ uprawnie-
nia uczelni do nadawania stopnia naukowego do-
ktora powinny byæ w zakresie nauk objêtych pro-
filem uczelni. A wiêc tutaj, w wypadku tego pro-
blemu, rozstrzygaj¹ce mog³oby byæ – moim zda-
niem – stwierdzenie tego, czy Akademia Pedagogi-
czna posiada uprawnienia do nadawania stopnia
doktora w zakresie na przyk³ad matematyki, czy
te¿ w zakresie dydaktyki matematyki. Bo to s¹
dwa ró¿ne uprawnienia. Jeœli ma uprawnienia do
nadawania stopnia w zakresie dydaktyki naucza-
nia przedmiotów, to trzeba by stwierdziæ, ¿e jest to
uprawnienie pedagogiczne, je¿eli jednak upra-
wnienie to dotyczy zakresu samej dyscypliny, to
stwierdziæ by nale¿a³o, ¿e nie jest to uprawnienie
pedagogiczne. A wiêc myœlê, ¿e trzeba by roz-
strzygn¹æ to, jakie w rzeczywistoœci ta uczelnia
posiada uprawnienia, jeœli chodzi o nadawanie
stopnia naukowego.

(Senator Adam Massalski: Pan marsza³ek po-
zwoli?)
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Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Proszê bardzo.

Senator Adam Massalski:
Panie Senatorze, chcia³bym poinformowaæ pa-

na, jak równie¿ Wysok¹ Izbê, ¿e uprawnienia
w zakresie nadawania stopnia doktora w zakresie
dydaktyki szczegó³owej i poszczególnych przed-
miotów zosta³y zniesione kilka lat temu, tak ¿e nie
ma w wykazie dyscyplin naukowych, które siê
przyznaje, naukowego stopnia doktora w zakresie
dydaktyki poszczególnych przedmiotów. Wczeœ-
niej takie uprawnienia Akademia Pedagogiczna
w Krakowie posiada³a, ale po zniesieniu… No,
skoro nie ma tego w tym momencie, skoro to zo-
sta³o zniesione, to teraz ju¿ posiada te uprawnie-
nia tylko w zakresie matematyki, geografii, polo-
nistyki itd.

(Senator Jadwiga Rotnicka: Czyli posiada³a –
w czasie przesz³ym.)

Tak. Mia³a takie uprawnienia
(Czes³aw Ryszka: To nie jest akademia PiS-ow-

ska.) (Weso³oœæ na sali)
(G³os z sali: I chwa³a Bogu.)

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

Senator Grzegorz Banaœ:
Dziêkujê uprzejmie, Panie Marsza³ku.
Szanowni Pañstwo, z tymi szeœcioma rodzaja-

mi okreœleñ, co to jest profil, to chyba jest podob-
nie do tego, jak jest z szeœcioma okreœleniami do-
tycz¹cymi prawdy. Bo o ile pamiêtam, to oprócz
tej prawdy w ujêciu arystotelesowskim, czyli zgo-
dnoœci os¹du i rzeczy, jeszcze przynajmniej szeœæ
rodzajów prawdy, w tym prawdê konsensualn¹,
daje siê wyodrêbniæ. I zdaje siê, ¿e tutaj powoli do-
jdziemy do podobnego rachunku.

Ale ja chcia³bym jakby trochê zwekslowaæ ten
tok rozmowy i zapytaæ szanownego pana senatora
sprawozdawcê o sprawy dotycz¹ce samej szko³y.
Powiedzia³ pan, ¿e jest dziewiêæ kierunków, o ile
siê nie mylê, na których w tej chwili jest prawo do-
ktoryzowania. Ale przywo³a³ pan liczbê niedoo-
kreœlon¹.

Chcia³bym zapytaæ: czy wiemy, na ilu kierun-
kach mo¿na nadawaæ tytu³ doktora habilitowane-
go? Chcia³bym te¿ zapytaæ o stan zwi¹zany z tym,
co jest najistotniejsze w szkole wy¿szej, czyli cho-
dzi o liczbê profesorów tytularnych, pracowników
naukowych. Prosi³bym wiêc o to, by zechcia³ pan
przedstawiæ profil szko³y w³aœnie od tej strony.
Dziêkujê bardzo.

Senator Adam Massalski:

Panie Marsza³ku, dziêkujê uprzejmie.
Panie Senatorze, chcia³abym poinformowaæ, ¿e

dziewiêæ kierunków, których dotycz¹ uprawnie-
nia do nadawania stopnia doktora, to: biologia,
historia, geografia, jêzykoznawstwo, literaturo-
znawstwo, matematyka, nauki o polityce, peda-
gogika, sztuki plastyczne w zakresie malarstwa.
Jeœli chodzi o stopieñ doktora habilitowanego, to
jest ich cztery: historia, jêzykoznawstwo, literatu-
roznawstwo, biologia.

Je¿eli chodzi o strukturê uczelni, to spieszê
pana senatora poinformowaæ, i¿ uczelnia ta po-
siada w swojej strukturze nastêpuj¹ce jedno-
stki organizacyjne… Przepraszam, gdzieœ tutaj
mia³em ich wykaz, przepraszam najmocniej.
Ju¿ mówiê… Aha, przepraszam. Jest kilka wy-
dzia³ów… Przepraszam najmocniej, chyba nie
wzi¹³em tej notatki ze sob¹. Uczelnia kszta³ci
w ponad dwudziestu kierunkach studiów… Po-
zostawi³em tam, zdaje siê, jeszcze jeden doku-
ment.

(Senator Czes³aw Ryszka: Mogê donieœæ.)
Nie, nie, dziêkujê bardzo, ten okres ju¿ min¹³,

Panie Senatorze – prawda? – i to bezpowrotnie,
miejmy nadziejê.

S¹ to te w³aœnie kierunki, o których mówimy,
czyli kszta³c¹ce nauczycieli dla szkó³ liceal-
nychoraz dla szkó³ podstawowych i gimnazjal-
nych.

(SenatorJadwigaRotnicka:Akadraprofesorska?)
Aha, kadra profesorska to ponad dwustu kil-

kunastu profesorów tytularnych i doktorów habi-
litowanych.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Pan senator Krajczy.

Senator Norbert Krajczy:
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Ja chcia³bym coœ tu powiedzieæ, mianowicie to,

¿e taka dyskusja pojawia siê zawsze, ilekroæ przy-
jmujemy w formie ustawy takie stanowisko.
I myœlê, ¿e do tej dyskusji zg³aszaj¹ siê ci¹gle te
same osoby.

Chcia³bym pana sprawozdawcê zapytaæ o jed-
n¹ rzecz: czy s¹ tu jakieœ kryteria? Bo w poprzed-
niej dyskusji by³ jeden w¹tek zasadniczy, ¿e my
jako Senat nie mo¿emy odmówiæ, nie mo¿emy
zmieniæ… Oczywiœcie mo¿emy tego nie przeg³oso-
waæ. Ale czy my przyjêliœmy jakieœ kryteria, które
by wskazywa³y, i¿ wed³ug tych kryteriów mo¿e byæ
albo „tak”, albo „nie”?

(Senator Adam Massalski: Mogê, Panie Mar-
sza³ku?)
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Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Proszê bardzo.

Senator Adam Massalski:
Ja chcia³bym odpowiedzieæ panu senatorowi.

Jest to pytanie, które mi znacznie u³atwia wypo-
wiedzenie swojego zdania w tej kwestii, ¿e ustawa
z lipca 2005 r. jest w tej materii niezbyt szczêœli-
wie zredagowana, bowiem, jak widzimy, brakuje
tu wielu pojêæ wyjaœnionych chocia¿by w art. 2…
Myœlê, ¿e jeszcze mo¿na by tu przytoczyæ art. 5 tej
ustawy, gdzie jest napisane, i¿ akademia… Wie-
my, ¿e uczelnia mo¿e byæ przekszta³cona w aka-
demiê, je¿eli ma dwa prawa doktoryzowania –
i kropka. I nie ma tu mowy o przymiotnikach, pro-
szê pañstwa. Tak jest napisane w ustawie. Nie ma
w wypadku akademii przymiotników. Ja myœlê,
¿e nic by siê nie sta³o, proszê pañstwa, gdyby uw-
zglêdniæ te¿ artyku³ tej ustawy, mówi¹cy, i¿ uczel-
nie s¹ autonomiczne… To jest kolejny punkt
ustawy, art. 4 ust. 1, mówi on, ¿e uczelnie s¹ au-
tonomiczne we wszystkich obszarach dzia³ania
na zasadach okreœlonych w ustawie.

Proszê pañstwa, ja myœlê, ¿e skoro uczelnia
spe³nia szeœæ wymagañ co do praw doktoryzowa-
nia, to zostawmy senatom tych uczelni prawo do
okreœlenia, jaka ta uczelnia naprawdê jest. Prze-
cie¿ my nie jesteœmy tutaj od os¹dzania tego, czy
uczelnia krakowska, która od piêædziesiêciu lat
kszta³ci nauczycieli i jest znana nie tylko w Polsce,
ale i na ca³ym œwiecie, jako uczelnia pedagogicz-
na… No a my tu nagle zmieniamy tej uczelni, jako
dobrzy wujkowie, nazwê na „Uniwersytet Huma-
nistyczno-Przyrodniczy”? Proszê pañstwa, myœlê,
¿e to jest g³ówny, koronny argument w tej dysku-
sji – tak ¿e dziêkujê panu senatorowi za zadanie
tego pytania – no ale oczywiœcie podstaw¹ jest tu
ustawa.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Pan senator Misio³ek. Proszê bardzo.

Senator Andrzej Misio³ek:
Panie Senatorze, ja wrócê jednak do tego,

o czym mówi³em, to znaczy, do mojego pytania.
Jestem œwiadomy tego, ¿e stopnie naukowe na-
daje siê w okreœlonej dyscyplinie, ale mnie chodzi-
³o o praktykê. Ja naprawdê rozumiem, ¿e stopieñ
nadaje siê w okreœlonej dyscyplinie, ale przecie¿
uczelnia mo¿e promowaæ g³ównie, przede wszyst-
kim na przyk³ad w zakresie dydaktyki danej dy-
scypliny. A jeœli tak jest, jeœli taki jest profil prac
naukowych, prac doktorskich czy habilitacyj-
nych prowadzonych na tej uczelni, to wtedy nie

ma powodu, dla którego miano by nie uwzglêdniæ
w nazwie okreœlenia „pedagogiczny”. W tym kon-
tekœcie nale¿y rozumieæ moj¹ wypowiedŸ.

I chcia³bym uzyskaæ odpowiedŸ, czy rzeczywi-
œcie na uczelni s¹ nadawane stopnie z dziedzin
czysto teoretycznych, czy te¿ dydaktyk tych dy-
scyplin naukowych. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Bardzo proszê.

Senator Adam Massalski:
Proszê pañstwa, chcia³bym pañstwu przypom-

nieæ, bo ju¿ wspomnia³em o tym, ¿e na dwieœcie
osiemdziesi¹t prac doktorskich, które by³y ostat-
nio bronione w Akademii Pedagogicznej w Krako-
wie, przesz³o osiemdziesi¹t czy te¿ blisko sto –
a wiêc 1/3 – to prace z dydaktyk poszczególnych
przedmiotów lub z pedagogiki. Czyli spe³niany
jest ten wymóg. I ju¿ wspomina³em pañstwu
o tym, ¿e zak³ady dydaktyki poszczególnych
przedmiotów – czyli na przyk³ad zak³ad nauczania
geografii, zak³ad nauczania historii, zak³ad nau-
czania jêzyka polskiego itd., itd. – w poszczegól-
nych instytutach czy katedrach s¹ obsadzone
przez wysoko kwalifikowan¹ kadrê, profesorów
i doktorów habilitowanych.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Pani senator Rotnicka. Proszê bardzo.

Senator Jadwiga Rotnicka:

Panie Marsza³ku! Panie Senatorze! Szanowni
Pañstwo! Ja przys³uchujê siê tej dyskusji z pew-
nym niepokojem, poniewa¿ choæ odnoszê siê
z ogromnym szacunkiem do Akademii Pedagogi-
cznej w Krakowie – bowiem znane s¹ publikacje
profesury stamt¹d siê wywodz¹cej – to w zasadzie
nie przystaje to do naszej dzisiejszej dyskusji,
gdy¿ jakby na zapleczu tego, o czym mówimy, jes-
teœmy w³aœciwie zmuszani do obejœcia istniej¹ce-
go obecnie prawa. I ja siê z tym nie zgadzam. Pra-
wid³owa droga postêpowania powinna byæ taka:
je¿eli pan senator sprawozdawca uwa¿a, ¿e jest
wyk³adnia albo nie ma wyk³adni, albo zapis
ustawy daje pole do popisu interpretacyjnego, to
najpierw powinna byæ nowela tej ustawy czy te¿
jej zmiana, a potem powrót do nadawania nazw
odpowiednim uczelniom czy do zmiany takich
nazw. Taki jest prawid³owy tok. I w³aœciwie do te-
go siê sprowadza ca³a sprawa w naszej dyskusji.
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Ja tylko jedno powiem. Mianowicie w samym
uzasadnieniu wniosku mamy pokazane dyscypli-
ny, w obrêbie których Akademia Pedagogiczna
nadaje stopnie naukowe doktora: doktor nauk
humanistycznych w dyscyplinie: historia; doktor
nauk humanistycznych w dyscyplinie: jêzyko-
znawstwo; doktor nauk humanistycznych w dy-
scyplinie: literaturoznawstwo; doktor nauk hu-
manistycznych w dyscyplinie: nauki o polityce –
czyli s¹ to cztery tytu³y doktora nauk humanisty-
cznych – i potem: doktor sztuk plastycznych w dy-
scyplinie: sztuki piêkne; doktor nauk matematy-
cznych w dyscyplinie: matematyka; doktor nauk
biologicznych w dyscyplinie: biologia; doktor na-
uk o Ziemi w dyscyplinie: geografia. Czyli cztery
kierunki, cztery profile nauk humanistycznych
tutaj wyliczono. W samym wniosku by³a propozy-
cja innej nazwy, któr¹ to Sejm zmieni³. I proszê
zrozumieæ, ¿e te obawy w mojej opinii s¹ uzasa-
dnione. Ale w tej dyskusji nie ma niechêci ani, po-
wiedzmy, jakiegoœ innego podtekstu oprócz tego,
¿e chodzi nam o przestrzeganie zapisu prawnego.
Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Jeszcze dostrzeg³em, ¿e zg³asza siê pan senator

Bergier – proszê bardzo – a potem senator Skoru-
pa. Proszê bardzo.

(Senator Józef Bergier: Panie Marsza³ku…)
(Senator Adam Massalski: Czy ja móg³bym pani

senator odpowiedzieæ?)
Proszê bardzo.

Senator Adam Massalski
Przepraszam najmocniej pana senatora, ale

chcia³bym odpowiedzieæ pani senator.
Je¿eli mo¿na, Pani Profesor, Pani Senator, to ja

chcia³bym powiedzieæ, ¿e oczywiœcie pani senator
ma w pe³ni racjê, ¿e powinniœmy przestrzegaæ
prawa, ale wówczas, kiedy to prawo bardzo precy-
zyjnie i dobrze okreœla sytuacjê prawn¹, która jest
przedmiotem tej ustawy. Je¿eli zaœ ustawa ma pe-
wnego rodzaju luki lub s¹ ró¿nice interpretacyj-
ne, to w tym momencie mo¿emy powiedzieæ, ¿e
mo¿emy siê przychyliæ do pewnej interpretacji,
niekoniecznie akurat takiej, jak¹ reprezentuj¹ tu
niektóre osoby – przy czym ja bardzo serdecznie
dziêkujê za tê dyskusjê, bo pozwala nam ona
zwróciæ uwagê na pewne niedoskona³oœci prawa
w naszym kraju – osoby absolutnie niemaj¹ce
w podtekœcie, tak jak pani profesor, pani senator
powiedzia³a, niechêci do Akademii Pedagogicznej
w Krakowie. Dodam te¿ dla jasnoœci, ¿e ja nie jes-
tem profesorem Akademii Pedagogicznej i nigdy

nie studiowa³em na tej uczelni. Chcia³bym powie-
dzieæ, proszê pañstwa, tak: skoro prawo stwarza
nam tak¹ mo¿liwoœæ interpretowania… A racje hi-
storyczne, tak jak mówiê, s¹, bo jest piêædziesiê-
cioletni dorobek w tym zakresie. Tak wiêc skoro
prawo nie okreœla, co to jest profil naukowy, co to
jest profil uczelni… Bo gdyby to by³o, to by³oby to
wyt³umaczone w art. 2, o którym tutaj wspomina-
³em, a tam jest kilkadziesi¹t punktów, w których
jest mowa o tym, co oznaczaj¹ dane pojêcia
i wœród nich nie ma pojêcia profilu. Ja patrzy³em
na to ju¿ przed dyskusj¹ w ramach komisji, ¿eby
mieæ pewnoœæ, i¿ nie ³amiemy prawa. Dziêkujê,
Panie Marsza³ku. I dziêkujê te¿ pani senator za
ten g³os.

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

Senator Józef Bergier:
Panie Marsza³ku! Panie Senatorze! Chcia³bym

zapytaæ: czy prawd¹ jest, ¿e podczas g³osowania
w senackiej Komisji Nauki, Edukacji i Sportu pan
przewodnicz¹cy naszej komisji nie g³osowa³ za
zmian¹ nazwy na „Uniwersytet Pedagogiczny”?
I czy przypuszcza pan, dlaczego nie g³osowa³ za t¹
zmian¹ nazwy na „Uniwersytet Pedagogiczny”?
Dziêkujê uprzejmie.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Proszê bardzo.

Senator Adam Massalski:
Dziêkujê bardzo.
Proszê pañstwa, ja przedstawi³em pañstwu wy-

niki g³osowania, mówi³em, ¿e 6 osób g³osowa³o za,
2 osoby wstrzyma³y siê od g³osu. Ale ja nie jestem
panem senatorem profesorem Kazimierzem Wia-
trem, tylko nazywam siê Adam Massalski i nie mo-
gê odpowiedzieæ na to pytanie, dlaczego pan sena-
tor Kazimierz Wiatr wstrzyma³ siê od g³osowania.

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

Senator Tadeusz Skorupa:
Panie Marsza³ku! Panie Senatorze! Otó¿ auto-

nomia uczelni to pewna œwiêtoœæ i by³oby niezrê-
cznie, gdyby Senat próbowa³ ingerowaæ w jej
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uchwa³y. Ja tu dla przyk³adu podam, ¿e je¿eliby
profesor Wiatr czy ktoœ o takim nazwisku wy-
st¹pi³ o zmianê tego nazwiska, to by³aby to jego
sprawa, ale je¿eliby ktoœ na si³ê usi³owa³ go nazy-
waæ Wicherek, Zefirek, Tajfun czy Halniak, to
myœlê, ¿e nie by³by on zadowolony. (Weso³oœæ na
sali)

(G³os z sali: Ustawa siê tym nie zajmuje.)
Mam pytanie, Panie Senatorze. Czy prawd¹

jest, ¿e g³osowanie w Sejmie by³o prawie jedno-
myœlne? Czy móg³by pan podaæ ten wynik? Tam
jakoœ nie by³o obaw i niepokojów, nikt siê nie mar-
twi³, ¿e jest to sprzeczne z ustaw¹.

(Rozmowy na sali)
(G³os z sali: Nie ma tylu profesorów…)
(Weso³oœæ na sali)
(Senator Adam Massalski: Dziêkujê bardzo.

Czy mogê odpowiedzieæ, Panie Marsza³ku?)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Proszê bardzo.

Senator Adam Massalski:

Dziêkujê uprzejmie.
Panie Senatorze, pomijam pierwsz¹ czêœæ pana

wypowiedzi, a chcia³bym siê ustosunkowaæ do
drugiej…

(Rozmowy na sali)
…dotycz¹cej zmiany nazwisk, proszê pañstwa.

Znam kilka dobrych dowcipów na ten temat…
(Rozmowy na sali)
…ale opowiem je pañstwu w kuluarach.
Myœlê, ¿e ma pan stuprocentow¹ racjê. Kiedy

w 1933 r. mia³a siê ukazaæ ustawa Jêdrzejewicza
o szkolnictwie wy¿szym, zmieniaj¹ca – w rok po
ustawie o szkolnictwie – system funkcjonowania
szkó³ wy¿szych, profesorowie kilku uczelni pol-
skich napisali ksi¹¿kê „W obronie wolnoœci szkó³
akademickich”. Jest to piêkna ksi¹¿ka, polecam
j¹ pañstwu jako lekturê, bo redagowa³ j¹ pan pro-
fesor Estreicher, twórca ustawy z 1921 r. o szkol-
nictwie wy¿szym, znakomity prawnik, zamordo-
wany przez hitlerowców w obozie koncentracyj-
nym, honorowy obywatel Norymbergi, Berlina,
który w 1939 r. zwróci³ wszystkie odznaczenia
niemieckie. Ale to taka dygresja, przepraszam za
ten wtrêt.

Myœlê, proszê pañstwa, ¿e ta autonomia rze-
czywiœcie jest czymœ niezwykle cennym. Ja ju¿
wspomnia³em, ¿e czu³bym siê skrêpowany, jako
cz³onek tej korporacji, narzucaj¹c moim kole-
gom to, do czego oni odnosz¹ siê z niechêci¹ dla-
tego, ¿e przekreœla to piêædziesi¹t lat ich dzia³al-

noœci. Jeszcze raz wracam do tej historii, proszê
pañstwa. Piêædziesi¹t lat dzia³alnoœci Wy¿szej
Szko³y Pedagogicznej, kszta³cenia w zakresie
pedagogiki, dziesi¹tki, setki doktorów – bo
w ci¹gu tych lat to s¹ ju¿ setki doktorów – wy-
kszta³conych w dziedzinie pedagogiki lub nauk
pokrewnych, to znaczy w³aœnie dydaktyk po-
szczególnych przedmiotów. Móg³bym wymie-
niaæ nazwiska niektórych wybitnych przedsta-
wicieli dydaktyk tych przedmiotów, ale nie
chcê…

(G³os z sali: Nikt tego nie kwestionowa³.)
…Wysokiej Izby tym zajmowaæ.
Proszê pañstwa, dlatego, kiedy bêdziemy po-

chylaæ siê nad ustaw¹ – Prawo o szkolnictwie wy-
¿szym, pierwszy wniosek, jaki zg³oszê w postêpo-
waniu legislacyjnym, bêdzie dotyczy³ tego, ¿eby
po szeœciu uprawnieniach do nadawania
stopnia… O ile to bêdzie szeœæ, bo mo¿na powie-
dzieæ, ¿e to trochê tak, jak w totolotku, proszê
pañstwa: dwa, szeœæ, dwanaœcie, a dlaczego nie
na przyk³ad trzy, osiem, piêtnaœcie? Te liczby pe-
wnie wynikaj¹ z jakichœ przemyœleñ, ale nawet
dla czytelnika zajmuj¹cego siê tym…

(Senator Józef Bergier: Chyba parlament…)
S³ucham?
(Senator Józef Bergier: Chyba parlament to

przyj¹³.)
Tak, tak, tylko ¿e ja siê nie zastanawiam,

kto to przyjmowa³, Panie Senatorze, tylko siê
zastanawiam, dlaczego takie liczby, dlaczego
akurat szeœæ, a nie piêæ. Przecie¿ piêæ jest po-
³ow¹ dziesiêciu, a my mamy system dziesi¹t-
kowy…

(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski: No,
ale szeœæ jest po³ow¹ dwunastu…)

(Weso³oœæ na sali)
No tak, no tak… Ale jest dziesiêæ przykazañ,

a prawo…
(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski: Ale

dwunastu aposto³ów…)
Tak. Tak ¿e mo¿emy tutaj… Pan mecenas, pan

senator od razu powie o prawie tablic, ile ich by³o
w Rzymie itd., itd.

Proszê pañstwa, trzeba ustaliæ jakieœ wielko-
œci… Je¿eli pañstwo pozwol¹, to chcia³bym jesz-
cze na zakoñczenie mojego wyst¹pienia – mam
nadziejê, ¿e na zakoñczenie, chyba ¿e pojawi¹ siê
jeszcze jakieœ pytania i bêdê musia³ odpowiadaæ –
wypowiedzieæ takie zdanie: poœwiêciliœmy temu
zagadnieniu ju¿ czterdzieœci piêæ minut…

(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski:
Wiêcej.)

…a problemom zwi¹zanym na przyk³ad
z wa¿nymi sprawami ekonomicznymi i innymi
poœwiêcamy znacznie mniej czasu. Myœlê, ¿e
w tym wypadku kierujemy siê – w ka¿dym razie
ja osobiœcie tym siê kierujê – tak¿e transparen-
tnoœci¹ nazwy uczelni w stosunku do jej cha-
rakteru.
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Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Pan senator Knosala, a potem jeszcze pan se-

nator Skorupa.
(Senator Tadeusz Skorupa: Ja myœlê…)
(Senator Ryszard Knosala: Dziêkujê, Panie

Marsza³ku…)
Nie, mo¿e najpierw pan senator, a potem…

Senator Tadeusz Skorupa:
Nie, ja bym chcia³, ¿eby tê liczbê senator poda³.

Ilu pos³ów g³osowa³o w Sejmie?

Senator Adam Massalski:
Aha, w Sejmie g³osowa³a za tym zdecydowana

wiêkszoœæ, zdaje siê, ¿e od g³osu wstrzyma³y siê 2
czy 3 osoby, czy mo¿e 1…

(G³os z sali: 412 osób za.)
412 osób za, to mamy najlepszy dowód na to, ile

to by³o, bo ja dok³adnej liczby…
Dziêkujê, Panie Senatorze, za podpowiedŸ.

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

Senator Ryszard Knosala:
Panie Marsza³ku! Szanowni Pañstwo!
Tak¿e jestem cz³onkiem tej komisji, akurat g³o-

sowa³em za, aczkolwiek te¿ mia³em pewne w¹tpli-
woœci interpretacyjne. Ale problem jest nieco
szerszy, bo w zakresie nauk pedagogicznych s¹ je-
dynie dwa uprawnienia, a zatem ¿aden polski
uniwersytet nie móg³by siê nazywaæ uniwersyte-
tem pedagogicznym. Ta nazwa musia³aby znik-
n¹æ z powierzchni naszej ziemi.

Nied³ugo bêdziemy dyskutowali nad innym, je-
szcze gorszym problemem. Jeœli jakaœ akademia
wychowania fizycznego bêdzie siê chcia³a prze-
kszta³ciæ w uniwersytet wychowania fizycznego,
to bêdziemy musieli ten uniwersytet nazwaæ uni-
wersytetem humanistyczno-przyrodniczym, bo
takie ma uprawnienia.

Zgodnie z t¹ ustaw¹ akademie, które jeszcze s¹
przed nami, bêd¹ chcia³y siê nazywaæ stosownie
do tego, co uprawiaj¹ zawodowo, a w œwietle prze-
pisów do wszystkich nale¿a³oby stosowaæ jedn¹
nazwê – na ogó³ jest to uniwersytet humanistycz-
ny, bardzo czêsto humanistyczno-przyrodniczy.

Mamy Akademiê Pedagogiczn¹ w…
(G³os z sali: W Krakowie.)
…w Krakowie i ona mia³aby siê nazywaæ uni-

wersytetem humanistyczno-przyrodniczym, a we
Wroc³awiu mamy uniwersytet przyrodniczy. Wiêc
jeœli moje dziecko bêdzie chcia³o iœæ siê kszta³ciæ,

to nie bêdzie wiedzia³o, czy ma iœæ do Krakowa,
czy do Wroc³awia…

(Rozmowy na sali)
…a chce byæ rolnikiem, podkreœlam.
(Weso³oœæ na sali)
…chce byæ rolnikiem.
(G³os z sali: Tak, tak.)
Widzimy wiêc, jaki…
(G³os z sali: Do kolegi Góreckiego do Olsztyna.)
…my zaczynamy wprowadzaæ chaos pojêciowy.
Otó¿ ja, g³osuj¹c œwiadomie za, kierowa³em siê

zdrowym rozs¹dkiem.
(Rozmowy na sali)
Kiedyœ pracowa³em, wyk³ada³em na Uniwersyte-

cie Technicznym w DreŸnie. Ten uniwersytet by³
par excellence uniwersytetem technicznym. Dosz³o
do tego, ¿e do tego uniwersytetu do³¹czono akade-
miê medyczn¹, a nawet Verkehrshochschule, tak¹
uczelniê infrastruktury. Poniewa¿ marka Uniwer-
sytetu Technicznego w DreŸnie jest na œwiecie po-
wszechnie znana, jego senat zachowa³ nazwê, auto-
nomicznie zachowa³ nazwê, mimo ¿e ma collegium
medicum i mimo ¿e ma pewn¹ czêœæ dotycz¹c¹ in-
frastruktury. Czyli wracamy tutaj trochê i do auto-
nomii senatu, i do zdrowego rozs¹dku, i do tego,
o czym myœmy tu… Chocia¿ pan sprawozdawca
mówi³ o tych piêædziesiêciu latach, o marce. No, nie
mo¿emy wprowadzaæ chaosu. Dziêkujê bardzo.

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

Senator Czes³aw Ryszka:
Tutaj pad³o pytanie dotycz¹ce ró¿nych specja-

lizacji na wydziale humanistycznym, doktora-
tów… Ja chcê tylko powiedzieæ, ¿e jest to mo¿e na-
wet pewien relikt z PRL. Kiedy walczono z Katolic-
kim Uniwersytetem Lubelskim, to pozosta³y psy-
chologia, socjologia, ale doktoraty by³y na wydzia-
le filozoficznym. Czyli by³ doktor nauk filozofii
chrzeœcijañskiej, specjalizacja psychologia.

(Rozmowy na sali)
No, takie absurdy s¹, byæ mo¿e w Akademii Pe-

dagogicznej ten wydzia³, ¿e tak powiem, grupowa³
wszystkie te nauki i doktoryzowano siê tylko na
wydziale nauk humanistycznych. Ale posiada on
uprawnienia w tych specjalizacjach, to jest jak
najbardziej oczywiste.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
(Senator Adam Massalski: Czy mo¿na, Panie

Marsza³ku?)
Proszê bardzo.
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Senator Adam Massalski:

Chcia³bym przypomnieæ, ¿e do czasu likwidacji
wydzia³ów filozoficznych na uniwersytetach, a te
wydzia³y funkcjonowa³y do 1949 r., wszyscy przy-
szli nauczyciele mieli stopieñ magistra filozofii lub
doktora filozofii, tylko siê mówi³o: w zakresie geo-
grafii, w zakresie biologii itd., itd. Tak wiêc pewne
tradycje uniwersyteckie wprowadzaj¹, proszê pañ-
stwa, tak¿e element dezinformacji w tym zakresie,
bowiem zmieniaj¹cy siê jêzyk, zmieniaj¹ce siê cza-
sy powoduj¹ naruszenie tradycyjnych zwyczajów
panuj¹cych w uniwersytetach, które maj¹ swoje
korzenie œredniowieczne, jak pañstwo wiecie. Wte-
dy by³y cztery klasyczne wydzia³y: wydzia³ teologi-
czny, wydzia³ prawa i wydzia³ medycyny oraz wy-
dzia³ filozoficzny, który by³ najni¿szym wydzia³em,
a wszystkie by³y u³o¿one hierarchicznie.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
(Senator Adam Massalski: Dziêkujê bardzo.)
Projekt zosta³ przedstawiony przez rz¹d, by³

wniesiony przez rz¹d, wobec tego poproszê pani¹
minister Gra¿ynê Prawelsk¹-Skrzypek o przed-
stawienie tej ustawy.

Senator Zbigniew Romaszewski:
Nim jednak pani j¹ przedstawi, chcia³bym od

razu na wstêpie – proszê bardzo, Pani Minister –
zwróciæ uwagê na jedn¹ sprawê.

Powiedzia³bym, ¿e nadawanie nazw i ³¹czenie
uczelni to ulubiony temat debaty Senatu i nie wy-
daje mi siê, ¿eby to by³o zupe³nie zdrowe. To raczej
wskazuje na powa¿ne niedoci¹gniêcia samej
ustawy, która wymaga³aby chyba g³êbszego zajê-
cia siê t¹ spraw¹. Bo my ju¿ któryœ raz tracimy na
to sporo czasu, niedawno Szczecinem siê zajmo-
waliœmy…

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki
i Szkolnictwa Wy¿szego Gra¿yna Prawelska-
-Skrzypek: Tak.)

Proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego
Gra¿yna Prawelska-Skrzypek:
Ju¿ nastêpna ustawa idzie.
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Chcia³abym wyraziæ przekonanie, ¿e ju¿ nieba-

wem bêdziemy chcieli zaj¹æ pañstwa uwagê tak¿e
innymi ustawami, ale rzeczywiœcie w tej chwili
jest jeszcze kolejna ustawa tego typu.

Stanowisko rz¹du, który nie stanowi prawa,
jest jasne, bo przedstawiliœmy projekt ustawy. Nie

ma najmniejszych w¹tpliwoœci, ¿e Akademia Pe-
dagogiczna w Krakowie spe³nia warunki, ¿eby
zmieniæ nazwê na uniwersytet przymiotnikowy,
je¿eli taka jest wola senatu i spo³ecznoœci akade-
mickiej. Ustawa w kilkakrotnie ju¿ tutaj przywo-
³ywanym artykule wi¹¿e w – naszym przekonaniu
– profil i przymiotnik… ten profil jest opisywany
poprzez uprawnienia. Dlatego, jak pañstwo wie-
dz¹, w naszym projekcie ustawy proponowaliœmy
zmianê nazwy uczelni na Uniwersytet Humani-
styczno-Przyrodniczy imienia Komisji Edukacji
Narodowej w Krakowie.

Oczywiœcie poddaliœmy ten projekt konsulta-
cjom. Wszystkie organizacje, instytucje, które siê
na ten temat wypowiedzia³y, pozytywnie zaopi-
niowa³y ten projekt, zarówno wewn¹trzuczelnia-
ne, jak i œrodowiskowe. Kiedy procedowaliœmy
nad t¹ ustaw¹, przygotowywaliœmy tê ustawê, na-
p³ynê³y do nas jednak informacje o tym, ¿e œrodo-
wisko nie jest tak zupe³nie jednoznacznie przeko-
nane do tego, ¿e to jest dobry pomys³, i w zwi¹zku
z tym wykonaliœmy du¿o dodatkowej pracy, ¿eby
siê zorientowaæ, na czym polega problem.

Ju¿ na posiedzeniu komisji podawa³am wyniki
g³osowania w senacie uczelni w sprawie tej pier-
wszej nazwy. I te wyniki by³y znamienne, ponie-
wa¿ przy g³osowaniu nad zmian¹ nazwy na uni-
wersytet nie by³o g³osów przeciw, ale ju¿ przy g³o-
sowaniu w sprawie przymiotnika, przy zmianie
nazwy na uniwersytet humanistyczno-przyrodni-
czy, 11 osób by³o przeciwnych, 25 by³o za. By³a
podstawa do tego, ¿eby ten proces kontynuowaæ,
niemniej tu by³o widaæ, ¿e jest coœ niepokoj¹cego.

Po wyborach, które mia³y miejsce w drugim se-
mestrze ubieg³ego roku akademickiego, nowo wy-
brany rektor skontaktowa³ siê z nami i stwierdzi³,
¿e jednak bardzo by chcieli, ¿eby ta nazwa by³a in-
na. My wys³uchaliœmy tego, ale poprosi³am te¿
o jakieœ dokumenty, które mog³yby to uzasa-
dniaæ. Przede wszystkim dosta³am wykaz wszyst-
kich obronionych doktoratów z ostatnich kilku
lat i rzeczywiœcie jest tak, ¿e na dwieœcie osiem-
dziesi¹t cztery doktoraty chyba osiemdziesi¹t je-
den jest z pedagogiki, kilkanaœcie z dydaktyk
przedmiotowych, czyli faktycznie ponad 1/3 do-
ktoratów mieœci siê, ¿e tak powiem, w tym przy-
miotniku „pedagogiczny”. Dostarczono nam tak-
¿e uchwa³ê Senatu Akademii Pedagogicznej
w Krakowie z 22 wrzeœnia 2008 r., uchwa³ê nr 1,
dotycz¹c¹ zmiany nazwy uczelni. Wynik g³osowa-
nia jest jednoznaczny, to znaczy wszyscy cz³onko-
wie senatu wypowiedzieli siê za przymiotnikiem
„pedagogiczny”.

Ale ja, tak czy inaczej, znaj¹c tê uczelniê
i w pe³ni rozumiej¹c, ¿e ona ma rzeczywiœcie tak¹
to¿samoœæ pedagogiczn¹, mogê siê kierowaæ tylko
tymi zapisami, które nas obowi¹zuj¹. W œwietle
zapisów ustawy, art. 3 ust. 3, jest wyraŸne
zwi¹zanie przymiotnika z profilem uprawnieñ.
Czy to jest szczêœliwe, czy nieszczêœliwe? Pañstwo
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ju¿ tu bardzo du¿o na ten temat powiedzieli. Ja
nie chcê siê w tej kwestii wypowiadaæ. Na pewno
zajmiemy siê tym problemem. Teraz pracujemy
nad tym, przygotowuj¹c siê do przedstawienia
Wysokiej Izbie projektu za³o¿eñ do zmiany ustawy
– Prawo o szkolnictwie wy¿szym. Ale aktualny
stan prawny jest taki, ¿e stanowisko rz¹du zosta-
³o przedstawione w ustawie. Pos³owie zdecydowa-
li tak, jak zdecydowali. Ja mogê tylko podtrzymaæ
stanowisko rz¹du, a tak¿e powiedzieæ o tych ró¿-
nych naszych analizach. Mogê te¿ odpowiedzieæ
na pytania pañstwa odnoœnie do charakteru czy
te¿ rodzaju uprawnieñ doktorskich, habilitacyj-
nych. S¹ cztery uprawnienia. Ale…

Tak ¿e o tym, ¿e wszystkie warunki do nadania
nazwy uniwersytetu przymiotnikowego s¹
spe³nione, nie dyskutujmy. Jest kwestia tego przy-
miotnika, który rzeczywiœcie w takiej formie – jeœli
ju¿ odejœæ od formalnej strony – s³abo siê wi¹¿e
z doœæ klarown¹ to¿samoœci¹ tej uczelni. Ale
w œwietle zapisu, który jest w tej chwili, my nie mo-
¿emy innej propozycji z³o¿yæ. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Czy s¹ jakieœ pytania do pani minister? Nie wi-

dzê zg³oszeñ…
Pan senator Szewiñski. Proszê bardzo.

Senator Andrzej Szewiñski:

Panie Marsza³ku! Pani Minister! Wysoka Izbo!
Chcia³bym siê dowiedzieæ, czy koszty wynikaj¹ce
ze zmiany nazwy s¹ w 100% pokrywane przez
uczelniê.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego
Gra¿yna Prawelska-Skrzypek:

Tak, uczelnia tak zadeklarowa³a.
(Senator Andrzej Szewiñski: Dziêkujê.)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Czy s¹ jeszcze jakieœ pytania?
Mo¿e pan profesor Œliwa, rektor, chcia³by za-

braæ g³os?
Proszê bardzo, bardzo proszê.

Rektor
Akademii Pedagogicznej
im. Komisji Edukacji Narodowej
w Krakowie
Micha³ Œliwa:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
To jest dla mnie wielkie szczêœcie, Wysoki Se-

nacie, to jest szczêœliwy dzieñ dla mnie, dla spo³e-
cznoœci, dla uczelni. Tak ¿e piêknie dziêkujê, Pa-
nie Senatorze, dziêkujê, Panie Marsza³ku.

Proszê pañstwa, tyle piêknych s³ów powiedzia-
no, tyle pozytywnych s³ów powiedziano. Jak od-
mówiæ Akademii Pedagogicznej, spo³ecznoœci
nauczycielskiej w Krakowie nazwy „Uniwersytet
Pedagogiczny”? Ja ju¿ ostatnio mówi³em w se-
nackiej komisji, a przedtem w sejmowej Komisji
Edukacji, Nauki i M³odzie¿y: jeœli nie odmawia-
my rolnikom uniwersytetu rolniczego… Bo to do-
brze, ¿e w Krakowie mamy uniwersytet rolniczy,
a nie, tak jak we Wroc³awiu, uniwersytet przyro-
dniczy. O, tu pan profesor zwraca³ na to uwagê.
Nasze dziecko pójdzie do Wroc³awia. Kto wie, ¿e
tam na uniwersytecie przyrodniczym jest zoote-
chnika? Kto wie? Jest uniwersytet przyrodniczy.
Tak samo mo¿e pójœæ do Krakowa na uniwersytet
humanistyczno-przyrodniczy. Dobrze uczyniliœ-
my, ¿e w Krakowie w³aœnie ufundowaliœmy uni-
wersytet ekonomiczny. A wiêc ekonomiœci, fi-
nansiœci, ksiêgowi maj¹ uniwersytet w Krako-
wie. A nauczyciele maj¹ nie mieæ prawa do uni-
wersytetu? Co, jesteœmy gorsz¹ grup¹ zawodo-
w¹? Pó³milionowa grupa zawodowa. Jesteœmy
gorsz¹ kategori¹?

Ja nieco zdenerwowa³em pos³ów z sejmowej
komisji, kiedy zapyta³em: a gdzie zasada równo-
œci, Panowie Pos³owie? No gdzie zasada równoœci?
Jak my widzimy sprawy nauczycielskie? Ta nau-
czycielka, ten belfer, prawda, s¹ na uboczu. Nie
walczymy o siebie, nie walczymy o tê spo³ecznoœæ,
bo jeœli chodzi o mnie, to wystarczy ju¿ to, co zro-
bi³em. Ale chodzi o godne miejsce dla nauczycieli.
Niech¿e ten nauczyciel polski ma swoj¹ uczelniê,
niech bêdzie dumny ze swojego uniwersytetu.
Funkcjonujemy ju¿ od 1946 roku i ani nie chcemy
byæ drugim Uniwersytetem Jagielloñskim, ani
drug¹ Akademi¹ Górniczo-Hutnicz¹, ani drug¹
politechnik¹, tylko normaln¹, pedagogiczn¹, na-
uczycielsk¹, belfersk¹ uczelni¹ w dobrym stylu.
I czy¿ Wysoki Senat odmówi nam tego? (Oklaski)

Wysoki Senacie, Panie Marsza³ku, ja mówi³em,
¿e mo¿e my do niektórych spraw nazbyt formal-
no–dogmatycznie podchodzimy. Ale pada³y tutaj
ju¿ s³owa o zdrowym rozs¹dku. Bo ustawodawca
nie mo¿e wszystkiego przewidzieæ, jest to rzecz
zrozumia³a. Przecie¿ nie szyje ustawy na miarê
Akademii Pedagogicznej w Krakowie. No czy móg³
to przewidzieæ? Czy¿ my znowu pope³nimy zbro-
dniê w majestacie prawa, jak ufundujemy ten
Uniwersytet Pedagogiczny imienia Komisji Edu-
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kacji Narodowej? Panie Marsza³ku, no po co to?
No jak¿e tak? (Weso³oœæ na sali)

Tak ¿e bardzo bym prosi³ i pragnê siê piêknie po-
k³oniæ w imieniu spo³ecznoœci akademickiej…
Wczoraj akurat mieliœmy inauguracjê – my ju¿ od
lat mamy inauguracje w Dzieñ Nauczyciela – i na
tej inauguracji w czasie kazania w koœciele misjo-
narzy, nasz opiekun duchowy, prezentowa³ nasz
uniwersytet pedagogiczny. Mówi³: pracowaæ to on
na pewno bêdzie, bo jak ju¿ w koœciele o tym mó-
wi¹, to na pewno bêdzie. Ja na to: nie by³bym taki
pewny, bo – mówiê – niektórzy koledzy profesoro-
wie, zdaje siê, mog¹ nie us³yszeæ g³osu kap³ana
z Krakowa i mo¿e tak po prostu nie byæ.

Kochani, najmocniej przepraszam, ale jak by³a
tumowao tychdoktoratach, topowiem, ¿eautenty-
cznie 1/3 z tych prawie trzystu doktoratów to do-
ktoraty z metodyki, z dydaktyki. I my promujemy
tych doktorów nie tylko dla siebie – przede wszyst-
kim to s¹ doktoraty nauczycielskie, to nauczyciele
robili doktoraty z dydaktyki – przecie¿ robimy te do-
ktoratydla innychuniwersytetów i innychuczelni.

Pragnê jeszcze pañstwu przypomnieæ, ¿e kie-
dyœ Uniwersytet Rzeszowski by³ nasz¹ fili¹. W³a-
œciwie nie chcê tutaj panu rektorowi, profesorowi
Massalskiemu przypominaæ, ale przygoda ze
szko³¹ wy¿sz¹, a dzisiaj uniwersytetem w Kiel-
cach, te¿ mia³a swój pocz¹tek w Krakowie.
Chcia³bym te¿ pañstwu senatorom, panom profe-
sorom, przypomnieæ, ¿e na tych dwadzieœcia parê
starych uniwersytetów w Polsce, tych jeszcze
sprzed wejœcia w ¿ycie ustawy z 2005 r., dziesiêæ
to dawne szko³y pedagogiczne, pocz¹wszy od Ka-
towic, poprzez Opole, Zielon¹ Górê, Szczecin,
Gdañsk. O, Panie Profesorze, Gdañsk to jest daw-
na Wy¿sza Szko³a Pedagogiczna i Wy¿sza Szko³a
Ekonomiczna. A¿ po Olsztyn, Bydgoszcz, Kielce,
Rzeszów itd. Czyli te szko³y pedagogiczne nie by³y
szko³ami marnymi, skoro wyros³o z nich dziesiêæ
uniwersytetów.

I myœlê, Panie Marsza³ku, i myœlê, proszê Wy-
sokiego Senatu, ¿e Akademia Pedagogiczna jako
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie nie przy-
niesie wstydu. Ja po prostu deklarujê, ¿e wstydu
nie przyniesie i ¿e oka¿emy wielk¹ wdziêcznoœæ.
I ja teraz wyrazy wdziêcznoœci panu marsza³kowi
i Wysokiemu Senatowi przekazujê. Dziêkujê ser-
decznie. (Oklaski)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Dyskusjê zainicjuje pan senator Bergier. Czte-

ry osoby siê zapisa³y do dyskusji.
Proszê bardzo.
(Senator Czes³aw Ryszka: Tylko nie rób uni-

wersytetu ze swojej uczelni.)

Senator Józef Bergier:

Panie Marsza³ku! Szanowni Pañstwo! Kole¿an-
ki i Koledzy Senatorowie!

Mo¿na w parlamencie mówiæ weso³o i za tê we-
so³oœæ panu rektorowi dziêkujê, bo rozbawi³ pan
tak¿e i mnie. Ale mo¿na, a przede wszystkim trze-
ba mówiæ powa¿nie i zgodnie z planem. Przepra-
szam, ¿e bêdê wypowiada³ te s³owa, spogl¹daj¹c
g³ównie na pana rektora, ale najpierw powiem, ¿e
przychylam siê do wyst¹pienia pana marsza³ka
i do innych g³osów.

Pani Minister, dobrze, ¿e pani mówi o potrzebie
szybkiej zmiany w zakresie zmieniania nazw
uczelni, ¿eby parlament siê tym nie zajmowa³. Bo
je¿eli bêdzie siê tym zajmowa³ parlament, to bê-
dzie g³osowa³ niezgodnie z prawem i niesprawiedli-
wie. Taka jest si³a parlamentu, parlament mo¿e
zag³osowaæ niezale¿nie od tego, jakie bêd¹ argu-
menty, i niezale¿nie od tego, ¿e nie bêdzie prze-
strzegane prawo. Powstaje tylko pytanie, jak my
jako parlamentarzyœci mamy siê zachowaæ, co ma-
my powiedzieæ w ró¿nych kwestiach, kiedy mamy
przestrzegaæ prawa. I mówiê to dlatego, zabieraj¹c
g³os ju¿ po raz drugi czy trzeci, ¿e jestem nauczy-
cielem akademickim i chcia³bym odpowiedzieæ ko-
legom z innych uczelni na pytanie, czy przestrze-
gamy prawa, czy nie przestrzegamy prawa.

Proszê pañstwa, gdyby jedna z uczelni zwróci³a
siê tylko z jednym uprawnieniem do doktoryzo-
wania i gdybyœmy uznali, ¿e ma dorobek history-
czny – na co zwraca³ uwagê pan sprawozdawca
podczas prac komisji i dzisiaj – to tak¿e byœmy to
przeg³osowali. Ale chcê pañstwu powiedzieæ, ¿e
nawet gdyby uczelnia nie mia³a ¿adnego upra-
wnienia, to w myœl obecnego prawa tak¿e byœmy
to przeg³osowali.

Ktoœ móg³by powiedzieæ, ¿e to przecie¿ szeœæ-
dziesi¹t lat dorobku. Ale ktoœ inny móg³by wstaæ
i powiedzieæ: ale to jest nowa uczelnia, ma tylko
jeden rok, wiêc dajmy jej szansê, bo ona jest ele-
mentem prorozwojowym w danej miejscowoœci.
Ja ¿artobliwie powiem, a mo¿e i nie ¿artobliwie, ¿e
w trakcie tych pytañ i odpowiedzi mia³em telefon
z ma³ej miejscowoœci i wójt mnie wypytywa³: Pa-
nie Senatorze, mo¿e ja jeszcze zd¹¿ê za³o¿yæ
uczelniê, która by od razu by³a uniwersytetem, po
co ma byæ na pocz¹tek pañstwow¹ wy¿sz¹ szko³¹
zawodow¹? Bo na poziomie uczelni pañstwowych
taka jest najni¿sza jednostka organizacyjna.

Proszê pañstwa, nies³ychanie trudno siê tu wy-
powiadaæ, kiedy siê mówi o swojej bran¿y. I wiem,
¿e przez wielu moich przyjació³ to, o czym mówiê,
bêdzie Ÿle przyjête, powiedz¹, ¿e oto Józef Bergier
by³ przeciwnikiem uniwersytetu.

Ja informujê pana rektora i nas wszystkich,
powiedzia³em to zreszt¹ w pierwszym zdaniu, ¿e
my jesteœmy za uniwersytetem, za takim uniwer-
sytetem, którego pañstwo sobie ¿yczyli, za takim
uniwersytetem, który pozytywnie zaopiniowa³y
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wszystkie inne jednostki, ³¹cznie z Rad¹ G³ówn¹
Szkolnictwa Wy¿szego. Ale nagle pañstwu siê za-
marzy³o, ¿e lepiej by³oby siê nazywaæ uniwersyte-
tem, i teraz pañstwo ¿¹dacie od nas tylko tak nie-
wiele: ¿ebyœmy spe³nili pañstwa ¿yczenie, nie wy-
pe³niaj¹c prawa, gdy¿ nie posiadacie pañstwo up-
rawnieñ… No ja bêdê Ÿle siê z tym czu³. Ale jestem
przekonany, Panie Rektorze, ¿e wbrew tej ¿artob-
liwoœci, je¿eli to przeg³osujemy, pan tak¿e bêdzie
siê z tym Ÿle czu³ i czêœæ pana œrodowiska równie¿,
bo nie uszanowaliœmy prawa. Zachêcam… Cieszê
siê, ¿e ta uczelnia jest tak znacz¹ca i kiedy mówi-
cie pañstwo, przedstawiaj¹c argumentacjê, ¿e to
pañstwu zama¿e nazwê humanistyczno-przyro-
dnicz¹, to zostañcie przy akademii pedagogicznej.
My wszyscy zgodnie na sali mówimy: trzeba zmie-
niæ szybko ustawê, i wtedy to siê odbêdzie z posza-
nowan iem prawa . A ja bêdê p ie rwszym
cz³owiekiem, który pobiegnie, ¿eby nowemu uni-
wersytetowi pedagogicznemu pogratulowaæ.

I na koniec jeszcze jedno zdanie. Proszê pañ-
stwa, ³ami¹c to prawo, otworzymy puszkê Pando-
ry. I o tym mówi³ ju¿ tu pan senator Knosala. Bo
teraz ka¿da uczelnia wyst¹pi o uniwersyteckoœæ
przymiotnikow¹ i bêdzie nawo³ywa³a, mo¿e nie
tak piêknie jak pan rektor, ale bêdzie zabiega³a
o nadanie miana uniwersytetu. I jak wówczas siê
zachowamy? Przypuszczam, ¿e nadal konsek-
wentnie bêdziemy ³amali prawo, bo wówczas fak-
tycznie bêdziemy w trudnej sytuacji.

Z ca³¹ sympati¹ dla nauczycieli akademickich,
dla Krakowa – ja w pierwszym zdaniu na spotka-
niu klubu powiedzia³em: kocham Kraków – za-
chêcam, ¿ebyœmy podjêli dobr¹ wywa¿on¹ de-
cyzjê. Dziêkujê uprzejmie za mo¿liwoœæ wy-
st¹pienia.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Pan senator Bisztyga.

Senator Stanis³aw Bisztyga:
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Ja z wielk¹ radoœci¹ pozwolê sobie jako zale-

dwie doktor, a nie profesor, w ogóle nie zgodziæ siê
z moimi kolegami profesorami. Nie podzielam ich
lêków i niepokojów i nie zgadzam siê z tym, ¿e ka¿-
da uczelnia bêdzie wystêpowa³a o nadanie nazwy
„uniwersytet” i ¿e za ka¿dym razem bêdziemy
mieli stres z tym zwi¹zany, poniewa¿ nie ka¿da
uczelnia ma piêæ wydzia³ów, nie ka¿da uczelnia
ma dwustu profesorów, nie ka¿da uczelnia ma
szeœædziesi¹t lat, nie ka¿da uczelnia ma dziewiê-
ciuset pracowników i nie ka¿da uczelnia ma dzie-
wiêæ uprawnieñ do doktoryzowania. To jest odpo-

wiedŸ na pytanie, czy ka¿dej uczelni powinniœmy
nadaæ tytu³ uniwersytecki.

Ja nie podzielam tego pogl¹du, ¿e ³amiemy pra-
wo. Skoro senator Bergier mówi, ¿e ustawa jest
z³a, to po co póŸniej mamy siê sami zachêcaæ do
przestrzegania z³ej ustawy? Podzielam pogl¹d, ¿e
ona jest niedoskona³a. W zwi¹zku z tym wcale nie
uwa¿am, ¿e j¹ ³amiemy, mamy mo¿liwoœæ pewnej
interpretacji i uwzglêdniaj¹c wszystko to, o czym
ju¿ tu mówiliœmy, powinniœmy to wykorzystaæ, ab-
solutnie. Ja stawiam tak¹ hipotezê, ¿e wszystkie te
dziewiêæ kierunków z uprawnieniami do doktory-
zowania, które ma uczelnia, a przecie¿ ona dokto-
ryzuje nauczycieli, pedagogów, mieœci siê, i mo¿na
tego dowieœæ, w profilu pedagogicznym. By³em te¿,
proszê pañstwa, na inauguracji, o której mówi³
pan rektor Œliwa, i widzia³em oczekiwania tego œro-
dowiska, widzia³em oczekiwania nauczycieli. Tam
jeszcze jest dwadzieœcia tysiêcy studentów oprócz
kadry, o której powiedzia³em.

Zatem gor¹co zachêcam do tego, ¿eby zag³oso-
waæ za nazw¹ uniwersytet pedagogiczny, ponie-
wa¿ ona konsumuje wszystkie inne nazwy. By³o
tu wiele momentów i wyst¹pieñ, które to uzasa-
dnia³y, ja ju¿ siê nad tym tematem nie bêdê roz-
wodzi³. Absolutnie nie jestem za tym, ¿ebyœmy ³a-
mali prawo, jestem za tym, ¿ebyœmy je przestrze-
gali. Ale jestem równie¿ za tym, ¿e jeœli jest mo¿li-
woœæ interpretacji i wyjœcia naprzeciw spo³ecz-
nym oczekiwaniom, ¿ebyœmy to zrobili. Dziêkujê
bardzo. (Oklaski)

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

Senator Janusz Rachoñ:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Chcia³bym, po pierwsze, odpowiedzieæ panu

senatorowi Skorupie w kwestii nazw i tego, kto
ma prawo tych nazw u¿ywaæ. Intencja ustawo-
dawcy w zakresie ustawy – Prawo o szkolnictwie
wy¿szym by³a jednoznaczna. Poniewa¿ w Polsce
dzisiaj mamy co najmniej trzysta piêædziesi¹t
uczelni niepublicznych, pojawi³a siê bardzo istot-
na sprawa ochrony nazwy „uniwersytet”, bo te
trzysta piêædziesi¹t uczelni ju¿ by siê pewnie na-
zywa³o uniwersytetami.

W zwi¹zku z tym ustawa reguluje sprawê je-
dnoznacznie i w art. 3 mówi, która uczelnia mo¿e
u¿ywaæ w nazwie wyrazu „uniwersytet”. Dalej,
ustawa okreœla, która uczelnia mo¿e u¿ywaæ na-
zwy „uniwersytet techniczny”, która – uniwersy-
tet przymiotnikowy, bo mog¹ byæ najró¿niejsze
przymiotniki, która mo¿e u¿ywaæ nazwy „polite-
chnika”, która z kolei „akademia”. Wszystko po to,
by by³y jasno okreœlone kryteria.
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Je¿eli chodzi o ¿ycie szkolnictwa wy¿szego, to
s¹ dwie zasadnicze ustawy – prawo o szkolnictwie
wy¿szym i ustawa o stopniach naukowych i tytule
naukowym – które reguluj¹ ewidentnie dyscypli-
ny do promowania prac doktorskich, habilitacyj-
nych itd.

Druga kwestia, na któr¹ chcia³bym zwróciæ
pañstwa uwagê. Nie ma obowi¹zku zmiany nazwy
uczelni. Politechnika Gdañska absolutnie kwalifi-
kuje siê do otrzymania nazwy „uniwersytet techni-
czny”, ale nie zamierza zmieniaæ dotychczasowej,
nadal pozostaje Politechnik¹ Gdañsk¹, poniewa¿
jest to nazwa historyczna. Nie mówi¹c ju¿ o tym –
tu zwracam siê do pana rektora Œliwy – ¿e w mo-
mencie, gdy przyjdzie do oceny parametrycznej je-
dnostek naukowych, w przysz³ym roku nie znaj-
dzie pan ¿adnej publikacji pod has³em Uniwersy-
tet Pedagogiczny w Krakowie w systemie informa-
tycznym, w bazie danych, bo wszystkie poprzednie
publikacje by³y z afiliacj¹ Akademii Pedagogicznej
w Krakowie. I bêdziecie pañstwo z tym mieli na-
prawdê du¿e problemy, ale to ju¿ wasz wybór.

Trzecia sprawa, na któr¹ chcia³bym bardzo
mocno zwróciæ uwagê. Naszym podstawowym
obowi¹zkiem jest poprawna legislacja. W tym
wzglêdzie nie podzielam pogl¹du senatora spra-
wozdawcy, poniewa¿ w moim pojêciu ustawa je-
dnoznacznie stanowi, co znaczy profil, poniewa¿
punkt wczeœniej, akapit wczeœniej jest mowa
o uniwersytecie technicznym. Pisze siê tam wy-
raŸnie, ¿e uniwersytet techniczny to taka uczel-
nia, która posiada uprawnienia do nadawania
stopnia naukowego doktora co najmniej w dwu-
nastu dyscyplinach, w tym co najmniej osiem up-
rawnieñ w zakresie nauk technicznych. To jest
ten profil. Poniewa¿ tu s¹ uniwersytety przymiot-
nikowe, w zwi¹zku z tym trudno by³oby wymie-
niaæ wszystkie te ewentualne przymiotniki, bo
mo¿e byæ uniwersytet przyrodniczy, humanisty-
czny itd., itd., okreœlono zakres uprawnieñ.

Tego zakresu uprawnieñ przypisanego nazwie
„uniwersytet pedagogiczny” ten uniwersytet pe-
dagogiczny absolutnie nie wype³nia. Co wiêcej,
nie mo¿e wype³niæ, poniewa¿ nie ma tylu upra-
wnieñ, czterech uprawnieñ w pedagogice. Dlatego
w œwietle dzisiejszego prawa nie mo¿e byæ uniwer-
sytetem pedagogicznym. Nie wiem, jest to pañ-
stwa sprawa, dlaczego koniecznie chcecie zmie-
niaæ nazwê.

Bardzo wysoko ceniê Akademiê Pedagogiczn¹
w Krakowie, zawsze mia³em bardzo wysokie zda-
nie o Akademii Pedagogicznej w Krakowie. To jest
historyczna nazwa uczelni z ogromnym, szeœæ-
dziesiêcioletnim dorobkiem. Je¿eli jednak dzisiaj
bardzo chcielibyœcie pañstwo zmieniæ nazwê na
uniwersytet pedagogiczny, nale¿a³oby najpierw
znowelizowaæ ustawê – Prawo o szkolnictwie wy¿-
szym, abyœmy byli zgodni. Podzielam absolutnie

opiniê jednego z moich przedmówców, bo za chwi-
lê faktycznie znajdzie siê nastêpna uczelnia, któ-
ra bêdzie mia³a tradycje itd., ale nie bêdzie mia³a
uprawnieñ i nie bêdzie spe³nia³a wymogów, bo to,
jak siê uczelnia chce nazywaæ, nie jest kwesti¹ tyl-
ko jej dobrej woli. Jeszcze raz powtarzam, w tym
g¹szczu najró¿niejszych instytucji kszta³c¹cych
na poziomie wy¿szym za chwilê ka¿da bêdzie uni-
wersytetem.

Reasumuj¹c, Panie Marsza³ku, chcia³bym z³o-
¿yæ wniosek legislacyjny, czyli poprawkê do usta-
wy, gdzie w art. 1 wyraz „pedagogiczny” zastêpuje
siê wyrazami „humanistyczno-przyrodniczy”.
Dziêkujê.

(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski: Dob-
rze, a co z tym przymiotnikowym, technologicz-
nym uniwersytetem w Szczecinie?)

Nie, taki mo¿e byæ.
(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski: Prze-

cie¿ to my to przyjêliœmy.)
Okej, bardzo dobrze, Panie Marsza³ku, odpo-

wiem na to pytanie. Je¿eli chodzi o uniwersytety
rolnicze, one maj¹ tyle uprawnieñ. Uniwersytet
ekonomiczny ma tyle uprawnieñ. Poniewa¿ usta-
wa o stopniach i tytule naukowym mówi wyraŸnie
o dyscyplinach i dziedzinach, w których mo¿na
uzyskaæ stopieñ doktora czy habilitacjê. W peda-
gogice faktycznie nie ma tylu dziedzin. W zwi¹zku
z powy¿szym w œwietle tej ustawy ¿aden uniwersy-
tet w Polsce nie mo¿e siê nazywaæ uniwersytet pe-
dagogiczny, poniewa¿ nie ma tylu uprawnieñ,
i kropka. Innymi s³owy wszystkie tamte uczelnie
spe³nia³y wymogi ustawowe, bo mia³y tyle upra-
wnieñ w danym profilu, w przypadku uniwersyte-
tu pedagogicznego natomiast trzeba by³oby zmie-
niæ ustawê – Prawo o szkolnictwie wy¿szym.
W moim przekonaniu, maj¹ pañstwo jedno wy-
jœcie, bo jako nauczyciele akademiccy powinniœmy
przede wszystkim byæ legalistami i dawaæ przy-
k³ad, ¿e je¿eli coœ jest niezgodne z liter¹ prawa, to
nie nale¿y robiæ ró¿nych ³amañców, nie nale¿y ³a-
maæ prawa, tylko je ewentualnie zmieniæ.

Innymi s³owy, Szanowni Pañstwo, ja na wa-
szym miejscu odczeka³bym do nowelizacji ustawy
o szkolnictwie wy¿szym i zachowa³ swoj¹ piêkn¹
historyczn¹ nazwê Akademii Pedagogicznej
w Krakowie, która ma ogromne tradycje i ogrom-
ny dorobek. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
(Senator Czes³aw Ryszka: Panie Marsza³ku, ja

nie wiem, czy ta poprawka jest jeszcze mo¿liwa.)
Dlaczego?
(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk: Do

komisji.)
(Senator Janusz Rachoñ: Tak, pójdzie do ko-

misji.)
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(Senator Czes³aw Ryszka: Ale to nie jest mo¿-
liwe.)

Dlaczego?
(Senator Stanis³aw Bisztyga: Jest mo¿liwoœæ

z³o¿enia poprawki.)
Proszê bardzo.
Pan senator Massalski.

Senator Adam Massalski:
Szanowni Pañstwo!
Przychylam siê do stanowiska pana profesora

Rachonia, ¿e powinniœmy byæ legalistami. Jestem
w pe³ni legalist¹. Je¿eli prawo jest tak precyzyjne,
¿e okreœla, ¿e na czerwonym œwietle nie przecho-
dzi siê przez ulicê, to ja nie przechodzê, nawet jak
jest to w nocy i nic nie jedzie, bo takie s¹ przepisy
prawa i one precyzyjnie mówi¹, ¿e na czerwonym
œwietle nie wolno przechodziæ.

Je¿eli jednak s¹ niedopowiedzenia, luki, to uwa-
¿am, ¿e trzeba je tak wykorzystywaæ, aby odbywa³o
siê to z korzyœci¹ dla spo³eczeñstwa. Dla spo³eczeñ-
stwa korzystnie jest wiedzieæ, ¿e uczelnia w Krako-
wie, która dotychczas nosi³a nazwê Akademia Pe-
dagogiczna w Krakowie, ma wiêcej ni¿ dwa upra-
wnienia do doktoryzowania i to okreœla ustawa.

(G³os z sali: Ale nie ma obowi¹zku, Panie Sena-
torze.)

Ale¿ oczywiœcie, nie mamy obowi¹zku. Mo¿emy
teraz powiedzieæ, ¿e ja mam podstawowe wy-
kszta³cenie. Prawda?

(G³os z sali: Nie ma obowi¹zku zmiany nazwy.)
Oczywiœcie, ale ja te¿ mogê nie u¿ywaæ tytu³u

profesora, bowiem skoñczy³em dobr¹ siedmiokla-
sow¹ szko³ê podstawow¹ u sióstr Nazaretanek
w Kielcach. Prawda? I to jest dobre wykszta³cenie.

(G³os z sali: Brawo!)
(Oklaski)
Proszê pañstwa, wszystko zale¿y od punktu wi-

dzenia. Chodzi nam o transparentnoœæ, o to, ¿eby
m³odzie¿, która chce iœæ na Uniwersytet Pedagogi-
czny w Krakowie, wiedzia³a, ¿e to jest uczelnia,
która ma powy¿ej szeœciu praw doktoryzowania,
ba, która zbli¿a siê do liczby dwunastu, i wtedy nie
bêdzie ju¿ ¿adnych problemów. To po co w takim
razie wprowadzaliœmy w tej ustawie uniwersytety
przymiotnikowe? Ustawa jest do zmiany, do uzu-
pe³nienia, trzeba siê nad ni¹ pochyliæ i tak dopre-
cyzowaæ poszczególne punkty, abyœmy mogli z niej
porz¹dnie korzystaæ, nie ³ami¹c prawa, tak jak te-
raz nie ³amiemy prawa, kiedy mo¿emy mówiæ
o Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie.

Bardzo bym prosi³, ¿eby nie podejrzewaæ nas o to,
¿e my bêdziemy g³osowaæ nad ka¿dym absurdalnym
wnioskiem, tak jak mówi³ pan senator Bergier, bo ja
naprawdê poczu³em siê trochê tak jak przyg³up, któ-
ry nawet jak nic nie bêdzie widzia³, to bêdzie mówi³
na bia³e czarne. Dziêkujê bardzo. (Oklaski)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Pan senator Banaœ, proszê bardzo.

Senator Grzegorz Banaœ:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Mój znakomity przedmówca, myœlê, ¿e mogê

powiedzieæ, mój mentor wielce szacowny w³aœci-
wie wiêkszoœæ spraw, które ja równie¿ chcia³em
poruszyæ, w sposób bardzo ekspresyjny i dobitny
Wysokiej Izbie przekaza³, tote¿ ja tylko bardzo
krótko chcia³bym siê skupiæ na, myœlê, te¿ nie-
zwykle istotnej sprawie.

Mianowicie oprócz legalizmu, oprócz strony
formalnej, jest te¿ coœ, co siê nazywa duchem pra-
wa i ten duch prawa musi siê opieraæ na zdrowym
rozs¹dku, tu siê przychylam do g³osu pana profe-
sora. Ów zdroworozs¹dkowy duch musi zwyciê-
¿yæ nad legalizmem, je¿eli mamy takie, a nie inne,
ró¿ne interpretacje. Jeœli chodzi o profil, to tak do
koñca nie wiadomo, jak on wygl¹da w odniesieniu
do tego typu uczelni. W odniesieniu do uczelni te-
chnicznych pan profesor w sposób precyzyjny wy-
egzemplifikowa³, co to znaczy profil techniczny,
ale w odniesieniu do tego typu uczelni, jak¹ jest
w tej chwili Akademia Pedagogiczna, ju¿ tej pew-
noœci nie mamy. Zatem pozostañmy w tym duchu
zdroworozs¹dkowym, bo i ten duch równie¿ sta-
nowieniu prawa siê przynale¿y, a nie tylko i wy-
³¹cznie czysta formalistyka. Gdyby tak by³o, byli-
byœmy tylko i wy³¹cznie bardzo suchymi kazui-
stami. Uprzejmie dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Pan senator Misio³ek, proszê bardzo.

Senator Andrzej Misio³ek:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Zastanawia³em siê nad tym problemem i rze-

czywiœcie jest to problem uczelni pedagogicznej,
problem uczelni pedagogicznej, który nale¿a³oby
rozstrzygn¹æ mo¿e nie poprzez dok³adn¹ koncen-
tracjê na profilu w zakresie nadawania stopni na-
ukowych, ale poprzez zastanowienie siê przez
chwilê nad pewnymi pojêciami, które w Polsce
maj¹ znacznie dwojakie, a mianowicie nad pojê-
ciami „pedagog” i „pedagogika”. Otó¿, proszê pañ-
stwa, pedagogika jest to nauka o wychowaniu.
W tej dyscyplinie naukowej nadawane s¹ stopnie
naukowe i w tej dyscyplinie nigdy nie bêdzie wiê-
cej ni¿ ten jeden stopieñ naukowy. To jest jedna
sprawa. Jeœli zaœ zastanowimy siê nad znacze-
niem s³owa „pedagog”, to jest ono w jêzyku pol-
skim dwojakie. Po pierwsze, pedagog to ktoœ, kto
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ukoñczy³ kierunek pedagogika. On wcale nie mu-
si byæ nauczycielem, mo¿e nie mieæ uprawnieñ
nauczycielskich, bo skoñczy³ na przyk³ad peda-
gogikê resocjalizacyjn¹ albo pedagogikê opiekuñ-
czo-wychowawcz¹ i nie ma uprawnieñ do naucza-
nia. Po drugie, pedagog to inaczej nauczyciel, czyli
ten, kto naucza. Nauczyciel naucza nie pedagogi-
ki, nauczyciel naucza przedmiotów, ró¿nych
przedmiotów.

Jeœli akademia pedagogiczna kszta³ci nauczy-
cieli, czyli kszta³ci pedagogów, to wydawa³oby siê
sensowne i rozs¹dne, aby pozwoliæ jej, jeœli chce,
zmieniæ tê nazwê na uniwersytet pedagogiczny,
poniewa¿ to wskazuje profil kszta³cenia tej uczel-
ni. To jest w³aœnie profil kszta³cenia. Ta uczelnia
kszta³ci nauczycieli, czyli pedagogów. Gdyby to
odnieœæ do definicji i do znaczenia tych s³ów, to
tak nale¿a³oby do tego podejœæ, w zakresie profilu
nie trzymaæ siê œciœle nadawania stopnia nauko-
wego, ale tego, kogo ta uczelnia kszta³ci. Ona
kszta³ci nauczycieli, poniewa¿ w uczelni tej, jak
mniemam, na ka¿dym kierunku studiów przez
ni¹ prowadzonych jest tak zwana specjalizacja
nauczycielska, która jest okreœlona zupe³nie od-
rêbnymi przepisami. A¿eby zostaæ nauczycielem,
trzeba mieæ zaliczenia z odpowiedniej liczby
przedmiotów, zaliczon¹ odpowiedni¹ liczbê go-
dzin nauki i je¿eli tego siê nie ma, to nie jest siê na-
uczycielem. Mo¿na skoñczyæ matematykê na uni-
wersytecie i nie byæ nauczycielem matematyki,
ale s¹dzê, ¿e jeœli koñczy siê matematykê w aka-
demii pedagogicznej, to jest siê nauczycielem ma-
tematyki, a nie matematykiem teoretykiem.

(G³os z sali: Zale¿y, jaki kierunek studiów…)
Jednak, przynajmniej tak podejrzewam, w wiê-

kszoœci s¹ tam kszta³ceni nauczyciele. Je¿eli bê-
dziemy patrzeæ na to w taki sposób, to uniwersy-
tet pedagogiczny jest nazw¹ w³aœciw¹, poniewa¿
ta uczelnia kszta³ci pedagogów, czyli nauczycieli.
Dziêkujê bardzo. (Oklaski)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Jeszcze pan senator Massalski ma prawo, ale

nie d³u¿ej ni¿ piêæ minut.
(G³os z sali: Zawsze jest krócej.)

Senator Adam Massalski:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Szanowna Izbo!
Ja chcia³bym odnieœæ siê tylko do tego, co budzi

zrozumia³e zaniepokojenie kolegów, którzy wypo-
wiadaj¹ siê przeciw podjêciu tej uchwa³y.
Chcia³bym zwróciæ uwagê na to, ¿e w nauce pra-
wa mówi siê o tym, ¿e prawo ma wyk³adniê, a ja

przypomnê tylko, ¿e jest wyk³adnia jêzykowa, ale
tak¿e wyk³adnia celowoœciowa i wyk³adnia fun-
kcjonalna, tak teoria prawoznawstwa to okreœla.
Tak jak widzimy, mo¿na dyskutowaæ na ten te-
mat, czy to prawo mo¿na interpretowaæ tak, czy
inaczej, dlatego to przywo³ujê. Równoczeœnie
chcia³bym bardzo przeprosiæ za to, ¿e mo¿e trochê
niezrêczne by³o ostatnie zdanie w moim poprzed-
nim wyst¹pieniu. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Proszê bardzo, pan senator Knosala.

Senator Ryszard Knosala:
Panie Marsza³ku, ja te¿ bardzo krótko.
Powiedzia³em, ¿e na posiedzeniu komisji g³oso-

wa³em za i nadal bêdê g³osowa³ za. Jest te¿ coœ ta-
kiego jak sumienie. Otó¿ ja uwa¿am, ¿e g³osuj¹c
w ten sposób, bêdê w ca³kowitej zgodzie z w³as-
nym sumieniem, nie mam cienia w¹tpliwoœci, ¿a-
dnych w¹tpliwoœci, ¿e ta nazwa, nazwa uniwersy-
tet pedagogiczny, mo¿e byæ tej uczelni przyznana.

Mówiliœmy tu o nauczycielach, o pedagogach,
o kierunkach nauczania. Otó¿ a¿eby absolwent
danego kierunku nauczania móg³ mieæ uprawnie-
nia nauczycielskie, musi w ramach swojej dydak-
tyki zaliczyæ pewne przedmioty, które nazywa siê
przedmiotami pedagogicznymi – z ca³¹ pewnoœci¹
na tych kierunkach s¹ przedmioty pedagogiczne –
a tak¿e odbyæ praktykê pedagogiczn¹ w szko³ach
i z ca³¹ pewnoœci¹ w wypadku szkó³ pedagogicz-
nych odbywanie praktyki pedagogicznej jest nie-
zwykle rygorystycznie przestrzegane,chcia³bym to
wyraŸnie zaznaczyæ, w odró¿nieniu od innych
uczelni. Praktyka pedagogiczna to te¿ jest pewien
dodatkowy element, który wyró¿nia uczelniê peda-
gogiczn¹ spoœród innych uczelni.

Wydaje siê, ¿e w ca³ej rozci¹g³oœci, w stu pro-
centach wszystko jest spe³nione, istniej¹ tylko
pewne interpretacyjne niejasnoœci zwi¹zane
z tym jednym s³owem „profil”, jeœli chodzi o ca³¹
resztê, to zgodnie z sumieniem mogê powiedzieæ,
¿e wszystko jest w porz¹dku. Dziêkujê bardzo.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Bardzo dziêkujê, Panie Senatorze.
Czy ktoœ jeszcze z pañstwa senatorów chcia³by

zabraæ g³os? Nie widzê chêtnych. Dziêkujê.
Szanowni Pañstwo, zamykam dyskusjê.
Czy przedstawiciel rz¹du chce ustosunkowaæ

siê do przedstawionych wniosków? Dzieñ dobry,
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witam serdecznie. Nie wiem, czy przedstawiciele
ministerstwa zostali ju¿ powitani.

Czy ktoœ z pañstwa chcia³by zabraæ g³os? Nie.
Dyskusja zosta³a zamkniêta.
Poniewa¿ zosta³y zg³oszone wnioski o charakte-

rze legislacyjnym, proszê Komisjê Nauki, Edukacji
i Sportu o ustosunkowanie siê do przedstawio-
nych wniosków i przygotowanie sprawozdania.

Informujê pañstwa senatorów, ¿e g³osowanie
w sprawie rozpatrywanej ustawy zostanie prze-
prowadzone, jak zawsze, pod koniec posiedzenia
Senatu.

Dziêkujê pañstwu bardzo.
Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu dwu-

nastego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
wsprawieustawyozmianieustawyoKarciePolaka.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 263,
a sprawozdanie komisji w druku nr 263A.

Proszê teraz pana senatora Piotra Zientarskie-
go, sprawozdawcê Komisji Spraw Emigracji
i £¹cznoœci z Polakami za Granic¹, o przedstawie-
nie sprawozdania komisji.

Senator Piotr Zientarski:
Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo!
Mam zaszczyt w imieniu Komisji Spraw Emi-

gracji i £¹cznoœci z Polakami za Granic¹ przedsta-
wiæ nowelê, drug¹ ju¿ nowelê ustawy o Karcie Po-
laka, któr¹ to ustaw¹ zajmowaliœmy siê w naszej
komisji. Od dawna siê tym interesujemy, nawet
na bie¿¹co monitorujemy, jak przebiega wydawa-
nie tych kart, jaka jest sytuacja w placówkach
dyplomatycznych. Miêdzy innymi na podstawie
prowadzonego monitoringu, obserwacji, jak to
wygl¹da w praktyce, pojawi³y siê pewne w¹tpliwo-
œci, st¹d te¿ nowelizacja tej ustawy, która ma
przynieœæ pewne, powiedzia³bym, u³atwienia.
Ustawa wprowadza trzy zasadnicze zmiany.

Pierwsza rozszerza kr¹g podmiotów upra-
wnionych do otrzymania Karty Polaka i mówi
o tym, ¿e Kartê Polaka przyznajemy osobie, która
wyka¿e, ¿e jest narodowoœci polskiej lub posia-
da³a obywatelstwo polskie. Zatem wystarczy wy-
kazaæ narodowoœæ lub posiadanie w przesz³oœci
obywatelstwa. Do tej pory chodzi³o o wykazanie,
co te¿ pozosta³o, ¿e jedno z rodziców, dziadków
albo pradziadków by³o narodowoœci polskiej, i to
komplikowa³o sprawê. W tej chwili poszerzamy
i u³atwiamy.

Druga kwestia to kwestia mo¿liwoœci przyzna-
nia Karty Polaka osobom posiadaj¹cym status
bezpañstwowca, bo tu chyba o tym zapomniano,
w tych pañstwach, które powsta³y w wyniku roz-
padu Zwi¹zku Radzieckiego i w których Polacy
mog¹ ubiegaæ siê o uzyskanie Karty Polaka, a s¹
to Armienia, Azerbejd¿an, Bia³oruœ, Estonia,
Gruzja, Kazachstan, Kirgizja, Litwa, £otwa,

Mo³dawia, Federacja Rosyjska, Tad¿ykistan, Tur-
kmenistan, Ukraina i Uzbeskistan.

Trzecia kwestia to jest kwestia praktyczna,
achodzi owprowadzenieokresuwa¿noœciKartyPo-
laka. Jest to okres dziesiêciu lat, tu pozostaje ta
sama zasada, ale wydaje siê j¹ na czas nieoznaczo-
ny, jeœli osoba, której karta zosta³a przyznana,
ukoñczy³aszeœædziesi¹tpiêæ lat. To jest zrozumia³e.

Tak to zrobi³ Sejm i my w komisji oczywiœcie te
zmiany zaakceptowaliœmy, ale zauwa¿yliœmy pewne
kwestie legislacyjne, braki legislacyjne, które posta-
nowiliœmy poprawiæ. Zg³osiliœmy dwie poprawki.

Mianowicie w jednym przepisie status bezpañ-
stwowca zosta³ zauwa¿ony, w innym nie, w zwi¹z-
ku z tym trzeba by³o zmieniæ art. 23.

Równie¿ w zwi¹zku z now¹ sytuacj¹ dotycz¹c¹
osób, którym przyznaje siê kartê na czas nieozna-
czony, trzeba by³o wprowadziæ poprawkê. Po pro-
stu nale¿a³o dopisaæ, ¿e na wniosek posiadacza
Karty Polaka, o której mowa w ust. 1 – chodzi
o osobê, która ukoñczy³a szeœædziesi¹t piêæ lat –
konsul w³aœciwy ze wzglêdu na miejsce zamiesz-
kania wnioskodawcy wydaje Kartê Polaka z ter-
minem wa¿noœci na czas nieoznaczony. Jest to
przepis, powiedzia³bym, czysto techniczny.

W imieniu komisji wnoszê o poparcie noweli
z tymi poprawkami, które zosta³y ju¿ przez komi-
sjê przyjête. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Bardzo dziêkujê, Panie Senatorze.
Proszê uprzejmie jeszcze zostaæ, bo mog¹ byæ

do pana pytania.
Czy pañstwo senatorowie maj¹ jakieœ pytania?

Dziêkujê bardzo.
Pan senator Krzysztof Kwiatkowski ma pytanie

do kolegi. Tak?
Proszê.

Senator Krzysztof Kwiatkowski:
Ja mam pytanie bardzo drobne, bo jêzykowe.
(Senator Piotr Zientarski: Tak?)
W art. 1 ust. 2 jest zapis „Republiki Mo³dowy”.

Dlaczego jest napisane „Republiki Mo³dowy”,
a nie „Mo³dawii”?

Senator Piotr Zientarski:
Ju¿ mówiê. Akurat by³em w Mo³dowie, tak, by-

³em, w zwi¹zku z tym znam historiê. Formaln¹ na-
zw¹ jest Republika Mo³dowy, to jest formalna na-
zwa, zaœ mieszkañcy to s¹ Mo³dawianie. Tak, tak
¿e to jest prawid³owe. Formalna nazwa to Repub-
lika Mo³dowy, zaœ mówi siê na przyk³ad o Pola-
kach zamieszka³ych w Mo³dawii, ale w Republice
Mo³dowy. (Oklaski)

(Senator Czes³aw Ryszka: Pani Marsza³ek, ja
wyjaœniê, dlaczego tak jest.)
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Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Dziêkujê bardzo.
(Senator Czes³aw Ryszka: Ja wiem, dlaczego

tak jest. Chodzi o to, ¿e…)
Szanowni Pañstwo, czy pañstwo senatorowie

maj¹ jeszcze pytania? Nie widzê chêtnych. Dziê-
kujê bardzo.

Szanowni Pañstwo, projekt ten zosta³ wniesio-
ny przez komisjê sejmow¹. Do prezentowania sta-
nowiska rz¹du w toku prac parlamentarnych zo-
sta³ upowa¿niony minister spraw zagranicznych.
Witam pana ministra Jana Borkowskiego i osoby
towarzysz¹ce.

Czy pan minister chce zabraæ g³os w sprawie tej
ustawy i przedstawiæ stanowisko rz¹du? Zapra-
szamy.

(Senator Czes³aw Ryszka: Ja mam pytanie do
pana ministra.)

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie
Spraw Zagranicznych
Jan Borkowski:
Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo!
Rz¹d popiera wszystkie poprawki, ³¹cznie z ty-

mi udoskonalaj¹cymi, precyzuj¹cymi.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dziêkujê bardzo.
Teraz jest czas na zadawanie pytañ, w zwi¹zku

z tym proszê bardzo.
Czy to bêdzie jedno, czy pañstwo maj¹ wiêcej py-

tañ? Jednak poproszê pana ministra, bo widzê, ¿e
do zadawania pytañ zg³asza siê i senator WoŸniak,
i senator Ryszka, który by³ pierwszy. W takim razie
dajmy czas panu ministrowi, aby tu podszed³.

Pytanie zadaje pan senator Czes³aw Ryszka.
Proszê uprzejmie.

Senator Czes³aw Ryszka:
Dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Panie Ministrze, mam takie pytanie. Kiedy Mi-

nisterstwo Spraw Zagranicznych bêdzie gotowe,
¿eby Kart¹ Polaka obj¹æ wszystkich Polaków czy
osoby polskiego pochodzenia z ca³ego œwiata? To
jest jedno pytanie.

Drugie pytanie. A¿eby otrzymaæ Kartê Polaka,
trzeba zadzwoniæ do konsulatu i umówiæ siê na
spotkanie z konsulem. Czy to nie jest jakiœ ab-
surd? Znamy kraje Zwi¹zku Sowieckiego, wiemy,
jakie tam s¹ ogromne odleg³oœci i jakie doskona³e
po³¹czenia telefoniczne, ¿eby dodzwoniæ siê do
konsulatu, trzeba byæ mo¿e tydzieñ wisieæ na ja-
kimœ telefonie. Czy nie da³oby siê równie¿ tego ja-
koœ usprawniæ?

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Proszê, Panie Ministrze.
PotempytaniezadapansenatorHenrykWoŸniak.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie
Spraw Zagranicznych
Jan Borkowski:
Pani Marsza³ek! Panie Senatorze! Wysoki Se-

nacie! Ta ustawa, jak ka¿da ustawa, wymaga cza-
su na wdro¿enie. To nie jest tak, ¿e Ministerstwo
Spraw Zagranicznych jest przygotowane do jej
pe³nej realizacji od chwili jej uchwalenia. To jest
proces maj¹cy obj¹æ osoby, których liczby do koñ-
ca nie znamy, poza tym jest to proces czasoch³on-
ny. Zatem nie sposób budowaæ tak¹ strukturê ad-
ministracyjn¹, która by mog³a odpowiadaæ na-
szym wyobra¿eniom o skali tego przedsiêwziêcia.
Myœlê, ¿e w chwili uchwalania tej ustawy rozumo-
wanie by³o takie, ¿e to jest proces rozpisany na la-
ta. Zadaniem i celem Ministerstwa Spraw Zagra-
nicznych jest zwiêkszanie mo¿liwoœci realizacyj-
nych w miarê posiadanego bud¿etu, w miarê po-
siadanych zasobów i lokalowych, i osobowych. To
jest proces, w sprawie którego podjêto dzia³ania
od pocz¹tku, od kiedy tylko ta ustawa zosta³a
uchwalona.

Jest to problem, przed którym staje tak¿e Wy-
soka Izba, mamy bowiem przed sob¹ debatê nad
bud¿etem. Jest pytanie, czy w tym bud¿ecie mo¿-
na zarezerwowaæ tak ogromne œrodki, jakie by³y-
by potrzebne do zrealizowania tego przedsiêwziê-
cia w krótkim czasie.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dziêkujê uprzejmie.
Bardzo proszê, Panie Senatorze…
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagra-

nicznych Jan Borkowski: Jeszcze drugie pytanie.)
Proszê bardzo. Przepraszam.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie
Spraw Zagranicznych
Jan Borkowski:
By³o jeszcze jedno pytanie. S¹dzê, ¿e to jest py-

tanie odnosz¹ce siê przede wszystkim do sytuacji
panuj¹cej w Republice Bia³orusi.

Jakaœ forma uzgadniania terminów sk³adania
wniosków o wydanie Karty Polaka musia³a byæ
przyjêta, przede wszystkim po to, by nie spowodo-
waæ sytuacji, w której osoby staraj¹ce siê o Kartê
Polaka stoj¹ w kolejkach na ulicy, gdy¿ nie mog¹
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przewidzieæ, w jakim czasie zostan¹ przyjête, i nie
wiedz¹, ¿e inni w tym samym czasie te¿ udaj¹ siê
do tego konsulatu. Zarówno w wymienianej tutaj
Republice Bia³orusi, jak i na Ukrainie postawie-
nie kandydatów do otrzymania Karty Polaka w te
kolejki na ulicy by³oby spiêtrzeniem kolejek, któ-
re ju¿ tam s¹, bo s¹ kolejki oczekuj¹cych na wizy.
Dwa procesy, wydawanie Karty Polaka i wejœcie
Polski do strefy Schengen, zwiêkszy³y ogromnie
napór na konsulaty. Uwa¿amy, ¿e ta forma nie
jest doskona³a, ale jest to taka forma, która ogra-
nicza sytuacje upokarzaj¹ce kandydatów do
otrzymania Karty Polaka. Jest kwesti¹ technicz-
n¹, na ile mo¿emy zwiêkszyæ swoje mo¿liwoœci, to
znaczy zwiêkszyæ liczbê osób odbieraj¹cych tele-
fony, liczbê ³¹czy telefonicznych. To wszystko wy-
maga inwestycji i wydatków z bud¿etu Minister-
stwa Spraw Zagranicznych. Traktujmy to jako sy-
tuacjê niekomfortow¹, ale i niedocelow¹, tylko ta-
k¹, która bêdzie zmieniana w miarê i mo¿liwoœci,
i nowych doœwiadczeñ.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Bardzo dziêkujê.
Panie Senatorze, za moment, pozwoli pan…

Senator Krystyna Bochenek:
Ja chcia³abym w formie pytania nawi¹zaæ do

wczorajszego posiedzenia komisji emigracji,
w którym uczestniczy³am. Pad³a tam liczba oko³o
jedenastu tysiêcy osób, tak poinformowa³ pan dy-
rektor, zg³oszonych do konsulatów. To jest ta licz-
ba. Dowiedzieliœmy siê, ¿e oko³o szeœciu tysiêcy
osób otrzyma³o ju¿ Kartê Polaka.

Czy uwa¿a pan, ¿e bêdzie wzrost liczby osób,
które chc¹ siê ubiegaæ o tê kartê? Jak pan przewi-
duje, jak rozwinie siê ta sprawa? Przecie¿ wszyscy
s¹dziliœmy, ¿e bêdzie znacznie wiêksze zaintere-
sowanie Kart¹ Polaka i ¿e bêdzie olbrzymi t³ok, ¿e
bêd¹ olbrzymie kolejki. Dziêki Bogu nie ma tych
kolejek, ale jak pan s¹dzi, jaka bêdzie tendencja?

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie
Spraw Zagranicznych
Jan Borkowski:
Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo! Jeœli chodzi o li-

czby, to rzeczywiœcie liczba z³o¿onych wniosków
o wydanie Karta Polaka przekroczy³a dotychczas
jedenaœcie tysiêcy. Chcia³bym przy tym powie-
dzieæ, ¿e nie by³oby celowe, byœmy w dalszej roz-
mowie wymieniali liczby dotycz¹ce poszczegól-
nych krajów, poniewa¿ to jest wykorzystywane.
S¹ bowiem stenogramy z tych posiedzeñ i liczby,

które tu padaj¹, s¹ przez niektóre kraje wykorzy-
stywane jako argument przeciwko dzia³aniom
polskiego rz¹du. Ostatnio mieliœmy tak¹ sytua-
cjê. Zwykle z tej debaty wybierane s¹ te najwiêk-
sze liczby, nawet niekoniecznie prawdziwe, po to,
¿eby powiedzieæ, ¿e to przekracza poziom, które-
go siê spodziewano itd.

Jeœli chodzi o tendencje, to powiem tak. Pier-
wsza sprawa to taka, ¿e ta nowelizacja, która to
rozszerza i upraszcza, bo chodzi miêdzy innymi
o osoby, które bêd¹ mog³y przedstawiaæ w³asne
dokumenty, spowoduje, ¿e mniej czasu poœwieci
siê na wyjaœnianie kwestii zwi¹zanych z osobami,
które, wydawa³oby siê, mog³yby ju¿ otrzymaæ kar-
tê, a w œwietle dotychczasowego stanu ustawowe-
go nie mog³o siê tak staæ. Nastêpna kwestia to na-
sze dzia³ania na rzecz zwiêkszenia liczby naszych
konsulów i stanu lokalowego naszych konsula-
tów. Podjêliœmy decyzjê – ona jest w fazie roboczej,
nie zosta³a jeszcze nag³oœniona – o powo³aniu
dwóch nowych konsulatów na Ukrainie. Odby³a
siê ju¿ misja techniczna, s¹ do tego przedsiêwziê-
cia za³o¿enia i w tej chwili zachodzi proces realiza-
cji tego zadania w ramach Ministerstwa Spraw
Zagranicznych. Tak ¿e bêd¹ dwa kolejne konsula-
ty. Od razu powiem, ¿e decyzja w tej sprawie doty-
czy miasta Winnica i miasta Iwano-Frankowsk,
czyli Stanis³awów. Wreszcie kolejna kwestia: do-
œwiadczenia konsulów. Po naszych naradach re-
gionalnych, podczas których konsulowie dzielili
siê doœwiadczeniami… Poniewa¿ ustawa nie
okreœla precyzyjnie procedury rozmowy odbywa-
nej przez konsula z kandydatem do otrzymania
Karty Polaka, czas rozmowy, który zale¿y tak¿e od
wieku rozmówców, od ich profilu, a tak¿e od kra-
jów, w których to siê odbywa, trwa od czterech do
dwudziestu piêciu minut. Takie by³y rozpiêtoœci.
W zwi¹zku z tym te narady, to dzielenie siê do-
œwiadczeniami, jak mo¿na maksymalnie upro-
œciæ rozmowê, jednoczeœnie nie uchybiaj¹c usta-
wie, pozwoli³y niektórym konsulom dostrzec pew-
ne mo¿liwoœci przyspieszenia tych spraw, zw³asz-
cza ¿e ustawa upowa¿nia w³aœnie konsula, a wiêc
nie przenosi odpowiedzialnoœci na nikogo innego,
pozostaje to w zakresie odpowiedzialnoœci konsu-
la. My mo¿emy w ramach mo¿liwoœci ustawowych
jedynie zalecaæ konsulom maksymalny wysi³ek
na rzecz skrócenia czasu rozmowy tak, ¿eby wte-
dy, gdy sytuacja jest ewidentna, nie by³a to tylko
formalna rozmowa, ale potwierdzenie faktów,
które s¹ doœæ oczywiste.

Nie wspomnia³em jeszcze o tym, ¿e od pewne-
go czasu, od 1 lipca, funkcjonuje dodatkowy pa-
wilon wizowy, pawilon przy konsulacie we Lwo-
wie, w którym s¹ nowe stanowiska przeznaczo-
ne do za³atwiania spraw zwi¹zanych z Kart¹ Po-
laka.

Ponadto zwiêkszyliœmy zatrudnienie i jeszcze
bêdziemy je zwiêkszali. Trwaj¹ca w ostatnim cza-
sie debata w sprawie naszych dzia³añ wobec Bia-
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³orusi mia³a doprowadziæ miêdzy innymi do tego,
chcieliœmy osi¹gn¹æ taki stan, byœmy mogli skie-
rowaæ tam dodatkowych konsulów w³aœnie do ob-
s³ugi spraw zwi¹zanych z Kart¹ Polaka. By³o to
niemo¿liwe ze wzglêdu na to, ¿e czêœæ kandydatów
na konsulów zajmuj¹cych siê Kart¹ Polaka nie
mog³a otrzymaæ wiz bia³oruskich.

(Wicemarsza³ek Krystyna Bochenek: Pytanie
o tendencje.)

O tendencje.
Wymieniona tutaj liczba jest oczywiœcie niesa-

tysfakcjonuj¹ca, bo gdy przyk³ada siê j¹ do liczby
potencjalnych kandydatów do otrzymania Karty
Polaka, to w pe³ni czuje siê niedosyt. To znaczy, ¿e
powinno nast¹piæ przyspieszenie. I ja myœlê, ¿e
kolejne nowelizacje – przepraszam, ¿e to sygnali-
zujê, nie czekaj¹c na ewentualne sygna³y od Wy-
sokiej Izby – powinny dawaæ mo¿liwoœæ przyspie-
szenia tego procesu, ¿eby daæ realn¹ perspektywê
kandydatom do otrzymania Karty Polaka.

Jest tutaj jeszcze jedna kwestia. Istotna jest
grupa osób ubiegaj¹cych siê o Kartê Polaka, która
jest w podesz³ym wieku, poniewa¿ jeœli weŸmiemy
pod uwagê, ¿e karta bêdzie wydawana przez kolej-
ne lata, to niektórzy mog¹ jej nie doczekaæ. Dlate-
go przyjêta zosta³a na pocz¹tku, od chwili wejœcia
w ¿ycie ustawy, zasada, ¿e musz¹ byæ preferencje
dla osób w podesz³ym wieku i konsulowie, w opar-
ciu o znajomoœæ terenu, próbowali takie osoby
umawiaæ, niezale¿nie od tego, czy te osoby zg³a-
sza³y siê w pierwszej kolejnoœci, czy nie.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Bardzo proszê, pan senator Henryk WoŸniak.

Senator Henryk WoŸniak:
Dziêkujê bardzo, Pani Marsza³ek.
Pan minister powiedzia³ wiele s³ów, które s¹

odpowiedzi¹ na pytania, które chcia³bym zadaæ,
ale mimo to… Pan minister powiedzia³, ¿e wdro¿e-
nie postanowieñ Karty Polaka to proces. To jest
oczywiste. Zastanawia nas, dlaczego jest tak nie-
wielkie zainteresowanie: jedenaœcie tysiêcy
wniosków. Czy w MSZ analizuje siê tê sytuacjê
i takie pytanie siê stawia? Czy powinniœmy wiêcej
zrobiæ na rzecz promocji Karty Polaka? Jak po-
winny wspó³dzia³aæ organizacje i placówki konsu-
larne, ¿eby te nasze oczekiwania siê spe³ni³y?

Chcia³bym tak¿e zapytaæ o stan placówek kon-
sularnych w krajach, które s¹ dawnymi republi-
kami sowieckimi. Czy tam s¹ wakaty na stano-
wiskach konsulów? Bo takie sygna³y by³y jeszcze
wiosn¹ tego roku. A plan rozbudowy placówek
konsularnych? Pan minister powiedzia³, ¿e Win-

nica i Iwano-Frankowsk, czyli Stanis³awów… Czy
tego, o czym wspomnia³ pan minister w koñcowej
czêœci wypowiedzi, czyli nowelizacji z inicjatywy
MSZ mo¿na spodziewaæ siê jeszcze w tym roku, bo
wiem, ¿e s¹ takie prace, czy ju¿ w roku nastêp-
nym? Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dziêkujê bardzo.
Za moment poproszê o pytanie pana senatora

Krzysztofa Kwiatkowskiego, a teraz odpowiedŸ
pana ministra.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie
Spraw Zagranicznych
Jan Borkowski:
Pani Marsza³ek! Panie i Panowie Senatorowie!

Zainteresowanie Kart¹ Polaka jest wiêksze ni¿
mo¿liwoœci przyjêcia wniosków i jej wydania. To
jest oczywiste, jeœli chodzi o liczby.

Jeœli chodzi o poszczególne kraje, to pierwsze
wnioski przyjmowane w oparciu o kryteria okreœ-
lone w ustawie spowodowa³y, ¿e czêœæ osób mu-
sia³a siê wstrzymaæ, jako ¿e problem jêzyka poja-
wi³ siê w ca³ej okaza³oœci. W wielu krajach, jak
pañstwo senatorowie wiecie, bardzo czêsto jest
tak, ¿e nawet szefowie organizacji polskich nie
mówi¹ w jêzyku polskim. St¹d bariera jêzykowa
okaza³a siê barier¹ powstrzymuj¹c¹ czêœæ osób od
sk³adania wniosków. Czêœæ osób po uzyskaniu
informacji od innych, ¿e to kryterium jest prze-
strzegane, zaniecha³a swoich starañ. W przeciw-
nym razie by³yby decyzje negatywne, a potem ca³a
procedura odwo³awcza.

Jeœli chodzi o sposób informowania, to infor-
macje udzielane przez nasze konsulaty i media,
które z Polski docieraj¹ do czêœci krajów objêtych
mo¿liwoœci¹ otrzymania Karty Polaka, a tak¿e
przez polsk¹ prasê w tych krajach, nie s¹ wystar-
czaj¹ce. Próby skorzystania z mediów krajów,
w których ta karta jest wydawana, nie s¹ efekty-
wne. Przede wszystkim dlatego, ¿e w prasie… Jeœ-
li weŸmiemy pod uwagê na przyk³ad media
ukraiñskie, to informacje od pocz¹tku by³y nie-
precyzyjne, sygnalizowa³y, ¿e Karta Polaka jest
raczej œrodkiem u³atwienia dostêpu do polskiego
rynku w ramach strefy Schengen. A wiêc na takie
media nie mo¿na liczyæ, bo one raczej nie s³u¿¹
upowszechnianiu prawdziwej informacji wœród
potencjalnych kandydatów do otrzymania Karty
Polaka.

W niektórych krajach mamy do czynienia
z bardzo œwiadom¹ polityk¹ odstraszania poten-
cjalnych kandydatów. Jak wiadomo, os³abienie
to¿samoœci, os³abienie polskoœci s³u¿y polityce
niektórych krajów, w d³u¿szym czasie mo¿e to byæ
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wyraŸnie widoczne. St¹d koniecznoœæ naszego
oddzia³ywania na tak¹ politykê tych krajów
i zwrócenia uwagi na respektowanie naszego pra-
wa do troski o Polaków. Wskutek zastraszenia,
które nie jest do koñca jawne… Jak wiemy z indy-
widualnych przypadków, to jest zastraszanie
w miejscu pracy, to jest uwarunkowanie pewnych
dzia³añ, obawa, ¿e siê utraci pracê, ¿e siê utraci
stanowisko. Miêdzy innymi na Bia³orusi s¹ takie
przypadki, zapewne liczne, choæ nie ma w tej
sprawie ¿adnej statystyki i nie jest to ³atwe do zba-
dania.

Bêdziemy zatem wzbudzaæ zainteresowanie na
miarê mo¿liwoœci przyjêcia tych wniosków. W tej
chwili jesteœmy w trakcie poprawiania odpowied-
nich dokumentów informacyjnych, czyli przygo-
towywania takich materia³ów, które bêd¹ uwzglê-
dnia³y te wszystkie doœwiadczenia. Trzeba te¿ do-
daæ, ¿e w niektórych krajach – ja nawet tym dys-
ponujê, ale akurat nie mam tego ze sob¹ – organi-
zacje polskie wyda³y w³asne informatory i s¹ one
dystrybuowane wœród Polaków po to, ¿eby zwiêk-
szyæ zainteresowanie kart¹. Ale tych obaw polity-
cznych bezpoœrednio usun¹æ nie mo¿emy. To ty-
le, jeœli chodzi o pierwsze pytanie pana senatora
WoŸniaka.

Jeœli chodzi o pytanie drugie, czy s¹ wakaty na
stanowiskach konsulów… Ka¿da osoba, która
wyje¿d¿a na stanowisko konsularne, ka¿dy pra-
cownik konsulatu przechodzi szkolenie, a nastê-
pnie zdaje egzamin. Trzeba powiedzieæ, ¿e przy tej
procedurze, przy obecnych p³acach, jakimi dys-
ponujemy, i przy wymaganiach, jakie s¹ w odnie-
sieniu do kandydata do pracy konsularnej, czêœæ
osób nie jest w stanie sprostaæ wymaganiom, to
znaczy, nie zdaje egzaminu w pierwszym termi-
nie. Spoœród trzydziestu jeden osób, które by³y
przygotowywane na dzieñ wejœcia w ¿ycie ustawy
o Karcie Polaka, niespe³na dwadzieœcia zda³o eg-
zamin w pierwszym terminie, a to znaczy, ¿e od-
sun¹³ siê termin wyjazdu pozosta³ych osób.
A wiêc nie wyjechali w chwili, kiedy byli ju¿ tam
po¿¹dani.

Ponadto, jak mówi³em, czêœci wakatów nie mo-
¿emy wype³niæ ze wzglêdu na brak wiz dla osób,
które zosta³y zg³oszone na dany wyjazd. Mam tu-
taj na myœli Republikê Bia³orusi. Dokonujemy
przesuniêæ, a tak¿e zatrudniamy w ramach prac
okresowych. Dokonujemy przesuniêæ z placówek,
na które jest mniejszy napór w celu otrzymania
Karty Polaka. Czêœæ osób z krajów by³ego Zwi¹zku
Radzieckiego, przygotowanych do wydawania
Karty Polaka, przejecha³a do innych krajów tego¿
obszaru. Tak ¿e te przesuniêcia s¹ uzgadniane
z szefami poszczególnych konsulatów i nie szko-
dz¹ one temu procesowi tam, gdzie nastêpuje za-
branie etatu czy przesuniêcie go do innej placów-
ki. Stale odbywa siê nabór na te stanowiska. Po-

nadto tam, gdzie jest to mo¿liwe, czêœæ pracowni-
ków konsularnych wykonuje prace, do których
wczeœniej nie byli przygotowani, zw³aszcza tam,
gdzie nie mo¿emy skierowaæ nowych konsulów ze
wzglêdu na to, ¿e ci, których rekomendowaliœmy
jako osoby do wydawania Karty Polaka, nie otrzy-
mali wiz.

Kiedy nast¹pi nowelizacja Karty Polaka? Od
pocz¹tku zak³adaliœmy, ¿e jeœli chodzi o sprawê
dalszych u³atwieñ, dalszych zmian w ustawie, to
poza tymi, które s¹ przedmiotem prac Wysokiej
Izby, potrzebna jest szersza refleksja nad tym, co
powinniœmy zrobiæ dla Polaków na obczyŸnie. Do
takiej debaty zachêcam tak¿e Wysoki Senat, po-
niewa¿ to, jak daleko mo¿emy w tej sprawie pójœæ,
to jest wybór polityczny.

Jeœli chodzi o rz¹d, to od sierpnia w Minister-
stwie Spraw Zagranicznych pod kierunkiem wice-
ministra spraw zagranicznych – mam przyjem-
noœæ pe³niæ tê funkcjê – pracuje zespó³ miêdzyre-
sortowy, który na kolejnych posiedzeniach roz-
poznaje wszystkie uwarunkowania dzia³añ
w sprawach Polonii i Polaków za granic¹, w tym
w odniesieniu do Karty Polaka. Prowadzimy tak¹
analizê, przyjmujemy wszystkie sygna³y. W tej
chwili nie mamy jeszcze pe³nej jasnoœci, jak dale-
ko id¹ce moglibyœmy tutaj proponowaæ zmiany.
Chcielibyœmy jeszcze mieæ czas na analizê, zanim
byœmy proponowali kolejne zmiany w tej ustawie.
Z ca³¹ pewnoœci¹ bêdzie to decyzja polityczna, de-
cyzja rz¹du, ale i akceptowana przez parlament,
Sejm i Senat.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dziêkujê.
Pan senator Krzysztof Kwiatkowski, proszê.

Senator Krzysztof Kwiatkowski:
Panie Ministrze, ta propozycja zmiany, noweli-

zacji w rok po wejœciu w ¿ycie ustawy wprowadza
mo¿liwoœæ przyznania Karty Polaka osobom o sta-
tusie bezpañstwowca.

I tu mam pytanie: ile w ci¹gu minionego roku
wyst¹pi³o takich przypadków, które wp³ynê³y na
potrzebê wprowadzenia takiej nowelizacji?

Drugie pytanie: czy w zwi¹zku z sytuacj¹, która
mia³a miejsce w miesi¹cach letnich w Gruzji, za-
notowali pañstwo po wydarzeniach miêdzy Gruz-
j¹ a Rosj¹ zwiêkszon¹ liczbê pochodz¹cych stam-
t¹d wniosków?

Trzecie pytanie: czy pañstwo maj¹ tak¹ wie-
dzê… Nie wszyscy bowiem Polacy, którzy miesz-
kaj¹ w tych krajach, bêd¹ chcieli skorzystaæ z do-
brodziejstw ustawy o Karcie Polaka. Interesuje
mnie, czy wœród sk³adaj¹cych wnioski s¹ czynni
dzia³acze organizacji polonijnych. Chodzi mi o to,
czy nie doprowadzimy do sytuacji, w jakiejœ tam
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nieodleg³ej perspektywie, ¿e czêœæ Polaków pozo-
stanie w tych krajach, a wyjad¹ w³aœnie ci najbar-
dziej aktywni, którzy w chwili obecnej buduj¹ to¿-
samoœæ polsk¹ poprzez organizacje dzia³aj¹ce na
tamtym terenie? Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Bardzo proszê, Panie Ministrze.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie
Spraw Zagranicznych
Jan Borkowski:
Status tak zwanych bezpañstwowców odnosi

siê przede wszystkim do mieszkañców £otwy. S¹
ró¿ne szacunki. Szacunek najbardziej prawdopo-
dobny to oko³o czternaœcie tysiêcy osób, ale s¹
tak¿e Ÿród³a, które mówi¹, ¿e to mo¿e siêgaæ dwu-
dziestu tysiêcy osób. Drugi kraj, w którym istnieje
pewna liczba osób bez obywatelstwa…

(Wicemarsza³ek Krystyna Bochenek: Przepra-
szam bardzo. Panowie Senatorowie, bardzo pro-
szê pozwoliæ panu ministrowi odpowiedzieæ.)

…to Bia³oruœ. Tam liczba jest niewielka i trud-
na do ustalenia, ale wiemy o takich przypadkach.
Zapewne pojedyncze przypadki bêd¹ jeszcze w in-
nych krajach. To skutek przemieszczania siê
osób, które tam mieszkaj¹. To tyle, jeœli chodzi
o kwestiê osób ze statusem bezpañstwowca.

Jeœli chodzi o Gruzjê, to generalnie skala zain-
teresowania Kart¹ Polaka w Gruzji jest niewielka,
ze wzglêdu na liczbê mieszkaj¹cych tam Polaków.
Wydarzenia, które ostatnio nast¹pi³y, nie spowo-
dowa³y wiêkszego zainteresowania Kart¹ Polaka.
Dla organizacji polskich i dla Polaków mieszka-
j¹cych w Gruzji rz¹d w miarê potrzeb realizowa³
doraŸn¹ pomoc materialn¹. W tym wzglêdzie
mogliœmy odnotowaæ zainteresowanie, natomiast
w sprawie Karty Polaka nic siê nie zmieni³o.

Wœród osób staraj¹cych siê o Kartê Polaka s¹
oczywiœcie szefowie organizacji zrzeszaj¹cych Po-
laków. W miarê mo¿liwoœci namawialiœmy na
spotkaniach z Polakami w poszczególnych kra-
jach, tak¿e w rozmowach z konsulami, by szefowie
organizacji polskich nie stawiali siê w pierwszej
kolejnoœci w rzêdzie osób staraj¹cych siê o Kartê
Polaka, a raczej zadbali o cz³onków tych organiza-
cji, w³aœnie o osoby starsze, kombatantów. ¯eby
nie by³o tak, ¿e tylko osoby funkcyjne… Ale, oczy-
wiœcie, w pewnym momencie przychodzi czas i na
takie osoby. Tutaj jednak ¿adna kontrola tego pro-
cesu nie jest mo¿liwa. Có¿, musimy pozostawiæ to
w gestii tych¿e osób, ¿eby zdecydowa³y, czy chc¹
tam pozostaæ, czy skorzystaj¹ na przyk³ad z mo¿li-
woœci repatriacji. Nie sposób sterowaæ tym proce-

sem. I, jak podkreœlam, czêœæ szefów organizacji
polskich nie zna jêzyka polskiego. Osobiœcie mia-
³em mo¿liwoœæ poznaæ takich. Oni z ca³¹ pewno-
œci¹ nie mog¹ byæ na tym etapie kandydatami do
Karty Polaka. Ale je¿eli podejm¹ naukê jêzyka pol-
skiego, to w nieodleg³ym czasie ten standard wy-
magañ mog¹ spe³niæ. Wydaje siê, ¿e to jest mo¿liwe
w³aœnie dziêki nauce jêzyka. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Dziêkujê.
Pan senator Grzegorz Wojciechowski, proszê.

Senator Grzegorz Wojciechowski:

Pani Marsza³ek! Panie Ministrze! Wysoka Izbo!
Karta Polaka jest jakby wstêpem do polskoœci.
Nastêpnym etapem jest powi¹zana z Kart¹ Polaka
wiza. Chodzi mi o koszty uzyskania wizy do Pol-
ski, i to nie koszty, powiedzmy, samej wizy, tylko
koszty, jakie Polacy ponosz¹ w celu jej uzyskania.
Wizê otrzymuje siê po tygodniu. Na przyk³ad Pola-
cy mieszkaj¹cy w Pietropaw³owsku musz¹ jechaæ
dwa dni poci¹giem do A³ma Aty, tam tydzieñ mie-
szkaæ w hotelu i znowu wracaæ dwa dni po-
ci¹giem. Jest to koszt uzyskania wizy. Do A³ma
Aty z niektórych rejonów Kazachstanu jest znacz-
nie dalej. Przeniesienie ambasady z A³ma Aty do
Astany w niewielkim stopniu rozwi¹zuje ten pro-
blem. Czy podobny problem jest równie¿ w innych
krajach?

Druga sprawa, któr¹ te¿ zg³aszali mi mieszka-
j¹cy tam Polacy, dotyczy bardzo nik³ego zaintere-
sowania Ministerstwa Spraw Zagranicznych
sk³adanymi wnioskami repatriacyjnymi. Chodzi
mi o to, ¿e zdarzaj¹ siê sytuacje, kiedy od roku nie
ma ¿adnej odpowiedzi, informacji, nic.

Trzecia rzecz: kwestia krajów, które…
Wprawdzie podobne pytanie ju¿ by³o, ale ja
bym chcia³ jeszcze bardziej szczegó³owej odpo-
wiedzi. Jaki generalnie jest stosunek innych
krajów do Karty Polaka? Wiadomo, ¿e Karta Po-
laka jest takim wstêpem do wyjazdu ludzi,
przede wszystkim m³odych ludzi, którzy maj¹
pewn¹, powiem nie³adnie, wartoœæ dla tych
krajów, w których aktualnie mieszkaj¹. Czy
w zwi¹zku z tym s¹ podejmowane jakieœ dzia³a-
nia przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych?
Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Bardzo proszê o odpowiedŸ, Panie Ministrze.
Potem zada pytanie pan senator Marek Konopka.
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Sekretarz Stanu
w Ministerstwie
Spraw Zagranicznych
Jan Borkowski:

Pani Marsza³ek! Panie i Panowie Senatorowie!
Niestety, problem wydawania wiz wi¹¿e siê ze
spe³nieniem wymagañ zwi¹zanych z procedurami
Schengen, a wiêc z³o¿enia wniosku, wprowadze-
nia go do systemu informacyjnego, uzyskania in-
formacji z tego systemu i potem dopiero wydania
wizy. Tak ¿e to jest trudny problem, szczególnie
w krajach, gdzie odleg³oœci s¹ tak wielkie jak w Fe-
deracji Rosyjskiej czy w Republice Kazachstanu.
To jest wielki problem i jesteœmy œwiadomi tego,
¿e jest to koszt, który pozostaje poza rachunkiem,
jaki do tej pory robimy jako realizatorzy Karty
Polaka, ¿e to s¹ koszty indywidualne osób, które
siê o wizê staraj¹. Tak ¿e nie dotyczy to tylko
wspomnianego Kazachstanu, chocia¿ przenosze-
nie placówki, w tym przypadku z A³ma Aty do
Astany w ramach Kazachstanu zdecydowanie
zmniejsza tê odleg³oœæ, dlatego ¿e g³ównie
w pó³nocnej czêœci Kazachstanu mamy skupiska
Polaków. Tam jest ten step, szczególnie rozleg³y,
na który Polacy zostali rzuceni.

Odrêbna sprawa to wnioski repatriacyjne.
Ustawa o repatriacji w obecnym kszta³cie jest te-
raz przedmiotem analizy w ramach rz¹du. Rozpo-
czêliœmy analizê i podjêliœmy próbê nowelizacji tej
ustawy, poniewa¿ uwa¿amy, ¿e bariery repatriacji
le¿¹ w Polsce, jeœli chodzi o mo¿liwoœæ efektywne-
go przyjmowania tych osób w miejscach, do któ-
rych te osoby chcia³yby siê skierowaæ. To jest od-
rêbny temat, ale nie dzia³alnoœæ konsulów czy
konsulatów jest tutaj problemem, tylko to, ¿e
mo¿liwoœci przyjêcia osób chc¹cych w ramach re-
patriacji zamieszkaæ w Polsce s¹ ograniczone i za-
kresem zainteresowania samorz¹dów, i ró¿nymi
innymi barierami, które s¹ tutaj, w tej sprawie.
Trzeba jeszcze dodaæ, ¿e w wielu œrodowiskach
polskich, w wielu miejscowoœciach, gdzie s¹ sku-
piska polskie, wiêkszoœæ osób z trudem radzi³aby
sobie w Polsce, gdyby te osoby podjê³y próbê repa-
triacji. Czasem to s¹ ca³e miejscowoœci, do któ-
rych mo¿emy dotrzeæ. Widzimy, ¿e chêci s¹, ale
znajomoœæ naszych realiów zerowa, znajomoœæ jê-
zyka bliska zeru. I to jest problem w innej skali ni¿
tylko kwestia usuniêcia przeszkód tutaj, na tere-
nie Polski. Ja bym proponowa³, by sprawie repa-
triacji poœwiêciæ wiêcej miejsca w innym czasie,
abym tak¿e ja móg³ byæ lepiej przygotowany, jeœli
chodzi o analizê tej sprawy. W tej chwili mogê tyl-
ko odpowiedzieæ lakonicznie w oparciu o spo-
strze¿enia, które s¹ ju¿ przedmiotem naszej pracy
na forum Miêdzyresortowego Zespo³u do spraw
Polonii i Polaków za Granic¹.

Jaki jest stosunek w³adz krajów, w których wy-
dawana jest Karta Polaka, do tej karty? Otó¿ ten
stosunek mo¿na oceniæ szczególnie w przypadku

tych krajów, w których jest du¿a liczba Polaków,
w innych ten problem nie wystêpuje, nie jest syg-
nalizowany. Zaczyna siê ju¿ od tego, ¿e s¹ utrud-
nienia w prowadzeniu nauczania jêzyka polskie-
go. Tak jest na przyk³ad w Kazachstanie, miêdzy
innymi ze wzglêdu na to, ¿e tak rozleg³y kraj liczy
sobie niewiele ponad piêtnaœcie milionów obywa-
teli, a wiêc jest ogromny deficyt ludzi do pracy. Co
wiêcej, chodzi o jedn¹ z wielu nacji, jedn¹ z wielu
narodowoœci, które zamieszkuj¹ Kazachstan.
I chodzi o to, ¿eby powstrzymaæ falê emigracji, od-
p³yw ludzi. Nawet moje rozmowy przed miesi¹cem
w Kazachstanie, miêdzy innymi w ministerstwie
edukacji, w ministerstwie gospodarki, w mini-
sterstwie spraw zagranicznych ujawni³y, ¿e w³a-
dzom Kazachstanu zale¿y miêdzy innymi na tym,
¿eby jak najmniej osób mog³o wyjechaæ, ¿eby po-
zosta³y tam, bo potrzeby tamtejszej gospodarki s¹
ogromne. Inna sytuacja jest na Bia³orusi; to jest
szczególny przypadek. Tutaj wydawanie Karty Po-
laka jest postrzegane jako mobilizowanie tej czê-
œci spo³eczeñstwa, która ma polskie pochodzenie.
Problem jest wrêcz upolityczniany, choæ nie jest
to zasadne, jako ¿e my spe³niamy tutaj swój mo-
ralny obowi¹zek wobec rodaków; nie daj¹c im
wszystkiego, czego by oni oczekiwali, u³atwiamy
im przynajmniej dostêp do Polski. Podejœcie od
pocz¹tku by³o takie, ¿e w³adze Republiki Bia³oru-
si demonstrowa³y niezadowolenie z Karty Polaka,
snuj¹c tutaj ró¿nego rodzaju nieuzasadnione
obawy co do skutków, jakie Karta Polaka mo¿e
wywo³aæ. Ale jest jeszcze drugi aspekt. Otó¿ Fede-
racja Rosyjska podjê³a prace nad wydaniem kar-
ty… Jak¹ ona ma nazwê? No, nazwijmy j¹ roboczo
Kart¹ Rosjanina. Notabene wzorowana jest na
polskiej Karcie Polaka. I to powoduje dodatkowe
obawy w wielu krajach, w tym na Bia³orusi
i Ukrainie, ¿e z tego powodu kolejna grupa obywa-
teli tych krajów bêdzie mia³a u³atwiony dostêp
do… no, w tym przypadku do Federacji Rosyj-
skiej. Zatem mo¿na powiedzieæ, ¿e tu siê zbiegaj¹
nasze starania o wydawanie Karty Polaka ze sta-
raniami innych krajów, ¿eby wspomagaæ tak¿e
odpowiednio swoje mniejszoœci, co, jak uwa¿amy,
jest ich prawem. Ale w tak nieukszta³towanej
pañstwowoœci jak bia³oruska czy ukraiñska, bo
one kszta³tuj¹ siê i szukaj¹ swojej to¿samoœci,
wywo³uje to liczne obawy, a zatem prowokuje ta-
kie dzia³ania, które maj¹ na celu utrudnienie rea-
lizacji naszych zobowi¹zañ ustawowych.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Bardzo dziêkujê.
Teraz pan senator Marek Konopka. Potem se-

nator Piotr £ukasz Andrzejewski. I jeszcze pan se-
nator powtórnie chcia³ zadaæ pytanie…

Proszê uprzejmie.
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Senator Marek Konopka:

Dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Panie Ministrze, chcia³bym zapytaæ, czy poza

zbyt ma³¹ liczb¹ konsulatów czy konsuli s¹ jesz-
cze jakieœ inne trudnoœci, patrz¹c z perspektywy
funkcjonowania tej ustawy? Co jeszcze utrudnia
uzyskiwanie Karty Polaka?

A tak przy okazji chcia³bym podziêkowaæ
w imieniu swoim, ale chyba i senatora Korfante-
go, za to, ¿e pan przekaza³ tak¹ cenn¹ informacjê,
i¿ bêdzie konsulat w Winnicy. My byliœmy w Barze
i wiemy, ¿e miejscowa Polonia zabiega³a o to. Sta-
wialiœmy ten problem na posiedzeniu komisji.
Dziêkujemy za tê cenn¹ dla nas informacjê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Proszê o udzielenie odpowiedzi.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie
Spraw Zagranicznych
Jan Borkowski:
Pani Marsza³ek! Panie i Panowie Senatorowie!
Mo¿e zacznê od tego mi³ego akcentu dotycz¹ce-

go Winnicy. Chcê podkreœliæ, ¿e w Winnicy bêdzie
konsulat, który bêdzie obs³ugiwa³ miêdzy innymi
¯ytomierszczyznê, a wiêc ogromne skupiska Pola-
ków. Czyli bêdzie to typowo polonijny konsulat,
o takim profilu, podczas gdy ten drugi konsulat,
w Stanis³awowie, w istotnym stopniu bêdzie od-
ci¹¿a³ Lwów w sprawach wizowych, bo taka jest tam
specyfika, oczywiœcie nie rezygnuj¹c z wype³niania
obowi¹zków wobec Polonii, wobec Polaków tam
mieszkaj¹cych, a wiêc i zwi¹zanych z Kart¹ Polaka.
Myœlimy wiêc, ¿e w przysz³ym roku te spiêtrzenia,
które s¹ na Ukrainie, zostan¹ roz³adowane. A to
znaczy, ¿e bêdzie tak, jak ju¿ teraz jest we Lwowie,
¿e kolejki s¹ przewidywalne, czas oczekiwania
w kolejce jest przewidywalny i trwa to przy wizach
kilka godzin. Wtedy to bêdzie mo¿liwe.

Czy s¹ inne trudnoœci w zwi¹zku z wydawaniem
Karty Polaka? Nie mam tutaj swoich notatek,
a trudno mi przywo³aæ z pamiêci takie problemy, ale
gdyby by³y jakieœ istotne, poza tymi mo¿liwoœciami
organizacyjnymi, które spad³y na konsulaty, a tym
samym na Ministerstwo Spraw Zagranicznych…
Inne s¹ rozwi¹zywalne. Myœlê, ¿e coraz wiêkszy bê-
dzie problem przy rozpatrywaniu wniosków osób,
które w coraz mniejszym stopniu bêd¹ legitymowa-
³y siê znajomoœci¹ jêzyka polskiego, bowiem osoby
najlepiej znaj¹ce polski w pierwszej kolejnoœci maj¹
odwagê siê zg³aszaæ, potem, dla kolejnych osób, bê-
dzie to ju¿ problem. Dlatego myœlimy, ¿e nasze sta-
rania o u³atwianie nauczania jêzyka polskiego, kie-
dy jest zapotrzebowanie na jego nauczanie, bêd¹
w jakimœ stopniu rekompensowa³y te niedostatki,
to znaczy bêd¹ usuwa³y ten problem.

Nie s³yszê tutaj, z tego miejsca podpowiedzi
moich wspó³pracowników z Ministerstwa Spraw
Zagranicznych. Przepraszam, ¿e nie…

(Senator Piotr Zientarski: Pan Minister, wszyst-
ko tak dok³adnie wyjaœnia.)

Ale myœlê, ¿e nie, bo z ca³¹ pewnoœci¹ mia³bym
w pamiêci te trudnoœci. Bardzo proszê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Teraz zapraszam, pana senatora Andrzejew-

skiego.

Senator Piotr Andrzejewski:
Chcia³bym przeanalizowaæ – po to ¿eby pan

okreœli³ swój stosunek do de lege ferenda, czyli na
przysz³oœæ – jak wygl¹da w obrêbie projektowane-
go, pozytywnego, transformowanego prawa doty-
cz¹cego Karty Polaka zrealizowanie w pe³ni dyrek-
tywy art. 52, mówi¹cego w sposób niedopuszcza-
j¹cy ograniczenia ustawowego, ¿e osoba, której
pochodzenie polskie zosta³o stwierdzone zgodnie
z ustaw¹, mo¿e osiedliæ siê na terytorium Rzeczy-
pospolitej Polskiej na sta³e, mówi¹cego o stoso-
waniu konstytucji wprost w tym zakresie.

Rozumiem, ¿e ustawa wœród kryteriów praw
Polaka jednoczeœnie formu³uje kryterium pocho-
dzenia polskiego. Przynajmniej w jednym zakre-
sie to kryterium jest precyzyjne. Mimo to stosuje
siê do osób pochodzenia polskiego restrykcje
z ustawy o cudzoziemcach, jak równie¿ restrykty-
wna jest w tym zakresie ustawa o repatriacji,
ograniczaj¹ca uprawnienie konstytucyjne.

Jak resort widzi mo¿liwoœæ przezwyciê¿enia tej
sprzecznoœci z konstytucj¹? Naruszania dzisiaj
uprawnieñ konstytucyjnych i praw obywateli po-
chodzenia polskiego zbytnimi restrykcjami usta-
wowymi. Dziêkujê.

Gdyby to by³o za trudne i trzeba by zbyt ogólnie
odpowiedzieæ, to prosi³bym o wyjaœnienie na piœ-
mie.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Proszê, Panie Ministrze.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie
Spraw Zagranicznych
Jan Borkowski:
Dziêkujê bardzo, Pani Marsza³ek.
Panie i Panowie Senatorowie, natura tego pyta-

nia wymaga analizy sytuacji, a nie chcia³bym jej
gor¹czkowo czyniæ…

(Senator Piotr Andrzejewski: Bêdê wdziêczny za
przes³anie odpowiedzi. Podzielê siê ni¹ z kolegami.)

Zdecydowanie potrzebna jest…
(Senator Piotr Andrzejewski: Dziêkujê.)
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Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Teraz dwóch panów Grzegorzów – pan senator
Grzegorz Wojciechowski, a po nim pan senator
Grzegorz Banaœ.

Senator Grzegorz Wojciechowski:
Pani Marsza³ek! Panie Ministrze! Wysoka Izbo!

Mia³em okazjê spotkaæ siê w Kazachstanie z m³o-
dymi ludŸmi, którzy ucz¹ siê jêzyka polskiego, na-
wet powiem wiêcej, znaj¹ ten jêzyk doœæ dobrze
i obawiaj¹ siê przyjechaæ do Polski z uwagi – tu pa-
radoks – na znajomoœæ jêzyka polskiego. Pomimo
¿e go znaj¹, to go nie znaj¹. O co chodzi? Wyje¿-
d¿aj¹ nauczyciele jêzyka polskiego, którzy ucz¹
tego jêzyka, ale ucz¹ tylko jêzyka polskiego. Ci
m³odzi ludzie zdaj¹ sobie jednak sprawê, ¿e z do-
br¹ znajomoœci¹ jêzyka polskiego i ze znajomo-
œci¹ historii nie poradz¹ sobie z przedmiotami
œcis³ymi takimi jak: matematyka, fizyka, biologia.
Chodzi o brak znajomoœci fachowych okreœleñ
itd. Jest to chyba nowy problem. Nie ma równie¿
podrêczników w tym zakresie.

Czy ministerstwo mia³o do tej pory podobne
sygna³y? Czy bêd¹ robione jakieœ akcje, nie wiem,
wysy³ania podrêczników, ale ju¿ niekoniecznie
podrêczników do historii, tylko mo¿e w³aœnie do
matematyki?

(Wicemarsza³ek Krystyna Bochenek: Proszê
o zadanie pytania.)

W ten w³aœnie sposób zadajê pytanie.
Czy s¹ przewidziane jakieœ takie dzia³ania?

Dziêkujê bardzo.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie
Spraw Zagranicznych
Jan Borkowski:
Dziêkujê bardzo.
Pani Marsza³ek! Panie i Panowie Senatorowie!

Tak, to prawda, ¿e samo nauczenie siê jêzyka nie
daje pewnoœci, ¿e mo¿na bêdzie poradziæ sobie na
przyk³ad na polskich studiach. Uczelnie polskie
bardzo licz¹ na dodatkowych studentów z zagrani-
cy, w tym posiadaj¹cych Kartê Polaka. St¹d miê-
dzy innymi sygna³y od rektorów ró¿nych szkó³
i zg³aszane do Ministerstwa Spraw Zagranicznych
zapytania, czy w ogóle coœ takiego istnieje. Po pier-
wszych informacjach, ¿e istnieje coœ takiego, jak
Karta Polaka, rodz¹ siê nadziejê na to. S¹ te¿ próby
docierania niektórych uczelni wprost do Polaków
mieszkaj¹cych na wschód od Polski po to, ¿eby za-
chêciæ obecnych i przysz³ych posiadaczy Karty Po-
laka do podjêcia studiów w Polsce.

Nasze mo¿liwoœci nauczania jêzyka polskiego,
jak wiadomo, w poszczególnych krajach s¹ ogra-
niczone z ró¿nych wzglêdów. Czasem to jest ogra-

niczenie mo¿liwoœci wys³ania tam nauczycieli, bo
brak na to zgody tamtejszych w³adz. Taki przed-
miot naszych dzia³añ politycznych mieliœmy tak-
¿e w przypadku Kazachstanu. Jest tam niedosta-
tek nauczycieli, a tamtejsze w³adze, dok³adnie
w³adze obwodów, uniemo¿liwi³y nam zaproszenie
dostatecznej liczby nauczycieli. Jest to przedmio-
tem dzia³añ, które wymagaj¹ przede wszystkim
doprowadzenia do podpisania odpowiedniej umo-
wy, bo od kilku lat takiej umowy ju¿ nie ma, do-
tychczasowa wygas³a, ewentualnie doprowadze-
nia do podpisania jakichœ doraŸnych porozumieñ
zapewniaj¹cych mo¿liwoœæ wyjazdu nauczycieli.
To jest jakby odrêbna sprawa.

Ale ja myœlê, ¿e Polacy w tych krajach, w któ-
rych wydawana jest Karta Polaka, nie otrzymywa-
li dostatecznej edukacji z naszej strony w ogóle
o gospodarce rynkowej, o przedsiêbiorczoœci,
o mo¿liwoœci funkcjonowania w tak dynamicz-
nym spo³eczeñstwie jak polskie.

I podzielê siê w³asn¹ refleksj¹ po wizycie w Ka-
zachstanie. Widzia³em tam osoby bezradne, dla
których Polska by³aby niezwykle trudnym miej-
scem do ¿ycia, gdyby siê zdecydowa³y na repatria-
cjê. Dotyczy to tak¿e m³odzie¿y.

Ale mo¿liwe s¹ dzia³ania, które mog¹ byæ
wsparte przez Wysoki Senat. Chocia¿by finanso-
wanie projektów umo¿liwiaj¹cych poznawanie
warunków funkcjonowania w Polsce. Chodzi
o przyjazdy krótkookresowe osób, które chc¹ zo-
baczyæ Polskê. Mówiê o wyjazdach edukacyjnych,
wyjazdach wakacyjnych, dziêki którym mo¿na
poznaæ realia. Dlatego wœród osób, które otrzy-
muj¹ Kartê Polaka, mo¿na spotkaæ i takie, które
ju¿ by³y w Polsce i wiedz¹, czego siê tutaj spodzie-
waæ. Mia³em mo¿liwoœæ uczestniczyæ w spotka-
niu, na którym by³y wrêczane Karty Polaka. Mó-
wili na nim, ¿e wybieraj¹ siê do Polski, ju¿ wiedz¹,
czym jest Polska, bo tam byli. Najlepiej by by³o
gdyby prawie wszyscy Polacy, którym chcielibyœ-
my pomóc, wczeœniej zobaczyli Polskê. A jest, nie-
stety, znaczna czêœæ takich, którzy nigdy nie byli
w Polsce. Czasem to jest ich jedyne marzenie, w³a-
œciwie nawet nie Karta Polaka, a mo¿liwoœæ przy-
jechania do Polski i zobaczenia w pierwszej kolej-
noœci Czêstochowy, w drugiej kolejnoœci Krako-
wa, w trzeciej Warszawy.

Jeœli chodzi o podrêczniki, to chcia³bym zapo-
wiedzieæ, ¿e Ministerstwo Edukacji Narodowej
podjê³o prace nad strategi¹ edukacji nauczania
jêzyka i w ogóle edukacji dla Polaków i Polonii. Do
koñca roku spodziewamy siê projektu, który bê-
dzie przedmiotem prac zespo³u miêdzyresortowe-
go. Chodzi o to, ¿eby okreœliæ, jakie preferencje
powinniœmy dawaæ. Miêdzy innymi takie prefe-
rencje Ministerstwo Edukacji Narodowej wskazu-
je dla nauczania sobotnio-niedzielnego. Za tym
pójdzie tak¿e intensywna praca nad odpowiedni-
mi podrêcznikami. Chodzi te¿ o to, ¿eby te inten-
sywne formy edukacji wzmóc, nie izoluj¹c
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ucz¹cych siê od systemów edukacyjnych tamtej-
szych krajów, bo ci, którzy chc¹ tam pozostaæ,
musz¹ znaæ i tamtejsze realia.

Ale jeœli chodzi o nauczanie jêzyka polskiego, to
muszê jeszcze powiedzieæ, ¿e na przyk³ad w szkole
w A³maty mo¿na spotkaæ nauczycieli – myœlê, ¿e
takich sporo jest na Wschodzie – którzy ucz¹
wszystkiego, ucz¹ historii, geografii i innych
przedmiotów, wykorzystuj¹c swoj¹ wiedzê z jêzy-
ka polskiego i korzystaj¹c ze œrodków audiowi-
zualnych, którymi szko³a dysponuje. Tak ¿e to
jest wszechstronne uczenie o Polsce. Wtedy te
ucz¹ce siê osoby nie tylko poznaj¹ sam jêzyk, ale
poznaj¹ tak¿e nasze realia i to na bardzo konkret-
nych przyk³adach.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Teraz proszê o pytanie pana senatora Grzego-

rza Banasia, potem pana senatora Massalskiego
i WoŸniaka.

Senator Grzegorz Banaœ:
Szanowna Pani Marsza³ek, proszê mi wyba-

czyæ, ¿e trochê jednak uchybiê regulaminowi, ale
zapewniam, ¿e z radoœci¹ poddam siê wszelkim
konsekwencjom, które zechce pani na mnie z tego
powodu na³o¿yæ.

Otó¿ chcia³bym wyraziæ olbrzymi¹ satysfakcjê
z faktu, i¿ w Winnicy powstanie konsulat. To jest
zadoœæuczynienie aspiracjom równie¿ samorz¹du
wojewódzkiego z województwa œwiêtokrzyskiego,
samego miasta Kielce, którego partnerem jest
miasto Winnica. Zwi¹zki gospodarcze, kulturowe
pomiêdzy regionem œwiêtokrzyskim a winniczyz-
n¹ maj¹ ju¿ lat piêædziesi¹t. Dziêkujê bardzo, Pa-
nie Ministrze, za tê deklaracjê. Dziêkujê, Pani
Marsza³ek, za to, ¿e w ten sposób…

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Ale¿ to nie by³o pytanie. Ale dziêkujê bardzo.
(Senator Grzegorz Banaœ: Dziêkujê.)
Zmieœci³ siê pan nadzwyczajnie w czasie jednej

minuty, wiêc mo¿emy przymkn¹æ na to oko.
Dziêkujê uprzejmie panom Grzegorzom.
Proszê pana senatora Adama Massalskiego.

Senator Adam Massalski:
Panie Ministrze, ja mam takie pytanie. Czy my

mamy w tej chwili dok³adne informacje na temat
tego, czy we wszystkich szko³ach, gdzie s¹ dzieci
polskie, jêzyka polskiego ucz¹ Polacy? Pytam, bo
mia³em przyjemnoœæ wraz z jedn¹ z gmin zaprosiæ

kilkadziesi¹t dzieci z Kazachstanu, z miejscowo-
œci Oziernoje, które przyjecha³y do Polski. I one
mówi³y, ¿e jêzyka polskiego uczy Rosjanka, która
skoñczy³a filologiê polsk¹, Rosjanka, a nie Polka.
Czy my mamy dane dotycz¹ce tego, kto uczy? Czy
ewentualnie jakieœ w tym kierunku… Bo przed
chwil¹ mówiliœmy o nauczycielach, o uniwersyte-
cie pedagogicznym, wiêc to jest tak trochê jeszcze
na tej fali. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Proszê, Panie Ministrze. Proszê uprzejmie.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie
Spraw Zagranicznych
Jan Borkowski:
Dziêkujê bardzo.
Pani Marsza³ek! Panie i Panowie Senatorowie!

Takie dane jesteœmy w stanie zebraæ. Nie dyspo-
nujê nimi w tej chwili. To jest miêdzy innymi
przedmiotem sporu z w³adzami niektórych kra-
jów, przede wszystkim Kazachstanu, gdzie mamy
trudnoœci z ulokowaniem kilku dodatkowych na-
uczycieli, poniewa¿ tamtejsze w³adze mówi¹, ¿e
maj¹ w³asn¹ kadrê, która ukoñczy³a w³aœnie filo-
logiê polsk¹ i nauczanie.

Jesteœmy przekonani, tak przedstawiamy ten
problem jawnie, ¿e nauczyciel, który zna tylko jê-
zyk polski, a nie zna polskich realiów, nie zna pol-
skiej kultury i nie pochodzi z Polski, nie jest
pe³nowartoœciowym nauczycielem dla osób, które
maj¹ póŸniej korzystaæ czy to z Karty Polaka, czy
to z mo¿liwoœci repatriacji, a wiêc funkcjonowaæ
w Polsce. Tak ¿e z ca³¹ pewnoœci¹ to jest niezwykle
wa¿na sprawa i my tê sprawê stawiamy jednozna-
cznie, prezentuj¹c stanowisko, ¿e tylko nauczy-
ciel, który w danej kulturze siê wychowa³ i wy-
kszta³ci³, jest w stanie przekazaæ wszystkie walo-
ry, jakie niesie ze sob¹ jêzyk.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
I czas na senatora Henryka WoŸniaka.

Senator Henryk WoŸniak:
Bardzo krótko.
Pani Marsza³ek! Panie Ministrze!
W krajach na wschód od polskiej granicy wa¿-

n¹ rolê w polskiej oœwiacie spe³niaj¹ szko³y sobot-
nio-niedzielne. W œrodowisku Wspólnoty Polskiej
uwa¿amy, ¿e problemem jest brak certyfikacji
znajomoœci jêzyka polskiego. Czy zespó³ miêdzy-
resortowy, o którym pan minister wspomnia³, do-
strzega ten problem i czy nad tym bêdzie praco-
waæ, wspólnie albo tylko w ministerstwie oœwia-
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ty? To jest wa¿na kwestia, coœ na wzór certyfika-
tów znajomoœci jêzyka niemieckiego czy angiel-
skiego w przypadku ubiegania siê o pracê w Pol-
sce. Dziœ obywatele polskiego pochodzenia z tych
krajów maj¹ problem z formalnym wykazaniem
siê znajomoœci¹ jêzyka polskiego. Uznajemy tê
kwestiê za istotn¹. Proœba o wyjaœnienie, czy
w podobny sposób ta kwestia jest traktowana ró-
wnie¿ w MSZ? Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Bardzo proszê.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie
Spraw Zagranicznych
Jan Borkowski:
Dziêkujê bardzo, Pani Marsza³ek.
Jestem przekonany, ¿e ta sprawa znajdzie siê

te¿ w tej strategii edukacyjnej dla Polaków i Polo-
nii, poniewa¿ to by³o przedmiotem informacji
przedstawiciela Ministerstwa Edukacji Narodo-
wej w³aœnie w tym zespole miêdzyresortowym,
gdzie rozpoczêliœmy debatê na ten temat. Dziêku-
jê bardzo.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
I senator Czes³aw Ryszka, proszê.

Senator Czes³aw Ryszka:
Dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Panie Ministrze, mam takie pytanie o ciekawo-

stkê. Czy orientuje siê pan, ile osób, które otrzy-
ma³y Kartê Polaka, chcia³o j¹ mieæ tak honorowo,
jako pewien symbol wiêzi z Polsk¹, a ile w³aœnie
tylko po to, ¿eby przyje¿d¿aæ do ojczyzny, do Pol-
ski? Czy jakieœ proporcje miêdzy tymi grupami s¹
znane albo jakiœ procent?

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Myœlê, ¿eodpowiedŸniebêdzie ³atwa,aleproszê.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie
Spraw Zagranicznych
Jan Borkowski:
OdpowiedŸ nie bêdzie ³atwa, bêdzie te¿ intui-

cyjna. Myœlê tak: mia³em okazjê widzieæ grupy
osób, które otrzymuj¹ Kartê Polaka, na bezpoœre-
dnich spotkaniach, a ka¿dy wyjazd jest okazj¹,
¿eby mieæ mo¿liwoœæ widzenia takich osób. S¹ to

czêsto osoby w starszym wieku, które nigdy, poza
tym, ¿e otrzymaj¹ kartê, nic ju¿ wiêcej nie bêd¹
mog³y zrobiæ. I czasem chcia³oby siê powiedzieæ, ¿e
mo¿e powinniœmy dla tych osób, nieraz ma³o spra-
wnych, ufundowaæ ramki, ¿eby ta ich Karta Polaka
mog³a w odpowiedniej oprawie zawisn¹æ gdzieœ
w domu. Tak ¿e myœlê, ¿e w tej pierwszej fazie to
by³y przede wszystkim osoby w starszym wieku,
czêsto niepe³nosprawne, niesprawne, czasem
wrêcz wymagaj¹ce tego, ¿eby konsul z t¹ kart¹ po-
jecha³ do ich domu i przekaza³ j¹ w ich rêce, a one
tylko przyjmuj¹ ten gest, traktuj¹c go tak, ¿e Pol-
ska o nich pamiêta. I w rozmowach z wieloma oso-
bami, które otrzymywa³y Kartê Polaka, s³ysza³em,
¿e traktuj¹ to tylko jako sygna³: Polska o nas je-
dnak nie zapomnia³a, ¿a³ujemy tylko, ¿e nasi ro-
dzice nie ¿yj¹, ¿e nasi dziadkowie nie doczekali tego
itd. Tak ¿e jest to traktowane w takim wymiarze.
Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Bardzo dziêkujê, Panie Ministrze.
Nie widzê wiêcej chêtnych do zadania pytañ.

Przejdziemy teraz do dyskusji. Panu dziêkujê up-
rzejmie.

Otwieram dyskusjê.
Przypominam, ¿e ka¿dy z pañstwa senatorów

mo¿e wystêpowaæ do dziesiêciu minut.
I przypominam, ¿e podpisane wnioski o cha-

rakterze legislacyjnym senatorowie sk³adaj¹ do
marsza³ka Senatu do momentu zamkniêcia dys-
kusji.

Proszê w kolejnoœci o zabranie g³osu pana se-
natora Czes³awa Ryszkê, pana senatora Bronis³a-
wa Korfantego, pana senatora Andrzeja Owczar-
ka, pani¹ senator Janinê Fetliñsk¹ i pana senato-
ra Józefa Bergiera.

Zapraszam pana senatora Ryszkê…
(Senator Czes³aw Ryszka: Dziêkujê, Pani Mar-

sza³ek. Gdybym by³ tylko sam, tobym to da³ do
protoko³u, ale skoro jest wiêcej osób…)

(Senator Henryk WoŸniak: To my wyjdziemy.)
(Senator Czes³aw Ryszka: No widzê, która jest

godzina.)
Sam w kolejce do wyst¹pienia. Panu senatoro-

wi chodzi o to, ¿e jest sam w kolejce do wyst¹pieñ.
(Senator Stanis³aw Bisztyga : Mecz jest

o 20.30.)
(Senator Piotr Zientarski: Rzecznik praw dziec-

ka czeka.)
Chodzi o liczbê osób, które siê zapisa³y. Proszê

bardzo.
(Senator Czes³aw Ryszka: Jeœli rezygnujemy

wszyscy, to siê zgadzam.)
(Senator Józef Bergier: Ograniczamy czas wy-

st¹pieñ.)
(Senator Czes³aw Ryszka: No nie, tak nie

mo¿na.)
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(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk: Pa-
nie Senatorze, niech pan zaczyna.)

Bardzo proszê, bo w tej chwili marnujemy czas.
Proszê uprzejmie.

Senator Czes³aw Ryszka:
Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 r.

w art. 6 ust. 2 stwierdza, ¿e nasze pañstwo udziela
pomocy Polakom zamieszka³ym za granic¹ w za-
chowaniu ich zwi¹zku z narodowym dziedzi-
ctwem kulturalnym. Staraj¹c siê wype³niæ ten za-
pis konstytucji, uchwaliliœmy w minionej kaden-
cji, 7 wrzeœnia 2007 r., ustawê o Karcie Polaka –
powiem tak – oczekiwan¹ przez œrodowiska pol-
skie poza granicami kraju. Przypomnê, ¿e proce-
dowaliœmy w minionej kadencji w doœæ szybkim
tempie nad t¹ ustaw¹, poniewa¿ Polska wchodzi³a
do strefy Schengen i Polacy z krajów by³ego Zwi¹z-
ku Sowieckiego mieliby powa¿ne trudnoœci
z utrzymaniem kontaktu z ojczyzn¹. Ponadto
uchwalenie Karty Polaka mia³o byæ takim symbo-
licznym zadoœæuczynieniem wobec rodaków na
Wschodzie za doznane krzywdy, za mi³oœæ do Pol-
ski. Tak jak pan minister przed chwil¹ mówi³, wie-
lu z nich wypada³oby przyznaæ Kartê Polaka
i piêkne z³ote ramki, ¿eby mogli j¹ powiesiæ
w swoim mieszkaniu. Jednym s³owem, Karta Po-
laka mia³a i ma swój wymiar moralny, da³a sygna³
Polakom i Polonii, ¿e ojczyzna o nich nie zapomi-
na. Mia³a tak¿e wymiar materialny. Przypomnê,
¿e s¹ to u³atwienia i przywileje dla Polaków, osób
polskiego pochodzenia zamieszka³ych miêdzy in-
nymi na terenach by³ego Zwi¹zku Radzieckiego,
takie, ¿e mog¹ wielokrotnie przekraczaæ granicê,
maj¹ dostêp do polskich szkó³ i uczelni, to tak¿e
pomoc w uzyskiwaniu stypendiów, refundacja
kosztów wizy. Ponadto, co dosz³o póŸniej, Karta
Polaka daje prawo do podejmowania pracy i pro-
wadzenia dzia³alnoœci gospodarczej na terenie
Polski. Ten proces wprowadzania Karty Polaka
rozpocz¹³ siê 29 marca 2008 r., ale przypomnê, ¿e
ju¿ miesi¹c wczeœniej nowelizowaliœmy tê ustawê,
a tak¿e ustawê o œwiadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze œrodków publicznych, i noweli-
zacje te dotyczy³y miêdzy innymi terminologii
w zakresie wiz, obowi¹zuj¹cej po wejœciu Polski
do strefy Schengen. Tam wyra¿enie „wiza pobyto-
wa d³ugoterminowa” zosta³a zast¹piona wyra¿e-
niem „wiza pobytowa krajowa”. Umo¿liwiliœmy te¿
konsulom wystêpowanie do szefa Agencji Bezpie-
czeñstwa Wewnêtrznego, a w razie potrzeby tak¿e
do innych organów administracji publicznej,
o przekazanie informacji, czy za odmow¹ przyzna-
nia Karty Polaka przemawiaj¹ wzglêdy obronno-
œci, bezpieczeñstwa albo ochrony porz¹dku pub-
licznego naszego pañstwa, albo czy wnioskodaw-

ca dzia³a lub dzia³a³ na szkodê podstawowych in-
teresów naszego pañstwa.

Obecnie, po pó³ roku obowi¹zywania ustawy,
pojawiaj¹ siê zarzuty, s³yszymy to w ramach kon-
taktów na Wschodzie, ¿e zainteresowanie kart¹
jest niewielkie, ¿e ona nie spe³nia oczekiwañ.
Uwa¿am, ¿e jest to jakieœ nieporozumienie. Jeœli
jest rzeczywiœcie za ma³o wniosków o wydanie
karty, to tak jak tutaj pan minister t³umaczy³, s¹
pewne procedury, pewne uregulowania. Mini-
sterstwo Spraw Zagranicznych musi stosowaæ ja-
kieœ procedury zaporowe przy wyra¿aniu zgody na
otrzymanie Karty Polaka, tylko ¿e, tak ju¿ tutaj
mówi³em, ta procedura jest jakimœ szaleñstwem,
poniewa¿ w niektórych pañstwach, zw³aszcza na
Bia³orusi, mo¿e to byæ bardzo trudne. Wygl¹da to
tak, ¿e trzeba dodzwoniæ siê do konsulatu, umówiæ
siê na rozmowê z konsulem i dopiero w trakcie tego
spotkania mo¿na z³o¿yæ wniosek o Kartê Polaka.
Czy ta ma³a liczba wniosków nie jest efektem tego,
¿e to dodzwonienie siê do konsulatu jest prawie
niemo¿liwe? Nawet, jeœli ktoœ siê dodzwoni, to nie-
raz uzyskuje termin spotkania z konsulem za kilka
miesiêcy. Jest tak, ¿e tych wniosków mog³oby byæ
o wiele wiêcej. I pos³ugiwanie siê argumentem, jaki
s³ysza³em na Wschodzie, ¿e osób, które sk³adaj¹
wnioski, jest bardzo ma³o, poniewa¿ Karta Polaka
niewiele im daje, jest ba³amutne.

Dlatego nale¿a³oby siê zastanowiæ – tu ju¿ pan
minister mówi³ o uruchomieniu nowych konsula-
tów, mo¿e te¿ punktów telefonicznych, zatrudnie-
niu wiêkszej liczby konsuli – co zrobiæ, ¿eby to
wszystko usprawniæ.

Obecnie nowelizujemy ustawê o Karcie Polaka,
uzupe³niamy o te dwie wa¿ne, kolejne zmiany, któ-
re wynikaj¹ z dotychczasowych doœwiadczeñ. Pier-
wsza wynika z braku istotnego zapisu umo¿liwia-
j¹cego udowodnienie przez samego wnioskodawcê
swego polskiego pochodzenia. Wielu ludzi posiada
odpowiednie dokumenty i szkoda, ¿e ta ustawa
wczeœniej nie dawa³a im takiej mo¿liwoœci.

Druga zmiana dotyczy wspomnianych ju¿ tutaj
kilkunastu tysiêcy obywateli polskiego pochodze-
nia posiadaj¹cych status bezpañstwowca, czyli
osób zamieszkuj¹cych w danym pañstwie, ale
nieposiadaj¹cych obywatelstwa danego kraju.

Projekt nowelizacji ustawy o Karcie Polaka zo-
sta³ tak¿e bardzo dobrze usprawniony w Sejmie
tak¹ poprawk¹, ¿e po piêædziesi¹tym pi¹tym roku
¿ycia karta bêdzie przyznawana do¿ywotnio.

Wysoki Senacie, wspomniane zapisy s¹ bardzo
wa¿ne, ale – moim zdaniem – najwy¿szy czas, aby
zastanowiæ siê, jak Kart¹ Polaka obj¹æ wszystkich
Polaków i osoby polskiego pochodzenia rozsiane
po ca³ym œwiecie. Jak u³atwiæ im kontakt z kra-
jem, umo¿liwiæ prowadzenie dzia³alnoœci gospo-
darczej, podjêcie pracy czy wreszcie, zgodnie
z konstytucj¹, osiedlenie siê w Polsce. Ja wiem, ¿e
niesie to okreœlone koszty, potrzebê ponownego
zwiêkszania si³ konsularnych, ale by³oby to zgod-
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ne z art. 6 naszej konstytucji i nad tym nale¿a³oby
siê jak najszybciej pochyliæ. To by³aby wielka, po-
wa¿na nowelizacja ustawy o Karcie Polaka. Na pe-
wno nie wszyscy Polacy mieszkaj¹cy na Zacho-
dzie z tej karty skorzystaj¹. Wielu bêdzie chcia³o
mieæ j¹ honorowo jako taki symboliczny, moralny
dowód ³¹cznoœci z Polsk¹. Nie za³¹czam takiej po-
prawki, bo wiem, ¿e to by tylko zburzy³o zapisy
obecnej nowelizacji, ale oczekujê od Ministerstwa
Spraw Zagranicznych, a tak¿e od Wysokiej Izby,
¿e w krótkim czasie rozpoczniemy prace tak¿e nad
takim rozwi¹zaniem. Dziêkujê za uwagê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Bardzo dziêkujê, Panie Senatorze.
Zapraszam pana senatora Bronis³awa Korfan-

tego.
Przepraszam, tam siê pojawi³a litera „J”. Jest

Piotr £ukasz Andrzejewski i jest Bronis³aw…
(Senator Bronis³aw Korfanty: Jan.)
…Jan Korfanty.

Senator Bronis³aw Korfanty:
Szanowna Pani Marsza³ek! Panie i Panowie Se-

natorowie!
Niedawno min¹³ rok od uchwalenia ustawy

o Karcie Polaka, ustawy niezmiernie wa¿nej i bar-
dzo oczekiwanej przez Poloniê i Polaków mieszka-
j¹cych poza granicami naszej ojczyzny. Przypom-
nê, ¿e kilkanaœcie lat temu to w³aœnie Senat Rze-
czypospolitej Polskiej zainicjowa³ prace nad t¹
ustaw¹. Szczególnie, chocia¿ nie tylko, o przyjêcie
tej ustawy zabiegali Polacy mieszkaj¹cy w krajach
za obecn¹ wschodni¹ granic¹ naszego kraju. Mam
tutaj na myœli takie kraje, jak Bia³oruœ, Ukraina,
Rosja, ale tak¿e Kazachstan czy Azerbejd¿an. Pola-
cy mieszkaj¹cy dzisiaj w tych krajach nie znaleŸli
siê tam przecie¿ z w³asnej woli. Nie by³a to emigra-
cja zarobkowa, lecz wynik zsy³ek, przesiedleñ czy
te¿ zmiany granic, o której zadecydowa³y zwyciês-
kie mocarstwa po II wojnie œwiatowej.

Szczególnych krzywd doznali Polacy mieszka-
j¹cy na dawnych wschodnich kresach Polski, bo-
wiem po 17 wrzeœnia 1939 r. prze¿yli okupacjê ra-
dzieck¹, nastêpnie po agresji Niemiec na Zwi¹zek
Radziecki okupacjê niemieck¹, a od 1944 r., kiedy
wojska radzieckie przesuwa³y siê na zachód, tere-
ny te ponownie by³y zagarniane przez Zwi¹zek Ra-
dziecki. Tak wiêc we wrzeœniu 2007 r., kiedy
uchwalono ustawê o Karcie Polaka, by³a ona skie-
rowana przede wszystkim do Polaków mieszka-
j¹cych w krajach za obecn¹ wschodni¹ granic¹
Polski.

Nowelizacja, któr¹ dzisiaj przyjmujemy, jest
bardzo wa¿na, gdy¿ pozwoli ubiegaæ siê o Kartê

Polaka osobom maj¹cym status tak zwanego bez-
pañstwowca. Sprawa ta dotyczy Polaków miesz-
kaj¹cych na £otwie i w Estonii.

Wa¿na zmiana dotyczy wprowadzenia zapisu,
którego do tej pory nie by³o. Chodzi o udowo-
dnienie przez samego wnioskodawcê pochodze-
nia polskiego w oparciu o w³asne dokumenty
mówi¹ce o jego polskim pochodzeniu. Zgodnie
z dotychczasowym przepisem ubiegaj¹cy siê
o Kartê Polaka musia³ udowodniæ, ¿e co naj-
mniej jedno z jego rodziców lub dziadków albo
oboje pradziadków by³o narodowoœci polskiej
lub posiada³o obywatelstwo polskie. Wprowa-
dzone zmiany w znacznym stopniu zwiêksz¹ li-
czbê Polaków, którzy bêd¹ mogli siê ubiegaæ
o Kartê Polaka.

Jest to inicjatywa jak najbardziej godna popar-
cia, jednak jak wczeœniej wspomnia³em, ten rok,
który up³yn¹³ od czasu uchwalenia ustawy, sk³a-
nia do podsumowania i do refleksji, co do tej pory
zrobiono w zakresie Karty Polaka. Chodzi mi tutaj
o informacjê, ile wp³ynê³o wniosków, ile do dziœ
wydano Kart Polaka, a tak¿e o to, co nale¿y zrobiæ,
aby u³atwiæ uzyskanie Karty Polaka, aby sta³a siê
ona masowa. Tak przecie¿ zak³adaliœmy, rozpo-
czynaj¹c prace nad t¹ ustaw¹.

Wczoraj na posiedzeniu komisji do spraw
emigracji, a tak¿e dzisiaj, dowiedzieliœmy siê od
przedstawicieli Ministerstwa Spraw Zagranicz-
nych, ¿e do tej pory z³o¿ono oko³o jedenastu ty-
siêcy wniosków, a wydano oko³o szeœciu tysiêcy
Kart Polaka. Muszê przyznaæ, ¿e pomimo i¿
ustawa obowi¹zuje dopiero od roku, to nasz, ¿e
siê tak wyra¿ê, dorobek w zakresie wydawania
Kart Polaka jest stosunkowo skromny i ta sy-
tuacja mnie osobiœcie bardzo martwi. To, ¿e wy-
dano zaledwie szeœæ tysiêcy Kart Polaka argu-
mentuje siê miêdzy innymi tym, ¿e liczba sk³a-
danych wniosków jest wielokrotnie mniejsza,
ni¿ siê wczeœniej spodziewaliœmy. Jednak –
moim zdaniem – powinniœmy zastanowiæ siê,
czy aby procedura otrzymywania karty nie jest
zbyt skomplikowana. Wiem, ¿e uwagi co do pro-
cedury otrzymywania Karty Polaka ma tak¿e
Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Chcia³bym
us³yszeæ zdanie Ministerstwa Spraw Zagranicz-
nych w tej sprawie i wspólnie zastanowiæ siê, co
zrobiæ, aby przyspieszyæ proces przyznawania
Karty Polaka. Ze swojej strony nie chcia³bym,
¿eby za kilka lat doznaæ jakiegoœ rozczarowania,
¿e wydaliœmy zaledwie piêædziesi¹t tysiêcy kart,
a nie kilkaset tysiêcy czy mo¿e jeszcze wiêcej,
jak to wczeœniej by³o planowane.

Myœlê, ¿e trzeba zastanowiæ siê nad faktem, i¿
warunkiem koniecznym otrzymania Karty Polska
jest znajomoœæ jêzyka polskiego. Szanowna Pani
Marsza³ek, Wysoki Senacie, czy tego chcemy, czy
nie chcemy, czy nam siê to podoba, czy siê nie po-
doba, Polacy mieszkaj¹cy poza granicami nasze-
go kraju mówi¹ coraz mniej po polsku. Podnoszê
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tê sprawê w zwi¹zku z moj¹ wizyt¹ na Bia³orusi,
gdzie by³em w ubieg³ym roku. Tam w okolicach
Witebska w wioskach jakby ¿ywcem przeniesio-
nych z pocz¹tku XX wieku mieszkaj¹ Polacy, któ-
rzy doznawali wielkich przeœladowañ za u¿ywanie
jêzyka polskiego i w zwi¹zku z tym dzisiaj nie po-
s³uguj¹ siê jêzykiem polskim. Ale s¹ to przecie¿
niew¹tpliwie Polacy, nasi rodacy. Czy takim oso-
bom odmówimy wydania Karty Polaka, bo w tej
chwili one nie pos³uguj¹ siê jêzykiem polskim?
Podobnie jest te¿ w innych krajach ni¿ Bia³oruœ,
gdzie mieszkaj¹ Polacy. Czy w stosunku do tych
osób, które obecnie nie znaj¹ jêzyka polskiego, ale
oczywiœcie maj¹ korzenie polskie, mo¿emy stoso-
waæ takie ostre kryteria? Przecie¿ otrzymanie
Karty Polaka nie jest równoznaczne z przyzna-
niem obywatelstwa. Stawiam wiêc pytanie: skoro
przy przyznawaniu obywatelstwa polskiego cu-
dzoziemcom nie jest wymagana od nich znajo-
moœæ jêzyka polskiego, to czy w przypadkach
przyznawania Karty Polaka znajomoœæ, co praw-
da podstawowa, jêzyka polskiego musi byæ jed-
nym z warunków koniecznych otrzymania Karty
Polaka?

Myœlê, ¿e warto by tak¿e po roku obowi¹zy-
wania tej ustawy pokusiæ siê, o czym wspomi-
na³ pan senator Ryszka, o rozszerzenie
mo¿liwoœci otrzymania Karty Polaka na wszys-
tkie kraje œwiata, czy te¿ warto by daæ osobom,
które udowodni³y swoje polskie pochodzenie,
prawo do osiedlania siê na terytorium naszego
kraju. Myœlê, ¿e przy obecnym braku r¹k do
pracy w Polsce, lepiej bêdzie œci¹gaæ do Polski
Polaków zza naszej wschodniej granicy, którzy
maj¹ oczywiœcie polskie korzenie, ni¿ sprowa-
dzaæ do pracy Chiñczyków czy Wietnamczy-
ków, tak jak to ju¿ ma w tej chwili miejsce na
naszym rynku pracy. Podobnie post¹pili Nie-
mcy, którzy œci¹gnêli, nie tak ca³kiem dawno,
oko³o miliona swoich rodaków z Kazachstanu,
a tak¿e Wêgrzy, którzy w ci¹gu trzech lat od
wprowadzenia Karty Wêgra, to by³y lata
2000–2002, wydali ponad 2/3 wszystkich kart,
a Kartê Wêgra na Ukrainie uzyska³o w tych la-
tach oko³o 90% Wêgrów.

Reasumuj¹c, myœlê, ¿e warto by siê zastanowiæ
nad wiêksz¹ nowelizacj¹ tej ustawy, o czym wspo-
mina³ ju¿ pan minister, byæ mo¿e uwzglêdniaj¹c¹
elementy, o których tutaj mówi³em. Dziêkujê bar-
dzo za uwagê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Wyj¹tkowo dobrze pan to wyliczy³, Panie Sena-

torze. By³ to pan senator Bronis³aw Jan Korfanty,
dziêkujê bardzo.

A teraz proszê, senator Andrzej Owczarek.

Senator Andrzej Owczarek:

Pani Marsza³ek! Panie Ministrze! Szanowni
Pañstwo Senatorowie!

Moja wypowiedŸ nie bêdzie dotyczy³a samej
Karty Polaka, chcia³bym siê zaj¹æ problemem,
o którym wspomina³ pan minister, a który poja-
wia³ siê w pytaniach, problemem repatriacji Pola-
ków. W tej sprawie czêœciowo zabra³ ju¿ g³os pan
senator Korfanty.

Uwa¿am, proszê pañstwa, ¿e jest to nasz naro-
dowy obowi¹zek, a w tej chwili to jest nasz naro-
dowy wstyd, ¿e z tym problemem sobie nie pora-
dziliœmy do tej pory. Ma³o tego, gdy siê obserwuje
dane dotycz¹ce repatriacji Polaków, widaæ, ¿e co-
raz bardziej oddala siê moment, kiedy my sprowa-
dzimy tych wszystkich Polaków. Proszê pañstwa,
kiedy w 2001 r. wesz³a w ¿ycie ustawa o repatria-
cji, do Polski przyby³o tysi¹c Polaków. W ostatnim
roku by³o ich dwustu piêædziesiêciu. Promesê
uzyska³o ju¿ ponad dwa i pó³ tysi¹ca Polaków,
czyli w tym tempie tylko ci, którzy uzyskali pro-
mesê, bêdê œci¹gani dziesiêæ lat. Myœlê, proszê
pañstwa, ¿e winna jest temu ustawa o repatriacji
– tu pan minister s³usznie powiedzia³, ¿e tam jest
wiele b³êdów – bo liczy siê na dobr¹ wolê pañstwa,
na dobr¹ wolê samorz¹dów, firm prywatnych.
S¹dzê, ¿e czas najwy¿szy, proszê pañstwa, ¿eby to
zmieniæ.

Warunkiem, ¿eby ktoœ przyby³ do Polski, jest
przekazanie mieszkania przez samorz¹d. Tych
wolnych mieszkañ jest coraz mniej, tych miesz-
kañ samorz¹dy nie chc¹ siê pozbywaæ, bo wójt,
burmistrz obawiaj¹ siê krytyki swoich mieszkañ-
ców, którzy maj¹ problemy mieszkaniowe, i myœ-
lê, ¿e w tej sytuacji wiêkszy ciê¿ar musi wzi¹æ na
siebie pañstwo.

Nie wykorzystuje siê osób fizycznych, które
tak¿e mog³yby sprowadzaæ Polaków. Na pewno
zdarza³y siê przypadki, kiedy osoby fizyczne nie
dotrzymywa³y zobowi¹zañ, ale s¹ rozmaite meto-
dy, typu weksle itp., które by zmusi³y tych, którzy
chc¹ zaprosiæ Polaków i ich œci¹gn¹æ na swój te-
ren, ¿eby im takie mo¿liwoœci zapewnili.

Proszê pañstwa, ta liczba ogólna Polaków… Ja
s¹dzê, ¿e oko³o dziesiêciu tysiêcy Polaków z Kaza-
chstanu i republik azjatyckich chcia³oby przybyæ
do Polski. I powtarzam apel kolegi Bronka: Nie-
mcy rozwi¹zali ten problem, ¯ydzi rozwi¹zali ten
problem, my te¿ musimy ten problem rozwi¹zaæ.
Nie mo¿emy mówiæ, ¿e ci ludzie nie adaptuj¹ siê
w Polsce. Ci Niemcy tak¿e byli w Kazachstanie
przez kilkadziesi¹t lat, ci ¯ydzi mo¿e byli jeszcze
d³u¿ej, jednak te pañstwa wziê³y na siebie ten pro-
blem. Jeœli jest problem jêzyka polskiego, jeœli s¹
inne problemy, to powinniœmy je jak najszybciej
rozwi¹zaæ. To jest nasz narodowy obowi¹zek.

A poza tym, Panie Ministrze, ja znam przypadki
dwóch rodzin repatriantów i te dwie rodziny sobie
doskonale w Polsce radz¹, tak ¿e nie jest to tak, ¿e
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oni wszyscy nie dadz¹ sobie rady w Polsce. Czêœæ
byæ mo¿e nie da rady, ale i czêœæ Polaków w kraju
nie daje sobie rady i te¿ musimy z tym problem siê
borykaæ. Dlatego apelowa³bym zarówno do pana
ministra, do Ministerstwa Spraw Wewnêtrznych
i Administracji, jak i do Senatu, który ma zape-
wniæ opiekê nad Polakami, aby problemem usta-
wy repatriacyjnej zaj¹æ siê w jak najbli¿szym cza-
sie. To jest, powtarzam, nasz moralny obowi¹zek
wobec Polaków, którzy zostali zes³ani na nieludz-
k¹ ziemiê. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Dziêkujê.
Zapraszam pani¹ senator Janinê Fetliñsk¹.

Senator Janina Fetliñska:

Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Karta Polaka to spe³nione marzenie wielu Pola-

ków, na których II wojna œwiatowa wycisnê³a swo-
je tragiczne piêtno. Uchwalona w ubieg³ej kaden-
cji 7 wrzeœnia 2007 r. Karta Polaka stanowi nie-
wielkie zadoœæuczynienie i uchylenie ramion oj-
czyzny dla Polaków na Wschodzie. Podkreœlam,
nie jest to otwarcie, ale tylko uchylenie tych ra-
mion. Ale ¿ycie zawsze jest bogatsze od zdolnoœci
przewidywania legislatorów, ci¹gle udowadnia
nam niedomogi zapisów ustawy, o czym dzisiaj
tak piêknie, chocia¿ ¿artobliwie, mówi³ pan rektor
Micha³ Œliwa. I zapisy nowelizowanej ustawy nie-
stety równie¿ maj¹ podobne braki.

Wydawa³oby siê, ¿e w toku prac nad obecnie
uchwalan¹ ustaw¹ wystarczaj¹co doprecyzowa-
no ju¿ zasady udowadniania przez wnioskodawcê
przed konsulem polskim narodowoœci polskiej
lub posiadania obywatelska. Jednak wydaje siê
zasadne, a¿eby do zapisów tej naszej ustawy
w art. 1 wprowadziæ jeszcze poprawkê, z której
wynika³oby, ¿e sposobem na wykazanie polskiej
narodowoœci jest posiadanie Karty Polaka przez
wstêpnych wnioskodawcy, a wiêc rodziców,
dziadków, pradziadków. Wstêpni, sk³adaj¹c
wniosek o Kartê Polaka i uzyskuj¹c j¹, wystarcza-
j¹co udowodnili swoj¹ narodowoœæ, a to powinno
skutkowaæ tak¿e na ich dzieci i wnuków. Oczywi-
œcie wszystkie pozosta³e elementy trybu przyzna-
wania Karty Polaka na wniosek zainteresowanego
pozosta³yby bez zmian. Kwestie logistyczne powo-
duj¹, ¿e na przyk³ad na Bia³orusi Kartê Polaka
otrzymuj¹ ludzie najstarsi, w wieku siedemdzie-
siêciu i wiêcej lat. Oni niebawem odejd¹, ale pozo-
stawi¹ swoim wnukom bezpoœredni, aktualny do-
wód polskiej to¿samoœci. Dowód, który tak¿e dla
wnuków mo¿e byæ w przysz³oœci wa¿ny, dowód

dziedzictwa narodowego, duchowego, wartoœci,
którymi ¿yli ich przodkowie.

Wielu Polaków z krajów oœciennych pragnie
studiowaæ w Polsce. Decyzjê czêsto podejmuj¹
w ostatnim roku kszta³cenia. Karta Polaka dziad-
ków czy te¿ rodziców mog³aby u³atwiæ wczeœniej-
sze rozpoznanie przez konsula ich narodowoœci,
a jest to zwi¹zane z prawem do uzyskania Karty
Polaka, miêdzy innymi to, bo s¹ jeszcze inne kry-
teria, i, jak przypuszczam, tak¿e szybsze uzyska-
nie w³asnej karty, a wiêc i mo¿liwoœci studiowania
w Polsce. Trzeba to mieæ na uwadze, poniewa¿ li-
czba studentów cudzoziemców studiuj¹cych
w Polsce na przyk³ad w roku akademic-
kim 2004/2005 wynosi³a osiem tysiêcy oœmiuset
studentów, ale z tego nieca³e 49% to Polacy
z Ukrainy, Bia³orusi, Rosji i Czech. Z analizy da-
nych jasno wynika, ¿e od 2001 r. maleje udzia³ tej
m³odzie¿y wœród studentów cudzoziemców.
S¹dzê zatem, ¿e nowelizacja ustawy o Karcie Pola-
ka, do której chcia³abym zg³osiæ poprawkê doty-
cz¹c¹ w³aœnie tego, ¿eby Karta Polaka wstêpnych
by³a jednym z elementów udowodnienia polsko-
œci i ¿eby stanowi³a jeden z dokumentów w trakcie
ubiegania siê o w³asn¹ Kartê Polaka; zwiêkszy³o-
by to mo¿liwoœci przyznawania tej nowej karty,
a mo¿e nawet przyspieszy³oby tempo jej
przyznania.

Ta poprawka nie rozszerza materii uchwalonej
przez Sejm, tej nowelizacji, dlatego mam nadziejê,
¿e znajdzie uznanie w oczach kolegów i ¿e zostanie
uchwalona, o co proszê i wnoszê, poniewa¿ s³u¿y
ona wszystkim nam tutaj, wynika z troski o Pola-
ków i s³u¿y tak¿e im. Dziêkujê bardzo.

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

Senator Józef Bergier:
Panie Marsza³ku! Kole¿anki i Koledzy!
S¹dzê, ¿e usprawiedliwicie mnie pañstwo, jeœli

nie bêdê dokonywa³ wstêpu o wa¿noœci Karty Po-
laka i przejdê do dwóch zagadnieñ.

Pierwsza sprawa. Chcia³bym zwróciæ uwagê,
i to kierujê do nas wszystkich, na specyfikê ubie-
gania siê o Kartê Polaka na Bia³orusi. Na Bia³o-
rusi, i to przewija³o siê w naszych wypowie-
dziach, mówiê o tym tak¿e w zwi¹zku ze swoj¹ wi-
zyt¹, o Karcie Polaka nie mo¿na mówiæ oficjalnie.
Przed nami jest nowe wyzwanie: jak tê kartê pro-
pagowaæ.

Drugie moje przes³anie to informacja zwi¹zana
z tym, do kogo szczególnie Kartê Polaka kierowaæ.
Bêdê o tym mówi³ znowu na przyk³adzie Bia³oru-
si. Moje doœwiadczenia s¹ takie, i¿ chyba najbar-
dziej praktyczn¹, najbardziej efektywn¹ grup¹, do
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której moglibyœmy kierowaæ Kartê Polaka, s¹ stu-
denci, ci, którzy zaczn¹ studiowanie w Polsce.
Karta Polaka po raz pierwszy daje im szansê bez-
p³atnego studiowania tu. To szansa, ¿e ci ludzie
przez kilka lat pobytu lepiej poznaj¹ nasz kraj, ale
tak¿e szansa, ¿e ci Polacy zza granicy, w tym przy-
padku z Bia³orusi, zostan¹ w naszym kraju. Jest
wiele przyk³adów, i¿ w tym czasie ró¿ne osoby siê
ze sob¹ poznaj¹ i wówczas oni zostaj¹, wybieraj¹
nasz kraj. Mówiê tu o goœciach z Bia³orusi i na
przyk³ad mieszkañcach naszego kraju. To jest je-
dno przes³anie.

Kolejna sprawa. Niemal przez wszystkie nasze
wyst¹pienia przewija³a siê kwestia nauki jêzyka
polskiego. I tu chcia³bym poinformowaæ pañ-
stwa, ¿e stypendiów na naukê jêzyka polskiego
oferowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolni-
ctwa Wy¿szego jest dotychczas tylko siedemset.
To ma³o. Myœlê, ¿e jest wyzwaniem, by zwiêkszyæ
tê liczbê. Kierujê kwestiê nauki jêzyka polskiego
do cz³onków komisji, która zajmuje siê ³¹czno-
œci¹ z Polakami za granic¹, ¿eby przy ró¿nych za-
daniach pamiêtali szczególnie o tych przedsiêw-
ziêciach.

I na koniec chcia³bym pañstwu powiedzieæ, ¿e
bêdê nies³ychanie dumny, kiedy podczas inaugu-
racji roku akademickiego w uczelni, któr¹ mam
przyjemnoœæ kierowaæ, po raz pierwszy bêdzie
grupa studentów z Bia³orusi, którzy otrzymali in-
deksy w³aœnie dziêki Karcie Polaka, a Alicja Mic-
kielewicz z Brzeœcia podziêkuje w imieniu tych
studentów, ¿e mo¿e studiowaæ w Polsce. Dziêkujê
uprzejmie.

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

Senator Piotr Andrzejewski:
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
No, pogratulowaæ, ¿e step by step, czyli po po-

lsku krok po kroku, posuwamy siê w kierunku
wytyczonym jeszcze pod koniec kadencji poprze-
dzaj¹cej wysi³ki AWS o stworzenie ca³ego cyklu
ustaw reformuj¹cego nasz negatywny stosunek
i prze³amuj¹cego opór wobec równouprawnienia
i przywrócenia praw Polakom sztucznie pozba-
wianym i polskoœci, i wynikaj¹cych st¹d upra-
wnieñ przynale¿noœci do narodu polskiego przez
ówczesne pañstwo polskie. Bo trzeba powiedzieæ,
¿e tak by³o.

Pakiet przygotowanych przez Senat trzech
ustaw: o Karcie Polaka, o repatriacji i o obywatel-
stwie polskim znalaz³ fina³ w kontruj¹cym stano-
wisku rz¹du, które doprowadzi³o do kompromiso-

wej, aczkolwiek niezadowalaj¹cej nowelizacji, do
uchwalenia ustawy o repatriacji, anulowaniu ini-
cjatywy o Karcie Polaka i niepoddania pod g³oso-
wanie do koñca kadencji poprawek Senatu, zgod-
nie z jego uprzedni¹ inicjatyw¹, do ustawy o oby-
watelstwie, co spowodowa³o, ¿e inicjatywa pad³a
w myœl zasady dyskontynuacji. W nastêpnej ka-
dencji nie próbowano tego podj¹æ. W poprzedniej
kadencji temat zosta³ podjêty i wydaje mi siê, ¿e
w tej chwili proces przebiegaj¹cy na bazie dosyæ
u³omnej i minimalnie spe³niaj¹cej oczekiwania
inicjatywy Senatu ustawy o Karcie Polaka przybli-
¿a nas do tego, co wytyczy³ Senat w okresie
rz¹dów Akcji Wyborczej „Solidarnoœæ”. Przybli¿a,
ale nie wype³nia tego.

Ja przypomnê, ¿e art. 52 konstytucji w dalszym
ci¹gu nie jest realizowany, ¿e w tym zakresie dalej
mamy dyskonstytucyjny system prawa. Dlacze-
go? Dlatego, ¿e osoba, której pochodzenie polskie
zosta³o stwierdzone zgodnie z ustaw¹, mo¿e
osiedliæ siê na terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej na sta³e. Próbowaliœmy okreœliæ to zachowa-
nie obywatelstwa polskiego, przywrócenie obywa-
telstwa polskiego. Wszystkie te wysi³ki, jak widaæ,
by³y blokowane, i to zarówno oficjalnie, jak i nieo-
ficjalnie, w koñcu XX wieku przez III Rzeczypo-
spolit¹. Nie waham siê u¿ywaæ tak ostrych s³ów,
bo mieliœmy do czynienia z oportunizmem wielu
grup, w tym równie¿ przedstawicieli rz¹du pol-
skiego. Senat z satysfakcj¹, jak mi siê wydaje, od-
notowuje ka¿dy krok przybli¿aj¹cy nas do realiza-
cji zasad konstytucyjnych.

Aktualna ustawa modyfikuje mo¿liwoœæ uzys-
kania tego przywileju przez osoby pochodzenia
polskiego czy przez te, które chc¹ przynale¿eæ do
narodu polskiego poprzez uzyskanie tej Karty Po-
laka. S¹ cztery kryteria. Jedno: przynale¿noœæ do
narodowoœci polskiej, drugie: posiadanie kiedyœ
obywatelstwa polskiego, co jest bardzo ciekawe,
dalsze kryterium: je¿eli jedno z rodziców lub dziad-
ków albo dwoje pradziadków by³o narodowoœci
polskiej lub posiada³o polskie obywatelstwo, i wre-
szcie: przedstawienie zaœwiadczeñ organizacji pol-
skiej lub polonijnej dzia³aj¹cej na terenie jednego
z pañstw, o których mowa w ust. 2, potwierdzaj¹ce
aktywnoœæ i zaanga¿owanie w dzia³alnoœci na
rzecz jêzyka i kultury polskiej lub polskiej mniej-
szoœci narodowej przez okres co najmniej ostat-
nich trzech lat. Cztery kryteria. Czy kryteria te ma-
j¹ wyst¹piæ ³¹cznie, czy roz³¹cznie? Jak rozumiem,
maj¹ wyst¹piæ roz³¹cznie. W zwi¹zku z tym przy-
znajemy Kartê Polaka jednoczeœnie osobom dzia-
³aj¹cym na rzecz polskoœci, pretenduj¹cych do
przynale¿noœci do polskiej sfery jêzyka i kultury,
bo to ostatnie kryterium tak mówi.

Ale jednoczeœnie jest jedno z tych kryteriów,
które wskazuje na konstytucyjne kryterium po-
chodzenia polskiego, co daje nam bezpoœrednie
uprawnienie wynikaj¹ce z konstytucji, uprawnie-
nie do mo¿liwoœci osiedlania siê w Polsce na sta³e,
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co dzisiaj blokuj¹ przepisy o repatriacji i o cudzo-
ziemcach. Te wszystkie osoby, które upominaj¹
siê o Kartê Polaka, s¹ osobami maj¹cymi status
cudzoziemca, prawdê mówi¹c. Tak z tego wynika.
W zwi¹zku z tym wszystkie restrykcje ustawy
o cudzoziemcach czy o tych, którzy jeszcze nie
uzyskali okreœlonego w trybie administracyjnym
przyzwolenia repatriacyjnego… Wszystkim im
jest zabronione korzystanie z art. 52 konstytucji
i nie realizuje siê bezwzglêdnego, niemog¹cego
byæ ograniczonym ustaw¹ przepisu mówi¹cego,
¿e osoba, której pochodzenie polskie zosta³o
stwierdzone zgodnie z ustaw¹, mo¿e osiedlaæ siê
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na sta³e.

Gratulujê tutaj okreœlenia ustawowego kryte-
rium pochodzenia polskiego. Jest to trzecie kryte-
rium wynikaj¹ce z ustawy, mianowicie co najmniej
jedno z rodziców lub dziadków albo dwoje pradziad-
ków by³o narodowoœci polskiej lub posiada³o pol-
skie obywatelstwo. Otó¿ mamy wreszcie kryterium.
I poniewa¿ tamte ustawy stoj¹ w sprzecznoœci z dzi-
siejszym bezpoœrednim uprawnieniem z konstytu-
cji, wyobra¿am sobie prawid³owo, jako d³ugoletni
adwokat, ¿e ka¿dy cudzoziemiec, równie¿ bêd¹cy
w Pernambuco czy w Afryce, nie maj¹cy Karty Pola-
ka, na tej podstawie mo¿e przed s¹dem polskim, bo
ma interes prawny, wytoczyæ postêpowanie o usta-
lenie, ¿e jest pochodzenia polskiego, bo mamy takie
kryterium, na tej podstawie przyjechaæ do Polski ja-
ko cudzoziemiec i nie pozwoliæ siê st¹d usun¹æ ani
na zasadzie ustawy o cudzoziemcach, ani na
zasadzie ustawy o niezrealizowanej repatriacji. I ta-
ki stan dzisiaj mamy. A przypomnê, ¿e wojowaliœmy
o to, ¿eby tam, gdzie ustawa pozostawia luki, a ma-
my tutaj luki i sprzecznoœæ w systemie prawnym,
konstytucja, która jest najwy¿szym prawem, nie
tylko stanowionym, stosowa³a siê bezpoœrednio.
Konstytucja nie stanowi w postaci ustawowej, ¿e jej
przepisy wynikaj¹ce z art. 52 maj¹ byæ ograniczone.
Dlatego wydaje mi siê… Dziêkujê bardzo za w³¹cze-
nie do tego pokrêtnego systemu równie¿ kryterium
z art. 52 ust. 5, co pozwala nam na akcje s¹dowe
w kierunku zrealizowania konstytucji ponad dys-
kryminacyjnym prawem o cudzoziemcach i dyskry-
minacyjnym prawem o repatriacji, zanim nast¹pi¹
usuniêcia administracyjnych barier dla zrealizowa-
nia wprost uprawnienia konstytucyjnego. To pier-
wsza kwestia.

Teraz druga. Mia³em mo¿noœæ wziêcia udzia³u
w naradzie z przedstawicielami Poloni, nie oficjal-
nymi, tylko z tymi z organizacji polonijnych repre-
zentuj¹cych te interesy, które nie s¹ dzisiaj wspie-
rane przez pañstwo polskie, z tymi mianowicie,
którym nie przyznaje siê Karty Polaka ani ¿a-
dnych uprawnieñ, i którzy nie mog¹ korzystaæ
w zwi¹zku z tym z ¿adnej drogi realizacji swoich
uprawnieñ konstytucyjnych. Pytali mnie, dlacze-
go s¹ dyskryminowani. Dlaczego osoby pochodze-

nia polskiego z okreœlonych pañstw mog¹ korzy-
staæ z uprawnieñ wynikaj¹cych z Karty Polaka,
a im siê tego prawa odmawia, traktuj¹c jak cudzo-
ziemców i jak osoby obce w pañstwie, które jest
ich pañstwem? Bardzo trudna jest odpowiedŸ
i wydaje mi siê, ¿e naszym celem jest stworzenie
sytuacji, kiedy to, co wynika z Karty Polaka, gdzie
ci ludzie rzeczywiœcie dyskryminowani s¹ z racji
historii i przynale¿noœci do tych pañstw, które tu-
taj s¹ wymienione… Tym pozosta³ym osobom na-
rodowoœci polskiej czy pochodzenia polskiego na-
le¿y stworzyæ równie preferencyjne warunki
w pañstwie polskim. I to jest wymóg wynikaj¹cy
z równoœci wobec prawa. Tote¿ proszê, Panie Mi-
nistrze – to adres do pana – uwzglêdniæ w zakresie
przywrócenia polskiemu systemowi prawnemu co
do uprawnieñ Polonii, Polaków i osób pochodzenia
polskiego, zasady równoœci, niesprzecznoœci, zu-
pe³noœci i komplementarnoœci tych wszystkich
przepisów, dlatego ¿e dzisiaj Polaków czy osoby po-
chodzenia polskiego dzielimy wed³ug administra-
cyjnych kryteriów i uznaniowej decyzji admini-
stracyjnej na lepszych i gorszych, podrzêdnych,
uprawnionych i tych, których prawa s¹ pomijane.
Myœlê tu nie tylko o dawnej emigracji czy o Polonii,
ale o ludziach pozbawianych obywatelstwa, wy-
rzucanych po prostu z Polski w okresie peerelu,
kiedy pewnymi aktami anuluje siê te decyzje.

(Senator Stanis³aw Kogut: Bilet w jedn¹ stronê.)
Wszyscy myœl¹ o roku 1968, a ja myœlê jedno-

czeœnie o ca³ym okresie lat osiemdziesi¹tych, myœ-
lê o tych, których zmuszano do wyjazdu, których,
nie pozbawiaj¹c obywatelstwa, tak naprawdê wy-
rzucano, i o tych, którym kazano wyje¿d¿aæ i pod
przymusem zrzekaæ siê obywatelstwa. Dzisiaj
przywracamy im obywatelstwo polskie albo anulu-
jemy te decyzje, zaœ ustawa o cudzoziemcach, jak
i ustawa o repatriacji, jakoœ nie dostaj¹ do tego
trendu. Dziêkujê bardzo. Na tym koñczê i dziêkujê
za ten nastêpny krok. Oby za nim posz³y jeszcze
kolejne i to jest adres do rz¹du polskiego. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Informujê, ¿e lista mówców zosta³a wyczerpana.
Zosta³ z³o¿ony wniosek legislacyjny.
Zwracam siê do pana ministra, czy chcia³by siê

do tego ustosunkowaæ. Pani senator Fetliñska ta-
ki wniosek sk³ada³a.

Zamykam dyskusjê, oczywiœcie.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie
Spraw Zagranicznych
Jan Borkowski:
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Przede wszystkim chcia³bym prosiæ o to, by

przyj¹æ ten projekt ustawy w takim zakresie, aby
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mo¿na go by³o efektywnie niezw³ocznie realizo-
waæ. To jest ze wszech miar po¿¹dane, rzecz jas-
na bez zamykania dyskusji nad poprawianiem
systemu.

Poniewa¿ zosta³y w tej debacie zg³oszone
wnioski dalej id¹ce, to chcia³bym powiedzieæ, ¿e
w przypadku, gdyby Wysokie Izby, zarówno Sejm
jak i Senat, chcia³y rozwa¿yæ rozszerzanie Karty
Polaka na inne obszary œwiata, na Poloniê na ca-
³ym œwiecie, to trzeba to niezwykle precyzyjnie za-
pisaæ w ustawie, dlatego ¿e spotkamy tam nie-
zwyk³¹ ró¿norodnoœæ przypadków i by³oby nie-
dobrze, gdyby ta ustawa by³a nieprecyzyjna. To
musi byæ bardzo powa¿nie rozwa¿one.

Jeœli chodzi o postulaty dotycz¹ce przyspiesze-
nia wydawania Karty Polaka, to oczywiœcie przede
wszystkim mog¹ tutaj wchodziæ w grê rozwi¹za-
nia ustawowe. Inne, doraŸne uproszczenia w ra-
mach obecnej ustawy nie s¹ ³atwe. Ograniczenia,
o których mia³em okazjê wczeœniej mówiæ, to zna-
czy to, ¿e nie ponad miarê konsulaty przyjmuj¹,
na przyk³ad… Chcia³bym wyjaœniæ, ¿eby nie by³o
nieporozumieñ, ¿e z³o¿enie wniosku o Kartê Pola-
ka jest czasoch³onne. To nie jest tylko z³o¿enie pa-
pierka, to jest ca³a procedura. Potem miêdzy przy-
jêciem wniosków a wydaniem Kart Polaka jest
czas na wyprodukowanie tych kart, ich przes³anie
i wrêczenie. To jest ten czas. Tak ¿e ca³y problem
jest w przyjêciu wniosku wraz z dokumentami
i rozpatrzeniu go przez konsula. To wymaga cza-
su. I te ograniczenia, z którymi praktycznie pañ-
stwo siê stykacie, bywaj¹c na Wschodzie, maj¹,
trzeba powiedzieæ, jedn¹ zaletê, tak¹ mianowicie,
¿e uda³o nam siê unikn¹æ nieprawid³owoœci typu
kupowanie miejsca w kolejce, co by³o zagro¿e-
niem doœæ powa¿nym, bo inne kolejki, na przy-
k³ad po wizy, s¹ miejscem, gdzie taki proceder siê
odbywa. By³y próby sprzedawania formularzy
wniosku o Kartê Polaka, które s¹ dostêpne tak¿e
w internecie. Tam gdzie by³y wy³o¿one, ju¿ ktoœ je
przejmowa³ i próbowa³ sprzedawaæ. I tutaj by³a
nawet licytacja, kto taniej sprzeda coœ takiego.

Je¿eli chodzi o znajomoœæ jêzyka, to kryterium,
które obecna ustawa uwzglêdnia, jest miêdzy in-
nymi popierane przez tych, którzy w tych krajach
na Wschodzie ciê¿kim wysi³kiem podtrzymywali
znajomoœæ jêzyka polskiego. Wielokrotnie mia³em
okazjê s³yszeæ z ust Polaków na Wschodzie s³owa:
prosimy, ¿eby dbaæ o to kryterium, nie premiowaæ
tych, którzy porzucili jêzyk polski, podczas gdy
my nad tym pracowaliœmy i w szkole, i w rodzinie,
itd. Myœlê, ¿e ten aspekt jest niezwykle wa¿ny, by
karta coœ znaczy³a, coœ wa¿y³a.

W zwi¹zku z propozycjami pani senator Fetliñ-
skiej chcia³bym powiedzieæ, ¿e dotychczasowa
ustawa przewiduje tak¹ sytuacjê – mogê siêgn¹æ
do tekstu – ¿e niepe³noletni otrzymuj¹ Kartê Pola-
ka na podstawie dokumentów rodziców. Jest taka

furtka: w ci¹gu roku po osi¹gniêciu wieku szesna-
stu lat karta mo¿e byæ ponownie wydana, prze-
d³u¿ony mo¿e byæ okres jej wa¿noœci. I tutaj usta-
wa wcale nie mówi o znajomoœci jêzyka. A wiêc ta-
ka furtka istnieje. Gdybyœmy wziêli Kartê Polaka
rodziców jako podstawê, to dotychczasow¹ zasa-
dê znajomoœci jêzyka musielibyœmy usun¹æ
z ustawy, bo powsta³aby szeroka furtka dla wszy-
stkich, którzy tylko… S¹ takie przypadki, ¿e rodzi-
ce uzyskali Kartê Polaka, a dzieci nie s¹ zaintere-
sowane na przyk³ad znajomoœci¹ jêzyka polskie-
go. Tak te¿ bywa.

S³yszê proœby o to, bym ju¿ koñczy³. Z ca³¹ pew-
noœci¹ najlepsza pomoc, najbardziej efektywna
pomoc dla m³odzie¿y – tu zgadzam siê z panem se-
natorem Bergierem – to jest studiowanie. Tylko ¿e
jest taki problem: ci, którzy skoñcz¹ tutaj studia,
bêd¹ chcieli jak najszybciej porzuciæ swoje rodziny
i miejsca zamieszkania na Wschodzie. Kiedy ape-
lowa³em o to, ¿eby nie wszyscy sprawni wyje¿d¿ali,
bo co z tymi staruszkami, to od tych staruszków
uzyskiwa³em brawa i proœby: tak, tak, bo my sami
zostajemy. Najlepsi, to znaczy najsprawniejsi wy-
je¿d¿aj¹, zostaj¹ tylko bezradni. I wtedy jest na-
prawdê problem. Tak ¿e tu mamy do rozstrzygania
tak¿e problemy moralne. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo, Panie Ministrze.
Poniewa¿ zosta³y zg³oszone wnioski o charak-

terze legislacyjnym, proszê Komisjê Spraw Emi-
gracji i £¹cznoœci z Polakami za Granic¹ o usto-
sunkowanie siê do przedstawionych wniosków
i przygotowanie sprawozdania.

Informujê, ¿e g³osowanie w sprawie rozpatry-
wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod ko-
niec posiedzenia Senatu.

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
trzynastego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy miêdzy
Uni¹ Europejsk¹ a Stanami Zjednoczonymi Ame-
ryki o przetwarzaniu i przekazywaniu przez prze-
woŸników lotniczych danych dotycz¹cych przelo-
tu pasa¿era (PNR) do Departamentu Bezpieczeñ-
stwa Wewnêtrznego Stanów Zjednoczonych
(DHS) (Umowa PNR z 2007 r.), sporz¹dzonej
w Brukseli dnia 23 lipca 2007 r. oraz w Waszyng-
tonie dnia 26 lipca 2007 r.

Tekstustawyzawarty jestwdrukunr251,aspra-
wozdaniakomisjiwdrukachnr251A,251Bi251C.

Proszê sprawozdawcê Komisji Praw Cz³owieka
i Praworz¹dnoœci, senatora Krzysztofa Piesiewi-
cza, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Krzysztof Piesiewicz:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Najkrócej jak mo¿na, zapewne bêdzie to bardzo

króciutko. Problem ratyfikacji – druk senacki
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nr 251 – umowy miêdzy Uni¹ Europejsk¹ a Stana-
mi Zjednoczonymi Ameryki Pó³nocnej o przetwa-
rzaniu i przekazywaniu przez przewoŸników lotni-
czych danych dotycz¹cych przelotu pasa¿erów do
Departamentu Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego
Stanów Zjednoczonych. Umowa zosta³a spo-
rz¹dzona w Brukseli w dniu 23 lipca 2007 r. oraz
w Waszyngtonie 26 lipca 2007 r. Jest ona efektem
znanych wydarzeñ o charakterze terrorystycz-
nym, by³a poprzedzona umow¹ o identycznym
brzmieniu, która zosta³a uchylona przez Trybu-
na³ Sprawiedliwoœci i przesta³a obowi¹zywaæ 30
wrzeœnia 2006 r. w zwi¹zku z pewn¹, mówi¹c
w cudzys³owie, niekompatybilnoœci¹ z ustawami
zasadniczymi w krajach Unii Europejskiej. Ta no-
wa umowa wychodzi naprzeciw stawianym zarzu-
tom, konkretnie odnosz¹cym siê do praw podmio-
towych jednostek, i jest znacznie mniej restrykty-
wna. Wystarczy powiedzieæ, ¿e tak zwane dane
dra¿liwe maj¹ byæ na mocy tej umowy likwidowa-
ne. Nie bêdê cytowa³, które to dane, w skrócie na-
zywane Passenger Name Record – PNR, bo to jest
zestaw dziewiêtnastu punktów. To dotyczy zu-
pe³nie fundamentalnych danych, które musi
przekazywaæ przewoŸnik do okreœlonych instytu-
cji opisanych w tej umowie.

Komisja Praw Cz³owieka i Praworz¹dnoœci przy-
jê³a tê ustawê, popiera tê ratyfikacjê i wnosi o to,
aby uczyni³ to równie¿ Senat. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Sprawozdawc¹ Komisji Gospodarki Narodowej

jest pani senator Dorota Arciszewska-Mielew-
czyk, któr¹ w³aœnie proszê o sprawozdanie.

Senator
Dorota Arciszewska-Mielewczyk:
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Komisja Gospodarki Narodowej 8 paŸdziernika

zajê³a siê projektem ustawy o ratyfikacji umowy
miêdzy Uni¹ Europejsk¹ a Stanami Zjednoczony-
mi Ameryki o przetwarzaniu i przekazywaniu
przez przewoŸników lotniczych danych doty-
cz¹cych przylotu pasa¿era do Departamentu Bez-
pieczeñstwa Wewnêtrznego Stanów Zjednoczo-
nych, sporz¹dzonej w Brukseli dnia 23 lipca
2007 r. oraz w Waszyngtonie dnia 26 lipca 2007 r.

Nie bêdê powtarzaæ informacji przekazanych
przez pana senatora Piesiewicza. Dodam tylko, ¿e
oczywiœcie by³y pewne ró¿nice miêdzy Komisj¹
i Rad¹ Europejsk¹ a Parlamentem Europejskim
w tych kwestiach. Umowa zosta³a wynegocjowa-
na i podpisana w czerwcu 2007 r. i jest bardzo

wa¿na, bo sam cel obejmuje zwalczanie terroryz-
mu i zapobieganie mu oraz przestêpstwom z nim
zwi¹zanym, a tak¿e innym powa¿nym przestêp-
stwom o charakterze ponadnarodowym, w tym
przestêpczoœci zorganizowanej. Dane PNR mog¹
byæ tak¿e przekazywane w celu zapobiegania
unikniêciu zatrzymania i aresztowania osób po-
szukiwanych w zwi¹zku z wymienionymi prze-
stêpstwami.

Oczywiœcie zmieni³a siê lista, je¿eli chodzi o da-
ne, które maj¹ byæ przekazywane. Bardzo wa¿ne
jest uznanie przez nas tej umowy, dlatego ¿e kon-
sekwencj¹ ewentualnego niepodpisania tej¿e
umowy by³aby utrata przez przewoŸników lotni-
czych podstawy prawnej do przekazywania da-
nych zgodnie z wymogiem Departamentu Bezpie-
czeñstwa Wewnêtrznego. A to z kolei mog³oby
skutkowaæ zawieszeniem wype³niania przez nich
obowi¹zku na³o¿onego przez stronê amerykañ-
sk¹. Ten fakt móg³by naraziæ przewoŸników na
wysokie kary finansowe, co doprowadziæ by mog-
³o do powa¿nych trudnoœci finansowych przewoŸ-
ników, a nawet zawieszenia operacji lotniczych do
Stanów Zjednoczonych.

W umowie zosta³a równie¿ zawarta klauzula,
co jest wa¿ne, o wzajemnoœci. Strona amerykañ-
ska oczekuje od Unii, ¿e nie bêdzie domaga³a siê
bardziej rygorystycznych œrodków ochrony da-
nych osobowych ni¿ sama stosuje. Wa¿ny jest te¿
tryb, je¿eli chodzi o ratyfikacjê tej umowy i sposób
zwi¹zania Rzeczypospolitej Polskiej przedmioto-
w¹ umow¹. Niezbêdna jest w tym przypadku raty-
fikacja za uprzedni¹ zgod¹ wyra¿on¹ w ustawie.
My to czynimy.

Umowa, tak jak pan senator powiedzia³, doty-
czy bezpoœrednich praw i wolnoœci obywatel-
skich, gwarantowanych konstytucj¹. To zosta³o
potwierdzone w opiniach miêdzy innymi inspek-
tora danych osobowych, Ministerstwa Spraw Za-
granicznych i Ministerstwa Spraw Wewnêtrznych
i Administracji. Komisja Gospodarki Narodowej
jednog³oœnie opowiada siê za przyjêciem tej¿e
ustawy. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Proszê sprawozdawcê Komisji Spraw Zagrani-

cznych, senatora Krzysztofa Zarembê, o przedsta-
wienie sprawozdania.

Senator Krzysztof Zaremba:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Mam zaszczyt przedstawiæ sprawozdanie Ko-

misji Spraw Zagranicznych w sprawie ratyfikacji
umowy pomiêdzy Uni¹ Europejsk¹ a Stanami
Zjednoczonymi o przetwarzaniu i przekazywaniu
przez przewoŸników lotniczych danych doty-
cz¹cych przelotu pasa¿erów.
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Na posiedzeniu komisji by³ obecny pan minister
Jarmuziewicz z resortu infrastruktury, pan prezes
Urzêdu Lotnictwa Cywilnego, generalny inspektor
ochrony danych osobowych. W toku dyskusji nie
przedstawiono wiêkszych zastrze¿eñ co do porozu-
mienia, tym bardziej ¿e jest to porozumienie za-
warte miêdzy Wspólnot¹ Europejsk¹ a Stanami
Zjednoczonymi. G³ówne rozbie¿noœci podczas pro-
cesu negocjacji dotyczy³y standardów, ró¿nicy po-
miêdzy standardami amerykañskimi a europej-
skimi w zakresie, po pierwsze, ochrony danych
osobowych, po drugie, prawa do ochrony prywat-
noœci. Tutaj amerykañskie standardy w porówna-
niu do europejskich stoj¹ na, delikatnie mówi¹c,
ni¿szym poziomie, to znaczy, prerogatywy pañ-
stwa amerykañskiego s¹ znacznie szersze w tym
zakresie i pañstwo mo¿e ingerowaæ w ¿ycie prywat-
ne i w dane osobowe. Chodzi³o o wymianê podsta-
wowych danych, ale tak¿e tak zwanych danych
wra¿liwych pomiêdzy przewoŸnikami, urzêdami
i s³u¿bami pañstw europejskich i pañstwa Stanów
Zjednoczonych. W toku przeprowadzonej dyskusji
komisja zdecydowa³a siê poprzeæ ratyfikacjê ni-
niejszej umowy. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Zgodnie z naszym zwyczajem zapytam: czy ktoœ

z pañstwa senatorów pragnie zadaæ pytania sena-
torom sprawozdawcom? Nie widzê chêtnych.

Projekt ustawy zosta³ wniesiony przez rz¹d,
a do reprezentowania stanowiska rz¹du w toku
prac parlamentarnych zostali upowa¿nieni mini-
ster spraw zagranicznych oraz minister infra-
struktury.

Czy ktoœ z przedstawicieli rz¹du pragnie zabraæ
g³os w sprawie rozpatrywanej ustawy i przedsta-
wiæ stanowisko rz¹du? Dziêkujê bardzo.

Obecnie senatorowie mog¹ zg³aszaæ z miejsca
trwaj¹ce nie d³u¿ej ni¿ minutê zapytania do
przedstawicieli rz¹du w zwi¹zku z omawianym
punktem porz¹dku. Nie widzê chêtnych.

Wobec tego otwieram dyskusjê.
A poniewa¿ do debaty nikt siê nie zg³osi³, nie za-

pisa³,
zamykam dyskusjê.

Informujê ¿e g³osowanie w sprawie rozpatry-
wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod ko-
niec posiedzenia Senatu.

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
czternastego porz¹dku obrad Senatu: stanowis-
ko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Uk³adu
o Stabilizacji i Stowarzyszeniu miêdzy Wspólno-
tami Europejskimi i ich pañstwami cz³onkowski-
mi, z jednej strony, a Republik¹ Czarnogóry,

z drugiej strony, sporz¹dzonego w Luksemburgu
dnia 15 paŸdziernika 2007 r.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 259,
a sprawozdanie komisji w druku nr 259A.

Poproszê pana senatora Macieja Grubskiego,
jako

sprawozdawcê Komisji Spraw Zagranicz-
nych, o przedstawienie sprawozdania.

Senator Maciej Grubski:
Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
W imieniu Komisji Spraw Zagranicznych mam

przyjemnoœæ przedstawiæ projekt uchwa³y o raty-
fikacji Uk³adu o Stabilizacji i Stowarzyszeniu miê-
dzy Wspólnotami Europejskimi i ich pañstwami
cz³onkowskimi z jednej strony a Republik¹ Czar-
nogóry z drugiej strony, sporz¹dzonego w Luk-
semburgu w dniu 15 paŸdziernika 2007 r. Uk³ad
spisany w tej formie definiuje warunki miêdzy in-
nymi dialogu politycznego, ale równie¿ warunki
wzmacniania wspó³pracy regionalnej, ³¹cznie
z mo¿liwoœci¹ tworzenia strefy wolnego handlu
w terminie piêciu lat od podpisania umowy. Doty-
czy równie¿ warunków przep³ywu osób i wymiany
handlowej miêdzy krajami Unii Europejskiej
a Czarnogór¹. Zobowi¹zuje on równie¿ Czarnogó-
rê do zbli¿enia jej prawa do prawa unijnego. Jako
najwa¿niejsze wymienia kwestie wolnoœci i regu³
demokracji. Do realizacji celów umowy stowarzy-
szenia zak³ada stworzenie organu nadzorczego,
jakim bêdzie Rada Stabilizacji i Stowarzyszenia,
powstan¹ równie¿ platformy dialogu, jakimi maj¹
byæ Komitet Stabilizacji Stowarzyszenia oraz Ko-
mitet Parlamentarny Stabilizacji Stowarzyszenia.
Wa¿ne w ocenie przedstawionego uk³adu jest eu-
roentuzjastyczne nastawienie obywateli Czarno-
góry, co potwierdzone by³o równie¿ w badaniach.

Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
W dniu 14 paŸdziernika bie¿¹cego roku Komi-

sja Spraw Zagranicznych zajmowa³a siê projek-
tem przedstawionej uchwa³y. Projekt nie wywo³a³
¿adnych kontrowersji. Za przyjêciem projektu
uchwa³y g³osowa³o 8 senatorów, nikt nie by³ prze-
ciw i nikt nie wstrzyma³ siê od g³osu. Bardzo pro-
szê o pozytywne przyjêcie projektu uchwa³y.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Mo¿emy teraz skorzystaæ z naszego prawa do

zadawania pytañ sprawozdawcy.
Czy ktoœ z pañstwa ma jakieœ pytanie? Nie.
Projekt zosta³ wniesiony przez rz¹d, a do repre-

zentowania stanowiska rz¹du w toku prac parla-
mentarnych zosta³ upowa¿niony minister spraw
zagranicznych.

Czy przedstawiciel rz¹du pragnie zabraæ g³os
w sprawie rozpatrywanej ustawy i przedstawiæ
stanowisko rz¹du?
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(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagra-
nicznych Jan Borkowski: Dziêkujê bardzo, Panie
Marsza³ku. Je¿eli bêdzie taka potrzeba, to ewen-
tualnie odpowiem na pytania. Dziêkujê.)

Czy ktoœ ma pytania do pana ministra? Pytañ
do pana ministra nie ma.

Otwieram dyskusjê.
Wobec tego, ¿e nikt nie zapisa³ siê do dyskusji,

zamykam dyskusjê.
Informujê, ¿e g³osowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod ko-
niec posiedzenia Senatu.

Obecnie chcê pañstwu przekazaæ pewn¹ infor-
macjê. Mianowicie, Wysoki Senacie, informujê, ¿e
Komisja Ustawodawcza przygotowa³a sprawo-
zdanie o projekcie uchwa³y w sprawie uczczenia
trzydziestej rocznicy wyboru Kardyna³a Karola
Wojty³y na Stolicê Piotrow¹.

Wnoszê o uzupe³nienie porz¹dku obrad
o punkt: drugie czytanie tego projektu uchwa³y.

Bezpoœrednio po rozpatrzeniu tego punktu
przeprowadzimy g³osowanie. Je¿eli nie us³yszê
sprzeciwu uznam, ¿e Wysoka Izba przyjê³a przed-
stawion¹ propozycjê. Wobec braku g³osów sprze-
ciwu stwierdzam, ¿e Senat przedstawion¹ propo-
zycjê przyj¹³. W tej sytuacji zarz¹dzamy przerwê
do jutra.

Jeszcze odczytamy komunikaty. Mo¿e przypom-
nê, ¿e jutro o godzinie 8.45 zostanie otwarta wysta-
wa poœwiêcona… Mamy j¹ w holu. Zapraszam pañ-
stwa senatorów. O godzinie 9.00 rozpoczynamy od
rozpatrzeniauchwa³ywsprawieuczczenia trzydzie-
stej rocznicy wyboru Jana Paw³a II oraz uchwa³y
okolicznoœciowej zwi¹zanej z osob¹ ojca Honorata.
Proszê bardzo, komunikaty.

Senator Sekretarz
Waldemar Kraska:

Posiedzenie Komisji Spraw Emigracji i £¹czno-
œci z Polakami za Granic¹ odbêdzie siê w dniu dzi-

siejszym w sali nr 182 zaraz po og³oszeniu prze-
rwy w obradach Senatu.

Trzydzieœci minut po og³oszeniu przerwy w sali
nr 217 odbêdzie siê posiedzenie Komisji Praw
Cz³owieka i Praworz¹dnoœci oraz Komisji Samo-
rz¹du Terytorialnego i Administracji Pañstwowej
w sprawie zg³oszonych w trakcie obrad plenar-
nych poprawek do ustawy o zmianie ustawy o cu-
dzoziemcach oraz niektórych innych ustaw.

Wspólne posiedzenie Komisji Rodziny i Polityki
Spo³ecznej oraz Komisji Obrony Narodowej
w sprawie rozpatrzenia poprawek do ustawy
o zmianie ustawy o s³u¿bie wojskowej ¿o³nierzy
zawodowych oraz o zmianie niektórych innych
ustaw odbêdzie siê bezpoœrednio po og³oszeniu
przerwy w obradach Senatu w sali nr 179.

Posiedzenie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu
odbêdzie siê dwadzieœcia piêæ minut po og³osze-
niu przerwy w sali nr 182. Bêdzie poœwiêcone roz-
patrzeniu wniosków do ustawy o zmianie nazwy
Akademii Pedagogicznej w Krakowie.

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Œrodo-
wiska w sprawie rozpatrzenia wniosków zg³oszo-
nych w toku debaty do ustawy o zmianie ustawy
o jakoœci handlowej artyku³ów rolno-spo¿ywczych
oraz niektórych innych ustaw odbêdzie siê dzisiaj,
bezpoœrednio po og³oszeniu przerwy, w sali nr 217.

Bezpoœrednio po og³oszeniu przerwy w obra-
dach w sali nr 176 odbêdzie siê wspólne posiedze-
nie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw
Cz³owieka i Praworz¹dnoœci dotycz¹ce zg³oszo-
nych w dniu 19 wrzeœnia 2008 r. poprawek do
ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny i niektó-
rych innych ustaw.

W tej samej sali odbêdzie siê nastêpnie posie-
dzenie Komisji Ustawodawczej w sprawie rozpa-
trzenia wyroków Trybuna³u Konstytucyjnego.
Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Wobec tego przerwa do jutra, do godziny 9.00.

(Przerwa w posiedzeniu o godzinie 20 minut 41)
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(Wznowienie posiedzenia o godzinie 9 minut 07)

(Posiedzeniu przewodnicz¹ marsza³ek Bogdan
Borusewicz oraz wicemarsza³kowie Zbigniew Ro-
maszewski,MarekZió³kowski iKrystynaBochenek)

Wznawiam obrady.
Proszê sekretarzy o zajêcie miejsc przy stole

prezydialnym.
Pragnê serdecznie powitaæ szanownych goœci

przyby³ych na posiedzenie Senatu. Witam serde-
cznie Jego Ekscelencjê arcybiskupa Józefa Ko-
walczyka, nuncjusza apostolskiego w Polsce…
(oklaski); witam serdecznie Jego Ekscelencjê bis-
kupa Andrzeja Dziubê… (oklaski); witam Jego
Ekscelencjê biskupa Antoniego Dydycza… (ok-
laski); a tak¿e czcigodnego ojca S³awomira Sicz-
ka, prowincja³a Warszawskiej Prowincji Zakonu
Braci Mniejszych Kapucynów… (oklaski); i czci-
godnego ojca Jacka Waligórê, prowincja³a Kra-
kowskiej Prowincji Zakonu Braci Mniejszych Ka-
pucynów. (Oklaski)

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu sie-
demnastego porz¹dku obrad: drugie czytanie
projektu uchwa³y w sprawie uczczenia 30. roczni-
cy wyboru Kardyna³a Karola Wojty³y na Stolicê
Piotrow¹.

Przypominam, ¿e jest to projekt uchwa³y okoli-
cznoœciowej, który zosta³ wniesiony przez grupê
senatorów i zawarty jest w druku nr 287, a spra-
wozdanie komisji jest w druku nr 287O.

Proszê sprawozdawcê Komisji Ustawodawczej,
pana senatora Zbigniewa Cichonia, o przedsta-
wienie sprawozdania komisji dotycz¹cego projek-
tu uchwa³y.

Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Zbigniew Cichoñ:
Panie Marsza³ku! Ekscelencjo Ksiê¿e Arcybis-

kupie Nuncjuszu Apostolski! Ekscelencje! Czci-
godni Ojcowie! Panie i Panowie Senatorowie!

Przypad³ mi w udziale szczególny zaszczyt prze-
czytania tej uchwa³y, co niniejszym z ogromn¹ ra-
doœci¹ czyniê, równie¿ jako wychowanek duszpa-
sterstwa krakowskiego, w którym ksi¹dz kardy-
na³ pos³ugiwa³, jeszcze jako kardyna³.

„Mija 30 lat od chwili, w której radosne «Habe-
mus Papam» oznajmi³o œwiatu wybór Kardyna³a

z Krakowa Karola Wojty³y na Stolicê Piotrow¹ i po-
cz¹tek pontyfikatu S³ugi Bo¿ego Papie¿a Jana
Paw³a II, pontyfikatu, który zmieni³ oblicze ziemi,
«tej ziemi». Znaczenie tego pontyfikatu podkreœla-
j¹ doskonale s³owa André Frossarda: «Dowiedzie-
liœmy siê, ¿e przyszed³ z Polski, ale ja odnoszê wra-
¿enie, ¿e przyszed³ wprost z Galilei, krok w krok za
Aposto³em Piotrem».

Otrzymaliœmy wyj¹tkowy dar, dar ¿ycia w tych
samych czasach, w których ¿y³ Jan Pawe³ II, dar
s³uchania Jego s³ów i czerpania z Jego nauk.
Otrzymaliœmy Papie¿a, który by³ prawdziwie cz³o-
wiekiem wiary, nadziei i mi³oœci. Cz³owieka, który
wskazywa³ ca³emu œwiatu, jak czyniæ ¿ycie bar-
dziej ludzkim.

U podstaw Jego nauczania znajdowa³o siê za-
wsze wielkie umi³owanie cz³owieka, podkreœlanie
jego niezbywalnej godnoœci i wynikaj¹cych z tego
praw osoby ludzkiej.

Powtarza³ nam, ¿e jedynie na fundamencie
prawdy i wolnoœci, cywilizacji mi³oœci, obrony go-
dnoœci ka¿dego cz³owieka i ka¿dego ¿ycia mo¿e is-
tnieæ trwa³y pokój wewnêtrzny i zewnêtrzny. Przy-
pomina³, ¿e w œwiecie, w którym ludzie staj¹ siê
coraz bardziej od siebie zale¿ni, ludzkoœæ powin-
na stawaæ siê coraz bardziej wspólnot¹.

Pokaza³ nam, jak mo¿na budowaæ wspólnotê,
nie wyrzekaj¹c siê w³asnej wiary, mi³oœci do w³as-
nego narodu, nie rezygnuj¹c z obrony w³asnego
systemu wartoœci, a jednoczeœnie obdarzaj¹c sza-
cunkiem wyznawców innych religii, przedstawi-
cieli innych narodów i kultur.

Uczy³ nas, ¿e ¿adna wspólnota nie mo¿e prze-
trwaæ bez prawdziwej solidarnoœci. Pamiêtamy je-
go s³owa: «Solidarnoœæ to znaczy: jeden i drugi,
a skoro brzemiê, to brzemiê niesione razem, we
wspólnocie. Nie mo¿e byæ walka silniejsza ni¿ soli-
darnoœæ».

Zwracaj¹c siê do nas, polityków, na których
ci¹¿y szczególna odpowiedzialnoœæ za wolnoœæ
i niepodleg³oœæ Ojczyzny, upomina³, ¿e jedynym
celem naszych dzia³añ powinno byæ dobro cz³o-
wieka i dobro wspólne, a nie grupowe czy indywi-
dualne korzyœci. Przypomina³ zasady, na jakich
powinno siê opieraæ odrodzone niepodleg³e pañ-
stwo polskie.



Przenikliwy Papie¿ z «dalekiego kraju» przestrze-
ga³ wolnego cz³owieka przed zastêpowaniem cywi-
lizacji mi³oœci konsumpcyjn¹ cywilizacj¹ œmierci.
Niezapomniane s¹ Jego s³owa, ¿e demokracja
sprowadzona do regu³y rz¹dów wiêkszoœci mo¿e
siê zamieniæ w jawny lub ukryty totalitaryzm.

Postawie S³ugi Bo¿ego Papie¿a Jana Paw³a II
zawdziêczamy w ogromnej mierze upadek muru
dziel¹cego Europê i powrót Polski do rodziny wol-
nych narodów zjednoczonej Europy. To w Parla-
mencie niepodleg³ej Polski w czerwcu 1999 roku
powiedzia³: «Wydarzenia w Polsce sprzed dziesiê-
ciu lat stworzy³y historyczn¹ szansê, by konty-
nent europejski, porzuciwszy ostatecznie ideolo-
giczne bariery, odnalaz³ drogê ku jednoœci. Mówi-
³em o tym wielokrotnie, rozwijaj¹c metaforê
„dwóch p³uc”, którymi winna oddychaæ Europa,
zespalaj¹c w sobie tradycje Wschodu i Zachodu».

Senat Rzeczypospolitej Polskiej oddaje ho³d
wielkiemu Polakowi, Ojcu Œwiêtemu Janowi
Paw³owi II oraz wyra¿a wdziêcznoœæ za œwiade-
ctwo ¿ycia i wartoœci, które przekaza³ w swoim
nauczaniu.

Pamiêtaj¹c, ¿e dalsza realizacja tego przes³ania
ci¹gle przed nami, wyra¿amy nadziejê, ¿e spe³ni¹
siê proœby wiernych – «Santo subito» – ponawiane
od dnia Jego odejœcia do domu Ojca i S³uga Bo¿y
Papie¿ Jan Pawe³ II zostanie wkrótce wyniesiony
na o³tarze.” Dziêkujê bardzo. (Oklaski)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mog¹ zg³aszaæ trwaj¹ce

nie d³u¿ej ni¿ minutê zapytania do sprawozdawcy
komisji oraz do przedstawiciela wnioskodawców.

Przypominam, ¿e wnioskodawcy upowa¿nili do
ich reprezentowania pana senatora Krzysztofa
Kwiatkowskiego.

Czy ktoœ chce zadaæ takie pytanie?
(Senator Stanis³aw Kogut: Ale go nie ma.)
Dziêkujê bardzo.
Otwieram dyskusjê.
Przypominam o koniecznoœci zapisywania siê

do g³osu. Przypominam te¿ o ograniczeniu czasu
trwania wypowiedzi do dziesiêæ minut.

Drugie czytanie uchwa³y okolicznoœciowej nie
obejmuje zg³aszania wniosków o charakterze le-
gislacyjnym.

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

Zamykam dyskusjê.
Przystêpujemy do g³osowania nad projektem

uchwa³y w sprawie uczczenia 30. rocznicy wybo-
ru Kardyna³a Karola Wojty³y na Stolicê Piotrow¹.
Komisja po rozpatrzeniu projektu uchwa³y
przedstawi³a wniosek o przyjêcie projektu bez
poprawek.

Przystêpujemy zatem do g³osowania nad
wnioskiem komisji o przyjêcie projektu uchwa³y
bez poprawek.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa senatorów jest za przyjêciem

przedstawionego wniosku? Proszê o naciœniêcie
przycisku „za” i podniesienie rêki.

Kto jest przeciw? Proszê o naciœniêcie przycis-
ku „przeciw” i podniesienie rêki.

Kto siê wstrzyma³ od g³osu? Proszê o naciœniê-
cie przycisku „wstrzymujê siê” i podniesienie rêki.

Proszê o podanie wyników g³osowania.
Na 76 obecnych senatorów 76 g³osowa³o za.

(G³osowanie nr 1) (Oklaski)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-

nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie uczczenia 30. rocz-
nicy wyboru Kardyna³a Karola Wojty³y na Stolicê
Piotrow¹. (Oklaski)

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
osiemnastego porz¹dku obrad: drugie czytanie
projektu uchwa³y w 180. rocznicê urodzin Ojca
Honorata KoŸmiñskiego.

Jest to projekt uchwa³y okolicznoœciowej, który
zosta³ wniesiony przez grupê senatorów i zawarty
jest w druku nr 247, a sprawozdanie komisji –
w druku nr 247O.

Proszê sprawozdawcê Komisji Ustawodawczej
oraz Komisji Kultury i Œrodków Przekazu, pana
senatora Piotra £ukasza Andrzejewskiego,
o przedstawienie wspólnego sprawozdania komi-
sji o projekcie uchwa³y.

Senator Piotr Andrzejewski:
Panie Marsza³ku! Ekscelencjo Ksiê¿e Arcybisku-

pie!Ekscelencje!SzanowniGoœcie!WysokiSenacie!
Mam zaszczyt reprezentowaæ Komisjê Ustawo-

dawcz¹ oraz Komisjê Kultury i Œrodków Przeka-
zu, proponuj¹c stanowisko obu komisji w postaci
projektu uchwa³y w 180. rocznicê urodzin Ojca
Honorata KoŸmiñskiego.

Tak siê sk³ada, ¿e data urodzin b³ogos³awione-
go ojca Honorata KoŸmiñskiego jest jednoczeœnie
dat¹, któr¹ przed chwil¹ uczciliœmy uchwa³¹. To
jest dzieñ, który zapisuje siê w kontynuacji pro-
gramu odzyskania niepodleg³oœci i zarazem daje
perspektywy, jako drogowskaz, na przysz³oœæ.

Komisje postanowi³y zaproponowaæ Wysokie-
mu Senatowi zmianê tytu³u uchwa³y i nadaæ jej
brzmienie: „dla uczczenia postaci i dokonañ b³o-
gos³awionego Ojca Honorata KoŸmiñskiego”. Ko-
misje proponuj¹ uchwa³ê o nastêpuj¹cej treœci.

„Senat Rzeczypospolitej Polskiej w 20. rocznicê
beatyfikacji Ojca Honorata KoŸmiñskiego
i 180. rocznicê Jego urodzin oddaje Mu ho³d jako
wybitnemu kap³anowi patriocie, wielkiemu refor-
matorowi ¿ycia spo³ecznego i religijnego prze³omu
XIX i XX wieku.

Ojciec Honorat KoŸmiñski urodzi³ siê 16 paŸ-
dziernika 1829 r. w Bia³ej Podlaskiej. Do kapucy-
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nów wst¹pi³ w 1848 r. w Lubartowie, œwiêcenia
kap³añskie przyj¹³ w 1852 r. Jego postawa wobec
w³adz carskich, jako gwardiana klasztoru war-
szawskiego, a póŸniej generalnego komisarza pro-
wincji, by³a pe³na godnoœci i patriotyzmu. Po po-
wstaniu styczniowym, gdy w zaborze rosyjskim
zakazano dzia³alnoœci zakonów, Ojciec Honorat
za³o¿y³ wiele zgromadzeñ ukrytych, zarówno mês-
kich, jak i ¿eñskich, opartych na regule trzeciego
zakonu œw. Franciszka, które obok s³u¿by Bogu
wspiera³y idee patriotyczne oraz d¹¿enia niepod-
leg³oœciowe.

Wierny przekonaniu, i¿ «tu Opatrznoœæ Bo¿a
nas postawi³a, tu pracowaæ bêdziemy», mimo car-
skich represji ojciec Honorat KoŸmiñski zjedno-
czy³ wokó³ swoich dzia³añ patriotycznych, chary-
tatywnych i religijnych tysi¹ce osób, wskazuj¹c
im najwa¿niejsze pola pracy: kszta³cenie m³odzie-
¿y, wychowanie dzieci, s³u¿bê chorym, opiekê nad
ubogimi, wyzyskiwanymi i odrzuconymi, podno-
szenie poziomu kulturalnego uw³aszczonego lu-
du wiejskiego. By³ wybitnym wyk³adowc¹ teologii,
kaznodziej¹, spowiednikiem oraz dzia³aczem spo-
³ecznym – poœwiêcaj¹c siê w tym pracy nad trzeŸ-
woœci¹ narodu – zwraca³ s iê równie¿ do
wspó³czesnych w licznych publikacjach o tematy-
ce religijnej i spo³ecznej.

Nie doczeka³ odzyskania przez Polskê niepod-
leg³oœci; zmar³ 16 grudnia 1916 r. w Nowym Mie-
œcie nad Pilic¹, wœród wspó³braci kapucynów.

Ojciec Œwiêty Jan Pawe³ II og³osi³ go b³ogos³a-
wionym 16 paŸdziernika 1988 r., w 10. rocznicê
swego pontyfikatu.

Senat Rzeczypospolitej Polskiej uznaje b³ogo-
s³awionego Ojca Honorata KoŸmiñskiego za god-
ny naœladowania wzór Polaka oddanego sprawom
Ojczyzny, wzór dzia³acza spo³ecznego, którego nie
zniechêci³y skrajnie trudne warunki, poœwiêca-
j¹cego siê obronie godnoœci Polaków w zniewolo-
nym kraju. Senat oddaje ho³d Jego postawie mo-
ralnej, wiernoœci wartoœciom oraz oddaniu Oj-
czyŸnie, która, wed³ug s³ów samego KoŸmiñskie-
go, wymaga ci¹g³ej pracy i troski.

Senat Rzeczypospolitej Polskiej zwraca siê do
œrodowisk wychowawczo-oœwiatowych i nauko-
wych z apelem o popularyzowanie wiedzy o posta-
ci i zas³ugach Ojca Honorata KoŸmiñskiego.

Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzê-
dowymRzeczypospolitej Polskiej «MonitorPolski»”.

Proszê Senat w imieniu obu komisji o podjêcie
uchwa³y o przedstawionej treœci. (Oklaski)

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mog¹ zg³aszaæ trwaj¹ce

nie d³u¿ej ni¿ minutê zapytania do sprawozdawcy

komisji oraz do przedstawiciela wnioskodawców.
Wnioskodawcy upowa¿nili do ich reprezentowa-
nia pana senatora Stanis³awa Karczewskiego.

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

Otwieram dyskusjê.
Przypominam o koniecznoœci zapisywania siê

do g³osu u senatora prowadz¹cego listê mówców.
Przemówienie senatora w dyskusji nie mo¿e

trwaæ d³u¿ej ni¿ dziesiêæ minut.
Drugie czytanie uchwa³y okolicznoœciowej nie

obejmuje zg³aszania wniosków o charakterze le-
gislacyjnym.

Proszê o zabranie g³osu pana senatora Stani-
s³awa Karczewskiego.

Senator Stanis³aw Karczewski:
Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!

Ekscelencjo Ksiê¿e Arcybiskupie Nuncjuszu!
Ekscelencje Ksiê¿a Biskupi! Wielebni Kap³ani!
Wielebne Siostry! Zaproszeni Goœcie!

Verba docent, exempla trahunt – s³owa ucz¹,
przyk³ady poci¹gaj¹ i sk³aniaj¹ do naœladowa-
nia. Tê staro¿ytn¹ sentencjê warto przywo³aæ
dziœ w tym miejscu, w sercu niepodleg³ej Rzeczy-
pospolitej, w dniu, w którym przywo³ujemy obec-
noœæ dwóch wielkich Polaków, których wpraw-
dzie nie ma ju¿ poœród nas, ale ich œlady s¹ wy-
raŸne.

16 paŸdziernika ka¿dego roku bêdzie w naszej
narodowej œwiadomoœci i historii wraca³ wspo-
mnieniem o wyborze w roku 1978 Karola kardy-
na³a Wojty³y na g³owê Koœcio³a katolickiego i o do-
konaniach tego niezwyk³ego dwudziestosiedmio-
letniego pontyfikatu. Wœród owoców niestrudzo-
nej s³u¿by cz³owiekowi znajdujemy tak¿e odzys-
kan¹ wolnoœæ naszej ojczyzny i krajów s¹siedz-
kich.

Równie¿ 16 paŸdziernika, przed dwudziestu la-
ty, w dziesi¹t¹ rocznicê swego wyboru, Jan Pa-
we³ II og³osi³ b³ogos³awionym ojca Honorata KoŸ-
miñskiego, polskiego kapucyna zmar³ego w No-
wym Mieœcie w 1916 r. Ukaza³ nowego œwiêtego
jako przyk³ad Polaka, patrioty i kap³ana, który
w ci¹gu swojego d³ugiego ¿ycia spêdzonego w car-
skiej niewoli jako internowany i pozbawiony sze-
rokich mo¿liwoœci dzia³ania duszpasterskiego
i spo³ecznego by³ wewnêtrznie tak wolnym cz³o-
wiekiem, ¿e potrafi³ pragnieniem i d¹¿eniem do
wolnoœci zapaliæ tysi¹ce rodaków. Mi³oœæ do Boga
i do ojczyzny tak siê w nim zespoli³y, ¿e sta³ siê
w tamtym czasie jednym z najwa¿niejszych dzia-
³aczy koœcielnych i niepodleg³oœciowych. Umar³
niespe³na dwa lata przed odrodzeniem wolnej Pol-
ski, a beatyfikowany zosta³ nieca³y rok przed na-
rodzeniem III Rzeczypospolitej.

Dziœ, 16 paŸdziernika 2008 r., Senat ma podj¹æ
uchwa³ê dla uczczenia pamiêci i dokonañ b³ogo-
s³awionego ojca Honorata KoŸmiñskiego. Treœæ
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uchwa³y wzywa do popularyzowania jego postaci
i zas³ug. Przyk³ady poci¹gaj¹.

Œwiat w pocz¹tkach XXI wieku jest inny ni¿ re-
alia prze³omu poprzednich dwóch wieków, pro-
blemy, zadania i nadzieje Polaków pozostaj¹ je-
dnak wci¹¿ takie same. Dziœ nie musimy walczyæ
o niepodleg³oœæ, ale zadaniem nie mniejszej rangi
jest ocalenie wolnoœci, jej ochrona i odpowiedzial-
ne z niej korzystanie.

Jan Pawe³ II, ucz¹c nas o skarbie wolnoœci,
przywo³ywa³ zdanie z poezji Leopolda Staffa, ¿e
wolnoœæ nie jest ulg¹, ale trudem wielkoœci. Tê
w³aœnie wielkoœæ okaza³ Honorat KoŸmiñski.
W jêzyku koœcielnym nazywa siê to œwiêtoœci¹.
A jego przyk³ad jest dla nas wa¿ny, dla nas polity-
ków, ale i dla wszystkich obywateli.

W pismach b³ogos³awionego znajdujemy wiele
pokrzepienia kierowanego do rodaków zgnêbio-
nych klêskami kolejnych narodowych powstañ.
Zna³ ich b³êdy i przywary, ale podnosi³ wysoko
godnoœæ Polski i Polaków, budz¹c w ich sercach
narodow¹ dumê. Nie narzeka³ na trudne czasy,
ale stara³ siê je zrozumieæ i zorganizowaæ spo³e-
czeñstwo do wyjœcia im naprzeciw. W ten sposób
zebra³ wokó³ siebie liczne grono kobiet i mê¿-
czyzn, spoœród których wielu zorganizowa³
w ukryciu i konspiracji w zgromadzenia zakon-
ne. Idee pracy u podstaw, wiernoœci religii kato-
lickiej, polskiej kulturze i tradycji zaowocowa³y
na wszystkich poziomach ¿ycia narodowego,
spo³ecznego i religijnego.

Mimo to ojciec Honorat doznawa³ wielu moral-
nych cierpieñ ze strony rodaków, których czêœæ
nie rozumia³a jego proroczej, przysz³oœciowej mi-
sji. Pe³en zaufania wobec Boga i oddany Matce
Bo¿ej – Tuus Totus – mawia³, ¿e im wiêksze trud-
noœci, tym wiêkszy po¿ytek z nich byæ mo¿e. Myœl
i idea³y ojca Honorata nios¹ do dzisiaj jego ducho-
wi synowie i córki. Bracia i siostry ze zgromadzeñ
honorackich zaanga¿owali siê w posadowienie
zrêbów II Rzeczypospolitej przez pracê na wielu
polach ¿ycia spo³ecznego, a w ukryciu i przeœlado-
waniach trwali, budowali lepszy bo¿y œwiat w cza-
sach komunistycznego PRL. Plon ¿ycia i dzia³al-
noœci b³ogos³awionego jest imponuj¹cy. W zwiêz³y
i syntetyczny sposób ukazuje go wystawa, któr¹
pan marsza³ek otworzy³ przed chwilk¹ w gmachu
Senatu. Korzystamy z tych owoców do dzisiaj.
Wiele z nich wci¹¿ dojrzewa na naszych oczach.
Myœlê miêdzy innymi o przes³aniu zwi¹zanym
z sanktuarium b³ogos³awionego Honorata w No-
wym Mieœcie nad Pilic¹, w moim mieœcie.

Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie! Szczytnym
zadaniem Senatu Rzeczypospolitej jest wydoby-
wanie z ukrycia naszej przebogatej historii i uka-
zywanie publicznie takich postaci jak osoba b³o-
gos³awionego Honorata KoŸmiñskiego. Rzecz po-
lega nie tylko na zachowaniu wspomnieñ, ale tak-

¿e na uznaniu historii za nauczycielkê wspó³czes-
nych. „S³owa ucz¹, przyk³ady poci¹gaj¹.”

Bardzo proszê panie i panów senatorów o przy-
jêcie uchwa³y dla uczczenia postaci i dokonañ
b³ogos³awionego Ojca Honorata KoŸmiñskiego.
Dziêkujê bardzo. (Oklaski)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Proszê o zabranie g³osu pana senatora Czes³a-

wa Ryszkê.

Senator Czes³aw Ryszka:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Ekscelencjo

Ksiê¿e Arcybiskupie Nuncjuszu! Czcigodni Ksiê-
¿a Biskupi! Szanowni Goœcie Duchowni i Œwieccy!

Jako senator z Czêstochowy czujê siê w obo-
wi¹zku, aby przy okazji uchwa³y dla uczczenia sto
osiemdziesi¹tej rocznicy urodzin b³ogos³awione-
go Ojca Honorata KoŸmiñskiego wspomnieæ o je-
go zas³ugach dla kultu Matki Bo¿ej Jasnogór-
skiej, w tym g³ównie dla propagowania pielgrzy-
mek narodowych do tamtejszego sanktuarium
Królowej Polski.

Dzisiaj, kiedy podziwiamy, obserwujemy
spontaniczne pielgrzymowanie polskiego naro-
du wszystkich stanów i zawodów na Jasn¹ Górê,
dobrze przypomnieæ, ¿e w XIX wieku, w czasach
zaborów, to pielgrzymowanie, oczywiœcie na
o wiele mniejsz¹ ni¿ dzisiaj skalê, uratowa³o
w du¿ej mierze wiarê katolick¹ Polaków i pozwo-
li³o przetrwaæ czasy utraty polskiej pañstwowo-
œci. Równoczeœnie jednak za to pielgrzymowanie
spad³y w tym czasie na Jasn¹ Górê najciê¿sze
przeœladowania, które omal nie zakoñczy³y siê
ustanowieniem na Jasnej Górze klasztoru pra-
wos³awnego. By³y to miêdzy innymi postawienie
na b³oniach jasnogórskich, w centralnym miej-
scu, pomnika cara i osadzenie w kaplicy œwiête-
go Antoniego popa.

Jeœli dzisiaj mówimy o Jasnej Górze jako o du-
chowej stolicy Polski, to warto wspomnieæ w³aœ-
nie te czasy zaborów i wojen, kiedy zdawa³o siê, ¿e
Polaków pokonano, ¿e dla Polski wszystkie œwia-
t³a zgas³y. Dopóki jednak pali³o siê to jedno na Ja-
snej Górze, nie wszystko by³o skoñczone.

W³aœnie ojciec Honorat KoŸmiñski nale¿a³ do
tych wielkich Polaków, którym przyœwieca³a idea
odrodzenia ducha religijnego w spo³eczeñstwie
polskim poprzez rozwiniêcie i pog³êbienie kultu
Matki Bo¿ej Czêstochowskiej. To z ¿ywotnoœci¹
nabo¿eñstwa do Maryi Jasnogórskiej Królowej
Polski wi¹za³ nadziejê na odrodzenie narodu i od-
zyskanie wolnoœci. W tym celu rozpocz¹³ propago-
wanie pielgrzymek narodowych na Jasn¹ Górê,
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oczywiœcie w czasach zaborów, dodajê dla przy-
pomnienia.

Nale¿a³oby wspomnieæ, ¿e on sam zawdziê-
cza³ Matce Bo¿ej Czêstochowskiej wiele, mo¿e
nawet wszystko – powrót do wiary. Mimo ¿e po-
chodzi³ z rodziny g³êboko religijnej, to podczas
nauki w gimnazjum w P³ocku utraci³ wiarê.
Przesta³ siê modliæ, nie chodzi³ do koœcio³a, nie
uczêszcza³ na katechezê. Nie pomog³y ani pro-
œby, ani groŸby rodziców. Gdy podczas studiów
w Szkole Sztuk Piêknych w Warszawie zosta³ po-
s¹dzony o udzia³ w antycarskim spisku i osa-
dzony w Cytadeli, z powodu barbarzyñskich
przes³uchañ przez trzy tygodnie by³ nieprzytom-
ny. Matka dowiedzia³a siê o tym i znalaz³a drogê
do carskich w³adz. Prosi³a o wypuszczenie syna.
Kiedy odmówiono jej proœbie, pozosta³a tylko
modlitwa. Zbola³a uklêk³a przed obrazem Matki
Bo¿ej Czêstochowskiej w koœciele ojców pauli-
nów przy ulicy D³ugiej i prosi³a o cud, o to, aby
jej syn choæ na chwilê odzyska³ przytomnoœæ
i wyspowiada³ siê. I cud siê sta³: syn Wac³aw op-
rzytomnia³, wróci³ do zdrowia, odzyska³ wol-
noœæ, a póŸniej i wiarê. Ten fakt Wac³aw KoŸmiñ-
ski, przysz³y ojciec Honorat, zapamiêta³ na ca³e
¿ycie. W latach póŸniejszych, ju¿ jako kap³an,
wspominaj¹c to wydarzenie, mówi³, przytoczê:
sam Pan Jezus przyszed³ do mnie do celi wiê-
ziennej i ³agodnie do wiary doprowadzi³; a sta³o
siê to za przyczyn¹ Matki Bo¿ej Czêstochow-
skiej, do której modli³a siê moja matka.

Po tym, jak w 1900 r. spali³a siê wie¿a jasnogór-
ska, odbudowywano j¹ przez piêæ lat. Uroczystoœæ
poœwiêcenia nowej wie¿y wyznaczono na 15 sier-
pnia 1906 r. To wówczas ojciec Honorat w wielu li-
stach i odezwach, które pisa³ do za³o¿onych przez
siebie licznych zgromadzeñ oraz do znacz¹cych
osób, zachêca³ do zorganizowania pielgrzymki
narodowej na Jasn¹ Górê i uczestnictwa w niej.
By³ wówczas w podesz³ym wieku, doœwiadczany
przez ró¿ne choroby, dlatego sam nie móg³ myœleæ
o pielgrzymowaniu. Ale apeluj¹c o zorganizowa-
nie pielgrzymki narodowej do Matki Bo¿ej Czêsto-
chowskiej, przekonywa³: „Gdyby ca³y nasz naród
zebra³ siê u stóp Matki Bo¿ej Czêstochowskiej,
gdyby z ka¿dego zak¹tka naszej ziemi i z ka¿dego
stanu wys³aæ tam gorliwych pos³ów, którzy by od-
nowili œluby Jana Kazimierza […] by³by to sposób
najskuteczniejszy zapewnienia sobie prêdkiego
u Pana Jezusa ratunku. By³by to pochód wspa-
nia³y, godny Polaków, mi³y Bogu i ludziom. […]
I b¹dŸmy przekonani, ¿e w ten sposób najlepiej
sprawie ukochanej ojczyzny s³u¿ymy.”

Jedn¹ z odezw ojciec Honorat koñczy s³owami
pe³nymi nadziei i ufnoœci: „To wszystko powinno
w nas o¿ywiæ stygn¹ce nabo¿eñstwo do tego cudo-
wnego Obrazu, do którego przodkowie nasi wiel-
kie mieli zaufanie, gdzie tyle dowodów Jej opieki

odbierali i gdzie wszystkie dziêkczynienia za zwy-
ciêstwa i inne ³aski osobiste i ogólne sk³adali […].
Od nas przeto samych zale¿y, abyœmy w tych tak
wa¿nych dla nas czasach nowych dowodów opie-
ki od naszej Matki doznali.”

Mimo ¿e inicjator i propagator pielgrzymki na-
rodowej pozostawa³ zamkniêty w klasztorze, jego
myœl spotka³a siê z ¿ywym oddŸwiêkiem. Podjêli j¹
ksiê¿a biskupi, wystosowali do swoich diecezjan
s³owa zachêty, by wszyscy udawali siê na piel-
grzymkê. Prowincja³ ojców paulinów ojciec Euze-
biusz Rejman ze swojej strony rozg³asza³ uroczy-
stoœæ poœwiêcenia nowej wie¿y i zachêca³ do piel-
grzymek na tê uroczystoœæ.

Jak siê okaza³o, proszê pañstwa, na uroczystoœæ
Wniebowziêcia Matki Bo¿ej 15 sierpnia1906 r. po-
³¹czon¹ z poœwiêceniem nowej wie¿y, na tê narodo-
w¹ pielgrzymkê zainicjowan¹ przez ojca Honorata
KoŸmiñskiego, mimo carskich granic przyby³o pó³
milionapielgrzymów,wtymbardzodu¿om³odzie¿y.
Uczestnicy ocenili j¹ jako religijn¹ i narodow¹, gdy¿
wszystko, pocz¹wszy od powiewaj¹cych nad t³uma-
mi chor¹gwi z symbolami polskimi, proporców pol-
skich, a skoñczywszy na pieœniach, œwiadczy³o
o podwójnej mi³oœci ka¿dego Polaka: do Matki Naj-
œwiêtszej orazdowiaryprzodków i ziemiojczystej.

Podobnie, choæ ju¿ nie tak licznie, obchodzono
29 sierpnia tego¿ 1906 r. po raz pierwszy œwiêto
Matki Bo¿ej Czêstochowskiej, do którego ustano-
wienia i zatwierdzenia przez Stolicê Apostolsk¹
tak¿e przyczyni³ siê ojciec Honorat KoŸmiñski.

Na koniec chcia³bym jeszcze przytoczyæ kilka
zdañ z listu ojca Honorata z grudnia 1906 r. do za-
³o¿onych przez siebie ponad dwudziestu zgroma-
dzeñ zakonnych. Wspominaj¹c pielgrzymkê,
a tak¿e ten ogromny udzia³ kompanii z ca³ego kra-
ju, ten ruch zmierzaj¹cy do o¿ywienia pañstwo-
woœci i religijnoœci, pisa³: „Najwiêkszym jednak
objawem tego ruchu by³o zebranie pó³milionowej
rzeszy u stóp Królowej naszej w Czêstochowie. Za-
prawdê, gdzie takie rzeczy siê dziej¹, tam nie mo¿-
na desperowaæ o przysz³oœæ; naród, który tak ¿y-
wo kocha Maryjê, nigdy zgin¹æ nie mo¿e, wart jest
istnienia na chwa³ê Bo¿¹; naród taki jest bardzo
bliski dotykalnej opieki Maryi. S³ysz¹c to, jesteœ-
my spokojni o nasz¹ przysz³oœæ”.

Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie! Ekscelencje!
B³ogos³awiony ojciec Honorat KoŸmiñski by³ cha-
ryzmatycznym odnowicielem pielgrzymowania na
Jasn¹ Górê, które odegra³o znacz¹c¹ rolê tak¿e
w póŸniejszych latach, miêdzy innymi w roku 1920
iw latachodnowienia œlubówkrólewskichJanaKa-
zimierza, czyli w latach 1946, 1956 czy 1966.
W tamtych latach to narodowe pielgrzymowanie
pomog³o nam przetrwaæ i pokonaæ komunizm. Sta-
³o siê tak miêdzy innymi dziêki temu, ¿e narodowe
pielgrzymowanienaJasn¹Górêpodjêli naœladowcy
ojca Honorata: Prymas Tysi¹clecia kardyna³ Wy-
szyñski oraz kardyna³ krakowski Karol Wojty³a –
Jan Pawe³ II. Dziêkujê za uwagê. (Oklaski)
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Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Proszê o zabranie g³osu pana senatora Ryszar-

da Bendera.

Senator Ryszard Bender:
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Œrodowisko historyków zajmuj¹cych siê epok¹

powstania styczniowego jest ogromnie rade, ¿e
Senat Rzeczypospolitej Polskiej czci postaæ b³ogo-
s³awionego Honorata KoŸmiñskiego, jak¿e œciœle
zwi¹zanego ze wszystkim, co dzia³o siê w latach
tego ostatniego najwiêkszego narodowego zrywu
powstañczego.

Tak sobie myœlê… Najwybitniejszy w nie tak
bardzo dalekich latach badacz i w³aœciwie nau-
czyciel tych wszystkich, którzy zajmowali siê epo-
k¹ powstania styczniowego, œwiêtej pamiêci pro-
fesor Stefan Kieniewicz, jak¿e by³by rad, gdyby
móg³ do¿yæ tego momentu.

B³ogos³awiony ojciec Honorat KoŸmiñski by³
oczywiœcie, to prawda, wzorem pracy organicznej
dla narodu, ale jednoczeœnie wiedzia³, ¿e w tam-
tych trudnych czasach trzeba graæ niejako na
dwu instrumentach, ¿e trzeba pracowaæ organi-
cznie, ale gdy nadejdzie moment i nie bêdzie inne-
go wyboru, trzeba stan¹æ do walki orê¿nej i z ci-
cha, tak jak on to potrafi³, wspieraæ tê walkê,
a wczeœniej – wspieraæ tych wszystkich, którzy
przygotowywali tak zwan¹ rewolucjê moraln¹,
manifestacje patriotyczno-religijne, które ogarnê-
³y ca³y kraj, wszystkie krêgi spo³eczne. Przecie¿
przy tych manifestacjach brali udzia³ równie¿
przedstawiciele innych wyznañ. Wiemy, ¿e gdy
z r¹k zakonnika, który pad³ pod ciosami carskich
siepaczy, wypad³ krzy¿, Micha³ Landy, przedsta-
wiciel ludnoœci ¿ydowskiej, podniós³ ten krzy¿
i niós³ go, a¿ sam zosta³ ranny i zmar³.

Tak¿e w tych dzia³aniach, w manifestacjach,
w konspiracji przedpowstaniowej poprzez to, ¿e
o niej wiedzia³ i wspiera³ na wielu polach, poœre-
dnio by³ czynny równie¿ b³ogos³awiony ojciec Hie-
ronim KoŸmiñski.

(G³os z sali: Honorat!)
Tak, ojciec Honorat KoŸmiñski. Wiemy, ¿e tam

do niego nad Pilicê przybywali politycy organiza-
torzy powstania styczniowego, ¿eby przyjmowaæ
rady i uzyskiwaæ wspomo¿enie w przygotowywa-
niu powstania. Jak do prymasa Stefana Wyszyñ-
skiego udawano siê na ulicê Miodow¹, tak nad
Pilicê przybywali ludzie przygotowuj¹cy powsta-
nie. Wiemy, ¿e bez jego zgody szefem powstania
styczniowego w Lublinie nie by³by kleryk Nowa-
kowski. To by³a rzecz bardzo dziwna: kleryk w sy-
stemie zakonnym zosta³ szefem, podlegali mu oj-
cowie, ba, podlega³ mu w Lublinie ksi¹dz pra³at
Sosnowski, administruj¹cy potem diecezj¹. On
podlega³ klerykowi. To wszystko mog³o siê staæ

tylko dziêki temu, ¿e ojciec Honorat dawa³ swoje
osobiste, niekoniecznie organizacyjne, placet.
Autorytet ogromny, porównywalny do autoryte-
tu i wp³ywu, jaki w trudnym okresie komunisty-
cznym wywiera³ na dzia³ania patriotyczne i obro-
nê Koœcio³a wielki Prymas Tysi¹clecia, ksi¹dz
Stefan Wyszyñski.

To do ojca Honorata udawali siê po radê, i s¹
o tym informacje, czo³owi przywódcy przygotowu-
j¹cy powstanie. Pierwszy z nich to kap³an, cz³onek
rz¹du narodowego, ksi¹dz Karol Mikoszewski. Is-
tniej¹ nie tylko hipotezy, choæ do materia³ów
trudno dotrzeæ, ¿e pozostawali oni w bezpoœre-
dnim lub poœrednim kontakcie; ksi¹dz Mikoszew-
ski by³ redaktorem „G³osu Kap³ana Polskiego”,
pisma podziemnego, tajnego, które czytano po-
wszechnie nie tylko wœród duchowieñstwa. Z ma-
teria³ów Haus-, Hof- und Staatsarchiv w Wiedniu
wiemy, ¿e tam badano sprawê ksiêdza Dunajew-
skiego, póŸniejszego biskupa i kardyna³a Krako-
wa, który w³aœnie by³ zwi¹zany z „G³osem Kap³ana
Polskiego” redagowanego przez ksiêdza Karola
Mikoszewskiego. A wiedzia³y w³adze, ¿e u Ÿróde³
wszelkiej aktywnoœci propowstañczej musia³a
byæ zgoda tego¿ zakonnika kapucyna znad Pilicy.
Wiemy, ¿e i póŸniej, po powstaniu styczniowym,
ta aktywnoœæ siê nie skoñczy³a i w innych dzia³a-
niach narodowych ca³y czas by³ utrzymywany
niejako prymat ojca KoŸmiñskiego.

Z tego, co ju¿ zosta³o powiedziane, ja powtórzê
tylko tyle: ogromne osi¹gniêcia – zgromadzenia
bezhabitowe. Wtedy nikomu z otoczenia nawet
nie mieœci³o siê w g³owie, ¿e mo¿na dzia³aæ w Ko-
œciele bez habitu i bez klasztoru. A on powiedzia³:
tak, mo¿na bez klasztoru, bez habitu. I stworzy³
dwadzieœcia kilka zgromadzeñ. Dwa zgromadze-
nia mêskie nie utrzyma³y siê, to prawda. Jakoœ siê
nie rozwinê³y. Jedno ¿eñskie posz³o hen, daleko
od Koœcio³a, wiemy, które. Jedno pozosta³o wier-
ne habitowi i dzisiaj odgrywa ogromn¹ rolê w Ko-
œciele powszechnym i u nas w Polsce, i za ocea-
nem, w Ameryce. To wszystko wynika³o z zainicjo-
wania przez ojca Honorata, który mówi³, ¿e nie
klasztor i nie habit kszta³tuj¹ zakonnika, lecz jego
wiara i rozumienie potrzeby bycia w zakonie.

Tak¿e wówczas, w momencie, gdy wydawa³o
siê, ¿e ju¿ wszelkie œwiat³o dla Polski zgas³o, gdy
tutaj przy Cytadeli dokonywano egzekucji piêciu
cz³onków rz¹du narodowego z Romualdem Trau-
guttem na czele, wiemy, ¿e ojciec Honorat by³ tam
i patrzy³, podobnie jak dwadzieœcia czy trzydzieœci
tysiêcy ludzi, którzy modlili siê w czasie tej egze-
kucji. On równie¿ tam by³. PóŸniej, co tak¿e wia-
domo, nie pozosta³ bezczynny. Nadal odbywa³y
siê wrêcz ca³e pielgrzymki osób z ró¿nych krêgów
politycznych, czasami nawet radykalnych. Ci lu-
dzie – dzisiaj nie zawsze nawet zachowa³y siê œla-
dy archiwalne – docierali do ojca Honorata jak do
bij¹cego Ÿród³a i zasiêgali u niego informacji
w sprawach narodu.
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Wiemy, ¿e blisko zwi¹zany z nim by³ – niektórzy
uwa¿aj¹, ¿e by³ przewidziany na jego nastêpcê,
gdyby nie poszed³ w kierunku odtwarzania zako-
nu – b³ogos³awiony wczeœniej arcybiskup Jerzy
Matulewicz. Ksi¹dz Marceli Godlewski, twórca
Stowarzyszenia Robotników Chrzeœcijañskich,
jednego z najbardziej czynnych zwi¹zków, którym
przewodniczy³, jak wiemy, nawi¹za³ z nim kontakt
i by³ przezeñ inspirowany; ten sam Marceli God-
lewski, który w czasie II wojny œwiatowej, w ko-
œciele Wszystkich Œwiêtych, zamkniêty w getcie
niós³ pomoc najbardziej przeœladowanym i, jak
niektórzy mówi¹, bra³ dzieci ¿ydowskie do sutan-
ny i wynosi³ je poza getto. Ten kap³an równie¿ by³
zainspirowany wielk¹ ide¹ s³u¿by Koœcio³owi i oj-
czyŸnie.

W zwi¹zku z tym, Wysoki Senacie, Ekscelencje,
Ksiê¿e Nuncjuszu, Przedstawicielu Stolicy Apo-
stolskiej, Przedstawiciele Zakonu Kapucynów,
trzeba powiedzieæ wyraŸnie, ¿e dzisiejsza Polska
nie by³aby tak bogata i to, co siê dzisiaj dzieje, nie
mog³oby byæ realizowane bez wszystkiego tego, co
naszym dziadom przekaza³ ojciec Honorat KoŸ-
miñski. Rzeczywiœcie trzeba stwierdziæ, co powie-
dzia³ pan marsza³ek Borusewicz, ¿e by³ to patriota
najwy¿szej próby, podobnie jak po nim, patrz¹c
chronologicznie, Stefan kardyna³ Wyszyñski, pry-
mas Polski. A wszystko zwieñczy³ Jan Pawe³ II,
któremu równie¿ wysoki Senat dzisiejsz¹ uchwa-
³¹ odda³ ho³d. Takich ludzi, takich gigantów nam
trzeba. I miejmy nadziejê, ¿e znajd¹ siê oni rów-
nie¿ we wspó³czesnoœci, ¿e ziarno zasiane przez
ojca Honorata, prymasa Wyszyñskiego i Ojca
Œwiêtego Jana Paw³a II przyniesie wspania³e owo-
ce. Dziêkujê za uwagê. (Oklaski)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Proszê o zabranie g³osu pana senatora W³ady-

s³awa Sidorowicza.

Senator W³adys³aw Sidorowicz:
Panie Marsza³ku! Ekscelencje! Wysoki Sena-

cie! Czcigodni Przewielebni Bracia Zakonni i Sio-
stry Zakonne!

Dzisiaj czcimy w gruncie rzeczy pamiêæ dwóch
wielkich Polaków: Jana Paw³a II i Honorata KoŸ-
miñskiego. Honorat KoŸmiñski zosta³ wyniesio-
ny na o³tarze w 1988 r., u schy³ku peerelu. By³ to
kolejny znak dany nam przez Jana Paw³a II, ja-
kich wzorców mamy szukaæ w oporze przeciwko
systemowi. Ci, którzy walczyli czynnie z tym sys-
temem i nie byli jego beneficjentami, s³uchali
bardzo pilnie. Jako represjonowany od 1966 r.
bardzo pilnie towarzyszy³em Ojcu Œwiêtemu na
jego pielgrzymich szlakach po Polsce i ws³uchi-

wa³em siê w to, co próbowa³ nam powiedzieæ, gdy
dawa³ takie znaki. Dla ludzi „Solidarnoœci” jego
przes³anie z Zaspy, gdy cytowa³ list do Galatów –
razem brzemiona noœcie – czy te¿ wskazywanie
nam kolejnych wielkich postaci historycznych,
w tym Honorata KoŸmiñskiego, by³o prób¹ edu-
kowania, byœmy pamiêtali, ¿e w trudnych cza-
sach mo¿na pracowaæ organicznie i ¿e wiara
wspierana czynem mo¿e porwaæ ca³y naród. Lu-
dzie, którzy prze¿yli sierpieñ 1980 r., pamiêtaj¹
to wielkie uniesienie, pamiêtaj¹ te¿, ¿e na bra-
mach Stoczni Gdañskiej wisia³y portrety Ojca
Œwiêtego. I by³o to coœ ca³kowicie dla Europy nie-
zrozumia³ego, to by³o zaprzeczenie lewicowego
etosu ruchu robotniczego, odbiera³o komuni-
stom legitymacjê do rz¹dzenia.

Co dla nas dzisiaj, gdy odzyskaliœmy niepodleg-
³oœæ, jest z tego przes³ania wa¿ne? Dlaczego Se-
nat, w koñcu cia³o polityczne, tak jednog³oœnie,
g³osami ugrupowañ bêd¹cych ze sob¹ w zwarciu
siêga jednak do postaci Ojca Œwiêtego i do Hono-
rata KoŸmiñskiego? Ano dlatego, ¿e ci¹gle jeszcze
tkwi w nas nadzieja, ¿e dobro Polski, wspólne do-
bro, jest zarzewiem naszego tutaj dzia³ania i ¿e
powinniœmy szukaæ tego, co jest interesem oj-
czyzny, nawet wówczas, gdy dziel¹ nas ró¿ne po-
gl¹dy na drodze, któr¹ ku interesom ojczyzny mu-
simy iœæ. Dlatego dzisiaj przywo³ujemy te dwie
wielkie postacie, tych dwóch wielkich nauczycieli
s³u¿enia ojczyŸnie. Dziêkujê za uwagê. (Oklaski)

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

s³awa Bisztygê.

Senator Stanis³aw Bisztyga:
Szanowny Panie Marsza³ku! Ekscelencje! Wy-

soki Senacie!
16 paŸdziernika to niezwykle wa¿ny dzieñ dla

ka¿dego Polaka. Ka¿dy z nas ma swoje w³asne
wspomnienia z tego dnia, ka¿dy z nas pamiêta
moment, w którym uroni³ ³zê, gdy dowiedzia³ siê
o decyzji konklawe. Ten dzieñ w ¿yciu ka¿dego
z nas bardzo wiele znaczy, ale dzisiaj do tego dnia
dopisujemy jeszcze jedn¹ wa¿n¹ dla nas datê, my,
którzy jesteœmy teraz senatorami. Bêdzie to rów-
nie¿ niezwykle wa¿ny dzieñ dla Senatu. Dwie bar-
dzo wa¿ne uchwa³y o dwóch wielkich Polakach.
Refleksja jest taka, ¿ebyœmy oprócz uczenia siê
wspania³ych ¿yciorysów tych ludzi i odwo³ywania
siê do nich usi³owali codzienn¹ postaw¹, najbar-
dziej godnie jak potrafimy, wdra¿aæ ich naukê
i ich naœladowaæ. Czasami brakuje zwyczajnego
otwarcia na ludzi, czasami brakuje zwyczajnego
uœmiechu. Mamy tak piêkne wzorce, wiêc nasz¹
powinnoœci¹ jako polityków jest wzorce te przeka-
zywaæ. Akurat mieszkam w Krakowie, gdzie
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znajduj¹ siê szlaki Ojca Œwiêtego Jana Paw³a II,
jak równie¿ miejsce kultu ojca Honorata w koœcie-
le ojców kapucynów, i gdzie ten duch francisz-
kañski jest obecny. Maj¹c zatem te wielkie wzor-
ce, pamiêtaj¹c o tych dwóch wa¿nych datach,
wyjdŸmy z tej sali z g³êbokim wewnêtrznym prze-
konaniem, ¿e to nie tylko 16 paŸdziernika, nie tyl-
ko uchwa³y s¹ wa¿ne, ale ¿e jest to równie¿
moment zobligowania nas do promowania po-
staw tych ludzi w naszym codziennym ¿yciu.
Dziêkujê bardzo. (Oklaski)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Informujê, ¿e lista mówców zosta³a wyczerpana.
Zamykam dyskusjê.
Przystêpujemy do g³osowania nad projektem

uchwa³y w 180. rocznicê urodzin ojca Honorata
KoŸmiñskiego.

Przypominam, ¿e komisje po rozpatrzeniu pro-
jektu uchwa³y przedstawi³y wniosek o wprowa-
dzenie poprawki do projektu uchwa³y, druk se-
nacki nr 247O.

W pierwszej kolejnoœci zostanie przeprowadzo-
ne g³osowanie nad przedstawion¹ poprawk¹,
a nastêpnie nad podjêciem uchwa³y w ca³oœci, ze
zmianami wynikaj¹cymi z przyjêtej poprawki.

Przystêpujemy do g³osowania nad poprawk¹
zawart¹ w druku nr 247O.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa senatorów jest za przyjêciem

przedstawionego wniosku? Proszê o naciœniêcie
przycisku „za” i podniesienie rêki.

Kto jest przeciw, proszê o naciœniêcie przycisku
„przeciw” i podniesienie rêki?

Kto siê wstrzyma³ od g³osu? Proszê o naciœniê-
cie przycisku „wstrzymujê siê” i podniesienie rêki.

Proszê o podanie wyników g³osowania.
Na 75 obecnych senatorów 75 g³osowa³o za.

(G³osowanie nr 2)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Przystêpujemy zatem do g³osownia nad podjê-

ciem uchwa³y dla uczczenia postaci i dokonañ
b³ogos³awionego Ojca Honorata KoŸmiñskiego
w ca³oœci, ze zmianami wynikaj¹cymi z przyjêtej
poprawki.

Proszê nacisn¹æ przycisk obecnoœci.
Kto z pañstwa senatorów jest za przyjêciem

uchwa³y? Proszê o naciœniêcie przycisku „za”
i podniesienie rêki.

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

Kto siê wstrzyma³ od g³osu? Proszê nacisn¹æ
przycisk „wstrzymujê siê” i podnieœæ rêkê.

Proszê o podanie wyników g³osowania. (Oklaski)
Proszê mi pozwoliæ odczytaæ wyniki.

Na 76 obecnych senatorów 76 g³osowa³o za.
(G³osowanie nr 3)

Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-
nat podj¹³ uchwa³ê dla uczczenia postaci i doko-
nañ b³ogos³awionego Ojca Honorata KoŸmiñskie-
go. (Oklaski)

Proszê o podejœcie ojców prowincja³ów. (Oklaski)
(Marsza³ek Senatu wrêcza ojcom prowincja³om
uchwa³ê Senatu Przeczypospolitej Polskiej)

Og³aszam dwuminutow¹ przerwê.

(Przerwa w obradach od godziny 10 minut 03
do godziny 10 minut 07)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu piêt-

nastego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Rzeczniku
Praw Dziecka oraz ustawy o wynagrodzeniu osób
zajmuj¹cych kierownicze stanowiska pañstwowe.

Tekstustawyzawarty jestwdrukunr264,aspra-
wozdania komisji w drukach nr 264A i nr 264B.

Proszê sprawozdawcê Komisji Rodziny i Polity-
ki Spo³ecznej, pani¹ senator Ma³gorzatê Adam-
czak, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Ma³gorzata Adamczak:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
W dniu 7 paŸdziernika 2008 r. Komisja Rodzi-

ny i Polityki Spo³ecznej rozpatrywa³a ustawê
o zmianie ustawy o rzeczniku praw dziecka. Mam
zaszczyt przedstawiæ Wysokiej Izbie efekt na-
szych prac.

Ustawa ma na celu umo¿liwienie rzecznikowi
praw dziecka skutecznego wype³niania ustawo-
wych obowi¹zków i stania na stra¿y praw dziecka
zapisanych w Konstytucji Rzeczypospolitej Pol-
skiej, konwencji praw dziecka i innych przepisach
prawnych.

Rzecznik praw dziecka winien dysponowaæ in-
strumentami zapewniaj¹cymi efektywnoœæ podej-
mowanych zadañ systemowych i prawnych, któ-
rych naczelnym celem jest dobro dziecka. Jak wy-
nika z analizy, dotychczasowa dzia³alnoœæ rzeczni-
ka w sposób niewystarczaj¹cy przek³ada³a siê na
przestrzeganie praw dzieci. 90% wyst¹pieñ gene-
ralnych rzecznika praw dziecka dokonanych
w 2006 r. nie przynios³o ¿adnych rezultatów, pozo-
stawiono je bez odpowiedzi lub zignorowano po-
stulaty w nich zawarte podczas tworzenia nowych
aktów prawa. Na przyk³ad z dziewiêciu wyst¹pieñ
generalnych w obszarze prawa do wychowania
w rodzinie uwzglêdniono tylko jedno, szesnaœcie
wyst¹pieñ w zakresie prawa do godziwych warun-
ków socjalnych nie przynios³o ¿adnego rezultatu,
pomimo wyraŸnego wskazania w jednym z nich na
niekonstytucyjnoœæ przepisów dyskryminuj¹cych
matki prowadz¹ce dzia³alnoœæ gospodarcz¹.
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Wysoka Izbo! Powstanie poselskiego projektu
ustawy o zmianie ustawy o rzeczniku praw dziec-
ka mia³o wiele przyczyn. Jedn¹ z nich, najwa¿-
niejsz¹, jest to, ¿e rzecznik praw dziecka jako
przedstawiciel najbardziej bezbronnej grupy spo-
³ecznej, dzieci, powinien mieæ instrumenty ochro-
ny prawnej, których potrzebuj¹ dzieci, dzieci, któ-
re do czasu uzyskania pe³noletnoœci nie s¹ uzna-
wane w powszechnym mniemaniu za pe³nowarto-
œciowych obywateli.

Panie Marsza³ku, Panie i Panowie Senatorowie,
na posiedzeniu komisji obecny by³ przedstawicieli
Biura Legislacyjnego, który zg³osi³ uwagê o cha-
rakterze legislacyjnym dotycz¹c¹ art. 10 ust. 1. Se-
nator Kazimierz Jaworski zaproponowa³, aby
w art. 10 w ust. 1 w pkcie 4 po wyrazach „o prze-
stêpstwa” dodaæ wyrazy „œcigane z urzêdu”. Wy-
jaœniam, ¿e œcigane z urzêdu to te, które nie wyma-
gaj¹ dodatkowego wniosku osoby uprawnionej.

Podczas prac komisji dyskutowano tak¿e nad
interpretacj¹ znaczeñ zwrotów „nieskazitelny
charakter” oraz „walory moralne”. Senatorowie
dopytywali, jakie kryteria spe³nia kandydat o nie-
skazitelnym charakterze oraz wysokim autoryte-
cie ze wzglêdu na walory moralne. Jak wiadomo,
jest to kwestia uznaniowa i nie ma legalnej defini-
cji tych pojêæ. Mo¿na zaznaczyæ, ¿e doktryna in-
terpretuje te pojêcia jako wskazuj¹ce na pewn¹
moraln¹ postawê ¿yciow¹, na podstawie której
mo¿na stwierdziæ, i¿ mamy do czynienia z osob¹
praw¹, z prawid³owo ukszta³towanym krêgos³u-
pem moralnym, chodzi o to, czy dana osoba odpo-
wiednio siê zachowuje, czy nie by³a karana, czy
cieszy siê nieposzlakowan¹ opini¹ itp. Dyskuto-
wano tak¿e nad przepisem dotycz¹cym zakazu
przynale¿noœci rzecznika praw dziecka do partii
politycznej. Wskazywano na to, ¿e jest to przepis
martwy, i zastanawiano siê, czy w ogóle ma on za-
stosowanie. Jednak¿e nale¿y podkreœliæ, ¿e zakaz
przynale¿noœci do partii powinien gwarantowaæ
bezstronnoœæ rzecznika praw dziecka.

Wysoka Izbo, po dyskusji nad projektem usta-
wy w g³osowaniu 3 senatorów opowiedzia³o siê za
przyjêciem ustawy z poprawk¹, nie by³o g³osów
przeciwnych, 2 senatorów wstrzyma³o siê od g³o-
su. Komisja Rodziny i Polityki Spo³ecznej zapro-
ponowa³a przyjêcie ustawy wraz z przyjêt¹ po-
prawk¹. Dziêkujê bardzo.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo, Pani Senator.
Poproszê pana senatora Wiatra, sprawozdawcê

Komisji Nauki, Edukacji i Sportu.
Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Kazimierz Wiatr:

Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
Panie Ministrze, Rzeczniku Praw Dziecka! Szano-
wni Pañstwo!

Jako sprawozdawca Komisji Nauki, Edukacji
i Sportu chcia³bym przedstawiæ opiniowan¹ dzi-
siaj przez Senat ustawê, zmieniaj¹c¹ ustawê
o rzeczniku praw dziecka, zaœ póŸniej w dysku-
sji bêdê chcia³ przedstawiæ szerzej tak¿e w³asny
pogl¹d.

Na pocz¹tku chcia³bym zaznaczyæ, ¿e w trakcie
dyskusji, obszernej dyskusji, która siê odby³a na
posiedzeniu komisji, dominowa³ wa¿ny pogl¹d,
mianowicie taki, ¿e kierunek zmian zapropono-
wany przez Sejm i zapisany w ustawie jest dobrym
kierunkiem, wzmacniaj¹cym urz¹d rzecznika
praw dziecka. Zmiany te w szczególnoœci sobie ce-
nimy, poniewa¿ nie tak dawno, kilka miesiêcy te-
mu pojawi³y siê bardzo silne g³osy o potrzebie lik-
widacji urzêdu, o tym, ¿e urz¹d nie jest potrzebny.
Towarzyszy³ temu pewien niepokój, poniewa¿ ja-
ko komisja, jako cz³onkowie komisji jesteœmy
przekonani, ¿e jest to jednak urz¹d niezwykle po-
trzebny. Aczkolwiek niew¹tpliwie potrzebne jest
nieustanne redefiniowanie tego nowego urzêdu,
bo w stosunku do urzêdu rzecznika praw obywa-
telskich jest on urzêdem nowym. Poniewa¿ istnie-
je on zaledwie siedem czy osiem lat, potrzebna
jest nieustanna korekta uprawnieñ, modelu dzia-
³ania tego urzêdu.

Mówi¹c o zmianach, przede wszystkim zauwa-
¿amy istotne wzmocnienie tego urzêdu poprzez
nadanie mu nowych kompetencji. Wœród zapro-
ponowanych zmian mo¿na wyró¿niæ kilka grup.
Po pierwsze, okreœlane jest to, jakie warunki po-
winnna spe³niaæ osoba, a¿eby mog³a siê ubiegaæ
o ten urz¹d. Oczywiœcie musi to byæ obywatel pol-
ski posiadaj¹cy zdolnoœæ do czynnoœci prawnych.
Na posiedzeniu komisji zastanawialiœmy siê, czy
trzeciego punktu mówi¹cego o tym, ¿e nie by³ ska-
zany prawomocnym wyrokiem, nie nale¿a³oby
przenieœæ na koniec tego ustêpu, po zapisach
o ukoñczeniu studiów, o doœwiadczeniu w pracy
z dzieæmi, o nieskazitelnym charakterze, niemniej
po konsultacji z legislatorem uznaliœmy, ¿e jest to
jednak pewna standardowa kolejnoœæ wystêpu-
j¹ca w aktach prawnych.

Powstaje pytanie, w jaki sposób weryfikowaæ
wymogi dotycz¹ce nieskazitelnego charakteru
i wyró¿niania siê wysokim autorytetem ze
wzglêdu na walory moralne i wra¿liwoœæ spo³e-
czn¹, ale to ju¿ pozostawiamy niejako uznaniu
tych organów, czyli Sejmu i Senatu, które rzecz-
nika powo³uj¹.

Rzeczywiœcie pojawia siê tu zapis o nieprzyna-
le¿noœci do partii politycznych, jest to zatem nie-
jako postawienie urzêdu rzecznika praw dziecka
poza bie¿¹cymi sporami politycznymi. Pojawia siê
te¿ zapis o tym, ¿e odwo³anie w trakcie kadencji
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mo¿e nast¹piæ po skazaniu prawomocnym wyro-
kiem za przestêpstwo umyœlne.

(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski: Z os-
kar¿enia publicznego.)

Jest zapis: „zosta³ skazany prawomocny wyro-
kiem za przestêpstwo umyœlne”.

Proszê pañstwa, pojawiaj¹ siê tutaj liczne up-
rawnienia rzecznika, zapisane s¹ one w art. 10.
Jest tu mo¿liwoœæ ¿¹dania od organów w³adzy
publicznej wyjaœnieñ, mo¿liwoœæ badania spraw
na miejscu nawet bez uprzedzenia – okreœlenie
„bez uprzedzenia” wywo³a³o w komisji pewn¹ dys-
kusjê – mo¿liwoœæ ¿¹dania wszczêcia postêpowa-
nia w sprawach cywilnych, przez oskar¿yciela,
postêpowania administracyjnego, o ukaranie
w postêpowaniu w sprawach o wykroczenia. Wy-
daje siê, ¿e te kompetencje s¹ niezbêdne do
pe³nienia funkcji rzecznika, bo dotychczas zda-
rza³o siê, ¿e rzecznik, ¿¹daj¹c pewnych wyjaœ-
nieñ, próbuj¹c interweniowaæ, spotyka³ siê z bier-
noœci¹ czy wrêcz z odmow¹.

W art. 10a ujêty jest zapis mówi¹cy o tym, ¿e
rzecznik mo¿e zwracaæ siê do w³aœciwych orga-
nów, w tym do rzecznika praw obywatelskich,
o podjêcie dzia³añ na rzecz dziecka z zakresu ich
kompetencji. W art. 10b zapisane s¹ obowi¹zki
organów organizacji lub instytucji, do których
zwróci siê rzecznik. Maj¹ one zapewniæ dostêp do
akt i dokumentów, udzielaæ rzecznikowi ¿¹da-
nych przez niego informacji i wyjaœnieñ. Jeden
z zapisów mówi o tym, ¿e rzecznik wspó³dzia³a ze
stowarzyszeniami i ruchami obywatelskimi, in-
nymi dobrowolnymi zrzeszeniami i fundacjami
dzia³aj¹cymi na rzecz ochrony praw dziecka.
Ostatni zapis mówi o tym, ¿e na wniosek rzeczni-
ka marsza³ek Sejmu mo¿e powo³aæ zastêpcê
rzecznika praw dziecka.

Proszê pañstwa, to s¹ szerokie zmiany. Wiemy,
¿e ustawa o rzeczniku praw dziecka nie jest usta-
w¹ obszern¹, wiêc jest to doœæ znaczna ingeren-
cja, ale ingerencja, co do której jest zgoda i same-
go pana ministra, i wielu organizacji, i stowarzy-
szeñ, i osób, które zajmuj¹ siê tymi sprawami,
dlatego komisja z zadowoleniem przyjê³a te zmia-
ny. Niemniej jednak, podobnie jak komisja rodzi-
ny, zg³aszamy poprawki, a¿eby uzupe³niæ przepi-
sy ustawy.

W art. 1 w pkcie 4, w art. 10 w ust. 1 w pkcie 4
po wyrazach: „o przestêpstwa” proponujemy do-
daæ wyrazy „œcigane z urzêdu”, ¿eby to nie budzi³o
¿adnych w¹tpliwoœci.

Druga poprawka, któr¹ zg³asza nasza komisja,
wynika z opinii przed³o¿onej przez rzecznika praw
obywatelskich. Otó¿ rzecznik praw obywatel-
skich, pan minister Kochanowski, który by³ oso-
biœcie obecny na posiedzeniu komisji, przed³o¿y³
nam swoj¹ opiniê, ¿e uchwalona przez Sejm usta-
wa w art. 10a ust. 1 ingeruje w samodzielnoœæ

urzêdu rzecznika praw obywatelskich, zobo-
wi¹zuj¹c go do wspó³pracy z rzecznikiem praw
dziecka. A w szczególnoœci chodzi o zapis art. 10a
ust. 1, który brzmi: „Rzecznik mo¿e równie¿ zwra-
caæ siê do w³aœciwych organów, w tym rzecznika
praw obywatelskich, organizacji lub instytucji
o podjêcie dzia³añ na rzecz dziecka z zakresu ich
kompetencji”. W zwi¹zku z tym komisja wnosi,
aby w tym art. 10a ust. 1 s³owa „w tym rzecznika
praw obywatelskich” zosta³y wykreœlone. I takie
s¹ poprawki naszej komisji.

Poprawka mówi¹ca o dopisaniu wyrazów „œciga-
ne z urzêdu” uzyska³a poparcie 6 senatorów, nikt
nie by³ przeciw, 2 siê wstrzyma³o od g³osu.

Jeœli chodzi o wykreœlenie s³ów „w tym rzeczni-
ka praw obywatelskich”, 7 osób by³o za, nikt prze-
ciw, 1 osoba wstrzyma³a siê od g³osu.

A jeœli chodzi o ca³oœæ ustawy z poprawkami,
wszyscy jednog³oœnie byli za przyjêciem tej usta-
wy, nikt siê nie wstrzyma³ od g³osu, nikt nie by³
przeciw.

Jak rozumiem, dope³nieniem dyskusji nad t¹
ustaw¹ bêdzie sprawozdanie pana ministra z prac
rzecznika praw dziecka. Sprawozdanie o tyle
trudne, ¿e przedk³adane przez obecnie urzêdu-
j¹cego rzecznika, a dotycz¹ce okresu, kiedy fun-
kcjê tê pe³ni³a poprzednia pani rzecznik. Ale na
pewno w tym sprawozdaniu zauwa¿ymy te¿ pew-
ne wnioski wynikaj¹ce z tego, ¿e brak kompeten-
cji, które dzisiaj s¹ uzupe³niane, zaci¹¿y³ na
pe³nieniu tego urzêdu. I mamy nadziejê, ¿e zmia-
na ustawy o rzeczniku praw dziecka korzystnie
wp³ynie na dalsze funkcjonowanie tego urzêdu,
o co w imieniu komisji wnoszê. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Obecnie senatorowie mog¹ zg³aszaæ z miejsca

trwaj¹ce nie d³u¿ej ni¿ minutê zapytania do sena-
torów sprawozdawców.

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

Projekt tej ustawy zosta³ wniesiony przez po-
s³ów. Nie ma stanowiska rz¹du w tej sprawie, wiêc
zapytam: czy ktoœ z pañstwa senatorów pragnie
zg³osiæ zapytania zwi¹zane z omawianym pun-
ktem porz¹dku obrad do rzecznika praw dziecka,
pana Marka Michalaka? Nie ma zapytañ.

Otwieram dyskusjê.
Przypominam o koniecznoœci zapisywania siê

do g³osu u senatora prowadz¹cego listê mówców.
Przemówienie senatora w dyskusji nie mo¿e

trwaæ d³u¿ej ni¿ dziesiêæ minut.
Podpisane wnioski o charakterze legislacyj-

nym senatorowie sk³adaj¹ do marsza³ka Senatu
do momentu zamkniêcia dyskusji.

Proszê o zabranie g³osu pana senatora Ryszkê.
Proszê bardzo, Panie Senatorze.
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Senator Czes³aw Ryszka:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie! Panie Mini-

strze!
Wprowadzamy zmiany do ustawy o rzeczniku

praw dziecka, aby podnieœæ presti¿ tego urzêdu.
St¹d miêdzy innymi art. 1 ust. 4 otrzymuje
brzmienie: rzecznikiem mo¿e byæ obywatel polski
posiadaj¹cy wykszta³cenie prawnicze, pedagogi-
czne, psychologiczne, socjologiczne lub wy-
kszta³cenie wy¿sze i doœwiadczenie w pracy
z dzieæmi lub na ich rzecz, doœwiadczenie zawodo-
we, wyró¿niaj¹cy siê – podkreœlê te s³owa – wyso-
kim autorytetem ze wzglêdu na walory moralne
i wra¿liwoœæ spo³eczn¹.

Tak dobrze przygotowany rzecznik otrzymuje
wiêksze uprawnienia, co w art. 11 ust. 2 ujmuje
siê w zapis: rzecznik mo¿e wystêpowaæ do w³aœci-
wych organów z wnioskami o podjêcie inicjatywy
ustawodawczej, o wydanie lub zmianê innych ak-
tów prawnych, a tak¿e co do sposobu za³atwienia
sprawy, w tym mo¿e ¿¹daæ postêpowania dyscyp-
linarnego lub zastosowania sankcji s³u¿bowych.

Krótko mówi¹c, zmiany w ustawie maj¹ na celu
umo¿liwiæ rzecznikowi praw dziecka skuteczne
wype³nianie ustawowych obowi¹zków stania na
stra¿y praw dziecka zapisanych w Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej, konwencji o prawach
dziecka i innych przepisach prawa. I dlatego
rzecznik praw dziecka winien dysponowaæ odpo-
wiednimi instrumentami zapewniaj¹cymi efekty-
wnoœæ podejmowanych dzia³añ systemowych
i prawnych, których naczelnym celem jest dobro
dziecka.

Dobro dziecka. Chcia³bym przez chwilê zatrzy-
maæ siê nad tym wyra¿eniem, bo z informacji
o pracy rzecznika praw dziecka mo¿na wywieœæ
wniosek, ¿e jedyne dzieci w Polsce, którymi zaj-
muje siê rzecznik, to te, które s¹ g³odne, niedo¿y-
wione, molestowane czy przeœladowane. Oczywi-
œcie, sytuacja wspomnianych dzieci nas martwi.
Ale, moim zdaniem, rzecznik powinien zajmowaæ
siê wszystkimi dzieæmi, staæ na stra¿y dobra
wszystkich dzieci, a wiêc tak¿e tych, które jeszcze
siê nie narodzi³y.

W art. 1 ust. 2 ustawy o rzeczniku praw dziecka
czytamy, ¿e rzecznik praw dziecka stoi na stra¿y
praw dziecka okreœlonych w Konstytucji Rzeczy-
pospolitej Polskiej. A w konstytucji jest mowa
o godnoœci i ochronie ¿ycia. Dopowiem: ka¿dego
¿ycia. Nie chcia³bym, abyœmy przy okazji dyskusji
o ustawie o rzeczniku praw dziecka toczyli spór
w kwestii ochrony ¿ycia od poczêcia, ale odnoszê
wra¿enie, jak byœmy w tej ustawie, tak¿e w tej in-
formacji, uciekali od sytuacji, kiedy rzecznik praw
dziecka powinien interweniowaæ tak¿e w przy-
padku tego typu zagro¿eñ, dotycz¹cych dzieci,
które jeszcze nie przysz³y na œwiat. Krótko mó-
wi¹c, nie powinniœmy odbieraæ dzieciom, które

¿yj¹ w ³onach matek, prawa do tego, aby rzecznik
móg³ wystêpowaæ tak¿e w ich interesie. Powinniœ-
my pozwoliæ rzecznikowi na wystêpowanie w sy-
tuacjach, kiedy zagro¿one jest ¿ycie dziecka w ³o-
nie matki. I tu chcia³bym siê odwo³aæ do przyk³a-
du, aby lepiej unaoczniæ, o co mi chodzi. Kilka
miesiêcy temu wielu ludzi dobrej woli zaanga¿o-
wa³o siê w obronê czternastolatki z Lublina i jej
poczêtego dziecka. Niestety, wielka, a mo¿e i wiê-
ksza by³a ofensywa tych, dla których liczy³a siê je-
dynie aborcja. Pojawi³y siê agresywne wypowiedzi
pod adresem obroñców ¿ycia, których okreœlano
fundamentalistami, fanatykami. I w koñcu dosz³o
do zabicia dziecka lege artis – zgodnie z prawem.
Matka mia³a rzekomo do tego prawo. A szpital,
w którym dosz³o do zabicia dziecka wskaza³o sa-
mo Ministerstwo Zdrowia. Chcia³oby siê zapytaæ,
gdzie wtedy by³ rzecznik praw dziecka?

Szanowni Pañstwo Senatorowie, w przypadku
dziecka w ³onie matki mamy do czynienia z ¿yciem
niewinnym i bezbronnym. I nic nie mo¿e uspra-
wiedliwiæ jakiejkolwiek agresji skierowanej bez-
poœrednio w tego cz³owieka. Zabicie cz³owieka,
który nie ma prawa g³osu, prawa obrony jest prze-
cie¿ szczególnym okrucieñstwem. Trzeba jasno
i wyraŸnie powiedzieæ, ¿e aborcja jest zabój-
stwem. Je¿eli narusza siê zasadê ¿ycia, to jest to
zabójstwo – zarówno gdy przerywa siê ¿ycie na je-
go pierwszym etapie, tu¿ po poczêciu, po kilku
dniach, po miesi¹cach, jak i po latach. Chodzi za-
wsze o bezpoœrednie dzia³anie maj¹ce na celu po-
zbawienie ¿ycia cz³owieka – na jakimkolwiek eta-
pie rozwoju by to nie by³o.

Aborcja, której dokona³a czternastolatka
z Lublina, wywo³a³a tak¿e temat odpowiedzialno-
œci za zabicie dziecka poczêtego wszystkich osób,
które w jakiœ sposób siê do tego przyczyni³y. I tu
przypomnê, w ustawie o rzeczniku praw dziecka
zapisaliœmy, ¿e rzecznik ma byæ osob¹ wyró¿nia-
j¹c¹ siê wysokim autorytetem ze wzglêdu na wa-
lory moralne i wra¿liwoœæ spo³eczn¹. Jakie walory
moralne mam na myœli? Obowi¹zuj¹ce w Polsce
ustawodawstwo w dziedzinie ochrony ¿ycia
okreœlane jest jako kompromis. To nie jest dobre
s³owo. Mo¿e tutaj chodzi o to, ¿eby pewne nastroje
spo³eczne nie by³y zbyt agresywne, walcz¹ce. Ale
nie mo¿e byæ w przypadku ochrony ¿ycia ludzkie-
go prawa, które w po³owie jest dobre a w po³owie
z³e. Ono musi byæ klarowne. Bezprawiem jest po-
zwalanie na zabijanie poczêtego ¿ycia, choæby
mia³o to byæ dopuszczane jedynie w okreœlonych
przypadkach.

Cz³owiek moralnie prawy – patrzê na pana mi-
nistra, rzecznika praw dziecka – zawsze bêdzie
d¹¿y³ do tego, aby zapewniæ prawo do ¿ycia wszys-
tkim dzieciom bez wyj¹tku. I tutaj jawi siê pole do
dzia³alnoœci rzecznika, aby nie dochodzi³o do pod-
wójnego z³a, jakie wynik³o w sytuacji zwi¹zanej
z czternastoletni¹ uczennic¹ z Lublina. Podwój-
nego z³a – zniszczono ¿ycie, zabito cz³owieka,
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a tak¿e zostali ukarani ci m³odzi ludzie za zbyt
wczesne podjêcie wspó³¿ycia seksualnego, bo ich
dziecko zosta³o zabite. W dyskusji zwi¹zanej
z czternastoletni¹ uczennic¹ z Lublina pominiêto
zupe³nie sprawê wychowania do ma³¿eñstwa, do
wstrzemiêŸliwoœci, do czystoœci, do mi³oœci ofiar-
nej, do wiernoœci i wzajemnego zaufania.

Chodzi mi konkretnie o to, aby pan rzecznik in-
terweniowa³, jeœli na przyk³ad media lub szko³a
bêd¹ wmawiaæ dzieciom i m³odzie¿y, ¿e wspó³¿y-
cie seksualne bez zobowi¹zañ, przed œlubem, jest
tylko ich spraw¹, jest spraw¹ ich wolnego wybo-
ru. W ten sposób nie wychowujemy naszych dzie-
ci i m³odzie¿y na odpowiedzialnych ludzi. Rola
rzecznika to nie tylko bycie stra¿akiem, który in-
terweniuje, kiedy ktoœ wo³a o pomoc, kiedy ju¿ coœ
siê pali. Jest to tak¿e urz¹d, który winien poma-
gaæ rodzicom i szkole odpowiedzialnie wychowy-
waæ nasze dzieci i m³odzie¿. I o to bardzo serdecz-
nie do pana ministra apelujê, o wra¿liwoœæ na to,
co siê ju¿ dzieje, a nie dopiero o reagowanie na tra-
giczne skutki, które s¹ owocem bezstresowego
wychowania. Dziêkujê za uwagê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Poproszê pana senatora Augustyna o zabranie

g³osu.
Proszê bardzo.

Senator Mieczys³aw Augustyn:
Panie Marsza³ku! Pañstwo Senatorowie! Panie

Ministrze!
Wa¿na decyzja dzisiaj przed nami. Za chwilê,

trzeci raz ja, a pan marsza³ek ju¿ po raz nie wiado-
mo który, bêdziemy s³uchaæ sprawozdania z dzia-
³alnoœci rzecznika praw dziecka. Jak pamiêtam te
dyskusje, zawsze wskazywa³y na nieekwiwalen-
tnoœæ tego, co rzecznik zrobi³ na rzecz dzieci w sto-
sunku do potrzeb, które tutaj z sali by³y wymie-
niane nieraz godzinami. Nieskutecznoœæ, o której
mówi³a pani senator Adamczak, to by³o najczê-
œciej powtarzane s³owo. Szkoda nawet, ¿e ta deba-
ta nie zosta³a dzisiaj ustawiona w odwrotnej ko-
lejnoœci. ZnaleŸlibyœmy na pewno dodatkowe
uzasadnienie do tego, ¿eby coœ postanowiæ.

Z tej mównicy pada³y dwa wnioski, a mo¿e na-
wet trzy: albo zlikwidowaæ ten urz¹d – mówili ra-
dykalni senatorowie; albo podporz¹dkowaæ go
rzecznikowi praw obywatelskich, niech by by³ za-
stêpc¹ na przyk³ad rzecznika praw obywatel-
skich, wskazywano tak¿e na nak³adanie siê kom-
petencji przy tej okazji. Ale najwiêcej by³o takich
g³osów, a¿eby wreszcie, skoro ten urz¹d z punktu
widzenia interesów dzieci jest tak istotny, go

wzmocniæ. I z zadowoleniem nale¿y przyj¹æ to, ¿e
ustawa, która jest wynikiem projektu posel-
skiego, idzie w³aœnie w tym kierunku. Nale¿y po-
przeæ tê ustawê, ale jednoczeœnie zapytaæ, czy rze-
czywiœcie te dodatkowe prerogatywy, w które zo-
stanie wyposa¿ony rzecznik praw dziecka, s¹ wy-
starczaj¹ce, ¿ebyœmy mogli mówiæ o prze³omie.
Czy rzeczywiœcie jest tak, ¿e po wprowadzeniu tej
ustawy w obecnym kszta³cie dojdzie do wzmoc-
nienia uprawnieñ rzecznika na tyle, ¿e jego skute-
cznoœæ zmieni siê diametralnie?

Otó¿ ja pozwolê sobie na pewne w¹tpliwoœci. Wy-
daje mi siê, ¿e je¿eli tylko rzecznik bêdzie móg³ na³o-
¿yænaorganyobowi¹zekszybkiegoustosunkowania
siêdowyst¹pieñrzecznikaprawdziecka, tobêdzie za
ma³o. Oczywiœcie, to dobrze, ¿e jest mo¿liwoœæ za-
skar¿enia niew³aœciwie podjêtych dzia³añ instytucji
– to ju¿ jest sporo. Zobowi¹zanie do wzajemnego
wspó³dzia³ania zarówno organizacji pozarz¹dowych,
jak i rzecznika pozwoli szybciej i lepiej diagnozowaæ.
Ale czy pozwoli naprawiaæ? Mam w¹tpliwoœci. Dlate-
go pytaliœmy na posiedzeniu Komisji Rodziny i Poli-
tyki Spo³ecznej pana rzecznika o jego opiniê w tej
sprawie. I on nasze obawy podziela³. To jeszcze za
ma³o, to jeszcze nie tyle, co powinno byæ w jego upra-
wnieniach, by wreszcie móg³ skutecznie interwenio-
waæ na rzecz dzieci wtedy, kiedy jest to niezbêdne.
A pozwolê sobie w nastêpnym punkcie wskazaæ ob-
szary, które, moim zdaniem, umyka³y do tej pory
uwadze rzecznika praw dziecka.

Pozwoli³em sobie, w konsultacji z prawnikami
i z wieloma osobami, które przygotowywa³y po-
przedni projekt, doprowadziæ do skonkretyzowa-
nia tego, co nale¿a³oby jeszcze wnieœæ do tej usta-
wy w formie poprawek, by wzmocniæ instytucjê
rzecznika praw dziecka, a tym samym ochronê
praw tych, których dobra chroniæ powinni rodzi-
ce, ale czêsto tego nie robi¹, których dobra strzec
powinny inne instytucje, ale tego nie czyni¹ w wy-
starczaj¹cym stopniu.

Chcia³bym w tych poprawkach zg³osiæ mo¿li-
woœæ udzia³u rzecznika w postêpowaniu przed Try-
buna³em Konstytucyjnym, ale tylko wtedy, kiedy
zosta³y wszczête na wniosek rzecznika praw oby-
watelskich, by nie dochodzi³o tutaj do kolizji upra-
wnieñ, lub w sprawach skarg konstytucyjnych do-
tycz¹cych praw dziecka. Chcia³bym, ¿eby wyposa-
¿yæ rzecznika w mo¿liwoœæ brania udzia³u w tym
postêpowaniu. Dobrze by by³o, ¿eby rzecznik móg³
wystêpowaæ z wnioskiem do S¹du Najwy¿szego
o podjêcie uchwa³y maj¹cej na celu wyjaœnienie
przepisów prawnych dotycz¹cych praw dziecka,
budz¹cych w¹tpliwoœci w praktyce lub których
stosowanie wywo³a³o rozbie¿noœci w orzeczni-
ctwie. Bo przecie¿ dobrze by by³o, ¿eby rzecznik uo-
gólnia³ problemy, nie zajmowa³ siê przypadkami,
lecz konkretnymi sprawami i dzia³a³ kierunkowo.
Dziêki temu móg³by to w³aœnie robiæ, wp³ywaj¹c
poprzez decyzje S¹du Najwy¿szego na kszta³t pra-
wa. Dobrze by by³o, ¿eby rzecznik, kiedy dochodzi
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do dramatycznych sytuacji, móg³ stanowczo sta-
n¹æ w obronie dzieci, móg³ wnieœæ kasacjê lub
skargê kasacyjn¹ do prawomocnego orzeczenia na
zasadach i w trybie okreœlonych w ustawach.

Pañstwo pewnie tê konkluzjê ju¿ widzicie, ¿e
uprawnienia rzecznika praw dziecka bêd¹ coraz
bli¿sze tej gamie uprawnieñ, w któr¹ wyposa¿ony
jest rzecznik praw obywatelskich. Wydaje mi siê,
¿e niezale¿nie od nak³adania siê uprawnieñ, war-
to to uczyniæ. Gdyby by³o inaczej, kwestionowali-
byœmy w ogóle sens istnienia tego urzêdu.

Dlatego wnoszê do Wysokiej Izby o przyjêcie po-
prawek, które za chwilê z³o¿ê. Mówi³em tutaj
o trzech uprawnieniach dodatkowych, ale popra-
wek jest oczywiœcie wiêcej, bo musimy ingerowaæ
w zapisy innych przepisów prawa. Oczywiœcie
w tej poprawce to jest uwzglêdnione.

Na zakoñczenie chcia³bym jednak odnieœæ siê,
w czêœci tylko polemicznie – szkoda, ¿e akurat wy-
szed³ pan senator Ryszka, bo na zakoñczenie
chcia³bym jednak odnieœæ siê, tylko w czêœci pole-
micznie, do jego wypowiedzi.

Aborcja jest dramatem, aborcja jest nieszczê-
œciem, aborcja to niszczenie ¿ycia bezbronnej isto-
ty, ale aborcja to tak¿e w du¿ej mierze problem po-
lityczny. I jakkolwiek sumienia nasze mog¹ mówiæ
jednym g³osem, to szanujmy kompromis politycz-
ny, który zosta³ w tej sprawie osi¹gniêty. Rzecznik
praw dziecka ma strzec uprawnieñ zapisanych
w ustawach i nie powinien wychodziæ poza prawo-
dawstwo. Byæ mo¿e uzyska teraz mo¿liwoœæ wp³y-
wania na interpretacjê przepisów prawa poprzez
S¹d Najwy¿szy, ale w tej sprawie ju¿ siê wypowia-
da³. Uwa¿am, ¿e stawianie rzecznika praw dziecka
pod prêgierzem z tego powodu, i¿ nie interwenio-
wa³ wtedy, kiedy s¹d, zgodnie z prawem i swoj¹
wiedz¹, podj¹³ jak¹œ decyzjê, jest niew³aœciwe.
¯¹danie od rzecznika, ¿eby interweniowa³, lekce-
wa¿¹c zawarty w ustawach kompromis w tej spra-
wie, jest niew³aœciwe. To nie oznacza, ¿e pan sena-
tor Ryszka nie mo¿e wyra¿aæ swoich pogl¹dów
w tej sprawie zgodnie z w³asnym sumieniem. Ale
nie powinno to prowadziæ do wniosku, ¿e w³aœnie
tak, a nie inaczej powinien post¹piæ rzecznik.

Panie Marsza³ku, przekazujê poprawki. Dziê-
kujê pañstwu.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Poproszê o g³os pana senatora Wiatra.

Senator Kazimierz Wiatr:
Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!

Panie Ministrze!
Jestem w doœæ trudnej sytuacji, poniewa¿ ju¿

zabiera³em g³os jako sprawozdawca komisji. Je-

dnak prawie bezpoœrednio przede mn¹ zabierali
g³os pan senator Ryszka oraz pan senator Augu-
styn i s¹ pewne powody, ¿eby przynajmniej do
niektórych myœli siê odnieœæ.

Chcia³bym jednak zacz¹æ od tego, aby podkreœ-
liæ raz jeszcze, ¿e kierunek wzmacniania urzêdu
rzecznika praw dziecka jest kierunkiem dobrym,
o czym ju¿ mówi³em i co chwali³em, ale rodz¹cym
te¿ pewien niepokój. Muszê powiedzieæ, ¿e od po-
cz¹tku by³em przy powstawaniu ustawy o Rzecz-
niku Praw Dziecka, ju¿ kiedy pracowa³em jako
doradca prezesa Rady Ministrów, pana premiera
Buzka. Œledzi³em pracê kolejnych rzeczników,
powo³ywanie na ten urz¹d kolejnych osób,
zwi¹zane z tym dyskusje, zarówno w parlamen-
cie, jak i dyskusje spo³eczne. W dyskusji na posie-
dzeniu Komisji Nauki, Edukacji i Sportu Senatu
u¿y³em takiego sformu³owania, ¿e to mia³ byæ taki
„lekki urz¹d”. Potem niektórzy dyskutanci odno-
sili siê do tego okreœlenia „lekki”. Próbowa³em to
dookreœliæ, mówi¹c o tym, ¿e mia³ byæ to urz¹d
bardziej wra¿liwy na sprawy dzieci, a mniej ob-
ci¹¿ony ciê¿k¹ logistyk¹ prawnicz¹, tak¹, w jak¹
wyposa¿ony jest rzecznik praw obywatelskich,
tym urzêdem, sztafa¿em, uprawnieniami. Mam
przekonanie, ¿e autorzy tej ustawy, która rodzi³a
siê bodaj¿e osiem lat temu, taki mieli zamiar, nie
wyposa¿aj¹c rzecznika w te bardzo skonkretyzo-
wane narzêdzia, które dzisiaj zostaj¹ dopisane.

Ale, jak ju¿ mówi³em, kiedy opiniowaliœmy oso-
bê obecnego pana ministra, rzecznika praw dziec-
ka, niezwykle wa¿nym obszarem aktywnoœci
rzecznika jako osoby, ale i urzêdu powinna byæ
wczesna profilaktyka. Chodzi o to, aby oczekiwa-
na interwencja w sprawach trudnych nie przyt³o-
czy³a dba³oœci o inny obszar, o dzieci dobre, o ro-
dziny dobre, bo jest ich wiêcej. Jeœli zajmiemy siê
tylko patologiami, tylko sprawami trudnymi, to
wtedy prawdopodobieñstwo, ¿e liczba tych przy-
padków bêdzie ros³a, jest znaczne. A zatem to ma
byæ dba³oœæ o to, ¿eby liczba dzieci dobrych nie
mala³a, ale ros³a, a interwencje konieczne maj¹
byæ tylko uzupe³nieniem aktywnoœci urzêdu. Ma-
j¹c na wzglêdzie wzmocnienie tej dzia³alnoœci pro-
filaktycznej, nale¿a³oby uzupe³niæ dodawane obe-
cnie uprawnienia o pewne mo¿liwoœci dotycz¹ce
tej profilaktyki. Marzy³oby mi siê, aby rzecznik
mia³ mo¿liwoœæ opiniowania stanowionych ustaw
w³aœnie pod k¹tem dobra dziecka, pod k¹tem po-
szerzania tego dobra. Kiedyœ dyskutowaliœmy
o polityce rodzinnej czy prorodzinnej i mówiliœmy,
¿e w zasadzie ta polityka prorodzinna jest obecna
w ka¿dym obszarze aktywnoœci pañstwa. Nie da
siê jej wyodrêbniæ. Mo¿na próbowaæ pisaæ progra-
my, oczywiœcie, zwracaj¹c uwagê na pewne prio-
rytety, ale w zasadzie w ka¿dej ustawie s¹ takie
elementy. To samo mo¿na powiedzieæ o sprawach
dzieci; te sprawy siê przewijaj¹ przez wiêkszoœæ
stanowionego prawa. Czêsto pos³owie czy senato-
rowie, zapatrzeni w dany problem, nie widz¹, ¿e
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przy okazji psuje siê coœ w systemie zabezpiecze-
nia dobra tych dzieci.

Mo¿e jeszcze nie dojrzeliœmy do tego, a¿eby po-
szerzyæ ten obszar, ale nie ukrywam, ¿e przygoto-
wa³em poprawki. One w pewnym istotnym frag-
mencie wspó³brzmi¹ z poprawkami pana senato-
ra Augustyna, ale z³o¿ê je, skoro mam je przygoto-
wane. To znaczy, zastanawia³em siê nad udzia³em
rzecznika praw dziecka w postêpowaniach przed
Trybuna³em Konstytucyjnym. Rzecznik praw
obywatelskich mo¿e o to wnosiæ, czy tutaj te¿ jest
to koniecznoœæ? Okazuje siê, ¿e ta wra¿liwoœæ,
o której wszyscy dzisiaj tutaj mówili i o której ja
poprzednio te¿ mówi³em, powoduje, i¿ argumen-
tacja wystêpuj¹cego rzecznika praw dziecka
przed Trybuna³em Konstytucyjnym jest trochê
inna, jest w³aœnie jakby l¿ejsza, dowodzi wiêkszej
wra¿liwoœci. I st¹d ta poprawka o dopuszczeniu
do wystêpowania do S¹du Najwy¿szego, a tak¿e
o wnoszeniu kasacji od prawomocnego orzecze-
nia. Druga grupa poprawek… Konkretnie to jest
jedna poprawka. Dotyczy ona tego, ¿eby okres za-
trudnienia na stanowisku rzecznika praw dziecka
zalicza³ siê do sta¿u pracy, od którego zale¿¹
wszelkie uprawnienia pracownicze. Okazuje siê,
¿e w tym zakresie s¹ jeszcze pewne niedoci¹gniê-
cia i w niektórych zawodach po zakoñczeniu urzê-
dowania rzecznik ma trudnoœci z wliczeniem so-
bie tego okresu do sta¿u pracy. Proszê pañstwa,
to tyle, jeœli chodzi o poprawki.

Chcia³bym odnieœæ siê jeszcze do polemiki, któ-
ra tu mia³a miejsce w zakresie aborcji. Polityka
czy etyka? Kompromis? No, s¹ to sprawy nie-
zwykle trudne, niezwykle trudne. Muszê powie-
dzieæ, ¿e gdybym pe³ni³ urz¹d rzecznika praw
dziecka, to w sytuacji opisanej tu przez pana se-
natora Ryszkê mia³bym doœæ zasadniczy dylemat.
Ten doœæ zasadniczy dylemat dotyczy tego, jak¹
postawê przyj¹æ. Czy postawê upominania siê
o ¿ycie, upominania siê o prawa dziecka nienaro-
dzonego, czy te¿ œcis³ego przestrzegania konsty-
tucji i ustaw? I myœlê, Panie Senatorze Augustyn,
¿e nie ma tu jakiejœ drastycznej sprzecznoœci, po-
niewa¿ upominanie siê rzecznika o prawa dziecka
nienarodzonego, pokazanie w sferze werbalnej
swojego pogl¹du w tej sprawie nie zawsze musi iœæ
w parze z podejmowaniem kroków prawnych. Co
do tego, to ograniczenia konstytucji i ustaw s¹
oczywiste, inaczej jest w zakresie wypowiadania
opinii i pogl¹dów. Nie potrafiê sobie wyobraziæ,
a¿eby ka¿dy z nas móg³by byæ, ¿e tak powiem, po-
kawa³kowany na jakieœ fragmenty i mówiæ raz ja-
ko osoba prywatna, a raz jako publiczna. I myœlê,
Panie Ministrze, ¿e na taki g³os oczekujemy. Tym
bardziej ¿e kiedy by³ pan wybierany na tê funkcjê,
pok³adano w panu du¿e zaufanie i czu³o siê nie-
zwyk³¹ przyjaŸñ mediów dla pana osoby. Myœlê, ¿e
jest to pewne brzemiê, które nak³ada jednak na

pana obowi¹zek dobrego skorzystania z tego
mandatu. Jest pan jednym z pierwszych rzeczni-
ków z takim ogromnym zaufaniem. Mo¿e to wyni-
ka z wieku, mo¿e z tego, ¿e dotychczasowa pana
dzia³alnoœæ nie jest obci¹¿ona jakimœ zaanga¿o-
waniem w dzia³alnoœæ publiczn¹ czy polityczn¹.
W ka¿dym razie przy³¹czy³bym siê do tego apelu,
a¿eby pan z tego m¹drze i roztropnie korzysta³, bo
s¹ ogromne potrzeby w tym zakresie. Czêsto na-
sze g³osy w tej sprawie s¹ od razu jakoœ szufladko-
wane, ¿e to ktoœ z takiej czy innej opcji, dlatego do-
brze, ¿e pojawi³ siê ten zapis o nieprzynale¿noœci
do partii politycznych, bo to dodatkowo wzmacnia
tê pozycjê.

Trzeba dodaæ, ¿e jako Polska jesteœmy w bardzo
dobrej sytuacji. To my byliœmy inicjatorem kon-
wencji na rzecz praw dziecka. Myœlê, ¿e ci¹gle ja-
koœ niezrozumiane jest to, ¿e polskie deklaracje
do tej konwencji nie s¹ jakimiœ wyj¹tkami. My
zg³osiliœmy jeszcze dodatkowe, ochocze zobo-
wi¹zania, które wpisuj¹ konwencjê praw dziecka
w kondycjê rodziny, w zakorzenienie dziecka w ro-
dzinê. I to jest niezwykle wa¿ne.

Proszê pañstwa, nie mogê te¿ powstrzymaæ siê
przed tym, aby powiedzieæ o niezwyk³ych potrze-
bach i oczekiwaniach wobec pana ministra w za-
kresie tego, co dzieje siê w mediach. Ju¿ o tym mó-
wi³em wczoraj przy okazji kodeksu karnego i por-
nografii. Wylewa siê z tego srebrnego ekranu, te-
raz mo¿e ju¿ bardziej kolorowego, ogromna iloœæ
pornografii i przemocy. A potem dziennikarze siê
dziwi¹, ¿e rozwija siê pedofilia, ¿e rozwija siê prze-
moc, ¿e m³odzie¿ jest taka czy inna; nie czuj¹ siê
za to odpowiedzialni, nie myœl¹, ¿e sami s¹ spraw-
cami. Co prawda mo¿e bardziej myœlê tu o fil-
mach, filmikach i filmid³ach ni¿ o dzia³alnoœci
dziennikarzy jako takich, bo tu jest mo¿e trochê
lepiej. Otó¿ uczestniczy³em w kilku takich deba-
tach, gdzie przedstawiciele mediów mówili: mamy
oznaczenia, kó³eczka, trójk¹ciki, jest wspaniale.
Nie, nie jest wspaniale. Jest Ÿle, jest Ÿle. Kiedy by-
³em w Stanach Zjednoczonych i mia³em wolny
dzieñ, przejrza³em sto kana³ów w lewo i w prawo,
ale nie widzia³em przemocy, nie widzia³em porno-
grafii. Tak, jest czarny rynek pornograficzny, ale
trzeba zap³aciæ, trzeba sobie zdekodowaæ kana³,
nie ma do tego swobodnego dostêpu. Nie mówmy,
¿e jak jest demokracja, to wszystko ma byæ jedna-
kowo promowane. Nie! Demokracja polega na
tym, ¿e wiele wolno, nie za wszystko siê skazuje
na wiêzienie, ale to nie oznacza, ¿e pañstwo, ¿e po-
datnicy maj¹ p³aciæ za w³asn¹ demoralizacjê. Pa-
nie Rzeczniku, oczekujemy tu na jak¹œ bardzo
m¹dr¹ dzia³alnoœæ. Powiem coœ, co ju¿ raz mówi-
³em w tej Izbie: czasami prawo jest za krótkie w ta-
kich sprawach. Trzeba apelowaæ do sumieñ, do
tej wra¿liwoœci. Kodeks karny w zasadzie jest
ca³kiem dobry, jeœli chodzi o pornografiê, tylko
nikt go nie egzekwuje. Dlaczego? Bo nie wiemy, co
to jest pornografia?
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Szanowni Pañstwo! Panie Marsza³ku! Panie
Ministrze! Wyposa¿enie rzecznika praw dziecka
w szersze kompetencje to ogromna odpowiedzial-
noœæ. Nak³adamy na pana powa¿ne brzemiê. Nie
ukrywam, ¿e kiedy po raz pierwszy przeczyta³em
te nowe kompetencje, przyznane panu przez
Sejm, to trochê siê przestraszy³em, poniewa¿ in-
gerencja w obronie dziecka w strukturê rodziny
jest naprawdê trudna. Powstaje pytanie: co jest
wa¿niejsze, czy integralnoœæ rodziny, czy dobro
dziecka? I jak mówi³em, mog¹ byæ takie przypad-
ki, kiedy dziecko bite przez ojca nie zg³osi tego ni-
komu, bo ono tego ojca kocha i mi³oœæ do ojca ceni
sobie bardziej ni¿ to, ¿e ma trudnoœci. To trzeba
uszanowaæ. Nie znaczy, ¿e trzeba na to zamykaæ
oczy, ale trzeba to uszanowaæ. Panie Ministrze,
bêdzie pan pierwszym rzecznikiem, który skorzy-
sta z tych uprawnieñ. Bardzo pana proszê, aby ro-
bi³ to pan m¹drze, z niezwyk³¹ odpowiedzialno-
œci¹. Nak³adamy na pana barki du¿¹ odpowie-
dzialnoœæ. Ma pan ³¹czyæ w sobie niezwyk³¹ wra¿-
liwoœæ – to s³owo pad³o tu dzisiaj wielokrotnie –
a tak¿e tê wizjê profilaktyki. Mam nadziejê, ¿e pan
temu podo³a. Chcielibyœmy, ¿eby tak¿e nasza Iz-
ba i komisja by³y wsparciem dla pana urzêdu.
Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Poproszê pani¹ senator Adamczak.
Proszê bardzo.

Senator Ma³gorzata Adamczak:
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie! Panie Mini-

strze!
Cieszê siê ogromnie, ¿e projekt ustawy wzmac-

nia rolê rzecznika praw dziecka, to znaczy, wypo-
sa¿a go w takie narzêdzia, które pozwol¹ mu sku-
tecznie strzec obowi¹zuj¹cego prawa i jednoczeœ-
nie kreowaæ nowe prawo, w wiêkszym stopniu
stoj¹ce na stra¿y praw dzieci. ¯ywiê ogromn¹ na-
dziejê, ¿e dziêki tej ustawie zwiêkszy siê ochrona
prawna dzieci w Polsce i bêdzie ona jak najbar-
dziej realna. Wprowadzenie przepisów, które
okreœlaj¹ wymogi, jakie musi obligatoryjnie
spe³niæ kandydat na rzecznika praw dziecka, daje
rêkojmiê najwy¿szych kwalifikacji kandydata,
a tak¿e jego kompetencji do bycia przedstawicie-
lem dzieci. Wa¿ny wydaje siê te¿ zapis, który mówi
o zakazie przynale¿noœci rzecznika do partii poli-
tycznych. Dziêki niemu zakoñczy siê praktyka
zg³aszania przez kluby parlamentarne dzia³aczy
partyjnych jako kandydatów na stanowisko
rzecznika praw dziecka. Rzecznik praw dziecka
ma byæ oddany tylko i wy³¹cznie dzieciom, niko-

mu innemu, ma je chroniæ i wspieraæ. Wysoka Iz-
bo! Rzecznik praw dziecka dziêki tej ustawie bê-
dzie bardziej skuteczny w swoich dzia³aniach, co
prze³o¿y siê na lepsz¹ ochronê prawn¹ dzieci, któ-
re naprawdê jej potrzebuj¹.

Chcia³abym siê jeszcze odnieœæ do s³ów pana
senatora Ryszki, którego bardzo ceniê i szanujê,
jak ka¿dego cz³owieka. Pan senator czêsto u¿ywa
s³ów: nienarodzone dziecko, ochrona nienarodzo-
nego dziecka. Ale czasami – tak mi siê wydaje, tak
to odbieram jako m³ody senator – atakuje tak na-
prawdê Platformê. Tak, czasami tak to odbieram.
Ale chcia³abym panu senatorowi powiedzieæ, ¿e w
Platformie te¿ s¹ ludzie, którzy broni¹ tego niena-
rodzonego dziecka. Nie wyobra¿am sobie, ¿e do-
jdzie w ogóle kiedykolwiek do takiej sytuacji, kie-
dy matki bêd¹ mog³y, wiedz¹c o tym… W koñcu
jest USG, w tym momencie mo¿na stwierdziæ, czy
dziecko jest zdrowe. Ale nie wyobra¿am sobie, ¿e
kiedykolwiek dojdzie do takiej sytuacji: kiedy
matka siê dowie, ¿e ma dziecko niepe³nosprawne,
podda siê aborcji. Nie wyobra¿am sobie tego, nie
wyobra¿am sobie, ¿e kiedykolwiek dojdzie do ta-
kiej sytuacji. My, politycy, musimy staæ na stra¿y
tych nienarodzonych dzieci, zdrowych czy nie-
zdrowych. To nie s¹ króliki doœwiadczalne, ¿ebyœ-
my mogli z nimi cokolwiek robiæ. Naprawdê, my
te¿ byliœmy kiedyœ tym zarodkiem. Mam nadziejê,
¿e nigdy na tej sali nie bêd¹ to jakieœ rozgrywki po-
lityczne. Czasami tak to odbieram… Przepra-
szam, ale mówiê o tym, co czujê. Mam nadziejê, ¿e
nie obrazi³am pana senatora Ryszki. Dziêkujê
bardzo. (Oklaski)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Poproszê o g³os senatora Andrzejewskiego.

Senator Piotr Andrzejewski:
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie! Szanowny

Panie Ministrze!
Przy³¹czam siê do tych, którzy wskazuj¹ na ce-

lowoœæ wyposa¿enia pana w dodatkowe kompe-
tencje, ale pozwoli pan, ¿e jednoczeœnie przypom-
nê o tym, o czym tu mówiono, a co wynika nie tylko
z pana dobrej woli, ale i z pana obowi¹zków, co wy-
nika z obowi¹zku stosowania obowi¹zuj¹cego
w Polsce systemu prawnego, który kszta³tujemy,
ale któremu jesteœmy te¿ podporz¹dkowani. Sys-
tem ten w sprawie Ÿróde³ prawa mówi, ¿e ponad
prawem wewnêtrznym, z wyj¹tkiem konstytucji,
stoi prawo miêdzynarodowe, a zw³aszcza konwen-
cje miêdzynarodowe. Gdy konstytucja pozostawia
pewien margines, te konwencje dointerpretowuj¹
pewne przepisy, które w Polsce s¹ obci¹¿one egze-
kucj¹, ale nie zawsze s¹ dointerpretowane.

Tak¹ interpretacj¹ jest miêdzy innymi ochrona
¿ycia zagwarantowana nam w konstytucji. Chcie-
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liœmy bardzo, tworz¹c konstytucjê, ale nie dopu-
szczono do tego, ¿eby ten przepis mówi³ o ochro-
nie ¿ycia od poczêcia do naturalnej œmierci. Po-
wiedziano: to jest temat, który lepiej zostawmy,
bo s¹ kontratypy, s¹ sytuacje, kiedy ze wzglêdu
na stan wy¿szej koniecznoœci trzeba dziecko po-
czête zabiæ, kiedy trzeba wybraæ ¿ycie matki, a nie
¿ycie dziecka. No ale prawo polskie stanê³o na
gruncie osobowoœci prawnej human being; mówi
siê „istota ludzka”, ale w trochê innym t³umacze-
niu to tak naprawdê jest byt ludzki. W zwi¹zku
z tym ten przepis konstytucji jest dointerpretowa-
ny, i to dointerpretowany w sposób wi¹¿¹cy.
I chcia³bym, ¿ebyœmy wszyscy takie stanowisko
reprezentowali. Mianowicie Konwencja o pra-
wach dziecka, przyjêta przez Zgromadzenie Ogól-
ne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada
1989 r., ratyfikowana przez Polskê, wyraŸnie
stwierdza… Konwencja, która jest nadrzêdna, do-
interpretowuje prawo polskie i ca³y system stoso-
wanego w Polsce prawa, polskiego i miêdzynaro-
dowego, konwencja, na pewno nadrzêdna wobec
prawa polskiego, mówi, jak rozumieæ pojêcie
„dziecko”, gdy stwierdza: „maj¹c na uwadze, ¿e –
jak wskazano w Deklaracji Praw Dziecka – «dziec-
ko, z uwagi na swoj¹ niedojrza³oœæ fizyczn¹ oraz
umys³ow¹, wymaga szczególnej opieki i troski,
w tym w³aœciwej ochrony prawnej, zarówno przed,
jak i po urodzeniu»”.

W zwi¹zku z tym chronienie dziecka przed uro-
dzeniem, od chwili poczêcia to nie jest kwestia pa-
na dobrej woli, to jest pana obowi¹zek prawny.
I chcia³bym, ¿eby w pana sprawozdaniach, w ra-
mach tej nowej aktywnoœci i tego pana zapa³u, któ-
rego mieliœmy mo¿liwoœæ doœwiadczyæ wtedy, kie-
dy pan prezentowa³ swoj¹ osobowoœæ i kiedy za-
twierdzaliœmy pana wybór na rzecznika praw
dziecka, znalaz³o siê te¿ osobne sprawozdanie do-
tycz¹ce tego, jak pan chroni dziecko przed urodze-
niem. To jest taki mój postulat i bêdê zadawa³ pa-
nu to pytanie wtedy, kiedy pan bêdzie przedstawia³
sprawozdanie ze swojej dzia³alnoœci, w której ¿yczê
panu sukcesu, bo nam wszystkim ¿yczê sukcesu
w ochronie praw dziecka. Dziêkujê bardzo.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza³ek
Marek Zió³kowski)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Pan marsza³ek Romaszewski bêdzie nastêp-

nym dyskutantem.
Zapraszam, Panie Marsza³ku.

Senator Zbigniew Romaszewski:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Ja chcia³bym powróciæ do ca³ej historii instytu-

cji rzecznika praw dziecka, gdy¿ rzuci ona trochê

œwiat³a na charakter dzia³alnoœci tej instytucji.
Bo w tej chwili to siê zaczyna wydawaæ takie pro-
ste, jasne, ale to budzi moje obawy, ¿e wszystko
mo¿e siê potoczyæ niekonieczne w tê stronê,
w któr¹ byœmy chcieli, ¿eby siê potoczy³o.

Otó¿, proszê pañstwa, historia rzecznika jest
taka, ¿e powstanie tej instytucji zawdziêczamy,
powiedzia³bym, takim op³otkowym dzia³aniom
pani senator £opatkowej. Jest to niew¹tpliwie jej
zas³uga. Pani senator £opatkowa na pewno by³a
bardzo wybitnym pedagogiem, by³a zafascynowa-
na ochron¹ dzieci i w ogromnym stopniu by³a
zwi¹zana z tym emocjonalnie. To by³a jej inicjaty-
wa, któr¹ ona w kadencji w latach 1993–1997
chyba dwu- lub trzykrotnie usi³owa³a wprowadziæ
do Senatu jako inicjatywê ustawodawcz¹. Ta ini-
cjatywa na ogó³ trafia³a do komisji praw cz³owieka
i chyba dwukrotnie by³a odrzucana.

Jakie, proszê pañstwa, by³y racje takiego dzia-
³ania? Otó¿ racje by³y generalnie takie, ¿e uwa¿a-
liœmy, ¿e nie bardzo jest sens tworzyæ kolejny
urz¹d realizuj¹cy prawa cz³owieka w oparciu o sy-
stem prawa stanowionego. Uwa¿aliœmy, ¿e insty-
tucja rzecznika praw obywatelskich w Polsce jest
na tyle silna, na tyle kompetentna, ma tak rozleg-
³e prawa, ¿e budowanie odrêbnych instytucji po-
szczególnych rzeczników chyba mija siê z celem.
Uwa¿aliœmy, ¿e generalnie dziecko jest cz³owie-
kiem, podobnie jak ¿o³nierz jest cz³owiekiem, po-
dobnie jak kobieta jest cz³owiekiem, i ich prawa,
powiedzia³bym, stanowione, ich prawa podmioto-
we s¹ w dostatecznej mierze chronione przez in-
stytucjê rzecznika praw obywatelskich, której
wzmocnienie nie jest potrzebne. St¹d by³y najroz-
maitsze koncepcje zwi¹zane z tym, a¿eby powo³y-
waæ zastêpców do poszczególnych spraw.

Ostatecznie instytucja rzecznika praw dziecka
zosta³a wprowadzona w poprawce prezydenta
Kwaœniewskiego i st¹d znalaz³a siê w dosyæ dzi-
wnym miejscu konstytucji. Bo o ile zapisy o rzecz-
niku praw obywatelskich znajduj¹ siê w rozdziale
„Organy kontroli pañstwowej i ochrony prawa”,
o tyle zapisy dotycz¹ce rzecznika praw dziecka
znajduj¹ siê w art. 72 w ust. 4 w rozdziale „Wol-
noœæ i prawa ekonomiczne, socjalne i kulturalne”,
gdzie mówi siê, ¿e taka instytucja zostanie powo-
³ana i zakres jej dzia³ania okreœli ustawa. Od tego
momentu ta instytucja zaczê³a funkcjonowaæ, od
tego momentu ta inicjatywa zosta³a zrealizowana.

W tej sytuacji wydaje siê celowe, ¿eby ta insty-
tucja jednak ró¿ni³a siê co nieco od instytucji
rzecznika praw obywatelskich – w ka¿dym razie
taka jest moja wizja – bo nie jest potrzebne dublo-
wanie tych wszystkich funkcji. W moim przeko-
naniu, dublowanie tych wszystkich funkcji jest
po prostu wyrazem naszej bezradnoœci.

Je¿eli rzecznik praw dziecka ma funkcjonowaæ,
to niew¹tpliwie to jego funkcjonowanie powinno
dotyczyæ bardzo specyficznej sprawy. Pan senator
Andrzejewski cytowa³ Konwencjê Praw Dziecka,
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która mówi, ¿e dziecko nie jest do koñca, w pe³ni
rozwiniêt¹, w pe³ni odpowiedzialn¹, w pe³ni œwia-
dom¹ osob¹. St¹d wydaje siê, ¿e œrodki, które siê
stosuje wobec dziecka, powinny mieæ charakter,
powiedzia³bym, opiekuñczy, charakter wycho-
wawczy, a przenoszenie tego wszystkiego na zasa-
dy prawa stanowionego – w moim przekonaniu –
jest raczej wyrazem naszej bezsi³y, naszej niepo-
radnoœci, naszej nieumiejêtnoœci funkcjonowa-
nia w œwiecie wartoœci i w œwiecie moralnoœci.

Muszê powiedzieæ, ¿e ja wyobra¿am sobie, ¿e
dzia³alnoœæ rzecznika praw dziecka to taka dzia-
³alnoœæ, jak¹ na przyk³ad prowadzi³ Korczak. Jest
to dzia³alnoœæ przede wszystkim spo³eczna, a nie
prawna, i sprowadzanie tego do dzia³alnoœci pra-
wnej – w moim przekonaniu – jest jakimœ absur-
dem, jest wyrazem s³aboœci naszych czasów.

Nie wyobra¿am sobie, a¿eby rzecznik praw
dziecka, dysponuj¹c… Zreszt¹ nikt tego powa¿nie
nie traktuje, bo gdyby powa¿nie traktowaæ insty-
tucjê praw dziecka, to jasne jest, ¿e z takim bud-
¿etem rzecznik praw dziecka po prostu, zwyczaj-
nie nic nie mo¿e zrobiæ. Ten bud¿et jest budowany
tak, a¿eby rzecznik praw dziecka nie móg³ dzia³aæ.
Wiêc obdarzanie go uprawnieniami rzecznika
praw obywatelskich jest po prostu namiastk¹,
jest pewnego rodzaju hipokryzj¹. Bo oczywiœcie
dzia³ania rzecznika praw dziecka mo¿e podejmo-
waæ rzecznik praw obywatelskich, ale dzia³añ
opiekuñczych, dzia³añ wychowawczych rzecznik
praw obywatelskich nie mo¿e podejmowaæ. Je-
dnak gdy siê ma taki bud¿et, tak liczny personel,
jakim dysponuje w tej chwili rzecznik praw dziec-
ka, szersza dzia³alnoœæ – szersza dzia³alnoœæ opie-
kuñcza, szersza dzia³alnoœæ wychowawcza,
w moim przekonaniu, jest po prostu niemo¿liwa.
I by³bym zadowolony, gdyby pañstwo pamiêtali
o tym przy uchwalaniu bud¿etu. Dziêkujê bardzo.
(Oklaski)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Pan senator Mieczys³aw Augustyn, proszê bar-

dzo. Rozumiem, ¿e to jest drugie wyst¹pienie, Pa-
nie Senatorze.

Senator Mieczys³aw Augustyn:

PanieMarsza³kuiPanieMarsza³kuRomaszewski!
O tym, ¿e kompetencje rzecznika praw obywa-

telskich i rzecznika praw dziecka siê nak³adaj¹,
mówi³em i sk³adaj¹c te poprawki, rozszerzaj¹ce
jeszcze bardziej w stosunku do projektu upra-
wnienia rzecznika praw dziecka, dawa³em œwia-
dectwo, ¿e mamy tego œwiadomoœæ. I zgodzê siê

z panem, ¿e jest to byæ mo¿e pewien wynik naszej
bezradnoœci co do skutecznoœci dzia³ania rzeczni-
ka praw obywatelskich. I to bezradnoœci nie tylko
w tej sprawie. Rzeczników mamy wielu…

(Senator Zbigniew Romaszewski: I pacjenta,
i konsumentów.)

Tak jest, i pacjenta, i konsumentów itd.
Dlaczego tak jest, nie tylko w Polsce? Otó¿ dla-

tego tak jest, ¿e jak ktoœ siê ma zajmowaæ wszyst-
kim i wszystkimi prawami, to choæby dysponowa³
takimi kompetencjami jak rzecznik praw obywa-
telskich i w dwójnasób wiêkszym aparatem, i tak
wszystkim siê nie zajmie.

Oczywiœcie jest to kwestia organizacyjna, czy
bêd¹ zastêpcy, czy bêdzie odrêbny rzecznik. Ale
nie jest to tylko kwestia organizacyjna. Bo jeœli to
jest urz¹d samodzielny, to oczywiœcie zdecydowa-
nie wskazuje na wagê problemu. A dzisiaj o pra-
wach dziecka i dramatach, które z tym siê wi¹¿¹,
s³yszymy w ró¿nych kontekstach i zapewne za
chwilê podczas omawiania informacji bêdzie lawi-
na g³osów w tej sprawie. To pokazuje, ¿e jest to sa-
modzielne zagadnienie. I chocia¿ bardzo dobrze
rozumiem pana marsza³ka, to jednak mimo wszy-
stko uwa¿am, ¿e nale¿y iœæ w tym kierunku i zro-
biæ wiêcej, by rzecznik móg³ interweniowaæ tak¿e
w zakresie prawa.

W pe³ni siê zgadzam z panem, Panie Mar-
sza³ku, co do tego, ¿e ten urz¹d nie powinien stra-
ciæ tego, o czym mówi³ tak¿e kolega senator Wiatr.
Chodzi o to, ¿eby by³ jeszcze czymœ innym, specy-
ficznym, l¿ejszym, bardziej zaanga¿owanym spo-
³ecznie. I dlatego chcia³bym zwróciæ uwagê na to,
¿e w tych przepisach, które s¹, na wspó³dzia³anie
z organizacjami pozarz¹dowymi k³adzie siê bar-
dzo du¿y nacisk. To w³aœnie jest ten moment,
o którym wspomina³ pan marsza³ek, i chodzi o to,
¿eby tego nie utraciæ, ¿eby znowu nie by³o tak, ¿e
bêdzie to urz¹d ciê¿ki, ¿e bêdzie to sprawa nie do
udŸwigniêcia, tym bardziej nie do udŸwigniêcia –
i tu znowu siê zgadzam – przy tak skromnym apa-
racie i tak skromnym bud¿ecie.

Ale chcê te¿ powiedzieæ pañstwu, ¿e za chwilê
bêdziemy mówiæ o innej ustawie, ustawie bud¿e-
towej. I ci, którzy s¹ inicjatorami tych zmian, zda-
j¹ sobie sprawê z tego, ¿e przy tych œrodkach i przy
tych mo¿liwoœciach dzia³ania rzecznik nie bêdzie
w stanie dobrze udŸwign¹æ tego ciê¿aru, o którym
wspomina³ tutaj pan senator Andrzejewski. Tak
wiêc mamy jeszcze coœ do zrobienia za chwilê, na
pewno dzia³amy w ramach jakichœ ograniczeñ, ale
zapewniam pañstwa, ¿e jest realna szansa, by
w stosunku do innych urzêdów ten urz¹d wypo-
sa¿yæ w wiêksze fundusze i zmniejszyæ tak¿e jego
obci¹¿enia wtedy, kiedy przeniesienie siê on do
samodzielnej siedziby, za któr¹ nie trzeba bêdzie
p³aciæ ogromnych pieniêdzy. Mam nadziejê, ¿e bê-
dziemy stali ramiê w ramiê wtedy, kiedy trzeba
bêdzie myœleæ o bud¿ecie rzecznika praw dziecka.
Dziêkujê bardzo.
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Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Informujê, ¿e lista mówców zosta³a wyczerpana.
Wnioski o charakterze legislacyjnym z³o¿yli pa-

nowie senatorowie Mieczys³aw Augustyn, Kazi-
mierz Wiatr i pan marsza³ek Romaszewski.

W zwi¹zku z tym proszê Komisjê Rodziny i Poli-
tyki Spo³ecznej oraz Komisjê Nauki, Edukacji
i Sportu o ustosunkowanie siê do przedstawio-
nych wniosków i przygotowanie wspólnego spra-
wozdania.

G³osowanie odbêdzie siê dzisiaj pod koniec po-
siedzenia Senatu.

Koñczymy rozpatrywanie punktu piêtnastego.
Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu

szesnastego porz¹dku obrad: informacja Rzecz-
nika Praw Dziecka o dzia³alnoœci za rok 2007 oraz
uwagi o stanie przestrzegania praw dziecka.

Tekst informacji jest w druku nr 194.
Marsza³ek Senatu skierowa³ otrzyman¹ infor-

macjê do Komisji Rodziny i Polityki Spo³ecznej.
Komisja rozpatrzy³a tê informacjê i poinformowa-
³a o tym pana marsza³ka.

Teraz proszê rzecznika praw dziecka, pana mi-
nistra Marka Michalaka, o zabranie g³osu.

Proszê bardzo, zapraszam na mównicê.

Rzecznik Praw Dziecka
Marek Michalak:
Dziêkujê bardzo.
Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!

Wysoka Izbo!
Wype³niaj¹c ustawowy obowi¹zek rzecznika

praw dziecka, wynikaj¹cy z art. 12 ustawy o rzecz-
niku praw dziecka, przedstawiam coroczn¹ infor-
macjê o dzia³alnoœci rzecznika praw dziecka wraz
z uwagami o stanie przestrzegania praw dzieci
w Polsce. Dotyczy ona dzia³añ podjêtych w roku
2007, w którym funkcjê rzecznika praw dziecka
pe³ni³a pani Ewa Sowiñska. Szczegó³owe sprawo-
zdanie z dzia³alnoœci rzecznika zosta³o zawarte
w druku senackim nr 194, st¹d pozwol¹ pañstwo,
¿e moje wyst¹pienie bêdzie tylko skrótowym
przedstawieniem najwa¿niejszych dzia³añ rzecz-
nika w ubieg³ym roku.

Zgodnie z art. 3 wspomnianej ustawy o rzeczni-
ku praw dziecka rzecznik dzia³a na rzecz ochrony
praw dziecka, w szczególnoœci prawa do ¿ycia
i ochrony zdrowia, prawa do wychowania w rodzi-
nie, prawa do godziwych warunków socjalnych
i prawa do nauki. Rzecznik podejmuje dzia³ania
zmierzaj¹ce do ochrony dziecka przed przemoc¹,
okrucieñstwem, wyzyskiem, demoralizacj¹, za-
niedbaniem oraz innym z³ym traktowaniem.
Szczególn¹ trosk¹ i pomoc¹ otacza dzieci nie-
pe³nosprawne.

W 2007 r. Biuro Rzecznika Praw Dziecka podjê-
³o ³¹cznie siedem tysiêcy dziewiêæset osiemdzie-

si¹t jeden spraw. Najliczniejsz¹ grupê wœród nich
stanowi³y sprawy zwi¹zane z prawem do wycho-
wania w rodzinie, to s¹ trzy tysi¹ce czterysta dwa-
dzieœcia dwie sprawy. Prawa do ochrony przed
przemoc¹ dotyczy³o tysi¹c trzysta trzydzieœci sie-
dem spraw. Co ósma sprawa dotyczy³a prawa do
nauki, to jest tysi¹c siedemdziesi¹t szeœæ spraw,
a co dziesi¹ta prawa do godziwych warunków so-
cjalnych – osiemset trzydzieœci piêæ spraw. Ponad
po³owa spraw, cztery tysi¹ce czterysta jedena-
œcie, by³a zg³oszona telefonicznie. Dwa tysi¹ce
czterysta dziewiêædziesi¹t siedem spraw to by³y
sprawy zg³oszone na piœmie b¹dŸ podjête przez
biuro z w³asnej inicjatywy. Piêæset dziewiêædzie-
si¹t osiem spraw stanowi³y sprawy zaprezento-
wane w czasie wizyt w Biurze Rzecznika Praw
Dziecka.

W 2007 r. rzecznik praw dziecka zorganizowa³
trzy ogólnopolskie kampanie spo³eczne, bêd¹ce
odpowiedzi¹ na problemy spo³eczne dotycz¹ce
wprost dzieci. Pierwsza to by³a kampania „Kochaj
– nie krzywdŸ – pomó¿”, druga by³a zwi¹zana z po-
radnikiem dla rodziców „Vademecum dla rodzi-
ców – Komputer i Internet w domu”, a trzecia z po-
radnikiem dla nauczycieli „Zapobieganie samo-
bójstwom”. Wiêcej o tych kampaniach jest we
wspomnianym druku sprawozdania, a wiêc nie
bêdê tego rozwija³.

Zgodnie z ustaw¹ o rzeczniku przedstawiê pañ-
stwu skrótow¹ informacjê dotycz¹c¹ przestrzega-
nia poszczególnych praw wraz z uwagami.

Prawo do ochrony zdrowia. Jeœli chodzi o uwa-
gi dotycz¹ce stanu przestrzegania praw dziecka
w aspekcie prawa do ¿ycia i ochrony zdrowia, to
rzecznik uzna³ za niezbêdne: stworzenie ram
prawnych pozwalaj¹cych okreœliæ i zbudowaæ sy-
stem monitorowania stanu zdrowia dzieci i m³o-
dzie¿y do lat osiemnastu; zniesienie ograniczeñ
w dostêpnoœci do œwiadczeñ opieki zdrowotnej,
a w szczególnoœci wyeliminowanie wprowadzo-
nych przez Narodowy Fundusz Zdrowia tak zwa-
nych limitów na us³ugi medyczne dotycz¹ce dzie-
ci; zapewnienie dzieciom najnowoczeœniejszych
i najbardziej skutecznych metod leczenia; podjê-
cie dzia³añ na rzecz promocji zdrowia; konsek-
wentne promowanie zdrowego stylu ¿ycia; uœ-
wiadamianie skutków zachowañ ryzykownych
w kontekœcie palenia papierosów, spo¿ywania
alkoholu, œrodków odurzaj¹cych. W swoich wy-
st¹pieniach generalnych do ministra zdrowia
i prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia rzecz-
nik porusza³ miêdzy innymi sprawy ³¹czenia od-
dzia³ów pediatrycznych z oddzia³ami dla doros-
³ych. Dotyczy³o to ³ódzkiego szpitala imienia Ja-
nusza Korczaka czy likwidacji Specjalnego Oœ-
rodka Szkolno-Wychowawczo-Rehabilita-
cyjnego TPD w Helenowie, zagro¿onej egzekucj¹
komornicz¹ Kliniki Hematologii i Onkologii Dzie-
ciêcej Szpitala Dzieciêcego we Wroc³awiu oraz
Samodzielnego Publicznego Dzieciêcego Szpitala
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Klinicznego w Warszawie. Rzecznik apelowa³
o zapewnienie równego traktowania pacjentów
w zakresie dostêpu do realizacji œwiadczeñ zdro-
wotnych. Rzecznik wystêpowa³ równie¿ do preze-
sa Rady Ministrów, prezentuj¹c swoje postulaty
i propozycje dotycz¹ce wzrostu jakoœci opieki
nad populacj¹ dzieci i m³odzie¿y. Marsza³kowi
Sejmu przed³o¿y³ propozycjê nowelizacji art. 38
konstytucji.

Inne sprawy dotycz¹ce prawa dzieci do ochrony
zdrowia dotyczy³y refundacji leków stosowanych
w leczeniu chorób p³uc, utrzymania takich przed-
miotów jak biomedycyna i edukacja zdrowotna
w standardach kszta³cenia pedagogów, zwiêksze-
nia kontraktacji œwiadczeñ sanatoryjnych oraz
podniesienia standardów ¿ywienia dzieci w szpi-
talach. Indywidualnych spraw dotycz¹cych pra-
wa dzieci do ochrony zdrowia by³o ogó³em dwie-
œcie trzydzieœci piêæ.

W zakresie prawa do wychowania w rodzinie
rzecznik praw dziecka podj¹³ nastêpuj¹ce inicja-
tywy. Wyst¹pi³ do sejmowej Komisji Rodziny
i Praw Kobiet w sprawie zwiêkszenia pomocy fi-
nansowej dla rodzin zastêpczych. Minister pracy
i polityki spo³ecznej rozporz¹dzeniem z 19 paŸ-
dziernika 2007 r. wprowadzi³a nowe stawki
œwiadczeñ dla zawodowych rodzin zastêpczych,
zwiêkszaj¹c niektóre œwiadczenia prawie dwu-
krotnie. Rzecznik interweniowa³ w Ministerstwie
Spraw Zagranicznych w sprawie ograniczenia
praw rodzicielskich polskim rodzicom przebywa-
j¹cym za granic¹. Rzecznik odby³ spotkania
z przedstawicielami Ministerstwa Spraw Zagrani-
cznych, Ministerstwa Sprawiedliwoœci, Polskiego
Centrum Mediacji i Zrzeszenia Polskojêzycznych
Prawników w Niemczech, dotycz¹ce sposobów
udzielania pomocy obywatelom polskim staj¹cym
przed niemieckim wymiarem sprawiedliwoœci.
Spraw indywidualnych w tej kategorii by³o ogó-
³em trzy tysi¹ce czterysta dwadzieœcia dwie.
W grupie spraw z zakresu prawa do wychowania
w rodzinie zdecydowanie dominowa³ temat w³a-
dzy rodzicielskiej i prawa do stycznoœci z dziec-
kiem. Na kolejnym miejscu znalaz³y siê alimenty.

W kwestii zagwarantowania prawa do godzi-
wych warunków socjalnych zosta³y podjête na-
stêpuj¹ce sprawy. W wyniku wyst¹pienia rzeczni-
ka zawarty w ustawie o œwiadczeniach rodzin-
nych termin na z³o¿enie wniosku o zapomogê z ty-
tu³u urodzenia siê dziecka zosta³ wyd³u¿ony
z trzech do dwunastu miesiêcy. Daje to mo¿liwoœæ
skorzystania z zapomogi rodzicom dziecka przy-
sposobionego. Rzecznik sygnalizowa³ potrzebê
tworzenia przyuczelnianych ¿³obków i przedszko-
li w celu wsparcia rodzicielstwa studentów. Ape-
lowa³ o poprawienie wspó³pracy i koordynacji po-
miêdzy instytucjami zajmuj¹cymi siê pomoc¹
spo³eczn¹ w gminie i powiecie. Wiêkszoœæ spoœród

kierowanych do rzecznika spraw z zakresu œwiad-
czeñ z pomocy spo³ecznej dotyczy³a problemów
zwi¹zanych z uzyskaniem i wysokoœci¹ œwiad-
czeñ oraz udzielaniem informacji i wsparcia ze
strony oœrodków pomocy spo³ecznej. W sumie
spraw indywidualnych zwi¹zanych z przestrzega-
niem prawa do godziwych warunków socjalnych
by³o osiemset trzydzieœci piêæ.

W wyst¹pieniach zwi¹zanych z prawem dzieci
do nauki rzecznik wspólnie z rzecznikiem praw
obywatelskich oraz ministrem edukacji narodo-
wej wyst¹pi³ o zmianê przepisów w celu umo¿li-
wienia realizacji obowi¹zku szkolnego w formie
nauczania domowego. Ministerstwo edukacji
podjê³o prace nad uszczegó³owieniem warunków,
od których zale¿eæ bêdzie zgoda dyrektora na
spe³nienie obowi¹zku szkolnego i obowi¹zku na-
uki poza szko³¹.

Do marsza³ka Sejmu i prezesa Rady Ministrów
rzecznik zaapelowa³ o jak najszybsze wznowienie
prac nad ustaw¹ o zmianie ustawy o systemie oœ-
wiaty, umo¿liwiaj¹c¹ tworzenie alternatywnych
form wychowania przedszkolnego.

W zwi¹zku z wejœciem w ¿ycie 1 wrzeœnia
2007 r. rozporz¹dzenia nakazuj¹cego wliczanie
ocen z religii lub etyki do tak zwanej œredniej ocen
ucznia rzecznik zwróci³ uwagê na potrzebê orga-
nizacji zajêæ z etyki oraz potrzebê kszta³cenia kadr
do nauczania etyki.

Rzecznik zwróci³ uwagê na brak jednolitych
kryteriów punktowania osi¹gniêæ uczniów, co
dyskryminowa³o niektórych w procesie rekrutacji
do szkó³. Zgodnie z sugesti¹ rzecznika Minister-
stwo Edukacji Narodowej zleci³o kuratorom oœ-
wiaty uwzglêdnianie w punktacji aktywnoœci ucz-
niów w wolontariacie.

Inne sprawy poruszane przez rzecznika to: nie-
wystarczaj¹ce wyposa¿enie szkó³ w bezpieczne
meble, unikanie przez uczniów lekcji wychowania
fizycznego, zmniejszanie ciê¿aru tornistrów, zape-
wnienie bezpiecznych warunków dowozu dzieci do
szkó³, prawo dzieci cudzoziemskich do edukacji.

Wœród spraw indywidualnych zg³aszanych do
rzecznika nale¿y wymieniæ: likwidacjê szkó³
i przedszkoli; przenoszenie do szkó³ oddzia³ów ze-
rowych; zbyt du¿¹ liczebnoœæ klas; brak oddzia-
³ów integracyjnych w szko³ach wiejskich; niedo-
stosowanie wymagañ edukacyjnych do mo¿liwo-
œci psychofizycznych uczniów; brak umiejêtnoœci
postêpowania nauczycieli z dzieæmi, u których
stwierdzono ADHD; zjawiska agresji i przemocy
rówieœniczej; nieskutecznoœæ pomocy udzielanej
dzieciom uchylaj¹cym siê od spe³niania obowi¹z-
ku szkolnego, w tym dzieciom zdemoralizowa-
nym. Na tysi¹c siedemdziesi¹t szeœæ spraw z za-
kresu prawa do nauki czterysta szeœædziesi¹t trzy
sprawy zwi¹zane by³y z problemami wychowaw-
czymi w placówkach oœwiatowych, czterysta dwa-
dzieœcia piêæ dotyczy³o organizacji, tworzenia
i likwidacji placówek oœwiatowych.
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Prawo do ochrony przed przemoc¹, okrucieñ-
stwem, wyzyskiem, demoralizacj¹, zaniedbaniem
oraz innym z³ym traktowaniem. Niezbêdnym wa-
runkiem ochrony dzieci przed przemoc¹ jest do-
bre prawo. Rzecznik zwróci³ uwagê na nieskute-
cznoœæ uregulowañ prawnych b¹dŸ ich brak
w wielu istotnych obszarach. Brak na przyk³ad
przepisów stanowi¹cych skuteczn¹ ochronê dzie-
ci przed wykorzystywaniem seksualnym z u¿y-
ciem nowych technologii; chodzi o tak zwan¹ cy-
berprzestêpczoœæ czy cyberseks. Zgodnie z usta-
w¹ z 18 lipca 2002 r. o œwiadczeniu us³ug drog¹
elektroniczn¹ w³aœciciele portali i stron interneto-
wych nie ponosz¹ odpowiedzialnoœci, je¿eli
œwiadczone przez nich us³ugi naruszaj¹ prawa
dziecka. Brak jest uregulowañ prawnych umo¿li-
wiaj¹cych walkê z nieodpowiednimi dla dzieci
przekazami reklamowymi. Prawo nie chroni
przed wykorzystywaniem seksualnym ma³olet-
nich miêdzy piêtnastym a osiemnastym rokiem
¿ycia.

Inicjatywy, jakie podj¹³ rzecznik, to: apel do
dziennikarzy i œrodowisk opiniotwórczych z pro-
œb¹ o nieuleganie propagandzie osób szerz¹cych
tak zwan¹ dobr¹ pedofiliê; kontakt ze Zwi¹zkiem
Stowarzyszeñ Rad¹ Reklamy w sprawie kontro-
wersyjnych treœci zamieszczanych na noœnikach
reklamy; wniosek do komisji sejmowych pracu-
j¹cych nad projektem nowelizacji kodeksu ro-
dzinnego i opiekuñczego o rozszerzenie art. 95 ko-
deksu o zapis dotycz¹cy poszanowania godnoœci
i praw dziecka – ta nowelizacja nie zosta³a uchwa-
lona z powodu wczeœniejszego rozwi¹zania Sejmu
– wyst¹pienie do Krajowej Rady Radiofonii i Tele-
wizji o zwrócenie uwagi na ochronê wizerunku
i innych dóbr osobistych dzieci w mediach.

Wœród tysi¹ca trzystu trzydziestu siedmiu
spraw z zakresu prawa do ochrony przed przemo-
c¹ najwiêcej spraw, a¿ dziewiêæset osiemdziesi¹t
dziewiêæ, dotyczy³o przemocy fizycznej, seksual-
nej i psychicznej. Sto osiemdziesi¹t siedem spraw
dotyczy³o zaniedbania intelektualnego, emocjo-
nalnego i fizycznego dzieci.

W zakresie praw dzieci niepe³nosprawnych
rzecznik sformu³owa³ szereg uwag, dostrzegaj¹c
koniecznoœæ podjêcia nastêpuj¹cych dzia³añ:
upowszechniania wiedzy na temat praw dzieci
niepe³nosprawnych, w tym obowi¹zków instytu-
cji publicznych do aktywnej, wyprzedzaj¹cej po-
mocy dzieciom dotkniêtym schorzeniami; wspie-
rania wszelkich starañ maj¹cych na celu likwida-
cjê barier architektonicznych, g³ównie w nowo po-
wstaj¹cych budynkach szkolnych, przedszkol-
nych, instytucjach u¿ytku publicznego; zbadania
przyczyn trudnoœci realnego funkcjonowania za-
wodu asystenta osoby niepe³nosprawnej; wpro-
wadzenia do programów studiów medycznych
i pedagogicznych zajêæ dotycz¹cych niepe³no-

sprawnoœci, postrzegania spraw z pozycji nie-
pe³nosprawnego i jego rodziny, cierpienia.

W swych wyst¹pieniach rzecznik podj¹³ na-
stêpuj¹ce problemy. Wyst¹pi³ do ministra edu-
kacji narodowej z proœb¹ o kontynuacjê pilota-
¿owego programu rz¹dowego „Wczesna, wielo-
specjalistyczna, kompleksowa, skoordynowana
i ci¹g³a pomoc dziecku zagro¿onemu niepe³no-
sprawnoœci¹ oraz jego rodzinie”. W wyst¹pieniu
do ministra edukacji narodowej zwróci³ uwagê,
i¿ dzieci niepe³nosprawne nie maj¹ zapewnione-
go odpowiedniego dowozu do szkó³. Zwróci³
uwagê na sygna³y o problemach z realizowa-
niem przez m³odzie¿ i dzieci niepe³nosprawne
obowi¹zku nauki. Ka¿dorazowo rzecznik inter-
weniowa³ w kuratoriach, poradniach pedagogi-
czno-psychologicznych lub w urzêdach gmin
i powiatów.

W zakresie prawa dzieci do ochrony przed prze-
moc¹ podjêto ogó³em tysi¹c trzysta trzydzieœci
siedem spraw.

W omawianym roku przy rzeczniku praw dziec-
ka dzia³a³y Opiniodawczo-Doradcza Rada Nauko-
wa oraz Opiniodawczo-Doradcza Rada Organiza-
cji Pozarz¹dowych.

W ci¹gu roku rzecznik praw dziecka z³o¿y³ piêæ-
dziesi¹t osiem wyst¹pieñ o charakterze general-
nym, dziewiêæ razy opiniowa³ przygotowywane
przez poszczególne resorty akty prawne, wzi¹³
udzia³ w stu dwóch konferencjach i seminariach
w kraju i w piêtnastu za granic¹.

Szanowni Pañstwo, przedstawi³em pañstwu
informacjê o dzia³alnoœci rzecznika praw dziecka
w 2007 r. Wszystkie dzia³ania zosta³y dok³adnie
omówione w druku senackim nr 194. Dziêkujê
serdecznie za uwagê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê bardzo, Panie Rzeczniku. Proszê o po-
zostanie na miejscu.

Zapytujê pañstwa senatorów: czy ktoœ z pañ-
stwa chcia³by zadaæ pytanie panu rzecznikowi?

Pan senator Augustyn, proszê bardzo.

Senator Mieczys³aw Augustyn:

Wspomnia³ pan, Panie Rzeczniku, ¿e nie pan,
ale urz¹d rzecznika interweniowa³ w Krajowej Ra-
dzie Radiofonii i Telewizji w zwi¹zku z ukazywa-
niem siê w mediach, co by³o ju¿ zreszt¹ podnoszo-
ne w dyskusji, treœci zagra¿aj¹cych moralnoœci
i rozwojowi dzieci. Czy móg³by pan powiedzieæ,
z jak¹ to siê spotka³o odpowiedzi¹, jakie dzia³ania
zosta³y podjête? Tak¿e pod tym wzglêdem dzia³al-
noœæ Krajowej Rady budzi³a tutaj, na tej sali, wiel-
kie zaniepokojenie. Jestem ciekaw, czy w tym wy-
padku by³o inaczej.
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Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Proszê bardzo, Panie Rzeczniku.
(Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak: Od

razu, tak?)
Tak, myœlê, ¿e tak.

Rzecznik Praw Dziecka
Marek Michalak:
Tak jak pan senator i inni senatorowie wczeœ-

niej zauwa¿yli, rzecznik mia³ wiele wyst¹pieñ, nie
we wszystkich sprawach uzyska³ odpowiedŸ. Jak
widzimy, ogl¹daj¹c programy telewizyjne, na nie-
wiele to siê zda³o. Ja w pe³ni popieram wyst¹pie-
nie pana senatora, my musimy wspólnym blo-
kiem zawalczyæ o bezpieczny dostêp do œrodków
masowego przekazu dla naszych dzieci, bo one
musz¹ byæ chronione, one nie mog¹ same wybie-
raæ.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Proszê bardzo, pan senator Gogacz.

Senator Stanis³aw Gogacz:

Panie Ministrze! Panie Rzeczniku! Chcia³bym
zadaæ pytanie w zwi¹zku z treœciami, jakie znaj-
dujemy w sprawozdaniu, dotycz¹cymi takich
dzia³añ rzecznika praw dziecka jak powo³anie
Opiniodawczo-Doradczej Rady Naukowej, która,
jak rozumiem, dzia³a równie¿ teraz w strukturze
biura rzecznika. Ta rada posiada swoj¹ czêœæ tak
zwan¹ medyczn¹. Ta czêœæ medyczna podjê³a pe-
wne doœæ konkretne dzia³ania, na przyk³ad wska-
zanie na prewencjê, generalnie mówi¹c, prewen-
cjê medyczn¹, zdrowotn¹ dotycz¹c¹ dzieci, czyli
przywrócenie opieki pediatrycznej. Wiemy, ¿e jest
du¿a chêæ likwidowania opieki pediatrycznej cho-
cia¿by z racji tego, ¿e przy sezonowoœci chorób
czêsto ³ó¿ka s¹ wolne, póŸniej znów s¹ zape³nio-
ne… W ka¿dym razie przywrócenie w³aœciwej licz-
by oddzia³ów dzieciêcych to postulat zapisany
w tym sprawozdaniu. Jest równie¿ postulat przy-
wrócenia departamentu matki i dziecka w Mini-
sterstwie Zdrowia.

Moje pytanie dotyczy tego, czy – nie tylko w sen-
sie szerokim, ale równie¿ w tym sensie konkret-
nym, z jakim mamy tu do czynienia co do dzieciê-
cego obszaru medycznego – pan rzecznik bêdzie
utrzymywa³ ten kierunek dzia³añ swojego, osobo-
wo rzecz ujmuj¹c, poprzednika, czy te¿… A mo¿e
nawet rozszerzy pan ten zakres? Nie chcê pytaæ
oczywiœcie o pana podejœcie do postulatów w kon-
tekœcie obecnej reformy ubezpieczeñ zdrowot-
nych, niemniej jednak by³bym zainteresowany
pana stosunkiem do tego, co znajdujemy w spra-
wozdaniu.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Proszê bardzo.

Rzecznik Praw Dziecka
Marek Michalak:
Panie Senatorze, ja podzielam te wnioski, które

najpierw by³y postulowane przez radê, a potem
zosta³y z³o¿one przez pani¹ rzecznik. Na poparcie
tego ja tak¿e z³o¿y³em dwa wyst¹pienia generalne
w Ministerstwie Zdrowia dotycz¹ce pediatrii. Nie
mo¿emy oczekiwaæ, ¿e pediatria bêdzie dzia³em
dochodowym, bo ona nigdy taka nie bêdzie. Zre-
szt¹ dziecko nie jest… Na dziecku zarobiæ siê nie
da. Musimy popatrzeæ na lekarzy specjalistów,
szczególnie tych od dzieci, jak na ludzi pe³ni¹cych
pewn¹ misjê. Jestem po cyklu spotkañ z lekarza-
mi pediatrami, by³em na posiedzeniu zarz¹du
Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, póŸniej
by³o spotkanie u mnie ju¿ w œciœlejszym gronie,
wys³ucha³em, jakie s¹ problemy. Ze zdumieniem,
szczerze mówi¹c, przyj¹³em informacjê, ¿e do tej
pory nie zosta³a ustawowo uregulowana mo¿li-
woœæ skierowania dziecka, bez lekarza pierwszego
kontaktu, bezpoœrednio do pediatry. Zwróci³em
siê do Ministerstwa Zdrowia z proœb¹ o dokonanie
odpowiedniego wpisu. Mam te¿ informacje, ¿e
œrednia wieku lekarzy pediatrów obecnie siêga
w naszym kraju prawie siedemdziesiêciu lat i za
moment mo¿e nam ich najnormalniej w œwiecie
zabrakn¹æ. Jeœli nie stworzymy polityki sprzyja-
j¹cej wybieraniu takiej specjalizacji, to zostanie-
my bez pediatrów, a nasze dzieci bez swoich leka-
rzy. Ja oczywiœcie podejmujê ju¿ konkretne dzia-
³ania w tej sprawie.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo.
Teraz pan senator Wojciechowski, potem pani

senator Adamczak.
Panie Senatorze, proszê o pytania.

Senator Grzegorz Wojciechowski:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Panie Rzeczni-

ku, ja zadawa³em to pytanie, kiedy pan obejmo-
wa³ swój urz¹d. Wtedy pan powiedzia³, ¿e jeszcze
nie jest pan przygotowany do odpowiedzi na to py-
tanie. Pozwolê sobie je powtórzyæ. Chodzi o oceny.
Dzieci otrzymuj¹ oceny w szkole, na przyk³ad
w trzeciej klasie gimnazjum. Te oceny s¹ brane
pod uwagê przy przyjmowaniu do szkó³. Oceny s¹
wystawiane wed³ug ró¿nych kryteriów, wed³ug
ró¿nych systemów oceniania przyjêtych w ka¿dej
szkole, a nawet w ka¿dej klasie w jednej szkole.
Oceny w danej szkole w jednej klasie i w drugiej
absolutnie nie s¹ porównywalne. Na podstawie
tych ocen dziecko zostaje przyjête do szko³y albo
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nie zostaje przyjête do szko³y. Wyst¹pi³em do mi-
nisterstwa edukacji z proœb¹ o wyjaœnienie, o co
tutaj chodzi. Okaza³o siê, ¿e chodzi o to, aby daæ
nauczycielom jakiœ element pewnego presti¿u.
Uwa¿am, ¿e ten element presti¿u oznacza, ¿e
w szkole nauczyciel jest wa¿niejszy ni¿ uczeñ. Co
pan rzecznik o tym myœli i czy zamierza coœ z tym
zrobiæ? Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Proszê bardzo o odpowiedŸ, Panie Rzeczniku.

Rzecznik Praw Dziecka
Marek Michalak:
Ma pan bardzo du¿o racji, Panie Senatorze, i ten

punkt widzenia – kto jest dla kogo – musimy
wspólnie zmieniaæ. Pójdê dalej: myœlê, ¿e bardzo
niepokoj¹cym sygna³em, i ja ju¿ podj¹³em dzia³a-
nia w tym zakresie, s¹ tak zwane rankingi, które
doprowadzaj¹ obecnie do segregacji polskich dzie-
ci w polskich szko³ach. S¹ klasy dla lepszych dzie-
ci, s¹ klasy dla gorszych dzieci. Podobno jest to
spowodowane tym, ¿e rodzice tak ustawiaj¹, ale
sami rodzice nie powinni podejmowaæ decyzji,
a dzieci, które siê s³abiej ucz¹ albo maj¹ w zwi¹zku
ze swoim urodzeniem biedniejszych rodziców, nie
mog¹ byæ skazywane na te gorsze klasy. To siê te¿
wi¹¿e z ocenami. To jest forma niesprawiedliwoœci
spo³ecznej, tutaj rzecznik bêdzie interweniowa³…
To znaczy, ja ju¿ podj¹³em kroki, skierowa³em w tej
sprawie wyst¹pienie generalne do ministra eduka-
cji, czekam niecierpliwie na odpowiedŸ, za moment
minie termin, czekam, ¿ebyœmy siê jednak zajêli t¹
kwesti¹. Uda³o siê rozwi¹zaæ problem dzieci rom-
skich, które te¿ by³y zamykane w takich klasach
gettach, teraz ju¿ jest wyraŸna dyspozycja: nie wol-
no tego robiæ. Chcia³bym, ¿eby by³a taka dyspozy-
cja dotycz¹ca polskich dzieci w polskich szko³ach.
Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Pan senator Jurcewicz, proszê bardzo.

Senator Stanis³aw Jurcewicz:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Panie Rzeczniku, ja mam takie pytanie. W swo-

jej wypowiedzi, w swoim przedstawieniu informa-
cji u¿y³ pan pewnych danych dotycz¹cych wyjaz-
dów zagranicznych. W mojej ocenie to by³y du¿e
liczby. Pytanie jest takie… Rozumiem, ¿e czêœcio-
wo to s¹ wyjazdy, w których powinno siê braæ
udzia³, ale pewnie powinny byæ jakieœ efekty tych
wyjazdów. Czy by³y? Je¿eli by³oby mo¿liwe sko-
mentowanie, jakie to by³y efekty, to bardzo o to
proszê. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Proszê bardzo, Panie Rzeczniku.

Rzecznik Praw Dziecka
Marek Michalak:
Jeœli chodzi o iloœæ, to powiem szczerze: to nie

jest du¿o, jeœli chcemy coœ znaczyæ na arenie miê-
dzynarodowej. A jak tutaj dzisiaj zosta³o powie-
dziane, to Polska wymyœli³a i wprowadzi³a pod
œwiatowe obrady konwencjê o prawach dziecka,
a jeszcze wczeœniej by³a deklaracja, a póŸniej by³
UNICEF. I oczekuje siê jednak tego wyraŸnego
polskiego g³osu za granic¹.

A my, jeœli chodzi o prawa dziecka… To u nas
urodzi³ siê Korczak i to u nas jego myœl by³a wio-
d¹ca i obecnie jest popularyzowana na œwiecie.
W Polsce polskie dzieci wymyœli³y Order Uœmie-
chu, czyli jedyne œwiatowe odznaczenie nadawa-
ne doros³ym na wniosek dzieci. Mamy czym siê
pochwaliæ, mamy prawo do pewnego pierwszeñ-
stwa w podejmowaniu dzia³añ na rzecz praw
dziecka. Myœlê wiêc, ¿e tych wyjazdów nie jest du-
¿o. Nie odniosê siê do efektów tych wyjazdów, bo
ja w nich nie uczestniczy³em i tak naprawdê nie
zasta³em w moim biurze jakiejœ konkretnej infor-
macji na ten temat, wiêc ciê¿ko mi siê do tej spra-
wy odnieœæ. Ale chcia³bym zauwa¿yæ, ¿e na piêt-
naœcie wyjazdów osobiœcie pani rzecznik ucze-
stniczy³a tylko w jednym, w pozosta³ych przypad-
kach wyje¿d¿ali pracownicy biura i to by³y wyjaz-
dy… One s¹ w sprawozdaniu konkretnie wymie-
nione. Chodzi³o o seminaria dotycz¹ce przede
wszystkim problematyki przemocy, z naciskiem
na przemoc seksualn¹… A, nie, przepraszam, wy-
je¿d¿a³a dwa razy. W ka¿dym razie s¹ pewne spot-
kania obowi¹zkowe dla rzeczników – jest na przy-
k³ad europejskie stowarzyszenie rzeczników praw
dziecka, ENOC, które spotyka siê obowi¹zkowo
raz do roku, kiedy to ka¿dy z rzeczników sk³ada
sprawozdanie z wykonania dzia³añ na rzecz praw
dziecka. W tym roku ja mia³em przyjemnoœæ ucze-
stniczyæ w takim spotkaniu w Dublinie, we wrzeœ-
niu, zaraz na pocz¹tku mojej kadencji. Muszê po-
wiedzieæ, ¿e oprócz tego, i¿ informowaliœmy o tym,
co nam siê uda³o, wzbudziliœmy bardzo du¿e zain-
teresowanie innych rzeczników informacj¹ doty-
cz¹c¹ zmiany ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka,
zw³aszcza ¿e polski rzecznik ma jedno z mocniej-
szych usytuowañ prawnych w porównaniu
z umocowaniami innych rzeczników europej-
skich. Uda³o mi siê te¿ spotkaæ z pani¹ prezydent
Irlandii i zapytaæ o – a myœlê, ¿e te¿ zablokowaæ –
projekt ustawy, która mia³a wprowadziæ w irlan-
dzkich szko³ach segregacjê w odniesieniu do pol-
skich dzieci, rzekomo zani¿aj¹cych poziom nau-
czania, co, jak siê okaza³o, tak naprawdê wynika
z ich s³abej znajomoœci jêzyka angielskiego.
A wiêc zwróci³em siê z oficjalnym, generalnym wy-
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st¹pieniem do pani rzecznik praw dziecka w Irlan-
dii o zapewnienie polskim dzieciom pobierania
dodatkowych lekcji angielskiego, ale te¿ o prze-
prowadzenie monitoringu tej sytuacji – przy czym
oczywiœcie dotyczy ona nie tylko polskich dzieci,
a ogólnie dzieci uchodŸców, z tym ¿e ja wstawia-
³em siê przede wszystkim za naszymi rodakami.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê bardzo, Panie Rzeczniku.
Proszê teraz o zajêcie miejsca, zaczniemy dys-

kusjê.
(Senator Ma³gorzata Adamczak: A ja, Panie

Marsza³ku?)
A pani senator jednak tak… No, ja myœla³em, ¿e

pani senator wystêpuje jako rzecznik pana sena-
tora Jurcewicza.

Proszê bardzo, pani senator Ma³gorzata Adam-
czak.

Senator Ma³gorzata Adamczak:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Ja mam pytanie do pana rzecznika. Jak tak na-

prawdê wygl¹da sprawa bud¿etu? Czy on jest wy-
starczaj¹cy, czy nie? Czy dla poprzedniego rzecz-
nika by³ wystarczaj¹cy? Bo z tego, co wiem, to pa-
ni Sowiñska oddawa³a pieni¹dze do bud¿etu.
A wiêc czy te œrodki s¹ wystarczaj¹ce? To takie
krótkie pytanie.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Proszê bardzo.

Rzecznik Praw Dziecka
Marek Michalak:

Dlaczego pieni¹dze by³y oddawane do bud¿etu,
tego nie wiem. Bud¿et nie jest wielki, co pan mar-
sza³ek Romaszewski ju¿ zauwa¿y³, i ja, bior¹c ju¿
pod uwagê te dodatkowe kompetencje, dodatko-
we mo¿liwoœci i obowi¹zki, które zostan¹ na³o¿o-
ne na rzecznika, zwróci³em siê w tej proœbie doty-
cz¹cej bud¿etu o minimalne, naprawdê minimal-
ne, zwiêkszenie bud¿etu wy³¹cznie w celu zatrud-
nienia dodatkowych szeœciu osób. Bo obowi¹zki
kontrolno-prokuratorskie poci¹gn¹ za sob¹ do-
datkowe dzia³ania biura, a sprostanie tym wyma-
ganiom przy obecnym stanie zatrudnienia, jaki
jest w moim biurze, nie bêdzie mo¿liwe. Ja na pe-
wno nie bêdê oddawa³ œrodków do bud¿etu cen-
tralnego, bo one i tak nie s¹ wielkie.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Pan senator Piotr Gruszczyñski. Proszê bardzo.

Senator Piotr Gruszczyñski:

Panie Marsza³ku! Panie Rzeczniku! Mia³em
dwa pytania, ale chyba siedzê za blisko pani sena-
tor Adamczak, poniewa¿ jedno ju¿ mi podebra³a.
Rozumiem, ¿e to telepatia.

Jednak mam w rezerwie pytanie drugie: co we-
d³ug pana, maj¹cego jako bazê tê wiedzê, któr¹
pan ju¿ w tej chwili posiada, mia³oby byæ takim
okrêtem flagowym pana dzia³añ? O czym mo¿na
by³oby powiedzieæ, ¿e rzeczywiœcie kojarzy nam
siê z panem? Ja tu jeszcze odniosê siê do poprzed-
niej kadencji rzecznika, w której ocena jego dzia-
³alnoœci by³a taka, jaka by³a, i nie wypowiadajmy
siê ju¿ tutaj na ten temat – opinia publiczna by³a
co do tego jednoznaczna. Ale co w zwi¹zku z tym
pan chce zmieniæ, na co pan chce zwróciæ uwagê,
¿eby te dzia³ania by³y z panem kojarzone? Co to
mia³oby byæ?

Rzecznik Praw Dziecka
Marek Michalak:

Ja mam nadziejê, ¿e to ju¿ zosta³o zauwa¿one
i ¿e taki, tak to nazwê, nowy duch biura rzecznika
praw dziecka gdzieœ siê ju¿ unosi.

Ja przede wszystkim otworzy³em urz¹d dla sa-
mych dzieci. Wprawdzie bardzo du¿o dzia³añ po-
dejmowanych by³o na rzecz dzieci, mówiono
o dzieciach, ale tak naprawdê mnie osobiœcie bra-
kowa³o zaufania tych najm³odszych, czegoœ takie-
go, ¿eby oni mogli przyjœæ do biura rzecznika, na-
pisaæ list, zadzwoniæ… Ale to ju¿ funkcjonuje.
Muszê powiedzieæ, ¿e by³ bardzo du¿y odzew po li-
œcie, który skierowa³em do najm³odszych z okazji
rozpoczêcia roku szkolnego. To by³a dobra okazja,
bo dzieci by³y zgrupowane. Nauczyciele w po-
szczególnych szko³ach odczytywali ten list, ja
w nim poda³em numer telefonu… Co prawda by³
to ten jeszcze obecnie obowi¹zuj¹cy, mogê jednak
ju¿ zapowiedzieæ, ¿e za moment numer do rzecz-
nika bêdzie ³atwiejszy i bezp³atny dla dzieci, bo
one niejednokrotnie nie maj¹ mo¿liwoœci, ¿eby
p³aciæ za d³ugie wy³uszczanie swoich problemów.
To znaczy, my oddzwaniamy do nich, moi praco-
wnicy podejmuj¹ tak¿e takie dzia³ania, niemniej
jednak chcemy, ¿eby ten numer by³ przede wszys-
tkim ³atwy do zapamiêtania i mo¿liwy do wykrêce-
nia w trudnych sytuacjach. A wiêc pewnym prio-
rytetem jest to, ¿eby dzieci zagl¹da³y do swojego
rzecznika. I to siê ju¿ dzieje. Muszê powiedzieæ, ¿e
w zesz³ym tygodniu mia³em bardzo mi³e spotka-
nie: dzieci z domu dziecka po lekcjach szkolnych
umówi³y siê z rzecznikiem, ¿eby mu przedstawiæ
swoje problemy, a s¹ one niema³e. Ale najistot-

19. posiedzenie Senatu w dniu 16 paŸdziernika 2008 r.
124 Informacja Rzecznika Praw Dziecka o dzia³alnoœci za rok 2007…

(rzecznik M. Michalak)



niejsze w tym jest to, ¿e to one wysz³y z t¹ inicjaty-
w¹: zadzwoni³y, zaproponowa³y i bardzo konkret-
nie przedstawi³y swoje problemy. A wiêc dzieci
czuj¹, ¿e ten urz¹d nie jest jakimœ urzêdem niedo-
stêpnym dla nich, ale ¿e to jest ich urz¹d. Prócz te-
go ju¿ teraz w programach wycieczek wielu in-
nych grup przyje¿d¿aj¹cych do Warszawy jest
umieszczona wizyta w Biurze Rzecznika Praw
Dziecka. To jest dla mnie bardzo buduj¹ce.

Chcia³bym te¿ odnieœæ siê do tego, co by³o ju¿
podnoszone w poprzednim punkcie. Ta profilak-
tyka i to wychodzenie do dzieci zdrowych, to zapo-
bieganie – to s¹ dla mnie ogromnie wa¿ne proble-
my i wa¿ne wyzwania. My oczywiœcie w sytua-
cjach krytycznych reagujemy, jak pañstwo widzi-
cie, nap³ywaj¹ do nas tysi¹ce spraw i one nie zo-
staj¹ bez echa. Interweniujemy b³yskawicznie, te-
lefonicznie, i muszê powiedzieæ, ¿e nieraz ten tele-
fon z biura rzecznika za³atwia sprawê w terenie,
tak ¿e nie trzeba ju¿ wiêcej w danej sprawie wystê-
powaæ. Tak by³o chocia¿by ostatnio ze spraw¹
gruŸlicy pod £odzi¹, gdzie przez trzy miesi¹ce nie
podejmowano ¿adnych dzia³añ, a póŸniej nagle
wszyscy zaczêli je podejmowaæ i dzieci zosta³y
poddane próbie tuberkulinowej. I to jest wa¿ne.

Istotne jest to, ¿ebyœmy dzia³ali szybko, ale is-
totne jest te¿ to, ¿eby mieæ takie poczucie, ¿e za-
pobiegamy patologiom, zapobiegamy wykoleja-
niu siê dzieci. Ja mam wewnêtrzn¹ potrzebê pro-
wadzenia kampanii spo³ecznych, które bêd¹
chroniæ dzieci. Do chwili obecnej nie zd¹¿y³em je-
szcze zapocz¹tkowaæ w³asnych kampanii, bo to
jest pewien proces, ale jestem w trakcie przygo-
towañ. Za to popar³em prowadzon¹ przez mini-
sterstwa i fundacje kampaniê „Kochaj. Nie
krzywdŸ. Pomó¿”. Rozpoczynamy te¿ teraz z Ra-
d¹ Europy wspóln¹ kampaniê przeciwko prze-
mocy wobec dzieci.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Rozumiem, Panie Rzeczniku, ¿e to ma byæ ten
okrêt flagowy, tak? Jeden z okrêtów?

(Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak: Jest
to wa¿ne, jest to wa¿ne.)

Pan senator Wojciechowski. Proszê bardzo, py-
tanie.

Senator Grzegorz Wojciechowski:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Panie Rzeczniku!
Chcia³bym wróciæ do tematu bicia dzieci, ale w zu-
pe³nie innej, ¿e tak powiem, konfiguracji. Parê mie-
siêcy temu du¿o by³o w mediach wypowiedzi, ¿e na-
le¿y wprowadziæ zakaz bicia dzieci. Skoro w Polsce
obowi¹zuje zakaz bicia cz³owieka, to wydaje mi siê,
¿e ludzie, którzy twierdz¹, i¿ nale¿y wprowadziæ za-

kaz bicia dzieci, nie traktuj¹ dziecka jako cz³owieka.
Chodzi mi o jak¹œ kampaniê uœwiadamiaj¹c¹, bo
bior¹cpoduwagêchoæby jakieœpojedynczesprawy,
które trafiaj¹ do mojego biura, odnoszê wra¿enie, ¿e
niektórzy ludzie nie do koñca czuj¹ to, ¿e dziecko
jest cz³owiekiem. To jest jedna kwestia.

Druga kwestia, taka bardzo has³owa: rzecznik
praw dziecka a dzieci polskie zamieszka³e za grani-
c¹. Czy w tym zakresie rzecznik ma… mo¿e nie za-
miar… ale czy prowadzi jakieœ dzia³ania? Bo kwe-
stia zamiaru to jest inna sprawa. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Proszê bardzo.

Rzecznik Praw Dziecka
Marek Michalak:

Dziêkujê za bardzo cenne pytanie. Oczywiœcie
jest ju¿ w konstytucji wpisany zakaz stosowania
kar cielesnych wzglêdem polskich obywateli,
a dziecko to obywatel i cz³owiek – nie trzeba tego
udowadniaæ. Czêsto jednak jest ono traktowane
jako swego rodzaju przedmiot naszych oddzia³y-
wañ, jako rzecz, któr¹ wyje¿d¿aj¹c za granicê, mo-
¿emy zostawiæ u s¹siadów, bez zapewnienia cze-
gokolwiek – st¹d wynika problem eurosieroctwa.
Nie zawsze zwracamy uwagê na uczucia, odczu-
cia, na wyj¹tkow¹ wra¿liwoœæ dzieciêc¹. Oczywi-
œcie jest ten zapis o zakazie kar cielesnych, ale
proszê zauwa¿yæ, ¿e jest te¿ w prawie zapis, ¿e ka-
¿dy urz¹d ma trzydzieœci – bodaj¿e tyle – dni na
odpowiedŸ innemu urzêdowi czy petentowi, ale
trzeba by doprecyzowaæ to w ustawie o Rzeczniku
Praw Dziecka, bo zdarza³o siê tak, ¿e odpowiedzi
dla nas nie by³o. Byæ mo¿e wiêc intencj¹ ustawo-
dawcy, który chcia³by zapisaæ zakaz bicia dzieci,
jest doprecyzowanie, dok³adne ujêcie tego w akcie
prawnym. Aczkolwiek ja osobiœcie uwa¿am, ¿e
musimy g³êbiej wejœæ w mentalnoœæ ludzk¹ i przez
kampanie spo³eczne pokazaæ ludziom, ¿e s¹ inne
metody wychowawcze, ¿e ta metoda, która wprost
narusza cudz¹ godnoœæ, nie jest dobra, bo m³ody
cz³owiek przed odejœciem w œwiat nie zostaje wy-
posa¿ony w dobre mechanizmy.

Drugie pytanie. Tak, jeœli chodzi o dzieci pol-
skie za granic¹, muszê powiedzieæ, ¿e ju¿ spotka-
³em siê z dyrektorami ró¿nych polskich szkó³ za
granic¹ – by³a u mnie pani dyrektor z Tunisu,
spotka³em siê z dyrektorami szkó³ w Monachium
– rozmawia³em te¿ w polskim konsulacie w Dubli-
nie z dzieæmi, z rodzinami, z organizacjami poza-
rz¹dowymi. A wiêc monitorujê ten problem. Pode-
jmujemy te¿ dzia³ania w sprawie sygna³ów, które
nap³ywaj¹ do mojego biura, dotycz¹cych na przy-
k³ad zakazu rozmawiania w ojczystym jêzyku
z rodzicami w Niemczech. Ja to monitorujê, tak ¿e
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sytuacja polskich dzieci za granic¹ naprawdê le¿y
rzecznikowi na sercu.

(Senator Grzegorz Wojciechowski: Chodzi³o mi
równie¿ o te dzieci, których rodzice maj¹ Kartê
Polaka.)

Powiem tak: jak na razie nie podejmowa³em
dzia³añ w tym zakresie, bo nie by³o sygna³ów, ¿e
powinien je podj¹æ, a poza tym w krótkim czasie
sprawowania urzêdu skupi³em siê raczej na po-
znawaniu naszej bie¿¹cej problematyki. Aczkol-
wiek by³em ju¿ w Dublinie i maksymalnie wyko-
rzysta³em okazjê tej podró¿y, ¿eby rozpoznaæ sy-
tuacjê polskich dzieci. Na pewno jednak – zreszt¹
œladem moich poprzedników – bêdê chcia³ zwró-
ciæ szczególn¹ uwagê tak¿e na sytuacjê polskich
dzieci za granic¹.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Pan senator Piotr Gruszczyñski.

Senator Piotr Gruszczyñski:
Panie Marsza³ku! Panie Rzeczniku! Odpowia-

daj¹c na poprzednie pytanie, które zada³em,
sprowokowa³ mnie pan do pytania kolejnego. Pa-
ni¹ Adamczak te¿ – w³aœnie przed chwil¹ mi to
podpowiedzia³a. Otó¿ powiedzia³ pan o inicjaty-
wach, o programie i w zwi¹zku z tym o kampanii.
Czy to oznacza, ¿e jeœli ja dzisiaj zaproszê pana do
mojego miasta – pani Adamczak te¿ siê pod tym
jakby podpisuje – to bêdziemy ju¿ mówiæ o ele-
mencie kampanii i bêdziemy mogli liczyæ na pana
przyjazd?

Rzecznik Praw Dziecka
Marek Michalak:
Chodzi, jak rozumiem, o kampaniê spo³eczn¹.

Tak?
(Senator Piotr Gruszczyñski: Ja te¿ tak rozu-

miem.)
Ale¿ oczywiœcie. Ja bardzo chêtnie, w miarê

mo¿liwoœci, odpowiadam na konkretne zaprosze-
nia, szczególnie œrodowisk dzieciêcych. Uczestni-
czê w spotkaniach, bra³em udzia³ w debacie miê-
dzy nauczycielami i dzieæmi w Jeleniej Górze, spot-
ka³em siê z liderami samorz¹dów szkolnych. Tak
¿e, oczywiœcie w miarê mo¿liwoœci, bardzo chêtnie.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

To s¹ zaproszenia z Wielkopolski, wiêc proszê
siê do nich przychyliæ.

(RzecznikPrawDzieckaMarekMichalak:Dobrze.)
Teraz pan senator Stanis³aw Jurcewicz. Proszê

bardzo.

Senator Stanis³aw Jurcewicz:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Na Dolny Œl¹sk oczywiœcie zawsze jest zapro-

szenie dla pana rzecznika...
(G³os z sali: Do Ma³opolski równie¿.)
Ja w trzech kwestiach, bardzo konkretnych. Po

pierwsze – a zadawa³em to pytanie ju¿ poprzed-
niemu rzecznikowi – czy by³y w 2007 r. podjête
dzia³ania dotycz¹ce adopcji, skrócenia procedu-
ry, a jeœli tak, to jakie? Pod tym pytaniem podpi-
suje siê te¿ pani senator Adamczak. Jak wa¿ny
jest to problem, myœlê, ¿e nie muszê pana przeko-
nywaæ.

Po drugie, czy w 2007 r. zauwa¿ono problem,
który w bie¿¹cym roku jest ju¿ bardzo mocno eks-
ponowany, dotycz¹cy dzieci rodziców pracu-
j¹cych za granic¹? Powstaj¹ z tego powodu pewne
zjawiska – s¹ one mierzone czy te¿ mo¿liwe do
zmierzenia – i wszystkie s¹ niezbyt pozytywne.

I po trzecie, czy bêdzie mo¿liwoœæ komunikacji
z pañskim biurem czy te¿ z placówkami przez in-
ternet? To, ¿e jest mo¿liwy kontakt telefoniczny,
listowny, to ju¿ s³yszeliœmy. Ale myœlê, ¿e je¿eli
jest to mo¿liwe przez internet, a nie funkcjonuje,
to – i tu sugestia – czy bêdzie funkcjonowaæ?

A poza tym, bior¹c pod uwagê pana podejœcie
do dzieci, oceniam pañski urz¹d jako dobry, ot-
warty i przyjazny, z czego siê osobiœcie bardzo cie-
szê. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Trzy pytania, trzy odpowiedzi. Proszê bardzo.
Potem pan senator Czelej.

Rzecznik Praw Dziecka
Marek Michalak:
Dziêkujê bardzo.
Jeœli chodzi o adopcjê, to muszê powiedzieæ, ¿e

ju¿ podj¹³em dzia³ania, tak naprawdê na razie
rozpoznaj¹ce temat. Wiele osób, tak¿e publicz-
nych, zwraca³o siê do mnie, ¿e coœ tu kuleje. Ja
te¿ to widzê od d³u¿szego czasu. Omawia³em te¿
ten temat ostatnio na spotkaniu z pani¹ prezy-
dentow¹ Mari¹ Kaczyñsk¹, która tak¿e jest za-
niepokojona tym d³ugim okresem oczekiwania –
z jednej strony dzieci, a z drugiej rodziców – pod-
czas gdy tak naprawdê mamy przepe³nione domy
dziecka, co wysz³o w raporcie Najwy¿szej Izby
Kontroli. Zapewniam, ¿e podejmê dzia³ania
zmierzaj¹ce do przedstawienia propozycji zmini-
malizowania tych dzieciêcych kosztów w syste-
mie adopcyjnym.

Jeœli chodzi o dzieci rodziców pracuj¹cych za
granic¹, tak zwane eurosieroctwo, jak to okreœla-
my, to chcia³bym powiedzieæ, ¿e moje biuro by³o
pierwsz¹ instytucj¹, która – jeszcze decyzj¹ mojej
poprzedniczki – zleci³a konkretne badania na ten
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temat. Odby³o siê to na pocz¹tku tego roku, na
tych badaniach tak naprawdê wszyscy obecnie
bazuj¹. Dopiero teraz znamy wyniki badañ Mini-
sterstwa Edukacji Narodowej, aczkolwiek s¹ to
badania iloœciowe i brakuje mi w tym wszystkim
pewnych zagadnieñ jakoœciowych. Jestem ju¿ po
rozmowach z przedstawicielami ministerstwa
pracy i byæ mo¿e pójdziemy… No, nawet nie byæ
mo¿e, ale na pewno pójdziemy o krok dalej i bê-
dziemy chcieli… A jeszcze chcia³bym zaznaczyæ,
¿e minister do spraw równego statusu, pani Ra-
dziszewska, powo³a³a zespó³ miêdzyresortowy
sk³adaj¹cy siê z przedstawicieli poszczególnych
ministerstw zainteresowanych tym zagadnie-
niem i z rzecznika praw dziecka celem wypraco-
wania metod rozwi¹zania czy te¿ minimalizacji
problemu eurosieroctwa. Moi pracownicy i ja oso-
biœcie te¿ bardzo czêsto uczestniczymy w ró¿nych
spotkaniach i konferencjach dotycz¹cych tej pro-
blematyki.

Jeœli chodzi o komunikacjê przez internet, to ja
chyba nie powiedzia³em, ¿e dzieci pisz¹ e-maile,
adres rpd@brpd.gov.pl jest obs³ugiwany codzien-
nie przez pracowników biura. Du¿o e-maili kiero-
wanych jest bezpoœrednio do mnie, wiêc ja te¿
mam bezpoœredni kontakt z dzieæmi i m³odzie¿¹.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
A teraz bezpoœrednie pytanie.
Pan senator Czelej, proszê bardzo.

Senator Grzegorz Czelej:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Panie Rzeczniku!

Dwa pytania, niezwi¹zane ze sob¹. Pytanie pier-
wsze: czy konstruuj¹c bud¿et wydatków podleg-
³ych panu w przysz³ym roku bazuje pan na bud¿e-
cie dotychczasowym, modyfikuj¹c poszczególne
pozycje, czy tworzy pan ten bud¿et od nowa?

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
I drugie pytanie od razu.
(Senator Grzegorz Czelej: Drugie bêdzie zale¿a-

³o od pierwszego.)
Aha.

Rzecznik Praw Dziecka
Marek Michalak:
Dobrze. To znaczy, ja nie mia³em tutaj du¿ej

szansy konstruowania od pocz¹tku nowego bu-
d¿etu, bo kiedy zacz¹³em urzêdowaæ w biurze
rzecznika, mia³em ma³o czasu do terminu z³o¿e-
nia projektu bud¿etu, wiêc oczywiœcie bazowa³em
na bud¿ecie dotychczasowym, uzupe³niaj¹c w
nim pewne rzeczy, które, jak uwa¿a³em, s¹ wa¿ne,

chocia¿by ten punkt przesuniêcia dotycz¹cy
kampanii spo³ecznych. Ale te¿ ten bud¿et jest do-
precyzowany, ju¿ tak symulacyjnie, o mo¿liwoœci
wype³nienia tych uprawnieñ, które rzecznikowi
praw dziecka nada powstaj¹ca ustawa.

Senator Grzegorz Czelej:
Nasza kole¿anka zapyta³a wczeœniej o tak¹

sprawê, czy nie wydaje siê panu dziwne, ¿e nie za-
pozna³ siê pan z wykonaniem poszczególnych po-
zycji w dotychczasowym bud¿ecie, niezale¿nie od
tego, czy pana bud¿et jest na poziomie podobnym,
czy wiêkszym. Moim zdaniem, fundamentalne
jest zapoznanie siê z tym, jak on wygl¹da³ do tej
pory i jaka jest dotychczas realizacja poszczegól-
nych pozycji bud¿etowych.

Rzecznik Praw Dziecka
Marek Michalak:
Ale ja, Panie Senatorze, nie powiedzia³em, ¿e

siê z tym nie zapozna³em, ja po prostu nie mia³em
wielkiej szansy przekonstruowania go tak stupro-
centowo. Ja dok³adnie wiem, jak do tej pory
wgl¹da³a realizacja bud¿etu, poniewa¿ nadal go
realizujê.

Senator Grzegorz Czelej:
Na pytanie naszej kole¿anki, z jakich pozycji

nast¹pi³ zwrot do bud¿etu, czy w jakich pozycjach
nie zosta³ on zrealizowany, odpowiedzia³ pan: nie
wiem.

(Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak: A,
chodzi o zwrot œrodków z zesz³ego roku?)

Tak, tak. Drugie pytanie jest pytaniem z zu-
pe³nie innej materii. By³em na spotkaniu w kon-
sulacie generalnym w Kolonii i tam napotka³em
problem nauki jêzyka polskiego w szko³ach. To
dotyczy dzieci i jest to taki problem miêdzyresor-
towy, byæ mo¿e niekoniecznie z pañskiego zakre-
su. Czy ten problem jest panu znany i czy on jest
w zakresie pana dzia³alnoœci?

(Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak: Czy to
s¹ szko³y polskie, czy niemieckie?)

To szko³y polskie lub klasy w szko³ach niemiec-
kich z nauk¹ jêzyka polskiego. W niektórych lan-
dach jest to blokowane, zreszt¹ niezgodnie z kon-
wencj¹, któr¹ Niemcy podpisa³y ju¿ dawno temu.
Jest to obecnie problem bardzo mocno artyku³o-
wany przez Poloniê niemieck¹.

Rzecznik Praw Dziecka
Marek Michalak:
To znaczy, w polskich szko³ach nie powinno

byæ tego problemu, bo tam jêzykiem wiod¹cym
jest jêzyk polski.

(Senator Grzegorz Czelej: Tak, tak, tak.)
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Jeœli chodzi o szko³y niemieckie, nie znam tego
problemu, ale co do Konwencji o prawach dziec-
ka, to Niemcy jej nie ratyfikowa³y.

Senator Grzegorz Czelej:
Oczywiœcie je¿eli to jest w zakresie obowi¹zków

czy w zakresie dzia³alnoœci pana rzecznika, to ser-
decznie polecam ten problem pañskiej uwadze,
bo w ci¹gu ostatniego roku on nie zosta³ rozwi¹za-
ny. W³adze federalne s¹ jak najbardziej za tym,
jest to jednak blokowane na poziomie poszczegól-
nych landów.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
To jest w³aœciwie element dyskusji, Panie Se-

natorze, ale rozumiem, ¿e to krótka uwaga, w ta-
kim razie…

(Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak: Ja za-
pisa³em to jako punkt problemowy.)

To jest pytanie, czy da siê coœ…
Teraz w ka¿dym razie pan senator Grzegorz Ba-

naœ, proszê bardzo.

Senator Grzegorz Banaœ:
Dziêkujê bardzo uprzejmie, Panie Marsza³ku!
Panie Rzeczniku! Chcia³bym zapytaæ o tak¹

sprawê. Jest taka piêkna akcja, której has³o prze-
wodnie brzmi: potrzebujê rodziców od zaraz. Tu-
taj chodzi oczywiœcie o rodziny zastêpcze, o szyb-
kie znalezienie takiej rodziny, w której m³ody cz³o-
wiek bêdzie móg³ siê w sposób prawid³owy wycho-
wywaæ.

Chcia³bym zapytaæ pana rzecznika, czy pan
wie, jakie s¹ zapisy w projekcie bud¿etu na
rok 2009 w dziale „Polityka spo³eczna”, które w³a-
œnie rozdysponowuj¹ œrodki w tej sprawie. Czy
pan rzecznik mo¿e na ten temat coœ powiedzieæ?
Czy te œrodki s¹ wiêksze, ni¿ by³y do tej pory, czy
mo¿e ten poziom jest zachowany lub zmniejszo-
ny? Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Proszê bardzo.

Rzecznik Praw Dziecka
Marek Michalak:
Jeœli chodzi o projekt bud¿etu, to on niestety

nie zosta³ mi do tej pory przedstawiony, wiêc ciê¿-
ko mi jest odnieœæ siê tutaj do konkretnych kwot,
ale jeœli chodzi o sam problem, to uwa¿am, ¿e na-
le¿y rozwijaæ rodzicielstwo zastêpcze. S¹ dzieci,
które niestety nie mog¹ byæ w swojej rodzinie bio-
logicznej, tej pierwszej i najwa¿niejszej, ale nie
musz¹ te¿ byæ w placówkach instytucjonalnych.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê.
Pan senator Przemys³aw B³aszczyk, proszê

bardzo.

Senator Przemys³aw B³aszczyk:
Panie Marsza³ku! Panie Ministrze! Ja mam py-

tanie, jak pan minister widzi sytuacjê opieki zdro-
wotnej dla dzieci w okresie przedszkolnym i szkol-
nym, bo z tego, co dzisiaj widzimy, to jednak wy-
maga ona troszeczkê wiêkszego zainteresowania.
Mo¿na powiedzieæ, ¿e w tym naszym nowym sys-
temie po roku 1989 jest to troszeczkê tak¹ nasz¹
hañb¹, bo wczeœniej to wygl¹da³o du¿o lepiej.
A teraz ta opieka, brak tych ró¿nych przychodni
szkolnych, odbija siê na stanie zdrowia naszych
dzieci. S¹ dzieci w wieku czternastu lat, które ma-
j¹ ju¿ problemy z krêgos³upem, i to problemy po-
wa¿ne, operacyjne. Jak pan minister widzi spra-
wê zapewnienia takich podstawowych, mo¿na po-
wiedzieæ, praw dziecka?

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Proszê bardzo.

Rzecznik Praw Dziecka
Marek Michalak:
Tak, podstawowe prawo to prawo do ¿ycia

i zdrowia, jedno z drugim siê wi¹¿e. Pan senator
ju¿ okreœli³ klimat tej tematyki i ja to tak¿e podno-
szê w dyskusjach publicznych. Najpierw problem
profilaktyki, którego czêœæ to skrzywienia, ale do-
dam, ¿e tam s¹ te¿ problemy onkologiczne, pró-
chnica, pojawiaj¹ siê jeszcze inne choroby, które
ju¿ od lat siê nie pojawia³y. Tu bijemy na alarm, tu
musimy zrobiæ coœ konkretnego, ¿eby przede
wszystkim tym chorobom przeciwdzia³aæ. A jeœli
ju¿ siê pojawi¹, musimy wczeœnie je rozpozna-
waæ, bo wielu przypadkom na przyk³ad chorób
onkologicznych moglibyœmy zapobiec, tymcza-
sem one niestety w dalszym ci¹gu s¹ na drugim
miejscu wœród przyczyn œmiertelnoœci polskich
dzieci, tu¿ po wypadkach samochodowych.

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

Senator Piotr Kaleta:
Bardzo dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze! Wspomnia³ pan, ¿e te instytu-

cjonalne domy dziecka s¹ przepe³nione, ¿e nale-
¿a³oby pomyœleæ o innej formie, jak adopcja. Czy
jednak nie odnosi pan wra¿enia, ¿e mamy do czy-
nienia z pewn¹ niespójnoœci¹ czy niekonsekwen-
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cj¹, bowiem czêsto w naszym spo³eczeñstwie wy-
daje siê, ¿e prowadzenie rodzinnego domu dziec-
ka jest równoznaczne z adopcj¹. Ja w swojej do-
tychczasowej dzia³alnoœci bardzo czêsto siê
z tym spotyka³em. I tu moje dwa pytania.

Czy pan minister widzi potrzebê rozwoju ro-
dzinnych form domów dziecka? Myœlê, ¿e to jest
pytanie w pewien sposób retoryczne, bo przewi-
dujê odpowiedŸ.

Czy pan minister równie¿ ma jakiœ pomys³ na
przeprowadzenie kampanii spo³ecznej b¹dŸ infor-
macyjnej, aby te rodzinne formy mog³y siê rozwi-
jaæ? Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Proszê bardzo, Panie Ministrze.

Rzecznik Praw Dziecka
Marek Michalak:
Adopcja i formy rodzinnej opieki tutaj siê nie

wykluczaj¹, one siê uzupe³niaj¹. S¹ dzieci, które
niestety tak naprawdê nie maj¹, na ich nieszczê-
œcie, najmniejszej szansy na adopcjê, na przyk³ad
s¹ ju¿ za du¿e i nie znajduj¹ zainteresowania ze
strony rodzin. Tutaj, ¿eby zabezpieczyæ im to mi-
nimum rodzinne, nale¿y szukaæ rodzin zastêp-
czych czy innych form opieki zastêpczej. W chwili
obecnej, jak pan senator widzi, du¿o mówi siê
o tych rodzinnych formach, ale dochodz¹ te¿ syg-
na³y z poszczególnych gmin, powiatów, ¿e nie ma
chêtnych do zak³adania rodzin zastêpczych. Tu-
taj musimy dzia³aæ wspólnie. W chwili obecnej nie
mia³em jeszcze takiej mo¿liwoœci, ale bêdê podej-
mowa³ – i to jest te¿ w planie dzia³añ rzecznika
praw dziecka na rok przysz³y – kampaniê na rzecz
rozwoju opieki zastêpczej dla dzieci i m³odzie¿y.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Rozumiem. W takim razie kolejne pytanie.
Pan senator Zbigniew Cichoñ. Proszê bardzo.

Senator Zbigniew Cichoñ:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Rzeczniku, ja chcia³bym spytaæ, jaki jest

pana pogl¹d w kwestii dotycz¹cej pomys³ów
wprowadzenia obowi¹zku szkolnego ju¿ od szó-
stego roku ¿ycia. To pierwsze pytanie.

I pytanie drugie, dotycz¹ce naszych regulacji
prawnych, które – w moim przekonaniu – s¹
sprzeczne z konwencj¹ o prawach dziecka w za-
kresie, w jakim uniemo¿liwiaj¹ dzieciom wypo-
wiedzenie siê co do tego, z którym z rodziców
chcia³yby pozostaæ w sytuacji rozwi¹zania
ma³¿eñstwa przez rozwód. W naszym prawodaw-

stwie i praktyce s¹downiczej dziecko nie jest trak-
towane jako podmiot, który mia³by prawo wyra-
¿aæ o tym swoj¹ opiniê, co jest sprzeczne z Miêdzy-
narodow¹ Konwencj¹ Praw Dziecka.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Proszê bardzo, Panie Ministrze.

Rzecznik Praw Dziecka
Marek Michalak:
Zaczynaj¹c od drugiego pytania, ja uwa¿am, ¿e

to jest nawet sprzeczne z przyzwoitoœci¹, bo jeœli
rozmawiamy o kimœ, to powinniœmy rozmawiaæ
tak¿e z nim. Jeœli uznajemy, ¿e dziecko to cz³o-
wiek, to w takiej kwestii, czy chce byæ z mam¹, czy
z tat¹, ono jest w stanie odpowiedzieæ.

Jeœli chodzi o to, czy pójœæ do szko³y w wieku lat
szeœciu czy siedmiu, to ju¿ bym tutaj siê waha³ co
do takiego dialogu, ale w tym zakresie to oczywi-
œcie tak. Wszelkie formy ³amania dzieciêcej pod-
miotowoœci bêd¹ monitorowane i w tej sprawie
bêdê podejmowa³ dzia³ania.

Jeœli chodzi o szeœciolatki, to nie tak dawno,
w³aœciwie wczoraj, z mojej inicjatywy w Biurze
Rzecznika Praw Dziecka odby³a siê debata, tak
zwany okr¹g³y stó³ w sprawie obni¿enia wieku
zwi¹zanego z obowi¹zkiem szkolnym, z udzia³em
pani minister Katarzyny Hall, œrodowisk nauko-
wych, rodziców i organizacji pozarz¹dowych. Dys-
kutowaliœmy nad tym. Ja co do zasady uwa¿am,
¿e nasze dzieci s¹ przygotowane, ¿eby pójœæ do
szko³y w wieku szeœciu lat. I myœlê, ¿e dyskusjê
nale¿y skierowaæ raczej ku temu, czy to my jesteœ-
my przygotowani, czy ca³y ten system zostanie
stworzony na czas, ¿eby dzieci mog³y bezpiecznie
uczêszczaæ do placówki szkolnej. Ja ze swojej
strony zadeklarowa³em, ¿e bêdê monitorowa³ te
dzia³ania. Odpowiedzi¹ na to by³o wczorajsze
spotkanie. Wys³ucha³em wszystkich stron, by³a
mo¿liwoœæ odpowiedzi na pytania zatroskanych
rodziców, którzy w tym momencie s¹ najbardziej
zainteresowani tym tematem. A byli te¿ przedsta-
wiciele samorz¹dów.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo.
Teraz patrzê uwa¿nie… Wiêcej pytañ... A nie!

Jeszcze pan senator Wojciechowski.
Proszê bardzo.

Senator Grzegorz Wojciechowski:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Panie Rzeczniku!

W zasadzie dwa krótkie pytania.
Pierwsze: dziecko a reklama. Dziecko jest bar-

dzo czêsto naci¹gane przez reklamy i tutaj w sto-
sunku do doros³ych s¹ jakieœ ograniczenia, nie
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ma zaœ praktycznie ograniczenia w stosunku do
dzieci. I bardzo czêsto równie¿ doroœli s¹ w jakiœ
sposób w reklamie naci¹gani na jakieœ zachowa-
nia w stosunku do dzieci: co maj¹ kupiæ, co jest
dobre, co niedobre, wiadomo o co chodzi.

I druga kwestia, o której pan rzecznik krótko
wspomnia³: kwestia dziecka przed s¹dem. Na
przyk³ad z kim to dziecko chcia³oby byæ, z którym
z rodziców, je¿eli jest rozwód. Czy pan rzecznik nie
uwa¿a, ¿e procedura przes³uchania dziecka przed
s¹dem jest tak skomplikowana, ¿e s¹dy nie chc¹
tego robiæ, a czasami jest to wprost niemo¿liwe?
Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Proszê bardzo.

Rzecznik Praw Dziecka
Marek Michalak:
Jeœli chodzi o wykorzystywanie dzieci w sytua-

cjach reklamowych, to ka¿da forma wykorzysty-
wania jest z³a i powinniœmy z ni¹ walczyæ. Ale tak
dla uspokojenie powiem, ¿e jeœli jest zdrowa ro-
dzina, zdrowy dom i mocne wartoœci, to ten pro-
blem tak naprawdê nie istnieje, poniewa¿ rodzice
s¹ w stanie wyt³umaczyæ swoim dzieciom, co jest
dobre, a co z³e i na co mamy patrzeæ krytycznie.
Ten problem bardziej istnieje tam, gdzie coœ siê
chwieje, gdzie te relacje nie do koñca s¹ zdrowe,
gdzie dziecko ponad miarê narzuca swoje zdanie.
Oczywiœcie, jeœli reklama jest niszcz¹ca dla dzie-
ciêcej osobowoœci, nale¿y interweniowaæ i to nie
ulega w¹tpliwoœci.

A jeœli chodzi o procedury przed s¹dem, prze-
s³uchania w tej czy innej sytuacji, one przede
wszystkim powinny byæ bezpieczne dla dziecka
i nieskomplikowane. Dziecko nie powinno byæ
poddawane wielokrotnym przes³uchaniom, nie
powinno byæ przes³uchiwane w warunkach stre-
suj¹cych. I tutaj bêdê apelowa³ do wymiaru spra-
wiedliwoœci, ¿eby stwarzaæ dzieciom jak najbar-
dziej bezpieczne i niestresuj¹ce warunki przes³u-
chañ.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Pan senator Kaleta, proszê bardzo.

Senator Piotr Kaleta:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, jeszcze jedno pytanie, do któ-

rego zainspirowa³ mnie pan senator Wojciechow-
ski. Chodzi mi nie tyle o sytuacjê dzieci, co ojców,
którzy równie¿ walcz¹ o swoje prawa i którzy nie-
jednokrotnie artyku³uj¹, ¿e s¹ w jakiœ sposób go-

rzej traktowani przez s¹dy co do opieki nad dzieæ-
mi. Czy pan minister ju¿ ma takie sygna³y? I czy
jest pomys³, koncepcja, aby mo¿e nawet zmieniæ
w prawie polskim przepisy dotycz¹ce sposobu
opieki nad dzieæmi z rodzin, w których rodzice s¹
po rozwodzie. Dziêkujê.

Rzecznik Praw Dziecka
Marek Michalak:
Muszê powiedzieæ, ¿e mam takie sygna³y z obu

stron. Pisz¹ i spotykaj¹ siê ze mn¹ w tej sprawie
zarówno ojcowie, jak i matki, które te¿ uwa¿aj¹, ¿e
s¹ dyskryminowane. I tutaj…

(Senator Piotr Kaleta: Przepraszam, których
pism jest wiêcej?)

Wie pan, tego po liczbie nie mo¿na stwierdzaæ –
s¹ œrodowiska bardziej przebojowe i mniej prze-
bojowe. Tutaj trzeba popatrzeæ na problem. Ale ja
bym chcia³ zwróciæ uwagê na to, ¿e my rozmawia-
my o dziecku i ja nie patrzê na prawo ojca czy na
prawo matki, tylko na prawo dziecka do styczno-
œci z obojgiem rodziców. Ka¿d¹ tak¹ sprawê tak
naprawdê nale¿y rozpatrywaæ indywidualnie, bo
moim obowi¹zkiem jest jednak patrzeæ na tê sy-
tuacjê przez pryzmat podmiotowoœci dziecka
i wra¿liwoœci dzieciêcej. W chwili obecnej praco-
wnicy biura rzecznika analizuj¹ zapisy prawne
dotycz¹ce tych kwestii. Jeœli uznamy, ¿e coœ
szwankuje i dla dobra dziecka by³oby wskazane
dokonanie zmiany, to bêdê z tak¹ inicjatyw¹ wy-
stêpowa³.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo.
Rozumiem, ¿e…
(Rozmowy na sali)
Proszê bardzo, Panie Senatorze.
Pan senator Banaœ.

Senator Grzegorz Banaœ:
Uprzejmie dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Rzeczniku, mam takie pytanie zwi¹zane

po czêœci z innym zakresem prawodawstwa, które
bêdzie procedowane niebawem w naszej Izbie, do-
tycz¹cym bardzo wa¿nego problemu, obecnie ¿y-
wo dyskutowanego, to znaczy dostêpu dzieci do
treœci pornograficznych, jak równie¿, niestety,
wykorzystywania dzieci w tego typu sytuacjach.

Chcia³bym zapytaæ pana rzecznika, jaki ma
pan pomys³ na kampaniê spo³eczn¹, o ile w ogóle
widzi pan potrzebê takich kampanii. Bo z jednej
strony teoretycznie te treœci mo¿na napotkaæ do-
piero w godzinach póŸnowieczornych, ale na ka-
na³ach szeroko dostêpnych, w telewizjach kablo-
wych, które s¹ bardzo rozpowszechnione w ca³ej
Polsce i do których dostêp jest powszechny. Ist-
nieje takie domniemanie, ¿e skoro to jest póŸno,

19. posiedzenie Senatu w dniu 16 paŸdziernika 2008 r.
130 Informacja Rzecznika Praw Dziecka o dzia³alnoœci za rok 2007…

(senator G. Wojciechowski)



to dzieci tego nie ogl¹daj¹, ale to jest niestety tylko
domniemanie. Niestety, trzeba w sposób ci¹g³y,
stale wychowywaæ i edukowaæ w tej sprawie
przede wszystkim rodziców. Czy pan rzecznik wi-
dzi potrzebê zorganizowania jakiejœ kampanii
i ma pomys³ na dotarcie do rodziców, aby jednak
chronili dzieci przed szkodliwymi treœciami?
Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Proszê bardzo.

Rzecznik Praw Dziecka
Marek Michalak:
To jest to, co pan senator powiedzia³ na koñcu,

tu przede wszystkim musimy oddzia³ywaæ na ro-
dziców. To oni maj¹ podstawowy obowi¹zek chro-
nienia swoich dzieci przed wszelkimi szkodliwymi
treœciami, ale musz¹ mieæ tego œwiadomoœæ. Fil-
my filmami, ale myœlê, ¿e trzeba iœæ dalej, bo inter-
net te¿ jest tak¹ sfer¹. Kiedy kupujemy dziecku
komputer, zak³adamy internet, ono jest w pokoju,
to wydaje nam siê, ¿e ono jest tam bezpieczne, nic
mu nie grozi, bo nikt do niego nie wchodzi. Nieste-
ty, atak mo¿e nast¹piæ tak¿e przez ³¹cza i czêsto
tak siê dzieje. W tej sytuacji œwiadomoœæ rodziców
i wp³ywanie na tê œwiadomoœæ… Ja to oczywiœcie
robiê w ramach rozmaitych spotkañ czy poprzez
wypowiedzi medialne, ale widzê te¿ potrzebê zor-
ganizowania du¿ej kampanii edukacyjnej, nie tyl-
ko jednego urzêdu, ale tak naprawdê w porozu-
mieniu z organizacjami pozarz¹dowymi i z insty-
tucjami pañstwowymi, kampanii skierowanej do
rodziców nie tylko w tej kwestii, chodzi o to, ¿eby
byli odpowiedzialni, ¿eby kszta³cili kompetencje
rodzicielskie, tak jak kszta³cimy siê w poszczegól-
nych zawodach, bo jeœli czegoœ nam brakuje, to
powinniœmy szukaæ, czytaæ, prowadziæ dzia³ania,
aby to uzupe³niæ. Rodzice musz¹ mieæ niejako za-
szczepion¹ tak¹ chêæ. Wielu ma, wielu ma. Muszê
powiedzieæ, ¿e do mnie te¿ zwracaj¹ siê rodzice
z ró¿nymi pytaniami, co zrobiæ, ¿eby czegoœ nie
zrobiæ, albo na co zwróciæ uwagê, i my te¿ odpo-
wiadamy indywidualnie.

Obecnie jesteœmy w trakcie przygotowywania
podrêcznika dla rodziców, który ma byæ opatrzony
scenariuszami zajêæ i chcemy poprzez oœrodki po-
mocy spo³ecznej, poprzez organizacje pozarz¹do-
we… Dotyczy on dzieci w najm³odszym wieku,
w którym nic nie zast¹pi tego, ¿e mama i tata s¹
blisko. Nie zawsze zdajemy sobie z tego sprawê,
a to jest najlepsza inwestycja. ¯aden krach na
gie³dzie tego nie zepsuje, bo to jest inwestycja na
przysz³oœæ, która zaowocuje ju¿ w okresie dojrze-
wania i w ogóle w przysz³ych relacjach z dzieckiem.
Poprzez tak¹ kampaniê rzecznika chcemy uœwia-
domiæ spo³eczeñstwo równie¿ w tym zakresie.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê bardzo.
Koñczymy zadawanie pytañ.
Otwieram dyskusjê.
Panie Senatorze Augustyn, pan jako pierwszy.

Przygotowuje siê pan senator Rulewski.
Proszê.

Senator Mieczys³aw Augustyn:
Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
To pierwszy egzamin pana rzecznika z dzia³al-

noœci i z pogl¹dów. Nie wiem, czy siê pañstwo zgo-
dzicie z tym, ¿e zda³ go znakomicie, ¿e te nadzieje,
które w nim pok³adaliœmy, s¹ bli¿sze spe³nienia,
a lepiej bêd¹ spe³niane wtedy, kiedy zmienimy
ustawê, o której wczeœniej mówiliœmy.

W Komisji Rodziny i Polityki Spo³ecznej na
sprawê dzieci przywykliœmy patrzeæ ze specyficz-
nego punktu widzenia, z punktu widzenia szans
tych dzieci na normalne ¿ycie, na rozwój. Ilekroæ
patrzymy na statystyki i powody ró¿nych dzieciê-
cych k³opotów, to w³aœciwie zawsze pojawiaj¹ siê
dwie sprawy.

Pierwsza to oczywiœcie edukacja. Ilekroæ dzieci
skazywane s¹ na wykluczenie, ilekroæ rodzice z ni-
mi Ÿle postêpuj¹, tylekroæ okazuje siê, ¿e powodem
tego jest niew³aœciwa lub pe³na luk edukacja. Pa-
nie Rzeczniku, sprawie edukacji polskich dzieci
trzeba poœwiêciæ najwiêcej czasu. Jeœli te dzieci,
nasze, polskie dzieci, w komplikuj¹cym siê œwiecie
w przysz³oœci maj¹ mieæ szanse, maj¹ umieæ siê
znaleŸæ w g¹szczu informacji, tak¿e tych, o których
tu przed chwil¹ by³a mowa, zagra¿aj¹cych dzie-
ciom, równie¿ póŸniej, w doros³oœci, to te dzieci
trzeba nie tylko wyposa¿yæ w wiedzê, ale przede
wszystkim nauczyæ umiejêtnoœci wyboru, zaszcze-
piæ pewn¹ odpornoœæ na treœci, które potem mog¹
byæ dla nich rujnuj¹ce, rujnuj¹ce dla ich osobowo-
œci. Tak siê niestety w polskich szko³ach jeszcze
nie dzieje. Polska szko³a skoncentrowana jest bar-
dziej na przekazywaniu wiedzy ni¿ na wychowywa-
niu. O tym wszyscy wiemy, a jednak nie za wiele siê
w tej kwestii dzieje. Dlaczego tak jest? Szukamy
odpowiedzi i znajdujemy najczêœciej w wadliwej
strukturze szkolnej, w ma³ym zakorzenieniu szko-
³y w spo³ecznoœci lokalnej, w ma³ej liczbie organi-
zacji, które by tam dzia³a³y, i oczywiœcie marnym,
najczêœciej bardzo formalnym kontakcie z rodzin¹.
Tak¿e kontakt z instytucjami powo³anymi miêdzy
innymi do obrony praw dzieci budzi wiele zastrze-
¿eñ, chocia¿by z oœrodkami pomocy spo³ecznej. Te
mankamenty tak¿e wymagaj¹ interwencji pana
rzecznika. Okazji do tego bêdzie wiele, poniewa¿
rz¹d w najbli¿szym czasie zamierza przedstawiæ
i poddaæ pod dyskusjê, tak¿e w tej Izbie, ca³¹ masê
reform, które maj¹ zmieniæ sytuacjê. Czy uzdrowi¹
j¹ do koñca? Pewnie nic nie jest do koñca, ale na
pewno mamy szansê na to wp³yn¹æ.
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(Rozmowy na sali)
Kolego Senatorze, ja pana bardzo przepra-

szam, ale ja w tej sytuacji mówiê do nikogo. Zwra-
cam siê do pana ministra, a w tym czasie kolega
podchodzi i z nim rozmawia.

(Senator W³adys³aw Dajczak: Ale my s³ucha-
my, Panie Senatorze.)

Tak, ale ja mówiê, adresujê te s³owa do pana
ministra.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Panie Senatorze, ja te¿ przepraszam, bo to jest

moja rola.
Proszê przyst¹piæ do przedstawiania dalszego

ci¹gu swego przemówienia.

Senator Mieczys³aw Augustyn:
Przepraszam. Pierwszy raz przemilcza³em, ale

za drugim razem…
(Senator Stanis³aw Bisztyga: Ws³uchujemy siê,

naprawdê, Panie Senatorze.)
(G³os z sali: W³aœnie.)
Najbardziej zale¿y mi…
(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Na dzieciach

nam zale¿y. Panie Senatorze, proszê bardzo.)
Panie Rzeczniku, tych okazji bêdzie naprawdê

du¿o. Zosta³a tu wspomniana reforma zwi¹zana
z przyspieszeniem rozpoczêcia okresu edukacji
szkolnej, ale ma to przecie¿ tak¿e inny aspekt,
mam na myœli przyspieszenie i rozszerzenie opie-
ki przedszkolnej. To jest szansa na przyk³ad dla
dzieci wiejskich. W tym zakresie te¿ bêdziemy
mieli wiele do zrobienia w ramach polityki rodzin-
nej. Bêdzie okazja do tego, aby mówiæ o mo¿liwo-
œci tworzenia przedszkoli i ¿³obków przy zak³a-
dach pracy, bêdzie mo¿liwoœæ przekazywania
z funduszu socjalnego pieniêdzy zarówno na dofi-
nansowanie pobytu dziecka w przedszkolu i ¿³ob-
ku, jak i na dofinansowanie powstawania tego ro-
dzaju placówek. Bêdziemy tak¿e usuwaæ bariery
w zakresie mo¿liwoœci tworzenia mikroprzed-
szkoli, których najbardziej brakuje. Bolejemy nad
tym, ¿e likwidowano przedszkola, bo nie by³o dzie-
ci – teraz ta sytuacja szczêœliwie troszkê siê zmie-
nia – ale dzia³o siê tak równie¿ dlatego, ¿e by³o
bardzo wiele barier zwi¹zanych na przyk³ad z wa-
runkami higienicznymi i innymi, które nie pozwa-
la³y tworzyæ mikroprzedszkoli po prostu w do-
mach, a jednoczeœnie by³o to pozbawianie dzieci
szansy na przyspieszenie rozpoczêcia edukacji
w tym bardzo wra¿liwym, wczesnym okresie.

Mówiono tu o rodzinnej pieczy zastêpczej. Przy-
gotowywana jest bardzo wa¿na ustawa w tym za-
kresie. Ma ona w du¿ej mierze charakter napraw-
dê rewolucjonizuj¹cy to, co by³o do tej pory. Mamy
nadziejê, ¿e to tak¿e przyniesie diametralne zmia-

ny, ¿e wreszcie to, co uwa¿amy za z³e, to znaczy
pobyt dzieci w instytucjach zamiast adopcji, za-
miast powrotu do rodziny, uda siê przezwyciê¿yæ
w maksymalnym stopniu. Bêdzie na to szansa
i bêdziemy w tej Izbie czêsto do tego wracaæ.

Ja zwracam siê z tymi sprawami do pana rzecz-
nika po to, ¿eby ju¿ na wczesnym etapie tworzenia
tego prawa by³ przy tym obecny. W imieniu Komi-
sji Rodziny i Polityki Spo³ecznej sk³adam ofertê,
zwracam siê o to, aby pomóg³ nam pan odpowied-
nio zadbaæ o prawa dzieci w³aœnie w tych funda-
mentalnych ustawach, a doliczy³em siê ich ponad
dziesiêciu, które – moim zdaniem – dziêki inicjaty-
wie Ministerstwa Pracy i Polityki Spo³ecznej po-
prawi¹ sytuacjê dzieci w wielu obszarach, adre-
suj¹c tê pomoc przede wszystkim do rodzin i pla-
cówek oœwiatowych.

W szkole – mówi³em o tym na posiedzeniu ko-
misji, tutaj powtórzê – dzieje siê Ÿle. Wie pan, Pa-
nie Rzeczniku, ja nie uwa¿am, ¿e je¿eli wszystko
jest równo, to jest sprawiedliwie. Do kwestii tak
zwanej segregacji musimy podchodziæ, bior¹c pod
uwagê tak¿e dzieci o specyficznych potrzebach
edukacyjnych. I to jest ca³a sztuka, jak pogodziæ
postulat integracji dzieci z postulatem dania im
w³aœnie tego, czego one szczególnie potrzebuj¹.

Dzisiaj w polskich szko³ach kszta³cimy ogrom-
n¹ rzeszê dzieci ku wykluczeniu. To s¹ dzieci, któ-
re nie nad¹¿aj¹ za œrednim poziomem nauczania
i dostaj¹ lipne papiery z lipnym stopniem na do-
wód, ¿e opanowa³y wiedzê, której nie opanowa³y.
To siê dzieje na du¿¹ skalê, to jest sprawa, która
mog³aby byæ pañskim okrêtem flagowym, ponie-
wa¿ dotyczy to ogromnej liczby dzieci i to od lat, to
jest sprawa, w któr¹ trzeba uderzyæ, poniewa¿
ona cieszy siê milcz¹cym przyzwoleniem rodzin,
nauczycieli, dyrektorów, samorz¹dów i wszelkich
w³adz. Któ¿ o tej sprawie w Polsce nie wie? A kto
krzyczy, kto siê domaga zmiany? Jak d³ugo bê-
dziemy takie „socjalne” przepychanie dzieci… Ten
cudzys³ów jest wa¿ny, bo pan minister czy mini-
strowie z ministerstwa pracy pewnie by zaprote-
stowali. To „socjalne” przepychanie dzieci to jest
dopiero zgroza. To jest wypychanie dzieci ku
mniejszym szansom edukacyjnym. Tak dalej byæ
nie powinno. Musimy tê sytuacjê zmieniæ. Mini-
sterstwo edukacji przygotowuje wstêpne propo-
zycje. Mam nadziejê, ¿e wiêksze zaanga¿owanie
samorz¹dów to jest ten kierunek, który przyniesie
efekty.

Bardzo Ÿle jest tak¿e z kszta³ceniem dzieci nie-
pe³nosprawnych. Jeœli patrzymy na to, jak ma³o
niepe³nosprawnych jest na rynku pracy, i pyta-
my, dlaczego tak jest, to od razu pojawia siê pyta-
nie o to, gdzie s¹ niepe³nosprawni odpowiednio
wykszta³ceni i przygotowani do pracy. Otó¿ nie
ma ich, brakuje. A dlaczego? Dlatego ¿e system
edukacji dzieci niepe³nosprawnych w Polsce,
ma³o powiedzieæ, kuleje, on jest niedobry, niedo-
stateczny.
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Na koniec jeszcze jedna kwestia. Ja tu dwukro-
tnie rzecznikowi praw obywatelskich zwraca³em
uwagê na sytuacjê dzieci, które s¹ w ró¿nych pla-
cówkach, w domach pomocy spo³ecznej, dzieci
niesamodzielnych, dzieci w najtrudniejszym po-
³o¿eniu, w dwójnasób bezbronnych, ze wzglêdu
na wiek i ze wzglêdu na niepe³nosprawnoœæ. In-
formujê pana rzecznika, ¿e w tych domach, w któ-
rych przebywaj¹ dzieci z upoœledzeniami umys³o-
wymi, jest najgorzej, jeœli chodzi o zabezpieczenie
opieki medycznej. Kontrakt Narodowego Fundu-
szu Zdrowia obowi¹zuje je w ma³ym stopniu.
Wspólnie musimy zmieniæ ten stan. Ja i nasza ko-
misja staramy siê o to od lat. Jest ju¿ kontrakt dla
pielêgniarek w domach pomocy spo³ecznej, ale
dalece niewystarczaj¹cy. Potrzeba nam sojuszni-
ków. Choæ nie jest to mo¿e najwa¿niejsza i najwiê-
ksza grupa, to jednak ta, która mo¿e by³aby pew-
nym miernikiem naszych intencji i zdolnoœci na-
prawiania, poprawiania sytuacji tych dzieci, bo to
s¹ dzieci w najtrudniejszym po³o¿eniu. Dziêkujê
bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Pan senator Jan Rulewski, proszê bardzo, mó-

wnica czeka.

Senator Jan Rulewski:
PanieMarsza³ku!Wysoka Izbo!PanieRzeczniku!
Podobno upór mo¿e byæ równie¿ zalet¹. Ja

chcia³bym byæ dzisiaj uparty, to znaczy, wróciæ do
tego w¹tku, który porusza³em ju¿ wczeœniej, przy
okazji spotkañ z by³ym rzecznikiem i przy okazji
innych spotkañ.

Otó¿ twierdzê – i chyba wszyscy siê z tym zgo-
dzimy – ¿e ka¿da inflacja jest zjawiskiem z³ym,
szkodliwym, równie¿ inflacja urzêdów. Ja obser-
wujê w Polsce inflacjê urzêdów w pozycji „rzeczni-
cy”. Zdoby³em siê na ma³y wysi³ek, klikn¹³em kla-
wisz klawiatury komputerowej i natychmiast wy-
skoczy³o, ¿e w Polsce mamy ponad dwudziestu
ró¿nego rodzaju rzeczników o ró¿nych uprawnie-
niach i o ró¿nym potencjale. Mamy rzecznika kon-
stytucyjnego, rzecznika praw obywatelskich. Tak
jak ja to rozumiem, jest to rzecznik, który przynaj-
mniej w stopniu dostatecznym spe³nia swoje fun-
kcje wtedy i tylko wtedy, kiedy realizuje nadzór,
kontrolê, dokonuje obserwacji wszystkich posta-
nowieñ dotycz¹cych obywatela, czyli tych zawar-
tych w konstytucji. Dziecko w rozumieniu kon-
stytucji te¿ jest obywatelem. Oprócz tego mamy
dzisiejszego szanownego goœcia, który wprawdzie
nie ma takiego umocowania konstytucyjnego, bo
jest bardziej przypisany do ustawy o Rzeczniku
Praw Dziecka, ale jest. Ju¿ za chwilê bêdziemy

w Senacie dyskutowaæ nad ustaw¹ nowelizuj¹c¹
ustawê o Rzeczniku Praw Pacjenta. Mamy rzecz-
nika praw konsumentów, mamy rzecznika praw
ucznia, mamy rzecznika dyscypliny, mamy rzecz-
nika osób bezdomnych – notabene dzieci te¿ by-
waj¹ bezdomne – mamy wspomnianego rzecznika
praw pacjenta, ale dodatkowo mamy jeszcze
rzecznika praw pacjenta szpitala psychiatryczne-
go.

To nie stanowi ca³ego systemu, bo przecie¿,
zw³aszcza jeœli chodzi o dzieci, mamy ca³y system
prawny, na który sk³ada siê kilka ustaw. Jest
ustawa o edukacji, w której jest pewna równowa-
ga miêdzy tymi sprawami, o których mówi³ mój
szanowny przedmówca, pan senator Augustyn,
miêdzy przekazywaniem wiedzy a wychowaniem,
bo tu te¿ jest wychowanie, o które on apeluje. Jest
te¿ inne prawodawstwo – przepraszam, by³em za-
jêty innymi obowi¹zkami, wiêc nie wiem, czy
o nim wspomniano – i s¹ konwencje. Jest kon-
wencja praw cz³owieka i obywatela, która chroni
rodzinê, w tym oczywiœcie dzieci, jest te¿ konwen-
cja praw dziecka, która – moim zdaniem – powin-
na byæ zasadniczym credo ka¿dego rzecznika. Pa-
miêtam, ¿e chyba w 2001 r. dyskutowano nad
konwencj¹ skandynawsk¹ i nad stopniem jej rea-
lizacji, a dotyczy³a ona jak¿e aktualnego tematu
zwalczania wykorzystywania seksualnego dzieci
do celów zarobkowych. Nomen omen chcia³bym
siê dowiedzieæ, na ile ta konwencja zosta³a zreali-
zowana i na ile ona zapobieg³a temu, co niedawno
sta³o siê tematem g³ównym, wiod¹cym debaty po-
litycznej i debaty wychowawczej w naszym kraju.

Na ten system sk³ada siê oczywiœcie szko³a
i nauczyciel, który na mocy ustawy, ale nie tylko,
równie¿ z troski, jest zobowi¹zany do opieki nad
dzieæmi, w tym przypadku oczywiœcie nad dzieæmi
i m³odzie¿¹ pobieraj¹cymi nauki. Jest nawet coœ
takiego jak parlament m³odzie¿y, który przecie¿
ma broniæ praw m³odzie¿y ucz¹cej siê. Jest jesz-
cze wiele innych podmiotów, jest kurator s¹dowy,
a nawet Pañstwowa Inspekcja Pracy, która musi
czuwaæ, chroniæ dzieci przed nadu¿yciami, wyko-
rzystywaniem do celów zarobkowych, zw³aszcza
przy pracach niebezpiecznych.

W ten oto sposób dowiod³em, ¿e na pewno ma-
my do czynienia z inflacj¹ urzêdów. Jest to o tyle
groŸne, ¿e w gruncie rzeczy urzêdy te dubluj¹ pod-
stawowe organy w³adzy zapisane w konstytucji,
których obowi¹zkiem jest przestrzeganie przynaj-
mniej konwencji, konstytucji i wielu innych praw,
których zreszt¹ s¹ autorami. A proszê zauwa¿yæ –
ju¿ o tym wspomina³em – ¿e nadmiarowi instytu-
cji, tak jak nadmiarowi pieniêdzy, towarzyszy
psucie – przepraszam – towaru, czyli ochrony
dziecka.

Dlatego uwa¿am, ¿e tworzenie nowych instytu-
cji – zwa¿ywszy na to, ¿e mamy istotn¹ instytucjê,
rzecznika praw obywatelskich, instytucjê konsty-
tucyjn¹, o sprawdzonym statusie – nie jest drog¹,
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któr¹ powinniœmy zmierzaæ. Nie jest drog¹ rów-
nie¿ nowelizacja ustawy. Ja rozumiem troskê pa-
na senatora Augustyna, bo on chcia³by, by to, co
w Polsce funkcjonuje, by³o sprawne, skuteczne,
i zmierza do sformu³owania poprawek, które ja
osobiœcie popieram, gdy¿ chodzi o to, ¿eby ta in-
stytucja rzecznika nie by³a tylko zamkniêta w ta-
kim w¹skim pojêciu, ¿eby mog³a mocniej wp³ywaæ
na stan ochrony dziecka. Ale ja uwa¿am, ¿e
ochronê tych wszystkich praw móg³by realizo-
waæ, a nawet powinien, rzecznik praw obywatel-
skich. Ja siê bojê tej sytuacji, z któr¹ mamy do
czynienia – pañstwo senatorowie w biurach te¿ to
odczuwaj¹ – ¿e obywatele pisz¹ do wszystkich in-
stytucji i pó³ biedy, gdy dostaj¹ jednoznaczn¹, ta-
k¹ sam¹ odpowiedŸ, ale Ÿle, gdy z ka¿dej instytucji
wyp³ywa inna odpowiedŸ albo czasem brak tej od-
powiedzi. Wtedy to u obywatela rodzi przekona-
nie, ¿e ¿yje w pañstwie absurdu, w pañstwie wy-
myœlonych instytucji, które s¹ instytucjami sa-
mymi dla siebie.

I to by³oby g³ówne przes³anie skierowane
przede wszystkim do pañstwa senatorów…

(Senator Henryk WoŸniak: Co mamy zrobiæ?)
…¿eby w³aœnie ograniczaæ nadmiar instytucji.
(Senator Henryk WoŸniak: Wniosek.)
Wniosek jest taki, ¿eby to koncentrowaæ w tym

przypadku, bo to jest taki temat – pan marsza³ek
mnie zgani – w urzêdzie rzecznika praw obywatel-
skich. Nic nie stoi temu na przeszkodzie. Zreszt¹
w ustawie jest napisane, ¿e zastêpca mo¿e siê za-
jmowaæ sprawami ¿o³nierzy. Dlaczego by zastêp-
ca nie móg³ siê zajmowaæ sprawami praw dziec-
ka? Ja nie jestem od tego, ¿eby tworzyæ te instytu-
cje. Nie przygotowa³em siê nawet do tego tematu.

Proszê pañstwa, ja rozumiem zarówno troskê
pana senatora Augustyna, który wnosi te po-
prawki, jak i ambicje naszego nowego rzecznika.
S¹dzê, ¿e nie bêdzie mówi³ tak jak poprzedni, ¿e
nie mia³ instrumentów do dzia³ania. Tego mu nie
¿yczê. Ale wiem, ¿e ten aparat, który tworzymy
w ustawie… Na przyk³ad zapis ustawy, który mi
siê nie podoba, to ten, ¿e rzecznik ma mieæ prawo
dzia³ania na miejscu. Ja rozumiem, ¿e jest to pe-
wien skrót, ale jest to bardzo Ÿle napisane, bo
rzecznik praw obywatelskich dzia³a przy pomocy
organów pañstwa, a tu zapis mówi, ¿e rzecznik
ma prawo, oczywiœcie wraz ze swoim urzêdem,
wejœæ, naruszyæ mir domowy, bo s¹siad us³ysza³,
¿e dziecko p³acze. Nie wie dlaczego, ale s³yszy, ¿e
dziecko p³acze, kieruje siê trosk¹, zwraca do
rzecznika praw dziecka, bo to taka popularna
i przystêpna postaæ, urz¹d przybywa do domu
i narusza mir domowy, jak ju¿ niektórzy mówi¹,
pogarsza atmosferê w tym domu, bo to czêstokroæ
okazuje siê przypadkiem, choæ rzeczywiœcie by-
wa, ¿e jest to jednak pobicie. Instytucja rzecznika
praw dziecka przekszta³ca siê z instytucji opinio-

dawczej, powiedzia³bym, sugeruj¹cej w instytucjê
w³adcz¹, nadzorcz¹. Ja nie wiem, czy te zapisy s¹
zgodne z konstytucj¹, czy ona pozwala rzeczniko-
wi praw dziecka tak dalece ingerowaæ w mir do-
mowy, naruszaæ prawa domu, pozwala na jak
gdyby podjêcie dzia³añ œledczych. Niech siê pra-
wnicy wypowiedz¹ w tej sprawie, ale dla mnie ten
zapis jest bardzo w¹tpliwy.

Jeszcze bardziej w¹tpliwe jest to… Na rzeczni-
ka nak³ada siê, wpisuje mu siê nowe obowi¹zki,
a ja siê pytam, czy starczy mu œrodków technicz-
nych na ich realizacjê.

I jeszcze trzecie pada pytanie: czy inne instytu-
cje, o których tu wspomnia³em, nie uznaj¹, ¿e
skoro jest rzecznik praw dziecka, to ju¿ nie jest to
ich sprawa, zw³aszcza ¿e on dosta³ teraz podwy¿-
kê, samochód czy now¹ sekretarkê?

Ja siê bardzo bojê, ¿e w tych modernizacjach,
w tym porz¹dkowaniu zgubimy najwa¿niejsze,
czyli dobro i ochronê dziecka. Dziêkujê bardzo.
(Oklaski)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze. Wyczucie cza-

su by³o bardzo dobre: dok³adnie dziesiêæ minut.
Teraz pan senator Piotr Kaleta…
(G³os z sali: Mo¿e jakieœ profity?) (Weso³oœæ na

sali)
Nie, nie, to pochwa³a z ust marsza³ka by³a tym

profitem, o którym pan senator powiedzia³.
(Senator Piotr Kaleta: Mogê, Panie Marsza³ku?)
Tak jest, proszê bardzo.

Senator Piotr Kaleta:
Bardzo dziêkujê.
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Ja chcia³bym króciutko zabraæ g³os w dwóch

sprawach, poniewa¿ nie mogê do koñca siê zgo-
dziæ, Panie Senatorze, z tym, co tu zosta³o przez
pana powiedziane.

Otó¿ dopatrujê siê tutaj pewnego zaprzecze-
nia. A mianowicie, skoro pan senator by³ ³askaw
powiedzieæ, ¿e musimy myœleæ o tym, aby dziec-
ko jak najd³u¿ej pozosta³o w domowych piele-
szach, jak najd³u¿ej mog³o cieszyæ siê tym, ¿e jest
przy matce, przy rodzicach, a jednoczeœnie sy-
tuacja przedstawia siê w ten sposób, ¿e ju¿ mó-
wimy o projektach ministerstwa dotycz¹cych te-
go, aby dzieci prêdzej rozpoczyna³y edukacjê, to
jest to zaprzeczenie. I ja myœlê, ¿e tutaj w pewien
sposób, mo¿e niezamierzony, dochodzimy do
dyskusji czy rozpoczynamy dyskusjê o reformie
systemu oœwiatowego. Uwa¿am, ¿e to jest rozpo-
czêcie pewnego tematu, który nas dopiero czeka,
ale jest bardzo istotne, ¿eby mówiæ o tym w tym
akurat momencie, kiedy rzecznik praw dziecka
jest dzisiaj z nami na sali i mo¿e poznaæ stano-
wiska poszczególnych senatorów.
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I druga sprawa, Szanowni Pañstwo, któr¹ pan
senator te¿ by³ ³askaw poruszyæ, a mianowicie
sprawa nauczycieli, generalnie szko³y. Otó¿ my
mo¿emy patrzeæ na szko³ê w ró¿ny sposób, w ró¿-
nym zakresie, ale prawda jest taka, ¿e szko³a nau-
czycielem stoi. I je¿eli w szkole bêdzie dobry nau-
czyciel, je¿eli bêdzie odpowiedni nauczyciel, nau-
czyciel z misj¹, który bêdzie czu³ , co chce robiæ,
bêdzie czu³, ¿e chce poœwiêciæ siê dla dobra dziec-
ka, to oczywiœcie wszystkie inne dodatki s¹ wa¿-
ne, s¹ potrzebne, ale to jest najwa¿niejsze, naj-
bardziej istotne. A je¿eli my w tej chwili znowu
ograniczamy pewne przywileje nauczycieli, to po-
kazujemy, ¿e edukacja nauczycieli, która do tej
pory siê odbywa³a, jest zagro¿ona, staje siê niepo-
trzebna, gdy¿ nauczyciele, którzy kszta³cili siê,
w tej chwili stoj¹ przed dramatem utraty pracy.
W zwi¹zku z tym znowu jak gdyby sami sobie za-
przeczamy.

Szanowni Pañstwo, w zwi¹zku z tym powstaje
pewne pytanie retoryczne, którym chcia³bym za-
koñczyæ moja wypowiedŸ: jak my chcemy wyko-
nywaæ tê misjê edukacji, kszta³ciæ m³odego cz³o-
wieka, skoro pozbawiamy go autorytetu nauczy-
ciela, skoro pozbawiamy go dobrego nauczyciela?
Bo te wszystkie dzia³ania, które chcemy w tej
chwili podejmowaæ, s¹ krokiem w³aœnie w tym
kierunku. Zastanówmy siê nad tym, Szanowni
Pañstwo. Dziêkujê bardzo. (Oklaski)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Zamykam dyskusjê.
Chcia³bym zapytaæ pana rzecznika, czy chce

pan zabraæ g³os, ustosunkowaæ siê do dyskusji?
(G³os z sali: Nie.)
Rozumiem, ¿e pan rzecznik dziêkuje, nie chce

zabieraæ g³osu. W takim razie my te¿ bardzo dziê-
kujemy za przedstawienie Senatowi informacji.
(Oklaski)

Zatem stwierdzam, Panie i Panowie, ¿e Senat
zapozna³ siê z informacj¹ Rzecznika Praw Dziecka
o dzia³alnoœci za rok 2007 oraz uwagami o stanie
przestrzegania praw dziecka.

Panie Rzeczniku, ja jeszcze chcê tylko dodaæ od
siebie, ¿e wydaje mi siê, ¿e ten egzamin, tak jak
ju¿ powiedziano poprzednio, zda³ pan bardzo dob-
rze. ¯yczymy powodzenia w tej pracy.

Koñczymy ten punkt.
Wysoki Senacie, przystêpujemy do ³¹cznego

rozpatrzenia punktów dziewiêtnastego oraz
dwudziestego porz¹dku obrad: stanowisko Se-
natu w sprawie ustawy o ratyfikacji Protoko³u do
Traktatu Pó³nocnoatlantyckiego o akcesji Repub-
liki Albanii, sporz¹dzonego w Brukseli dnia 9 lip-
ca 2008 r.; stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o ratyfikacji Protoko³u do Traktatu Pó³nocnoat-

lantyckiego o akcesji Republiki Chorwacji, spo-
rz¹dzonego w Brukseli dnia 9 lipca 2008 r.

Teksty ustaw s¹ w drukach nr 267 i 268,
a sprawozdania – w drukach nr 267A i 268A.

A gdzie jest pan senator Sidorowicz?
(Senator Stanis³aw Bisztyga: Chorwacja jest,

Panie Marsza³ku.)
(Weso³oœæ na sali)
(Senator Stanis³aw Bisztyga: Jeœli mo¿na…)
Rozumiem, ¿e pan senator Bisztyga reprezen-

tuje komisje w sprawie Chorwacji, wiêc proszê
bardzo.

(Senator Stanis³aw Bisztyga: Albania bêdzie za
chwilê.)

W takim razie elastycznie zmieniamy po-
rz¹dek.

Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Stanis³aw Bisztyga:
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Trwaj¹ce obecnie posiedzenie Senatu obfituje

w dyskusje dotycz¹ce akcesji pañstw Europy Po-
³udniowo-Wschodniej do struktur europejskich
i atlantyckich. Mamy do czynienia z dyskusj¹
nad uk³adem stowarzyszeniowym Czarnogóry
z Uni¹ Europejsk¹, a tak¿e z omawianymi w tej
chwili protoko³ami do Traktatu Pó³nocnoatlan-
tyckiego, które otwieraj¹ drogê do NATO Albanii
i Chorwacji.

Jak wiemy, zgoda parlamentu na ratyfikacjê
protoko³ów o akcesji do Traktatu Pó³nocnoatlan-
tyckiego spowoduje ich podpisanie przez prezy-
denta Rzeczypospolitej, a gdy ratyfikuj¹ je wszys-
tkie pañstwa cz³onkowskie, sekretarz generalny
Organizacji Traktatu Pó³nocnoatlantyckiego
przeka¿e rz¹dom Albanii i Chorwacji zaproszenie
do NATO, co bêdzie zwieñczeniem aspiracji oby-
dwu pañstw.

Geograficzne miejsce, w którym le¿¹ Albania
i Chorwacja, od wieków okreœlane jest mianem
kot³a ba³kañskiego. I trzeba przyznaæ, ¿e jest tak
nie bez powodu. Liczne wojny i konflikty targa³y
pañstwami i narodami Ba³kanów przez ca³e stule-
cia. Tak¿e i dziœ nie jest to bezpieczny region. Je-
dnak¿e nale¿y wskazaæ, ¿e obecnie mamy do czy-
nienia ze znacznie powa¿niejszymi zatargami mi-
litarnymi. Najwiêkszym zagro¿eniem jest obecnie
miêdzynarodowy terroryzm, a tak¿e niebezpie-
czeñstwo posiadania coraz bardziej nowoczes-
nych broni masowego ra¿enia przez ludzi fanaty-
cznych, zaœlepionych i nieodpowiedzialnych.

W takiej sytuacji pañstwa demokratyczne stoj¹
przed koniecznoœci¹ rozbudowywania wspólnego
bloku zapobiegaj¹cego tym zagro¿eniom. Zauwa-
¿amy tutaj analogiê do sytuacji, z jak¹ mieliœmy
do czynienia w 1949 r., kiedy NATO by³o dopiero
powo³ywane do ¿ycia. Wówczas zagro¿eniem nie
by³ co prawda terroryzm, ale komunistyczny tota-
litaryzm, jednak zasada dzia³ania jest podobna,
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wiêc zasada reakcji powinna byæ taka sama. Dla-
tego im silniejszy jest blok pañstw Sojuszu
Pó³nocnoatlantyckiego, tym lepiej dla wszystkich
jego cz³onków.

Polska zawsze by³a i pozostaje orêdownikiem
europejskich i atlantyckich aspiracji pañstw, któ-
re wspinaj¹ siê na œcie¿kê swego rozwoju. Jesteœ-
my orêdownikami tego typu dzia³añ, bowiem sa-
mi mamy w pamiêci nasze d¹¿enia oraz pomoc,
jakiej wtedy udzieli³y nam inne, lepiej sytuowane
od nas kraje. Dlatego nie zapominamy o Chorwa-
tach i Albañczykach i bêdziemy zaszczyceni
i dumni, mog¹c wraz z nimi wspó³pracowaæ w So-
juszu Pó³nocnoatlantyckim.

Rada Ministrów uzna³a przedmiotowy projekt
ustawy za pilny w zwi¹zku z koniecznoœci¹ zakoñ-
czenia procedury ratyfikacyjnej do listopada bie-
¿¹cego roku, tak aby w szeœædziesi¹tym, jubileu-
szowym szczycie NATO, planowanym w dniach
3–4 kwietnia 2009 r., mog³y ju¿ uczestniczyæ dwa
nowe pañstwa cz³onkowskie, a wiêc Albania
i Chorwacja.

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! W imieniu Ko-
misji Obrony Narodowej gor¹co rekomendujê Wy-
sokiej Izbie przyjêcie ustawy o ratyfikacji Protoko-
³u do Traktatu Pó³nocnoatlantyckiego o akcesji
Republiki Chorwacji, sporz¹dzonego w Brukseli
dnia 9 lipca 2008 r. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Pan senator by³ sprawozdawc¹ obu komisji, to

znaczy Komisji Spraw Zagranicznych i Komisji
Obrony Narodowej, w sprawie Chorwacji… prze-
praszam, w sprawie Albanii, a teraz bêdzie wy-
st¹pienie w sprawie Chorwacji pana senatora Si-
dorowicza, te¿ sprawozdawcy obu komisji.

Zapraszam.

Senator W³adys³aw Sidorowicz:
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
W imieniu Komisji Spraw Zagranicznych oraz

Komisji Obrony Narodowej chcia³bym rekomen-
dowaæ przyjêcie uchwa³y w sprawie ustawy o ra-
tyfikacji Protoko³u do Traktatu Pó³nocnoatlan-
tyckiego o akcesji Republiki Albanii, sporz¹dzo-
nego w Brukseli dnia 9 lipca 2008 r.

Mój przedmówca omówi³ okolicznoœci formal-
ne, które sk³aniaj¹ nas do przyjmowania treœci tej
ustawy w trybie pilnym. Ja tylko, poniewa¿ rzecz
dotyczy Albanii, chcia³bym wyraziæ ogromn¹ ra-
doœæ, ¿e pañstwo, które by³o przez kilkadziesi¹t
lat symbolem jednej z najbardziej dogmatycznych
i brutalnych wersji komunizmu, pañstwo, które
przechowywa³o naszego stalinistê Mijala, pañ-
stwo, które na swoim terytorium wybudowa³o

szeœæset bunkrów w czasie, gdy nast¹pi³ kryzys
w stosunkach pomiêdzy Zwi¹zkiem Sowieckim
a Albani¹ w zwi¹zku z chruszczowowsk¹ zmian¹
kursu – ¿e to pañstwo stanie siê cz³onkiem wspól-
noty, której celem jest poszerzanie krêgu wp³y-
wów pañstw respektuj¹cych zasady prawa miê-
dzynarodowego, zasady demokratyczne i wresz-
cie maj¹cych wspólne cele obronne.

W tym w³aœnie duchu mogê w imieniu obu po-
³¹czonych komisji wyraziæ zadowolenie, ¿e NATO
dosyæ szybko powiêkszy siê o pañstwo z regionu
ba³kañskiego, z regionu zawsze bardzo trudnego
dla bezpieczeñstwa Europy i ¿e wobec tego
wp³yw tych zasad, jakimi kieruje siê Pakt Pó³noc-
noatlantycki, obejmie rejon zawsze trudny dla
Europy.

Tak wiêc w imieniu po³¹czonych komisji, które
zajmowa³y siê spraw¹ 14 paŸdziernika, wnoszê, by
Wysoki Senat raczy³ uchwaliæ za³¹czone projekty
uchwa³ o upowa¿nieniu pana prezydenta do ratyfi-
kacji protoko³ów do traktatu. Dziêkujê bardzo.

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

pytanie jednemu albo drugiemu sprawozdawcy?
Nie widzê chêtnych.

Dziêkujê panom.
By³ to pilny rz¹dowy projekt ustawy. Rz¹d re-

prezentuje pan minister Przemys³aw Grudziñski,
podsekretarz stanu.

Panie Ministrze, czy chcia³by pan zabraæ g³os?
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zagrani-

cznych Przemys³aw Grudziñski: Nie, dziêkujê
bardzo. Pan senator sprawozdawca wyczerpuj¹co
to przedstawi³.)

Rozumiem.
Czy ktoœ chcia³by zadaæ pytanie panu mini-

strowi? Rozumiem, ¿e takich pytañ nie ma.
Chcia³em otworzyæ ³¹czn¹ dyskusjê, ale ponie-

wa¿ nie ma chêtnych do dyskusji, dyskusjê zamy-
kam.

Dziêkujê pañstwu przedstawicielom Minister-
stwa Spraw Zagranicznych za obecnoœæ.

Informujê, ¿e g³osowanie w sprawie rozpatry-
wanych ustaw zostanie przeprowadzone pod ko-
niec posiedzenia Senatu dzisiaj wieczorem.

Dziêkujê pañstwu bardzo.
(G³os z sali: Dzisiaj wieczorem?)
Przepraszam, wyrazi³em swoj¹ nadziejê, mam

nadziejê, ¿e nie niewczesn¹.
(G³os z sali: Myœleliœmy, ¿e to decyzja, Panie

Marsza³ku.)
(Senator Stanis³aw Bisztyga: Podpisujemy siê

pod tym obiema rêkami.)
Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu

dwudziestego pierwszego porz¹dku obrad: dru-
gie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy –
Kodeks postêpowania cywilnego.
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Jest to projekt ustawy wykonuj¹cy orzeczenie
Trybuna³u Konstytucyjnego. Jest on zawarty
w druku nr 200, a sprawozdanie komisji jest
w druku nr 200S.

Widzê, ¿e pan senator Bohdan Paszkowski jest
gotowy, ¿eby przedstawiæ sprawozdanie Komisji
Ustawodawczej oraz Komisji Praw Cz³owieka
i Praworz¹dnoœci.

Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Bohdan Paszkowski:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Jak by³o tu powiedziane, przedmiotowy projekt

zmiany ustawy – Kodeks postêpowania cywilnego
jest wykonaniem wyroku Trybuna³u Konstytu-
cyjnego z dnia 20 grudnia 2007 r. Rzecz dotyczy
dokonania zmian w art. 1302 §4 oraz w art. 4798a

oraz przeredagowania brzmienia art. 47912 §3.
Czego to dotyczy? Najkrócej mówi¹c, w postê-

powaniu cywilnym jest tak, ¿e strony maj¹ ró¿ne
prawa i s¹ inaczej traktowane przez s¹d w przy-
padku, kiedy posiadaj¹ reprezentacjê profesjo-
naln¹ w postaci radcy prawnego lub adwokata,
lub innego pe³nomocnika, a inaczej, bardziej, po-
wiedzia³bym, ulgowo, w przypadku, kiedy takich
pe³nomocników nie posiadaj¹. Wi¹¿e siê to
z przyjêciem zasady, ¿e je¿eli strona jest repre-
zentowana przez profesjonalistê w zakresie pra-
wa, to s¹ wy¿sze wymagania, je¿eli chodzi o prze-
strzeganie przepisów procedury cywilnej.

Zdarzy³o siê tak, ¿e w art. 1302 §4 w sprawach
dotycz¹cych tak zwanego op³acania pism proce-
sowych nast¹pi³o zrównanie przedsiêbiorcy, nie-
zale¿nie od tego, czy reprezentuje go pe³nomoc-
nik, czy te¿ wystêpuje sam we w³asnym imieniu
w postêpowaniu cywilnym, ze stron¹, która jest
reprezentowana przez radcê prawnego, adwokata
czy te¿ rzecznika patentowego. By³o to przedmio-
tem rozpoznania przez Trybuna³ Konstytucyjny
w kontekœcie przepisów konstytucji, które mó-
wi¹, tak jak art. 32, ¿e wszyscy wobec prawa s¹ ró-
wni, wszyscy maj¹ prawo do równego traktowania
przez w³adze publiczne, czy te¿, tak jak art. 45, ¿e
ka¿dy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego roz-
poznania sprawy bez nieuzasadnionej zw³oki
przez w³aœciwy, niezale¿ny, bezstronny i nieza-
wis³y s¹d, czy te¿, ¿e ka¿dy ma prawo do zaskar¿e-
nia orzeczeñ i decyzji wydanych w pierwszej in-
stancji. Sprawa ta by³a równie¿ rozpatrywana
w zwi¹zku z brzmieniem art. 494 kodeksu postê-
powania administracyjnego, który mówi o postê-
powaniu nakazowym.

Trybuna³ oceni³, ¿e zrównywanie profesjonali-
sty, ale w zakresie spraw gospodarczych, ze stro-
n¹ reprezentowan¹ przez adwokata w kontekœcie
wymienionych przeze mnie wczeœniej artyku³ów

konstytucyjnych nie ma uzasadnienia. W zwi¹z-
ku z tym orzek³ niezgodnoœæ art. 1302 §4 z konsty-
tucj¹.

St¹d te¿ w proponowanej zmianie zainicjowa-
nej przez Komisjê Ustawodawcz¹, zaaprobowanej
na wspólnym posiedzeniu tej¿e komisji oraz Ko-
misji Praw Cz³owieka i Praworz¹dnoœci, uchyla
siê §4 z kodeksu postêpowania cywilnego, ponie-
wa¿ ten przepis znajduje siê w czêœci ogólnej ko-
deksu cywilnego, w czêœci dotycz¹cej pism proce-
sowych, a swoje rozwiniêcie ma w art. 4798a, to
jest w czêœci kodeksu cywilnego, który okreœla
sprawy gospodarcze. W zwi¹zku z tym po to, aby
zachowaæ jednolitoœæ systematyki kodeksu cywil-
nego, spójnoœæ zapisów w kodeksie postêpowania
cywilnego, jest propozycja, ¿eby ten artyku³, jak
mówiê, uchyliæ. Ponadto, poniewa¿ w art. 47912

§3 znajdowa³o siê równie¿ odes³anie do uchylane-
go w tej propozycji art. 4798a, tutaj zmieniamy re-
dakcjê tego przepisu poprzez odes³anie do
art. 130 kodeksu postêpowania cywilnego.

W ten sposób, po pierwsze, zostanie zrealizowa-
na zasada okreœlona w wyroku Trybuna³u Konsty-
tucyjnego w samej sentencji, ale, po drugie, ponie-
wa¿ Trybuna³ zakwestionowa³ w swoim uzasa-
dnieniu zasady okreœlone w §4 art. 1302, my idzie-
my nawet dalej, wyprzedzaj¹c to, co Trybuna³ Kon-
stytucyjny orzek³ nastêpnie w innej sprawie, tym
razem dotycz¹cej praw przedsiêbiorcy nierepre-
zentowanego przez profesjonalnego pe³nomocni-
ka, tyle ¿e w sprawie dotycz¹cej nie postêpowania
nakazowego, tylko wnoszenia innych œrodków od-
wo³awczych. My proponujemy, aby po skreœleniu
§4 znalaz³o siê tu ogólne odes³anie do art. 130.
W ten sposób na gruncie kodeksu postêpowania
cywilnego zniknie, jak uzna³ Trybuna³ Konstytu-
cyjny, niezasadna, niekonstytucyjna regulacja
zrównuj¹ca prawa przedsiêbiorcy ze stron¹ repre-
zentowan¹ przez pe³nomocnika w przypadku sk³a-
dania, op³acania pism procesowych.

W imieniu obu wymienionych przeze mnie ju¿
wczeœniej komisji, których jestem sprawozdawc¹,
proszê o przyjêcie przedmiotowego projektu zmia-
ny ustawy – Kodeks postêpowania cywilnego.
Dziêkujê za uwagê.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dziêkujê, Panie Senatorze, dziêkujê bardzo.

Proszê tu z nami zostaæ, bo byæ mo¿e koledzy b¹dŸ
kole¿anki senatorowie bêd¹ mieli pytania do pana
senatora sprawozdawcy.

Nie ma pytañ, zatem dziêkujê panu.
Witam serdecznie pana ministra Zbigniewa

Wronê. Czy przedstawiciel rz¹du chce zabraæ g³os
w sprawie przedstawionego projektu ustawy?
Tak? To zapraszam.
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Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwoœci
Zbigniew Wrona:

Pani Marsza³ek! Wysoki Senacie!
Po tym wyczerpuj¹cym sprawozdaniu pana se-

natora pozostaje mi tylko krótko powiedzieæ, ¿e
rz¹d jest wdziêczny za tê inicjatywê, zreszt¹ sam
równie¿ j¹ przejawi³, poniewa¿ praktycznie iden-
tyczne zmiany znalaz³y siê w rz¹dowym projekcie
ustawy o zmianie kodeksu postêpowania cywil-
nego, który jest ju¿ po pierwszym czytaniu w Se-
jmie. Rzeczywiœcie ten projekt realizuje kilka wy-
roków Trybuna³u Konstytucyjnego, bo jest to wy-
konanie wyroku z 20 grudnia 2007 r. i 26 czerwca
2008 r. Tak ¿e rzeczywiœcie ta inicjatywa jest jak
najbardziej po¿¹dana i ona nawet w jednym pun-
kcie jest lepsza ni¿ rz¹dowa – to muszê przyznaæ,
przeoczyliœmy koniecznoœæ zmiany art. 47912, co
jest konsekwencj¹ uchylenia art. 4798a. Tak wiêc,
Wysoki Senacie, rz¹d w pe³ni popiera ten projekt.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dziêkujê, Panie Ministrze.
Widzê, ¿e do pana ministra tak¿e nie ma pytañ.
Dziêkujê bardzo.
Otwieram dyskusjê.
Nie ma osób chêtnych do zabrania g³osu.
Zamykam dyskusjê.
Informujê, ¿e g³osowanie nad projektem usta-

wy przeprowadzimy razem z g³osowaniami nad
pozosta³ymi punktami porz¹dku obrad.

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
dwudziestego drugiego porz¹dku obrad: drugie
czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Ko-
deks postêpowania cywilnego.

Przypominam pañstwu senatorom, ¿e jest to
projekt ustawy wykonuj¹cy orzeczenie Trybuna-
³u Konstytucyjnego i zawarty jest w druku nr 201,
a sprawozdanie komisji – w druku nr 201S.

Proszê uprzejmie sprawozdawcê Komisji Usta-
wodawczej oraz Komisji Praw Cz³owieka i Prawo-
rz¹dnoœci, pana senatora Leona Kieresa, o przed-
stawienie wspólnego sprawozdania komisji o pro-
jekcie ustawy.

Senator Leon Kieres:
Pani Marsza³ek! Panie Ministrze! Panie i Pano-

wie Senatorowie!
Przedstawiany pañstwu projekt ustawy

zwi¹zany jest z wyrokiem Trybuna³u Konstytucyj-
nego z dnia 27 marca 2007 r. W sentencji tego
orzeczenia, opublikowanej 6 kwietnia 2007 r.
w „Dzienniku Ustaw” nr 61, pozycja 418, Trybu-
na³ Konstytucyjny uchyli³ ³¹cznie z ca³ym rozdzia-
³em art. 39318 §2 k.p.c. W miêdzyczasie Sejm zno-
welizowa³ k.p.c., wprowadzaj¹c do procedury cy-

wilnej art. 3941, który, jak stwierdzi³ Trybuna³
Konstytucyjny, w gruncie rzeczy ma identyczn¹
treœæ, jak uznany w³aœnie w przywo³anym wyroku
Trybuna³u Konstytucyjnego za niezgodny z kon-
stytucj¹ art. 39318. Ten w³aœnie art. 39318 zosta³
uchylony i zast¹piony przez art. 3941.

Chodzi tu o mo¿liwoœæ zaskar¿ania orzeczeñ
s¹dowych w sprawach kosztów postêpowania.
W œwietle wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego…
Ten ju¿ uchylony, jak wiemy dzisiaj, art. 39318

brzmia³ nastêpuj¹co: „W sprawach, w których
przys³uguje kasacja, za¿alenie przys³uguje tak¿e
na postanowienie s¹du drugiej instancji koñ-
cz¹ce postêpowanie w sprawie, z wyj¹tkiem po-
stanowieñ, o których mowa w art. 392, a tak¿e po-
stanowieñ wydanych w wyniku rozpoznania za¿a-
lenia na postanowienie s¹du pierwszej instancji”.
Wyjaœniaj¹c to jêzykiem nieprawniczym, mo¿na
powiedzieæ, ¿e sprawa, która by³a przedmiotem
analizy Trybuna³u Konstytucyjnego i inspirowa³a
trybuna³ do uchylenia wspomnianego przeze
mnie wyroku oraz wyra¿enia pogl¹du, i¿ nowy ar-
tyku³, zastêpuj¹cy uchylony art. 39318 k.p.c., te¿
jest niezgodny z konstytucj¹, dotyczy³a sytuacji,
w której s¹d apelacyjny orzeka³ o kosztach proce-
su po raz pierwszy, rozstrzygn¹³ prawomocnie
i ostatecznie postêpowanie, co zamyka³o stronie
mo¿liwoœæ ustosunkowania siê do kosztów orze-
czonych w wyroku, strona nie zgadza³a siê bo-
wiem z tymi kosztami. Cytowany przeze mnie
art. 39318 i obecny 3941 §1, niestety, nie umo¿li-
wia weryfikacji, a mówi¹c poprawnie, uniemo¿li-
wia weryfikacjê stanowiska s¹du co do kosztów
postêpowania przed s¹dem drugiej instancji.
A wiêc wyrok zapad³, jest ostateczny i prawomoc-
ny, i strona nie mo¿e domagaæ siê weryfikacji sta-
nowiska s¹du, który po raz pierwszy orzeka³ o ko-
sztach postêpowania.

Nie chcê tutaj pañstwu zabieraæ czasu, przedsta-
wiaæ analizy sposobów, mo¿liwoœci orzekania o ko-
sztach w postêpowaniu przed s¹dem powszechnym
wsprawachcywilnych,kto,w jakichsprawach,kie-
dy orzeka. Rzecz dotyczy, jak powiadam, generalnie
sytuacji, w której obecnie obowi¹zuj¹ce prawo nie
daje mo¿liwoœci kontroli instancyjnej ze strony
s¹du wy¿szej instancji, mo¿liwoœci rozwa¿enia, czy
s¹d, orzekaj¹c o kosztach, dzia³a³ prawid³owo.

Komisja wykonuj¹c obowi¹zek ustawowy, kon-
stytucyjny, na wniosek pana marsza³ka zajê³a siê
tym problemem, przygotowuj¹c projekt w³asnego
rozstrzygniêcia. Chcielibyœmy przedstawiæ pro-
jekt nowego brzmienia art. 3941 §1 Wysokiej Iz-
bie, które pozwolê sobie przytoczyæ. Mianowicie
chcielibyœmy, by pkt 2 §1 brzmia³ w sposób nastê-
puj¹cy: „Za¿alenie do S¹du Najwy¿szego przys³u-
guje na postanowienie s¹du drugiej instancji,
którego przedmiotem s¹ koszty procesu zas¹dzo-
ne po raz pierwszy przez ten s¹d”.

Otrzymaliœmy szereg opinii, poniewa¿ zwróciliœ-
mysiê zproœb¹o zajêcie stanowiskawobec tejw³aœ-
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nie propozycji, i generalnie te opinie mia³y charak-
ter popieraj¹cy, aczkolwiek ze strony Ministerstwa
Sprawiedliwoœci, którego pogl¹d prezentowa³ obec-
ny tu pan minister Zbigniew Wrona, wp³ynê³y uwa-
gi i zastrze¿enia do tej koncepcji, bardzo kompeten-
tne, które by³y przedmiotem dyskusji na posiedze-
niu komisji.

Zastrze¿enie ministerstwa, ministra sprawied-
liwoœci, budzi³o zw³aszcza u¿ycie funktora „za-
s¹dzone” w projektowanym przez nas rozwi¹za-
niu. Wed³ug pana ministra, i s³usznie, zaraz po-
wiem dlaczego, pojêcie „zas¹dzone” odnosi siê wy-
³¹cznie do jednej kategorii orzeczeñ, a mianowicie
do takiego orzeczenia, w którym s¹d drugiej in-
stancji zas¹dzi³ okreœlone koszty procesu na rzecz
strony. W postêpowaniu cywilnym mog¹ wystê-
powaæ jeszcze inne sytuacje, na przyk³ad mo¿e
byæ taka sytuacja, ¿e s¹d orzekaj¹c po raz pier-
wszy, nie uwzglêdni³ wniosku o zas¹dzenie kosz-
tów procesu. Wtedy nie mamy kosztów zas¹dzo-
nych, bo w³aœnie nie zosta³y zas¹dzone.

Po wtóre, pan minister zg³osi³ równie¿ uwagê,
w formie pytania, czy chodzi tutaj jedynie o ko-
szty postêpowania odwo³awczego, które – cytujê
– niew¹tpliwie zas¹dzone s¹ w postêpowaniu
odwo³awczym po raz pierwszy, czy te¿ o wszyst-
kie koszty. To zas¹dzenie mo¿e mieæ charakter,
znowu mówi¹c jêzykiem kolokwialnym, z³o¿o-
ny. Mog¹ byæ tutaj koszty zas¹dzone po raz pier-
wszy czy te¿ inne koszty, wszystkie koszty, jak
pisze pan minister, o których orzeka s¹d drugiej
instancji, a wiêc tak¿e koszty uzupe³nione
o sk³adniki, które zosta³y pominiête przez s¹d
pierwszej instancji, a zatem w tej czêœci s¹ one
zas¹dzone w³aœnie po raz pierwszy. S¹d odwo-
³awczy niekiedy dodatkowo orzeka o kosztach
s¹dowych, koryguj¹c, jak pisze pan minister,
zaskar¿one postanowienie.

Dlatego te¿, po dyskusji na posiedzeniu komisji
i po uwzglêdnieniu uwag pana ministra, zapropo-
nowaliœmy korektê naszego stanowiska. Ona siê
znajduje w przed³o¿onym Wysokiej Izbie druku
nr 201S. Proponujemy Wysokiej Izbie, by Wysoka
Izba zaakceptowa³a nasz projekt ustawy.

W tym wiêc sensie art. 1 projektowanej ustawy,
odnosz¹cy siê do nowego art. 3941 §1, otrzyma³by
brzmienie: „Za¿alenie do S¹du Najwy¿szego przy-
s³uguje na postanowienie s¹du drugiej instancji:
1) odrzucaj¹ce skargê kasacyjn¹ oraz skargê
o stwierdzeniu niezgodnoœci z prawem prawo-
mocnego orzeczenia – co w gruncie rzeczy nie bu-
dzi³o w¹tpliwoœci, oraz, co najistotniejsze – 2) co
do kosztów procesu, które nie by³y przedmiotem
rozstrzygniêcia s¹du pierwszej instancji”.

To by w naszym przekonaniu uwzglêdnia³o sta-
nowisko Trybuna³u Konstytucyjnego i poprawia-
³o obowi¹zuj¹ce prawo – mam na myœli art. 3941

§1 k.p.c. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Czy pañstwo senatorowie chc¹ zadaæ pytanie

panu senatorowi sprawozdawcy? Nie widzê zg³o-
szeñ.

Zatem dziêkujê bardzo.
Czy pan minister, przedstawiciel rz¹du chce

zabraæ g³os w sprawie przedstawionego projektu
ustawy?

Zapraszam serdecznie pana Zbigniewa Wronê.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwoœci
Zbigniew Wrona:

Pani Marsza³ek! Wysoki Senacie!
Pan senator, pan profesor Kieres bardzo wnik-

liwie przedstawi³ tok prac, uzasadnienie i prze-
bieg tych prac, jak równie¿ stanowisko rz¹du,
a konkretnie stanowisko ministra sprawiedliwo-
œci. Jestem wdziêczny za to, ¿e rzeczywiœcie wszy-
stkie nasze postulaty legislacyjne zosta³y uwzglê-
dnione, wskutek czego z punktu widzenia praw-
nego pozostaje mi tylko absolutnie przychyliæ siê
do tego projektu.

Z formalnego punktu widzenia mo¿na mieæ
w¹tpliwoœci tylko co do jednego – z obowi¹zku je-
dnak muszê dopowiedzieæ: Komisja Kodyfikacyj-
na Prawa Cywilnego, która dzia³a przy ministrze
sprawiedliwoœci, wyrazi³a pogl¹d, ¿e mo¿e ta no-
welizacja jest jeszcze przedwczesna. Poniewa¿
przed Trybuna³em Konstytucyjnym zawis³y dwie
sprawy, dotycz¹ce art. 3941, i do koñca nie wie-
my, jaki bêdzie tutaj pogl¹d. Mo¿e siê bowiem
okazaæ, ¿e zakres zmian bêdzie tu troszkê inaczej
wyznaczony, mo¿e nawet szerszy ni¿ w tym zakre-
sie, który przygotowa³ trybuna³. Ale nie ma co
dyskutowaæ z jasnym pogl¹dem Trybuna³u Kon-
stytucyjnego, który zosta³ ju¿ wyra¿ony. Nale¿y
po prostu wyroki Trybuna³u Konstytucyjnego re-
alizowaæ. W zwi¹zku z tym rz¹d jest za, przychyla
siê do tego projektu.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Bardzo dziêkujê za zwiêz³e podsumowanie.
Czy pañstwo senatorowie maj¹ pytania do pa-

na ministra? Nie widzê zg³oszeñ.
Otwieram dyskusjê.
Mo¿na prosiæ o listê?
Nikt z pañstwa senatorów nie zapisa³ siê do g³o-

su. W zwi¹zku z tym zamykam dyskusjê.
Informujê pañstwa senatorów, ¿e g³osowanie

nad projektem ustawy przeprowadzimy razem
z g³osowaniami nad pozosta³ymi punktami po-
rz¹dku obrad.
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Szanowne Panie, Szanowni Panowie Senatoro-
wie, ze wzglêdu na kolizjê terminow¹, je¿eli chodzi
o naszego kolegê senatora, pana ministra Jaros-
³awa Dudê, pozwol¹ pañstwo, ¿e zmienimy kolej-
noœæ i teraz podejmiemy punkt dwudziesty czwar-
ty, a po nim dwudziesty trzeci. Mam nadziejê, ¿e
pañstwo nie maj¹ nic przeciw temu?

W zwi¹zku…
(Senator Andrzej Misio³ek: Pani Marsza³ek…)
Tak, przepraszam?
(Senator Andrzej Misio³ek: Bardzo przepra-

szam, ale niestety nie ma pana senatora Augusty-
na, który jest sprawozdawc¹ i…)

Senator Augustyn ju¿ biegnie. Widzia³am.
(Senator Andrzej Misio³ek: Tak? Dziêkujê.)
Tak ¿e wszystko zrobi³am, ¿eby pan minister

zd¹¿y³ do Sejmu. Wszystko dla pana.
Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu

dwudziestego czwartego porz¹dku obrad: dru-
gie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy
o rehabilitacji zawodowej i spo³ecznej oraz zatru-
dnianiu osób niepe³nosprawnych oraz o zmianie
niektórych innych ustaw.

Przypominam, ¿e projekt ten zosta³ wniesiony
przez grupê senatorów i zawarty jest w druku
nr 219, a sprawozdanie komisji w druku nr 219S.

Teraz mo¿e damy chwilê odpocz¹æ panu sena-
torowi sprawozdawcy, Mieczys³awowi Augusty-
nowi, który do nas przybieg³. I za moment bardzo
poprosimy o przedstawienie wspólnego sprawo-
zdania Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Ro-
dziny i Polityki Spo³ecznej o projekcie ustawy.

Senator Mieczys³aw Augustyn:
Pani Marsza³ek! Panie Ministrze!
Przepraszam bardzo, ale to by³a niespodziewa-

na zmiana porz¹dku. Dobrze, ¿e jest mo¿liwoœæ
podgl¹du i powrotu.

Szanowni Pañstwo, projekt tej ustawy by³ tutaj
prezentowany, wiêc nie bêdê siê specjalnie na ten
temat rozwodzi³. Przypomnê tylko, ¿e celem tej
ustawy jest uregulowanie sposobu finansowania
zak³adów aktywnoœci zawodowej i warsztatów te-
rapii zajêciowej w Polsce. Poprzednio by³o tak, ¿e
samorz¹dy mia³y zapisan¹ fakultatywn¹ mo¿li-
woœæ finansowania w wysokoœci 5% rok temu,
10% w tym roku i w nastêpnym roku 15% kosztów
funkcjonowania tych zak³adów. Resztê pokrywa³
PFRON. Pniewa¿ w ustawie by³y jednak zapisy , ¿e
mog¹ one równie¿ byæ finansowane z innych Ÿró-
de³, czêœæ samorz¹dów interpretowa³a to w ten
sposób, ¿e mog¹ one p³aciæ mniej ni¿ wynosz¹ rze-
czone procenty. W zwi¹zku z tym projekt tej usta-
wy jest swego rodzaju wyjœciem naprzeciw zaró-
wno samorz¹dom, jak i podmiotom prowadz¹cym
warsztaty terapii zajêciowej i zak³ady aktywnoœci
zawodowej. Mianowicie jeœli chodzi o samorz¹dy,

na zachêtê, ¿eby one chcia³y interesowaæ siê war-
sztatami, ¿eby nie ba³y siê ich powo³ywaæ, ¿eby
chcia³y siê anga¿owaæ w tworzenie zak³adów ak-
tywnoœci zawodowej, postanowiono w tej ustawie,
dziêki zgodzie pana ministra Dudy, pe³nomocni-
ka rz¹du do spraw osób niepe³nosprawnych,
i PFRON, ¿e w przysz³ym roku nie bêdzie tego
zwiêkszenia finansowania do 15%. Jest to realny
zysk dla samorz¹dów.

Jednak z t¹ beczk¹ miodu wi¹¿e siê ³y¿ka dzieg-
ciu. Mianowicie tê ustawê skonstruowano tak,
¿eby jednoznacznie powiedzieæ, ¿e to dziesiêcio-
procentowe finansowanie ZAZ i WTZ jest tak na-
prawdê obligatoryjne. By³o to dosyæ trudne do
skonstruowania, bo jednoczeœnie nie chcieliœmy,
¿eby nie by³o mo¿liwoœci finansowania z innych
Ÿróde³. Ale w koñcu zapisaliœmy, ¿e te inne Ÿród³a
maj¹ byæ przeznaczone wy³¹cznie na cele statuto-
we zwi¹zane z dzia³alnoœci¹ ZAZ i warsztatów.

Przyjêcie tej ustawy ma jeszcze inny wa¿ny wa-
lor, mianowicie otworzy mo¿liwoœæ podniesienia
poziomu dofinansowania warsztatów terapii zajê-
ciowej i zak³adów aktywnoœci zawodowej tak zwa-
nym algorytmem. Dlatego zabiegam u pañstwa
o ¿yczliwoœæ dla tej ustawy. Informujê, ¿e wycho-
dzi ona naprzeciw postulatom œrodowisk osób
niepe³nosprawnych, ¿e jest uzgodniona z rz¹dem,
z PFRON. Zosta³a przyjêta z autopoprawkami,
z niewielkimi korektami na posiedzeniu komisji.
Stworzy ona mo¿liwoœæ lepszego finansowania
wspomnianych placówek w przysz³oœci.

Proszê o przyjêcie tej ustawy bez poprawek, by
mog³a ona jak najszybciej trafiæ do Sejmu, bo
z tym zwi¹zana jest mo¿liwoœæ zaplanowania no-
wego algorytmu, nowego, wiêkszego finansowa-
nia. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dziêkujê, Panie Senatorze. Proszê przez mo-

ment zostaæ.
Czy ktoœ z pañstwa senatorów ma pytanie? Nie

widzê chêtnych do zadania pytañ.
Teraz ju¿ uprzejmie panu dziêkujê.
Chcê zapytaæ pana ministra, czy pragnie za-

braæ g³os.

Pe³nomocnik Rz¹du
do spraw Osób
Niepe³nosprawnych
Jaros³aw Duda:
Bardzo dziêkujê.
Pani Marsza³ek! Panie i Panowie Senatorowie!
Bêdê mówi³ w telegraficznym skrócie, dlatego

¿e w³aœciwie wzywaj¹ mnie ju¿ do Sejmu w zwi¹z-
ku z kodeksem pracy.

Pozwolê sobie przede wszystkim podziêkowaæ
bardzo serdecznie grupie senatorów, Wysokiemu
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Senatowi za podjêcie inicjatywy, bo, przypomnê,
jest to projekt senacki, i panu senatorowi Augu-
stynowi za – jak zawsze rzetelne, precyzyjne i wy-
czerpuj¹ce wyjaœnienie, które jest zgodne ze sta-
nowiskiem rz¹du w tej kwestii.

Chcê te¿ dodaæ, ¿e ju¿ w tym roku uda³o nam siê
wzmocniæ i WTZ, i ZAZ kwotami dodatkowymi
w wysokoœci 130 milionów z³, przy czym te kwoty,
o których teraz mówimy, bêd¹ u¿yte do finansowa-
nia od 1 stycznia 2009 r. To s¹ znacz¹ce dla tego
œrodowiska, powiedzmy, podwy¿ki, dlatego ¿e od
2002, 2003 r. te kwoty nie by³y rewaloryzowane.
I rzeczywiœcie sytuacja tych jak¿e istotnych z pun-
ktu widzenia pewnego systemowego rozwi¹zania
wsparcia dla osób z ró¿nymi dysfunkcjami… Mam
nadziejê, ¿e zarówno warsztaty terapii zajêciowej,
jak i zak³ady aktywnoœci zawodowej bêd¹ mog³y
trwale wpisaæ siê w klarowny system finansowa-
nia, o co zadba³a nowelizowana ustawa.

Jeszcze raz dziêkujê za podjêcie inicjatywy. My
znaleŸliœmy na to œrodki i myœlê, ¿e w przysz³ym
roku uda siê to wspólnie prawid³owo poprowa-
dziæ. Dziêkujê za uwagê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Panie Ministrze, proszê zostaæ jeszcze mo-

ment…
(Pe³nomocnik Rz¹du do spraw Osób Niepe³no-

sprawnych Jaros³aw Duda: Tak? Przepraszam.)
…bo koledzy mog¹ zadawaæ pytania.
Bardzo proszê, pan senator Augustyn.

Senator Mieczys³aw Augustyn:
To nie bêdzie pytanie. Mo¿e opatrzê to jakimœ

znakiem zapytania, ¿eby byæ w zgodzie z regula-
minem. To jest bardzo dobry przyk³ad na to, jak
prace w senackiej komisji mog¹ owocowaæ kon-
kretnymi przedsiêwziêciami. I tu zrewan¿ujê siê
podziêkowaniami dla resortu za to, ¿e to, co na po-
cz¹tku roku przyrzekliœmy œrodowisku osób nie-
pe³nosprawnych w sali znajduj¹cej siê wy¿ej, mo-
¿emy zrealizowaæ. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dziêkujê bardzo.
Znak zapytania. Realizujemy? Nie.
(Senator Mieczys³aw Augustyn: Tak, tak.)
Dobrze. Dziêkujê, Panie Ministrze. Teraz pro-

szê siê ju¿ udaæ do swych obowi¹zków sejmo-
wych.

(Pe³nomocnik Rz¹du do spraw Osób Niepe³no-
sprawnych Jaros³aw Duda: Bardzo dziêkujê, Pani
Marsza³ek. Dziêkujê.)

Szanowni Pañstwo, otwieram dyskusjê.
Ze wzglêdu na to, ¿e nikt z pañstwa senatorów

nie pragnie zabraæ g³osu w dyskusji, zamykam tê
dyskusjê.

Informujê, ¿e g³osowanie nad projektem usta-
wy przeprowadzimy razem z g³osowaniami nad
pozosta³ymi punktami porz¹dku obrad.

Szanowni Pañstwo Senatorowie, przystêpuje-
my do rozpatrzenia punktu dwudziestego
trzeciego porz¹dku obrad: drugie czytanie pro-
jektu ustawy o zmianie ustawy o Policji, ustawy
o S³u¿bie Celnej i ustawy o Agencji Bezpieczeñ-
stwa Wewnêtrznego oraz Agencji Wywiadu.

Przypominam, ¿e projekt ten zosta³ wniesiony
przez grupê senatorów, zawarty jest w druku
nr 168, a sprawozdanie – w druku nr 168S.

Proszê sprawozdawcê Komisji Ustawodawczej,
Komisji Praw Cz³owieka i Praworz¹dnoœci oraz
Komisji Rodziny i Polityki Spo³ecznej, pani¹ sena-
tor Gra¿ynê Sztark, o przedstawienie wspólnego
sprawozdania komisji o projekcie ustawy.

Senator Gra¿yna Sztark:
Pani Marsza³ek! Panie i Panowie Senatorowie!
Z ogromn¹ przyjemnoœci¹ przedstawiam pro-

jekt ustawy o zmianie ustawy o Policji, ustawy
o S³u¿bie Celnej, ustawy o Agencji Bezpieczeñ-
stwa Wewnêtrznego oraz Agencji Wywiadu i usta-
wy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym.

Obecny stan prawny dotycz¹cy dostêpu fun-
kcjonariuszy s³u¿b mundurowych do uprawnieñ
rodzicielskich jest zró¿nicowany, zale¿y od p³ci
i miejsca pracy. Jednak¿e zarówno treœæ Konsty-
tucji Rzeczypospolitej Polskiej, jak i postanowie-
nia obowi¹zuj¹cego Polskê jako cz³onka Unii Eu-
ropejskiej prawa wspólnotowego, a tak¿e ratyfi-
kowanych przez Polskê umów miêdzynarodo-
wych obliguj¹ do równego traktowania pracowni-
ków. Odpowiednie przepisy w tym zakresie zosta-
³y ju¿ implementowane do kodeksu pracy. Celem
tej ustawy jest zrównanie uprawnieñ rodziciel-
skich funkcjonariuszy z uprawnieniami rodziciel-
skimi pracowników, gwarantowanymi przepisa-
mi ustawy – Kodeks pracy z dnia 26 czerwca
1974 r.

Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji sta-
nowi, ¿e policjanta kobiety nie mo¿na w okresie
ci¹¿y i w czasie urlopu macierzyñskiego zwolniæ
ze s³u¿by, z wyj¹tkiem przypadków okreœlonych
w art. 41 ust. 1 pkty 3 i 4 oraz ust. 2 pkty 2, 3, 5 i 6.
W razie zwolnienia ze s³u¿by na podstawie art. 41
ust. 2 pkty 5 i 6 przys³uguje jej uposa¿enie do
koñca urlopu macierzyñskiego. Ponadto policjan-
towi kobiecie zwolnionemu w czasie urlopu wy-
chowawczego na podstawie art. 41 ust. 2 pkty 5
i 6 przys³uguj¹ do koñca okresu, na który ten ur-
lop zosta³ udzielony, œwiadczenie pieniê¿ne wy-
p³acane na zasadach obowi¹zuj¹cych przy wyp³a-
caniu zasi³ku wychowawczego oraz inne upra-
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wnienia przewidziane dla pracownic zwalnianych
z pracy w czasie urlopu wychowawczego z przy-
czyn niedotycz¹cych pracowników.

Ponadto w art. 79 jednoznacznie siê postana-
wia, ¿e tylko policjantowi kobiecie przys³uguj¹
szczególne uprawnienia przewidziane dla praco-
wnic, je¿eli ustawa o Policji nie stanowi inaczej.
Z brzmienia dotychczas obowi¹zuj¹cych przepi-
sów ustawy wynika, ¿e nie mo¿e z nich korzystaæ
policjant mê¿czyzna.

Ustawa o S³u¿bie Celnej postanawia, ¿e tylko
funkcjonariuszowi kobiecie przys³uguj¹ szcze-
gólne uprawnienia przewidziane w prawie pracy
dla pracownic. Tym samym z uprawnieñ tych nie
mo¿e skorzystaæ funkcjonariusz mê¿czyzna, oj-
ciec dziecka wychowuj¹cy dziecko oraz funkcjo-
nariusz, który przyj¹³ dziecko na wychowanie
i wyst¹pi³ do s¹du opiekuñczego z wnioskiem
o wszczêcie postêpowania w sprawie przysposo-
bienia dziecka lub przyj¹³ dziecko na wychowa-
nie jako rodzina zastêpcza, oczywiœcie w takim
zakresie, w jakim, zgodnie z kodeksem pracy,
mog¹ z tych uprawnieñ korzystaæ pracownicy
mê¿czyŸni.

Ustawa z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bez-
pieczeñstwa Wewnêtrznego oraz Agencji Wywia-
du postanawia, ¿e funkcjonariusza kobiety nie
mo¿na w okresie ci¹¿y i w czasie urlopu macie-
rzyñskiego zwolniæ ze s³u¿by, z wyj¹tkiem przy-
padków okreœlonych w art. 54, art. 60 ust. 1
pkty 3 i 4 oraz ust. 2 pkty 2, 3, 5 i 6. W razie zwol-
nienia funkcjonariusza kobiety ze s³u¿by na pod-
stawie art. 54 ust. 3 i art. 60 ust. 2 pkty 5 i 6 przy-
s³uguje jej uposa¿enie do koñca urlopu macie-
rzyñskiego. Ponadto funkcjonariuszowi kobiecie
zwolnionemu na podstawie art. 54 ust. 3 lub
art. 60 ust. 2 pkty 5 i 6 w czasie urlopu wycho-
wawczego przys³uguj¹ do koñca okresu, na który
ten urlop zosta³ udzielony, œwiadczenie pieniê¿ne
wyp³acane na zasadach obowi¹zuj¹cych przy wy-
p³acaniu zasi³ku wychowawczego oraz inne upra-
wnienia przewidziane dla pracownic zwalnianych
z pracy w czasie urlopu wychowawczego z przy-
czyn niedotycz¹cych pracowników.

Art. 93 postanawia te¿, ¿e tylko funkcjonariu-
szowi kobiecie przys³uguj¹ szczególne uprawnie-
nia przewidziane dla pracownic, je¿eli ustawa ta
nie stanowi inaczej. Takie uprawnienia przys³u-
guj¹ wy³¹cznie funkcjonariuszowi kobiecie.
Z brzmienia dotychczas obowi¹zuj¹cych przepi-
sów ustawy wynika, ¿e nie mo¿e z nich skorzystaæ
funkcjonariusz mê¿czyzna.

Art. 82 ustawy o Centralnym Biurze Antyko-
rupcyjnym – najm³odszej ze s³u¿b – równie¿ wy-
maga dostosowania propozycji wnoszonych do
przepisów wymienionej ustawy. Zgodnie z t¹
ustaw¹ funkcjonariuszom przys³uguj¹ równe
prawa w zakresie uprawnieñ zwi¹zanych z rodzi-

cielstwem, jednak zbyt w¹sko sformu³owane zo-
sta³o odes³anie do przepisów kodeksu pracy – je-
dynie do przepisów dzia³u VIII kodeksu pracy –
co powoduje, ¿e szereg uprawnieñ zwi¹zanych
z rodzicielstwem ujêtych w kodeksie poza t¹ je-
dnostk¹ redakcyjn¹ nie ma zastosowania do fun-
kcjonariuszy CBA. Taka sytuacja powodowa³aby
nierównoœæ pomiêdzy poszczególnymi s³u¿bami.

W orzeczeniu Trybuna³u Konstytucyjnego
z dnia 29 czerwca 2006 r. s¹ zawarte zapisy o up-
rawnieniach przys³uguj¹cych tak¿e funkcjona-
riuszowi mê¿czyŸnie. Niemniej nie wynika to
wprost z przepisów i wydaje siê wskazane, aby ta
kwestia zosta³a nale¿ycie i jednoznacznie uregu-
lowana w ustawie.

Nale¿y zaznaczyæ, ¿e w orzeczeniu z dnia
29 czerwca 2006 r. Trybuna³ Konstytucyjny pod-
kreœli³, i¿ zmiana art. 186 kodeksu pracy jest do-
brym przyk³adem zmian w prawie zmierzaj¹cych
do zagwarantowania pracownikom okreœlonych
uprawnieñ oraz wyeliminowania ró¿nic zwi¹za-
nych z ich p³ci¹. Jednoczeœnie trybuna³ podkreœ-
li³, ¿e ustawodawca w stosunku do uprawnieñ
zwi¹zanych z ci¹¿¹ i macierzyñstwem pos³uguje
siê terminami „kobieta” oraz „pracownica”. Usta-
wodawca œwiadomie wiêc ró¿nicuje w zakresie
praw rodzicielskich pewne uprawnienia w zale¿-
noœci od tego, czy s¹ one zwi¹zane z cechami bio-
logicznymi osoby sprawuj¹cej opiekê nad dziec-
kiem, czy te¿ nie. W ten sposób unika on sytuacji,
w których norma prawna w sposób niezasadny
i nies³uszny ró¿nicowa³aby uprawnienia z tytu³u
rodzicielstwa.

Reasumuj¹c, warto zaznaczyæ, ¿e admini-
stracyjnoprawny charakter stosunku zatrud-
nienia uzasadnia tylko takie odstêpstwa od re-
gulacji ogólnych prawa pracy, jakie s¹ koniecz-
ne z uwagi na charakter s³u¿by. Dlatego te¿ nie
jest uzasadnione, aby miêdzy innymi prawo do
urlopu wychowawczego funkcjonariuszy by³o
regulowane w sposób odrêbny. Trybuna³ Kon-
stytucyjny dostrzega oczywiœcie odmiennoœæ
sytuacji prawnej pracowników i funkcjonariu-
szy; pierwsi pozostaj¹ w stosunku pracy, dru-
dzy w stosunku s³u¿bowym o charakterze ad-
ministracyjnym. W orzeczeniu tym trybuna³
rozwa¿a³, czy mo¿na przyj¹æ tezê, ¿e wyra¿ona
w art. 5 kodeksu pracy zasada subsydiarnego
stosowania przepisów kodeksu pracy odnosi
siê do stosunków pracy podlegaj¹cych regula-
cjom szczególnym. A contrario, art. 5 kodeksu
pracy nie mo¿e byæ traktowany jako bezpoœre-
dnia podstawa stosowania kodeksowych prze-
pisów o urlopach wychowawczych do stosunku
s³u¿bowego. Tak kategoryczne stanowisko,
zdaniem Trybuna³u Konstytucyjnego, by³oby
jednak wynikiem zbyt jednostronnej oceny sy-
tuacji. Wydaje siê bowiem, ¿e w stosunku s³u¿-
bowym trzeba dostrzec, poza sfer¹ praw i obo-
wi¹zków œciœle zwi¹zanych ze s³u¿b¹, sferê ele-
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mentów o charakterze pracowniczym czy so-
cjalnym. W ostatniej wymienionej sferze, przy
braku wyraŸnych przeciwwskazañ czy to usta-
wowych, czy to wynikaj¹cych z charakteru
s³u¿by, nie powinno siê wykluczaæ stosowania
przepisów kodeksu pracy. Nie ma zatem pod-
staw, aby zasady tej nie przenieœæ na grunt
omawianej ustawy. Administracyjnoprawny
charakter stosunku zatrudnienia uzasadnia
tylko takie odstêpstwa od regulacji ogólnych
prawa pracy, jakie s¹ konieczne z uwagi na
charakter s³u¿by. Nie ma powodów, aby w po-
zosta³ym zakresie stosowaæ inne regulacje ni¿
te, które wynikaj¹ z kodeksu pracy.

Przedstawiê teraz podstawowe ró¿nice miêdzy
dotychczasowym a przewidywanym stanem pra-
wnym i omówiê proponowane zmiany.

Zmiany zawarte w art. 1 dotycz¹cym art. 44,
art. 44a i art. 79 ustawy o Policji, w art. 2 doty-
cz¹cym art. 43 ustawy o S³u¿bie Celnej, w art. 3
dotycz¹cym art. 93 ustawy o ABW i w art. 4 doty-
cz¹cym art. 82 ustawy o CBA spowoduj¹, ¿e fun-
kcjonariusze niezale¿nie od p³ci bêd¹ mieli za-
gwarantowane równe prawo dostêpu do upra-
wnieñ rodzicielskich.

Nale¿a³oby podkreœliæ, ¿e ju¿ obecne posta-
nowienia obowi¹zuj¹cych ustaw dotycz¹cych
funkcjonariuszy innych s³u¿b mundurowych
gwarantuj¹ im zakres uprawnieñ rodzicielskich
podobny do tego, który posiadaj¹ pracownicy.
S¹ to: ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. o s³u¿bie
funkcjonariuszy S³u¿by Kontrwywiadu Wojsko-
wego oraz S³u¿by Wywiadu Wojskowego, usta-
wa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Pañstwowej Stra-
¿y Po¿arnej, ustawa z dnia 16 marca 2001 r.
o Biurze Ochrony Rz¹du, ustawa z dnia
26 kwietnia 1996 r. o S³u¿bie Wiêziennej oraz
ustawa z dnia 12 paŸdziernika 1990 r. o Stra¿y
Granicznej.

Proponuje siê wiêc, aby brzmienie ustawy o Po-
licji, ustawy o S³u¿bie Celnej, ustawy o ABW oraz
Agencji Wywiadu oraz ustawy o Centralnym Biu-
rze Antykorupcyjnym w zakresie uprawnieñ rodzi-
cielskich, jakie przys³uguj¹ funkcjonariuszom,
przybra³o podobn¹ formê redakcyjn¹ jak obecnie
obowi¹zuj¹ce przepisy wymienionych ustaw.

Omawiana ustawa bêdzie mia³a wp³yw na wzrost
wydatków bud¿etowych z uwagi na rozszerzenie na
mê¿czyzn uprawnieñ zastrze¿onych obecnie wy³¹cz-
nie dla funkcjonariuszy kobiet. Podstawowym za-
miaremzmianustawowych jest jednakprzedewszy-
stkim jednoznaczne i precyzyjne zapisanie w usta-
wie i zapewnieniew tensposóbdostêpnoœcidoupra-
wnieñ rodzicielskich funkcjonariuszom bez ró¿nico-
wania ich w dostêpie do uprawnieñ, które nie s¹
zwi¹zane z cechami biologicznymi osoby sprawu-
j¹cej opiekê nad dzieckiem i powinny przys³ugiwaæ
pracownikom obu p³ci na równych zasadach.

Obowi¹zkiem w³adz publicznych jest zape-
wnienie równego traktowania, respektowania za-
kazu dyskryminowania w ¿yciu spo³ecznym, za-
wodowym czy gospodarczym. Jest to bowiem na-
kaz konstytucyjny wynikaj¹cy z respektowania
przez pañstwo praw cz³owieka i obywatela. Przed-
³o¿ony projekt jest zgodny z prawem Unii Euro-
pejskiej.

W imieniu po³¹czonych komisji gor¹co reko-
mendujê przyjêcie przez Wysok¹ Izbê jednolitego
projektu ustawy. Dziêkujê za uwagê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Bardzo dziêkujê, Pani Senator.
Czy pañstwo senatorowie maj¹ pytania do pani

senator sprawozdawcy? Nie widzê zg³oszeñ. Dziê-
kujê uprzejmie.

(Senator Gra¿yna Sztark: Dziêkujê bardzo.)
Dziêkujê raz jeszcze.
PañstwoSenatorowie,przypominamczy te¿ infor-

mujê, ¿e jest znamiprzedstawiciel rz¹du.Jestnasa-
lipanministerAdamRapacki,podsekretarzstanu.

Witam pana ministra.
Czy pan minister chce zabraæ g³os w sprawie

przedstawionego projektu ustawy?
Proszê.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Spraw
Wewnêtrznych i Administracji
Adam Rapacki:

Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo!
Pragnê bardzo serdecznie podziêkowaæ Wyso-

kiej Izbie za zainicjowanie prac legislacyjnych nad
projektowanymi zmianami. Zmiany realizuj¹
dyspozycje wynikaj¹ce z konstytucji, wychodz¹
im naprzeciw; s¹ to te¿ dyspozycje wynikaj¹ce
z wdro¿enia prawa europejskiego. Chodzi o takie
kwestie, które nie budz¹ najmniejszych w¹tpliwo-
œci, dlatego Ministerstwo Spraw Wewnêtrznych
i Administracji absolutnie popiera projekt
uchwa³y. Dziêkujemy jeszcze raz serdecznie za
inicjatywê i za tak sprawne przygotowanie projek-
tu. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Bardzo dziêkujê.
Czy pañstwo senatorowie maj¹ pytania do pa-

na ministra? Nie widzê zg³oszeñ. Dziêkujê panu.
Otwieram dyskusjê.
Do dyskusji zapisa³ siê jak dot¹d, jako jedyny,

pan senator W³adys³aw Dajczak.
Proszê.
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Senator W³adys³aw Dajczak:

Pani Marsza³ek! Wysoki Senacie!
Ustawa, nad któr¹ Wysoki Senat proceduje,

sk³oni³a mnie do sformu³owania kilku, mo¿e doœæ
ogólnych, uwag na przysz³oœæ. Jest to inicjatywa,
która niew¹tpliwie wymaga wsparcia. Nie budzi
¿adnych w¹tpliwoœci, poniewa¿ umo¿liwia fun-
kcjonariuszom mê¿czyznom korzystanie z upra-
wnieñ zwi¹zanych z rodzicielstwem na tych sa-
mych zasadach co kobietom, oczywiœcie z pomi-
niêciem tych uprawnieñ, które wynikaj¹ z biologi-
cznych cech kobiety. Mam tu na myœli uprawnie-
nia zwi¹zane z ci¹¿¹ kobiety.

Oczywiœcie ta sytuacja zosta³a uregulowana
ju¿ kilka lat temu w kodeksie pracy, ale te ustawy,
które s¹ wymienione w tytule ustawy, zawiera³y
zapisy, które uniemo¿liwia³y w³aœnie funkcjona-
riuszom mê¿czyznom korzystanie z tego dobro-
dziejstwa. To nie budzi ¿adnych w¹tpliwoœci. Mo-
je w¹tpliwoœci budzi za to zakres zmian, które zo-
staj¹ wprowadzone w tych ustawach. Mamy bo-
wiem tak¹ sytuacjê, ¿e w szczególnych ustawach,
które przyznaj¹ poszczególnym grupom praco-
wniczym uprawnienia zwi¹zane z macierzyñ-
stwem, z rodzicielstwem… Pani senator sprawo-
zdawca wspomnia³a, ¿e nie mo¿na ró¿nicowaæ
uprawnieñ wynikaj¹cych z tego tytu³u. A mamy
tak¹ w³aœnie sytuacjê, ¿e to zró¿nicowanie wystê-
puje i jest niczym nieuzasadnione.

Takim jaskrawym przyk³adem tego, co chcê tu-
taj w tej chwili przywo³aæ, jest w³aœnie regulacja
okreœlona w kodeksie pracy w art. 148, a doty-
cz¹ca mo¿liwoœci niepodejmowania pracy w go-
dzinach nadliczbowych oraz ograniczenia dobo-
wego wymiaru czasu pracy. Dotyczy to w³aœnie
tych s³u¿b, o których dziœ mówimy, dotyczy to ró-
wnie¿ pracowników ZOZ – w odpowiedniej usta-
wie to jest przywo³ane – dotyczy to równie¿ praco-
wników Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej. I tutaj daje
siê przedstawicielom tych grup mo¿liwoœæ niepo-
dejmowania pracy w godzinach nadliczbowych
i ograniczenia dobowego wymiaru czasu pracy,
kiedy wychowuj¹ dzieci w wieku do lat czterech.

Ale mamy przedziwn¹ sytuacjê w jednej usta-
wie, w ustawie o s³u¿bie cywilnej, gdzie temu kor-
pusowi pracowników przyznaje siê takie samo
uprawnienie, ale w wymiarze takim, ¿e dotyczy to
dzieci do lat oœmiu. Ja nie widzê dla tego ¿adnego
uzasadnienia, ale byæ mo¿e ktoœ z pañstwa bêdzie
móg³ mi powiedzieæ, dlaczego ta grupa ma byæ tak
uprzywilejowana, ¿e wymienia sie tu nie dzieci do
czterech lat, tak jak w przypadku wszystkich in-
nych grup, tylko dzieci do lat oœmiu? Czy akurat
te dzieci wymagaj¹ jakiejœ specjalnej troski? Myœ-
lê, ¿e nie. Jest to wed³ug mnie wyraŸne narusze-
nie konstytucyjnej równoœci obywateli wobec
prawa. Myœlê, ¿e warto by by³o przy okazji takich
nowelizacji jak ta, któr¹ dzisiaj omawiamy, spo-
jrzeæ ca³oœciowo na problematykê spraw zwi¹za-

nych z mo¿liwoœci¹ korzystania z uprawnieñ wy-
nikaj¹cych z rodzicielstwa.

Taki sam problem jest równie¿ zwi¹zany z mo¿-
liwoœci¹ zmiany czy ze zmian¹ miejsca pracy
w przypadku funkcjonariuszy; równie¿ tam jest
pewne ró¿nicowanie.

Tak jak powiedzia³em, mo¿e to wytwarzaæ po-
czucie pewnej niesprawiedliwoœci, niespójnoœci
czy nawet nielogicznoœci prawa. No bo niby dla-
czego akurat ta grupa ma byæ tak uprzywilejowa-
na, co wynika nie wiadomo z jakiego powodu? Tak
¿e ja myœlê, ¿e dobrze by by³o, ¿ebyœmy w przy-
sz³oœci, jeœli bêdziemy poruszali takie kwestie, re-
guluj¹c wyrywkowo jakiœ temat, spojrzeli na
sprawê ca³oœciowo i spróbowali ca³oœciowo j¹ ure-
gulowaæ. Chodzi o to, ¿eby nie by³o takich sytuacji
i ¿ebyœmy nie musieli czekaæ na wyrok Trybuna³u
Konstytucyjnego. Przecie¿ tutaj, w tej sytuacji, a¿
siê prosi o wyrok Trybuna³u Konstytucyjnego.
I wtedy byœmy to poprawiali. Myœlê, ¿e mo¿e dob-
rze by by³o, aby Senat podj¹³ tak¹ inicjatywê i aby
dla tej grupy urzêdników pañstwowych, dla tej
s³u¿by, opracowano taki kodeks pracy urzêdni-
ków pañstwowych, kodeks pracy s³u¿by, funkcjo-
nariuszy pañstwowych. Nale¿a³oby te tematy ure-
gulowaæ ca³oœciowo, aby nie by³o takich niepo-
trzebnych, niezgodnych, jak myœlê, z prawem, ni-
czym nieuzasadnionych i nielogicznych przepi-
sów, które ró¿nicuj¹ ró¿ne grupy spo³eczne w tym
samym zakresie. Myœlê, ¿e to taka uwaga na przy-
sz³oœæ, aby kiedyœ, jeœli taka inicjatywa bêdzie po-
dejmowana w Senacie, spojrzeæ ca³oœciowo na te-
mat. Dziêkujê bardzo, Pani Marsza³ek.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Bardzo dziêkujê Panie Senatorze.
Czy jeszcze ktoœ zapisa³ siê do g³osu? Nie ma ta-

kiej osoby.
W zwi¹zku z tym zamykam dyskusjê.
Poniewa¿ zosta³a zg³oszona poprawka – pani

senator Gra¿yna Sztark z³o¿y³a poprawkê na piœ-
mie – stwierdzam, ¿e Senat kieruje projekt ustawy
do Komisji Ustawodawczej i Komisji Praw Cz³o-
wieka i Praworz¹dnoœci oraz do Komisji Rodziny
i Polityki Spo³ecznej w celu dodatkowego zaopi-
niowania tej poprawki.

Dziêkujê bardzo.
Przypominam pañstwu, ¿e bêdziemy g³osowaæ

nad t¹ ustaw¹ w momencie, kiedy wszystkie…
Przepraszam bardzo, termin g³osowania podamy
póŸniej. Najpierw komisje musz¹ siê zebraæ i zao-
piniowaæ tê poprawkê.

Przystêpujemy w takim razie do rozpatrzenia
punktu dwudziestego pi¹tego porz¹dku obrad:
drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy
o uznaniu za niewa¿ne orzeczeñ wydanych wobec
osób represjonowanych za dzia³alnoœæ na rzecz
niepodleg³ego bytu Pañstwa Polskiego.
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Przypominam, ¿e projekt ten zosta³ wniesiony
przez grupê senatorów.

Projekt zawarty jest w druku nr 254, a sprawo-
zdanie komisji w druku nr 254S.

Proszê teraz uprzejmie pana senatora Jana Ru-
lewskiego, sprawozdawcê Komisji Ustawodaw-
czej oraz Komisji Praw Cz³owieka i Praworz¹dno-
œci, o przedstawienie wspólnego sprawozdania
komisji o projekcie ustawy.

Proszê, Panie Senatorze.

Senator Jan Rulewski:
Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo!
Przypad³ mi zaszczyt reprezentowania niemal-

¿e trzech podmiotów, bo dwóch komisji oraz tych
pañstwa senatorów, zarówno z klubu PiS, jak
i PO, którzy podpisali siê pod wspóln¹ inicjatyw¹
dotycz¹c¹ ustawy o zmianie ustawy o uznaniu za
niewa¿ne orzeczeñ wydanych wobec osób repre-
sjonowanych za dzia³alnoœæ na rzecz niepodleg³e-
go bytu Pañstwa Polskiego.

Pañstwo senatorowie otrzymali druki, otrzy-
mali projekt ustawy, dlatego, jak myœlê, jestem
zwolniony, jeœli nie bêdzie pytañ, od obowi¹zku
referowania. Powiem tylko, ¿e sprawa ma charak-
ter epizodyczny. Dotyczy woli autorów, popartych
zgodnie przez obie komisje, aby okres wystêpowa-
nia z roszczeniami wobec Skarbu Pañstwa w przy-
padku osób, które by³y przeœladowane w walce
o byt niepodleg³ego pañstwa, zosta³ wyd³u¿ony do
17 listopada przysz³ego roku. Wynik³o to z infor-
macji, które przecieka³y do senatorów, zw³aszcza
z informacji pochodz¹cych od stowarzyszeñ re-
presjonowanych, jak równie¿ jest to odpowiedzi¹
na prawn¹ analizê tego zapisu.

Mo¿e od tego zacznijmy. Jak wiadomo, ustawa
ta, podjêta w zesz³ym roku przez Sejm i Senat po-
przedniej kadencji, zak³ada³a, ¿e okres wystêpo-
wania z roszczeniami, dwojakiego rodzaju rosz-
czeniami, o naprawê, o nawi¹zkê z tytu³u ponie-
sionej krzywdy oraz o odszkodowanie z tytu³u po-
niesionych strat na podstawie orzeczeñ uznanych
za niewa¿ne, powiedzmy, w wiêkszoœci z tytu³u
aresztowania b¹dŸ internowania, zak³ada³a okres
jednego roku. Tymczasem standardy prawne
w Polsce wskazuj¹, ¿e nawet w bardziej b³ahych
sprawach, takich jak na przyk³ad operacja zaku-
pu jakiegoœ towaru, upowa¿nia siê klienta do
sk³adania roszczeñ w okresie dwóch lat. Noweli-
zowany kodeks postêpowania cywilnego chyba
w art. 117 powiada, ¿e jeœli to roszczenie dotyczy
organów pañstwa, to ten okres wynosi nawet trzy
lata, a w sprawach nieobjêtych szczegó³owymi
ustawami mówi siê nawet o dziesiêciu latach,
a tymczasem w tak wa¿nej sprawie dotycz¹cej na-
prawy doznanych krzywd i odszkodowañ zakreœ-
lono tylko okres jednego roku. Dodajmy, ¿e usta-

wa jest skierowana do robotników, do osób, któ-
rych znajomoœæ prawa, niekoniecznie z ich winy,
jest ograniczona. W œwiecie szybko zmieniaj¹cych
siê ustaw jest to okres stanowczo za krótki. Doty-
czy to œrodowisk robotniczych, ale Polacy, którzy
maj¹ z tego tytu³u prawo do roszczeñ, s¹ rozsiani
po ca³ym œwiecie. Przecie¿ aparat represji stawia³
sobie za cel miêdzy innymi rozproszenie Polaków,
ich ekspulsjê do innych krajów. Informacje praw-
ne, jakie tam dociera³y, nie by³y dostatecznie jas-
ne i mo¿liwe do realizacji w ci¹gu tego roku.

Dodajmy jeszcze jedn¹ sprawê – mianowicie ro-
szczeniami objêci s¹ równie¿ cz³onkowie rodzin,
którzy czêstokroæ znacznie póŸniej mogli odkryæ
dobro tej ustawy. Wprawdzie Ministerstwo Spra-
wiedliwoœci podczas pierwszego czytania w komi-
sjach dowodzi³o, ¿e ten zakreœlony roczny okres
roszczeñ przebiega bez wiêkszych zgrzytów, ¿e nie
ma ¿adnych przeszkód ani skarg z tytu³u przy-
jmowania najpierw pozwów o uniewa¿nienie wy-
roków, a póŸniej, jeœli sprawa dotyczy internowa-
nia, wniosków o wyp³atê odszkodowañ, trzeba je-
dnak zauwa¿yæ, ¿e nasilenie sk³adania wniosków
w gruncie rzeczy przypad³o w po³owie tego roku.
Mo¿na zatem przypuszczaæ, ¿e nie wszystkie
wnioski z³o¿ono, ¿e nie wszyscy mieli szansê sko-
rzystaæ z konstytucyjnego uprawnienia. A dodaj-
my, ¿e jest to roszczenie wobec Skarbu Pañstwa,
wobec pañstwa, które przecie¿ dopuœci³o siê ra-
¿¹cego naruszenia praw obywatelskich. Uwa¿am,
podobnie jak inni, ¿e oszczêdnoœæ czasowa z tego
tytu³u nie jest uzasadniona. Szczególnie Wysoka
Izba, szczególnie w³aœnie Senat powinien wszyst-
kim tym, którzy z ró¿nych przyczyn, z ró¿nych po-
wodów nie mogli o to wystêpowaæ, daæ szansê z³o-
¿enia pozwów lub wniosków przynajmniej przez
ca³y rok.

Dodam, ¿e opiniowa³em to z jednym ze stowa-
rzyszeñ krajowych i opinia ta by³a jak najbardziej
pozytywna. Dodam te¿, ¿e podczas pierwszego
czytania Ministerstwo Sprawiedliwoœci nie by³o
przeciwne. Trzeba zauwa¿yæ, ¿e uzna³o, i¿ obecne
prawodawstwo te¿ pozwala na dochodzenie tych
roszczeñ, mimo up³ywu terminu zakreœlonego
w ustawie. Oczywiœcie jest to zakreœlone pod for-
mu³¹ „mo¿e”, ale obywatel mo¿e wystêpowaæ z ro-
szczeniem, mimo ¿e termin ten zosta³ przekroczo-
ny. Ministerstwo zapewnia³o, ¿e nie wyobra¿a so-
bie, ¿eby to zosta³o poniechane w zwi¹zku z up³y-
wem terminu. Jednak¿e chcia³bym zwróciæ w tym
momencie uwagê, ¿e bodaj¿e art. 14 czy 19 kon-
stytucji…

A, dziêkujê, Pani Marsza³ek, ¿e s³u¿y mi pani
tak¹ gotowoœci¹.

Tak, to art. 19 konstytucji powiada, ¿e Rzecz-
pospolita Polska otacza specjaln¹ opiek¹ wetera-
nów walk o niepodleg³oœæ, zw³aszcza inwalidów
wojennych. Skoro s¹ to niew¹tpliwie weterani
walk o niepodleg³oœæ i jeœli ma byæ tak, ¿e Polska
otacza ich specjaln¹ opiek¹, to nie mo¿na odsy³aæ
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tych ludzi do ogólnie obowi¹zuj¹cego prawodaw-
stwa, gdy¿ specjalna opieka, w moim przekona-
niu, oznacza równie¿ stworzenie specjalnej œcie¿-
ki prawnej. I taka by³a inicjatywa Sejmu i Senatu
w minionej kadencji. Chcia³bym, aby w podob-
nym duchu by³a ta ustawa, a w œlad za tym
uchwa³a Senatu o przyjêciu propozycji wniosko-
dawców. Dziêkujê Pani Marsza³ek.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Poczekajmy jeszcze chwilê.
Czy ktoœ z pañstwa senatorów pragnie zadaæ

pytanie? Nie widzê osoby, która…
Pani senator Fetliñska, proszê.

Senator Janina Fetliñska:
Dziêkujê bardzo, Pani Marsza³ek.
Chcia³abym zapytaæ pana senatora sprawo-

zdawcê, czy nie zastanawiano siê nad tym, ¿eby
jednak wyd³u¿yæ bardziej ten okres, nawet do
dziesiêciu lat.

Sam pan stwierdzi³ w swoim wyst¹pieniu, ¿e
w sprawach wa¿nych, istotnych, nawet wed³ug
innych ustaw taki okres jest dziesiêcioletni, a my
znowu dawkujemy bardzo skromnie, daj¹c tylko
ten nastêpny, kolejny rok. Skoro s¹ to osoby roz-
proszone po ca³ym œwiecie, to zanim dotrze infor-
macja, znowu minie kolejny rok i znowu bêdziemy
przed³u¿aæ czas obowi¹zywania ustawy. A zatem,
czy nie nale¿a³oby jednak wyd³u¿yæ tego okresu
do dziesiêciu lat?

Senator Jan Rulewski:
Rzeczywiœcie jest tak, jak pani senator postu-

luje, gdy¿ w tej samej ustawie, wobec tych samych
osób obowi¹zuje termin nieprzedawnialnoœci na-
wet d³u¿szy ni¿ dziesiêæ lat, bo dotyczy to zbrodni
stalinowskich. Zbrodnie stalinowskie nie podle-
gaj¹ przedawnieniu, zatem te roszczenia te¿ mu
nie podlegaj¹. Dlaczego wobec tego jako wniosko-
dawca nie wnosi³em o wyd³u¿enie zgodnie z suge-
sti¹ pani senator? Otó¿ dlatego, ¿e uzyska³em in-
formacjê, i¿ rz¹d, kontynuuj¹c pewne prace po-
przedniego rz¹du, zamierza zg³osiæ inicjatywê
ustawodawcz¹, nazwa³bym j¹ skrótowo, para-
kombatanck¹, która obejmie te procesy i terminy,
o których mówi pani senator. Ta ustawa ma cha-
rakter epizodyczny, w gruncie rzeczy dotyczy tyl-
ko aktu internowania, natomiast na pewno nie
obejmuje innych aktów, na przyk³ad tych nieu-
stannych aresztowañ na czterdzieœci osiem go-
dzin czy innego rodzaju represji, które nie s¹ zae-
widencjonowane jako orzeczenia s¹du lub orga-

nów œcigania. Ta ustawa dotyczy tylko orzeczeñ
organów s¹du, a nie tego, ¿e ktoœ zosta³ dyscypli-
narnie zwolniony ze zmilitaryzowanego zak³adu
tylko dlatego, ¿e nie przyszed³ w sobotê do pracy,
i mo¿e nawet poniós³ wiêkszy szwank ni¿ ci, któ-
rzy byli internowani na trzy dni; by³ taki przypa-
dek. Ale tego ta ustawa rzeczywiœcie nie obejmuje.
Ustawa nie obejmuje te¿, czego pañstwo pewno
doœwiadczacie, ludzi, którzy pod pozorem odbycia
s³u¿by wojskowej byli gromadzeni w obozach woj-
skowych, zw³aszcza w Czerwonym Borze
i w Che³mnie; chodzi o tak zwane ekstrema. Prze-
widuje siê, ¿e ustawa, nad któr¹ prace w tej chwili
wysz³y ju¿ poza uzgodnienia rz¹dowe i która jest
w Komitecie Rady Ministrów, znajdzie swój fina³
w Sejmie i w Senacie. Niew¹tpliwie pochylimy siê
nad ni¹ razem, myœlê, ¿e znowu razem, po to, ¿eby
zamkn¹æ tê ksiêgê krzywd, ksiêgê honoru
i krzywd Polaków. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Bardzo dziêkujê. Dziêkujê serdecznie, Panie
Senatorze.

Jest z nami pan minister Zbigniew Wrona z Mi-
nisterstwa Sprawiedliwoœci.

Zapraszam pana.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwoœci
Zbigniew Wrona:

Pani Marsza³ek! Wysoki Senacie!
Minister sprawiedliwoœci uczestniczy³ w przy-

gotowywaniu projektu dzisiaj bêd¹cego przed-
miotem debaty, miêdzy innymi przedstawi³ dane
obrazuj¹ce wysokoœæ odszkodowañ, które s¹ za-
s¹dzane, i liczbê tych spraw od 1990 r., kiedy to
ustawa wesz³a w ¿ycie. I trzeba powiedzieæ, ¿e ta
liczba utrzymywa³a siê na poziomie od kilku do
ponad siedmiu tysiêcy rocznie, ale w ostatnich la-
tach spad³a: by³o ich piêæset jedenaœcie w 2006 r.,
trzysta czterdzieœci w 2007 r. Z tym ¿e trzeba
wskazaæ na takie zjawisko, i¿ up³yw terminu, nad
którym Wysoka Izba debatuje, najprawdopodob-
niej sprawi³, ¿e w pierwszym pó³roczu 2008 r. na-
st¹pi³, mo¿na powiedzieæ, lawinowy wzrost liczby
tych spraw: ze stu siedemdziesiêciu dwóch
w pierwszym pó³roczu 2007 r. do dwóch tysiêcy
trzydziestu piêciu w pierwszym pó³roczu 2008 r.
Te dane wskazywa³yby na to, ¿e obywatele jednak
znaj¹ prawo i wiedz¹, ¿e termin ju¿ nied³ugo up³y-
nie, w zwi¹zku z czym spiesz¹ siê z wnioskami.
Sprawa ta ma charakter szczególny, bo dotyczy
osób pokrzywdzonych wskutek internowania
w stanie wojennym.

Minister sprawiedliwoœci w pe³ni popiera pracê
Wysokiej Izby nad t¹ ustaw¹. Dziêkujê bardzo.
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Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Dziêkujê.
Czy ktoœ z pañstwa senatorów pragnie zabraæ

g³os, to znaczy, zadaæ pytanie? Pani senator.
Panie Ministrze, proszê jeszcze na moment

wróciæ do mównicy.
Proszê, pani senator Fetliñska.

Senator Janina Fetliñska:
Dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Panie Ministrze, jak sam pan powiedzia³, z tego

wynika, ¿e obywatele znaj¹ prawo i korzystaj¹
z tej mo¿liwoœci. Ale w zwi¹zku z t¹ liczb¹, która
teraz tak gwa³townie siê zwiêkszy³a, chcia³abym
zapytaæ, jaka jest œrednia zas¹dzona kwota od-
szkodowania. Bo…

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spra-
wiedliwoœci Zbigniew Wrona:: 15 tysiêcy…)

To znaczy 20 tysiêcy to jest maksymalnie, ale
chodzi o to, jak to siê œrednio kszta³tuje. Czy ma
pan takie dane?

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwoœci
Zbigniew Wrona:
Œrednia wyliczona dla pierwszego pó³rocza

2008 r. wynosi dok³adnie 15 tysiêcy 763 z³. Myœ-
my przedstawiali to komisji pisemnie, ten mate-
ria³ dostarczaliœmy na rêce pana przewodnicz¹ce-
go Kwiatkowskiego z Komisji Ustawodawczej.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dziêkujê bardzo, Panie Ministrze.
Otwieram dyskusjê.
Czy ktoœ zapisa³ siê do g³osu? Spogl¹dam w li-

stê mówców, jest ona pusta. Dziêkujê uprzejmie.
Poniewa¿ nikt nie zapisa³ siê do g³osu, zamy-

kam dyskusjê.
Szanowni Pañstwo, informujê, ¿e g³osowanie

nad projektem ustawy przeprowadzimy razem
z g³osowaniami nad pozosta³ymi punktami po-
rz¹dku obrad.

Panie i Panowie Senatorowie, Wysoka Izbo, in-
formujê, ¿e zastrze¿enia zg³oszone w dniu wczo-
rajszym do przebiegu prac nad ustaw¹ o zmianie
ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i pry-
watyzacji przedsiêbiorstwa pañstwowego „Pol-
skie Koleje Pañstwowe” oraz ustawy o transporcie
kolejowym zosta³y wyjaœnione. Praca w komi-
sjach nad tym punktem odby³a siê zgodnie z Re-
gulaminem Senatu.

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
dwudziestego szóstego porz¹dku obrad: stano-
wisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie usta-

wy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywaty-
zacji przedsiêbiorstwa pañstwowego „Polskie
Koleje Pañstwowe” oraz ustawy o transporcie ko-
lejowym.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 250,
a sprawozdanie w druku nr 250A.

Teraz uprzejmie proszê sprawozdawcê Komisji
Gospodarki Narodowej oraz Komisji Samorz¹du
Terytorialnego i Administracji Pañstwowej, pana
senatora Stanis³awa Jurcewicza, o przedstawie-
nie sprawozdania komisji.

Senator Stanis³aw Jurcewicz:
Panie Marsza³ek! Panie Ministrze! Wysoki Se-

nacie!
Mam zaszczyt w imieniu Komisji Gospodarki

Narodowej oraz Komisji Samorz¹du Terytorialne-
go i Administracji Pañstwowej przedstawiæ spra-
wozdanie o uchwalonej przez Sejm w dniu
19 wrzeœnia 2008 r. ustawie o zmianie ustawy
o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji
przedsiêbiorstwa pañstwowego „Polskie Koleje
Pañstwowe” oraz ustawy o transporcie kolejowym.

Marsza³ek Senatu w dniu 23 wrzeœnia 2008 r.
skierowa³ ustawê do komisji. Po³¹czone komisje
zajê³y siê ustaw¹ na posiedzeniu w dniu 8 paŸ-
dziernika 2008 r.

Ustawa o zmianie ustawy o komercjalizacji, re-
strukturyzacji i prywatyzacji przedsiêbiorstwa
pañstwowego „Polskie Koleje Pañstwowe” oraz
ustawy o transporcie kolejowym ma dostosowaæ
kolejnictwo polskie do procesu liberalizacji tego
dzia³u gospodarki. W ustawie zaproponowano
zmiany usprawniaj¹ce restrukturyzacjê maj¹tko-
w¹ spó³ki PKP SA, w szczególnoœci przez regulacjê
stanów prawnych nieruchomoœci przeznaczonych
pod infrastrukturê kolejow¹, i wzmacniaj¹ce fun-
kcje koordynacyjne PKP SA w stosunku do spó³ek
utworzonych przez ni¹ w celu prowadzenia dzia³al-
noœci z zakresu przewozów kolejowych.

Aby u³atwiæ jednostkom samorz¹du terytorial-
nego lub wskazanym przez nie przedsiêbiorcom
przejmowanie zarz¹du nad liniami kolejowymi
w celu ich dalszej eksploatacji, uproszczono pro-
cedurê uzyskania zgody w³aœciwego ministra do
spraw transportu. Wprowadzono zasadê, ¿e linie
kolejowe niebêd¹ce liniami o znaczeniu pañstwo-
wym mog¹ byæ przez PLK SA albo przez PKP SA
w porozumieniu z PLK SA, za zgod¹ ministra w³a-
œciwego do spraw transportu, przekazywane nie-
odp³atnie na w³asnoœæ jednostce samorz¹du tery-
torialnego w celu wykonywania przewozów kole-
jowych, z zachowaniem istniej¹cego po³¹czenia
z sieci¹ kolejow¹. Linie takie, zbêdne dla dzia³al-
noœci PLK SA, mog¹ byæ ponadto, za zgod¹ mini-
stra w³aœciwego do spraw transportu, sprzedawa-
ne przedsiêbiorcom w trybie okreœlonym w prze-
pisach ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komer-
cjalizacji i prywatyzacji.
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W omawianej ustawie doprecyzowano przepisy
okreœlaj¹ce zasady nabywania przez osoby upra-
wnione kolejowych lokali mieszkalnych, umo¿li-
wiono te¿ przyspieszenie postêpowania w sprawie
sprzeda¿y lokali oraz uregulowano kwestie
zwi¹zane z przekazywaniem niesprzedanych lo-
kali gminom.

Aby zachêciæ jednostki samorz¹du terytorial-
nego do finansowania lub dofinansowania inwe-
stycji strukturalnych, jako ekwiwalent zapropo-
nowano przyznanie przewoŸnikom kolejowym ul-
gi w op³acie podstawowej na okreœlonych liniach
kolejowych lub ich odcinkach.

Poza zmianami merytorycznymi w ustawie za-
warto te¿ zasugerowane przez Biuro Legislacyjne
poprawki wynikaj¹ce z nowelizacji innych us³ug
i wejœcia w ¿ycie ustawy z dnia 28 marca 2003 r.
o transporcie kolejowym.

Ustaw¹ zajmowa³y siê po³¹czone komisje, któ-
re po posiedzeniu w dniu 8 paŸdziernika reko-
menduj¹ Senatowi jej przyjêcie z oœmioma po-
prawkami.

Szczególn¹ uwagê chcia³bym zwróciæ na dwie
poprawki, gdy¿ wiêkszoœæ poprawek ma charak-
ter legislacyjny.

Poprawka pi¹ta umo¿liwia prezesowi Urzêdu
Transportu Kolejowego nadanie swoim decyzjom
rygoru natychmiastowej wykonalnoœci, je¿eli wy-
maga tego interes spo³eczny lub wyj¹tkowo wa¿ny
interes strony.

W poprawce siódmej komisje zaproponowa³y, aby
jednostki samorz¹du terytorialnego mog³y dotowaæ
przewozy osób wykonywane w ramach po³¹czeñ
miêdzynarodowych, przygranicznych, transgranicz-
nych na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Pozosta³e poprawki macie pañstwo uwidocz-
nione w druku nr 250A.

Chcia³bym tak¿e poinformowaæ, ¿e przez pana
senatora Koguta zosta³a zg³oszona poprawka,
która dotyczy³a dworców. Niestety, nie zosta³a
przyjêta przez komisje.

Posiedzenie komisji, jak pani marsza³ek by³a
uprzejma zasygnalizowaæ, mia³a momentami do-
syæ burzliwy przebieg, niemniej jednak sytuacja
formalnie zosta³a wyjaœniona. Z dyskusji wynik³
wniosek taki, aby poprawki, które mia³yby byæ
zg³aszane na posiedzeniu komisji, w miarê mo¿li-
woœci dociera³y do komisji jak najszybciej.

W imieniu po³¹czonych komisji przedstawiam
Senatowi ustawê i proszê, aby raczy³ j¹ przyj¹æ wraz
zproponowanymipoprawkami.Dziêkujê zauwagê.

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

pytanie? Nie widzê chêtnych.

Dziêkujê bardzo.
Jest z nami na sali pan minister Juliusz Engel-

hardt, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infra-
struktury. Witam bardzo serdecznie. Czy pan mi-
nister chce siê ustosunkowaæ do tematu?

(Podsekretarz stanu w Ministerstwie Infra-
struktury Juliusz Engelhardt: Nie.)

Dziêkujê bardzo.
Czy ktoœ z pañstwa senatorów chce zadaæ pyta-

nie panu ministrowi, który jest z nami? Nie ma
chêtnych. Dziêkujê bardzo.

W takim razie otwieram dyskusjê.
Do dyskusji zapisa³ siê – nie zgadn¹ pañstwo,

kto – senator Stanis³aw Kogut.
(Senator Stanis³aw Kogut: Normalne.)
(Senator Czes³aw Ryszka: A ja nie jestem zapi-

sany?)
W sprawach kolei pañstwowych na razie nie.

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

Panie Ministrze! Szanowni Pañstwo!
Rozpatrujemy dziœ kolejn¹ korektê, noweliza-

cjê dwóch ustaw. Pierwsza ustawa to ustawa
o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji
PKP, a druga to ustawa o transporcie kolejowym.

Pierwsza z nich, ustawa o komercjalizacji, re-
strukturyzacji i prywatyzacji przedsiêbiorstwa
„Polskie Koleje Pañstwowe”, zosta³a uchwalona
8 wrzeœnia w 2000 r. Dziœ mamy 16 paŸdziernika
2008 r. Minê³o osiem lat i miesi¹c. W 2000 r. za-
k³adano, ¿e ustawa reguluj¹ca tryb przekszta³ceñ
w³asnoœciowych naszego kolejowego przewoŸni-
ka zostanie w rozs¹dnym czasie zrealizowana.
Uczestniczy³em wtenczas w tych pracach jako
przewodnicz¹cy Sekcji Krajowej Kolejarzy NSZZ
„Solidarnoœæ”. Wtenczas zak³adano, ¿e powsta-
j¹cy rynek przewozów kolejowych zostanie pod-
porz¹dkowany racjonalnym regulacjom admini-
stracyjnym ustawy o transporcie kolejowym. Mi-
nê³o osiem lat i oto kolejny raz nowelizujemy usta-
wê o komercjalizacji PKP. Powinniœmy ju¿ dawno
zapomnieæ o procesie przebudowy firmy, tymcza-
sem znów zmieniamy zasady przeprowadzania tej
operacji. Wstydliwie w przepisie umieszczamy da-
ne adresowe kolejnych kilkunastu nowelizacji.
Zasady przebudowy Polskich Kolei Pañstwowych,
regu³y, wed³ug których przebiega ten proces, par-
lament zmienia³ ju¿ na wniosek administracji kil-
kanaœcie razy. To tak, jakbyœmy wyszli na boisko
pograæ w pi³kê no¿n¹, a pod koniec meczu zaczêli
rzucaæ do kosza.

Panie Ministrze, ile jeszcze nowelizacji czeka tê
ustawê? Przecie¿ powinna ona ju¿ dawno byæ wy-
konana i zapomniana. Kiedy zakoñczy siê proces
przekszta³ceñ PKP trwaj¹cy ju¿ drug¹ piêciolat-
kê? Kiedy bêdziemy mogli powiedzieæ pasa¿erom,
¿e koniec z prowizork¹, zaczynamy normalnoœæ
na torach? Proszê podaæ Izbie datê zakoñczenia
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przekszta³ceñ PKP. Obawiam siê, ¿e nieprêdko to
nast¹pi – dopóki nie zaczniemy szanowaæ kilku,
zdawa³oby siê, oczywistych zasad.

Po pierwsze, nale¿y powa¿nie traktowaæ wszys-
tkich partnerów. Niedawno akceptowaliœmy po-
mys³ komunalizacji Przewozów Regionalnych. Po-
mys³, jak wynika z dochodz¹cych do mnie infor-
macji, napotyka opór podstawowego partnera –
samorz¹dów wojewódzkich. Przyczyn¹ tego oporu
jest nieokreœlonoœæ, mówi¹c delikatnie, kalkula-
cji finansowych. Kondycjê firmy i jej przewidywa-
n¹ rentownoœæ przedstawialiœmy optymistycznie,
a nie wolno by³o przed samorz¹dowymi partnera-
mi ukrywaæ prawdy. Ja z tej mównicy o tej praw-
dzie mówi³em, o ogromnym zad³u¿eniu ukrytym
Przewozów Regionalnych. Ale wtenczas nikt nie
przyjmowa³ moich argumentów.

Po drugie, trzeba pamiêtaæ o wszystkich kosz-
tach, tak¿e nowelizacji. To nie tylko czas nas
wszystkich, koszt druków senackich i sejmo-
wych, czas pracy obs³ugi, a potem koszt druku
w „Dzienniku Ustaw”. To tak¿e czas, w którym wy-
konawcy na sieciach musz¹ poznaæ i opanowaæ
nowe zasady. £atwo siê przepisy pisze, na papie-
rze wszystko wygl¹da elegancko, lecz potem,
w czasie realizacji, pojawiaj¹ siê kolejne w¹tpli-
woœci wymagaj¹ce kolejnych korekt. Nowelizuj¹c
te przepisy, przeprowadzamy kolejne testy na ¿y-
wym organizmie polskich kolei, a przy okazji sku-
tecznie pozbawiamy zainteresowanych poczucia
stabilizacji.

Pracownicy kolei, do których skierowaliœmy
w ci¹gu ostatnich lat tyle kolejnych korekt przepi-
sów, zak³adaj¹ zapewne, ¿e nieostatnia to korek-
ta. Odpowiednio do tych prognoz mogê te¿ trakto-
waæ nowe prawo. A my ju¿ dziœ wiemy, ¿e niektóre
rozwi¹zania bêd¹ wymaga³y korekt. £atwo je
wskazaæ, choæ trudniej by³oby zaproponowaæ dziœ
poprawki, mieszcz¹c siê w zakresie dopuszczal-
nej ingerencji Senatu.

Przyk³adem przepisu, który przyjdzie zmieniæ,
mo¿e byæ wymóg koordynacji rozk³adów jazdy, re-
gulowany w ustawie o transporcie kolejowym.
Narzuca siê pytanie: dlaczego koordynacja ma
byæ dwukrotna? Pierwszy raz – dokonywana
przed z³o¿eniem wniosków o rozdzielenie tras po-
miêdzy przewoŸników, drugi raz – przeprowadza-
na pod nadzorem zarz¹dcy infrastruktury. Po-
wstaje te¿ pytanie: a gdzie koordynacja kolejowe-
go rozk³adu jazdy z innymi œrodkami transportu?
W zakresie koordynacji rozk³adów jazdy wci¹¿ je-
szcze jesteœmy na ni¿szym poziomie ni¿ polski
transport zbiorowy w latach osiemdziesi¹tych.

Szanowni Pañstwo, jako kolejarz i pasa¿er mu-
szê z przykroœci¹ stwierdziæ fakt nastêpuj¹cy: tak
wielki system jak kolej potrzebuje racjonalnych
zasad funkcjonowania, ¿eby w³aœciwie s³u¿yæ
pañstwu i narodowi. Tymczasem prawo kolejowe,

dziœ przez nas zmieniane, nadal bêdzie z³e. A nie-
dobre prawo ma nieraz równie szkodliwy wp³yw
na punktualnoœæ, prêdkoœæ i czêstotliwoœæ kur-
sowania poci¹gów jak uszkodzenie torów, defekt
lokomotyw.

Mia³em z³o¿yæ poprawkê na temat dworców ko-
lejowych, ale pan minister mi wyjaœni³, ¿e t¹ po-
prawk¹ zaszkodzi³bym projektowi bud¿etu, bo
wprowadzi³bym do niego dodatkowe sumy na mo-
dernizacjê dworców.

Jako senator ju¿ drug¹ kadencjê chcê siê usto-
sunkowaæ do pracy Komisji Gospodarki Narodo-
wej. Ca³kowicie podzielam stanowisko pani mar-
sza³ek, ¿e takiej atmosfery nie by³o na posiedze-
niach komisji gospodarki w poprzedniej kadencji.
To, co siê teraz dzia³o… Uwa¿am, ¿e prace nale¿y
koordynowaæ, ¿e przedstawiciele ministerstw
musz¹ przychodziæ przygotowani. I nie mo¿e byæ
tak, ¿e na posiedzeniach komisji kr¹¿¹ kartki, ¿e-
by wprowadzaæ poprawki. Albo jesteœmy przygo-
towani, albo nie!

Nie wnosi³em… Bo to ja by³em autorem tej po-
prawki, która wzbudzi³a tyle emocji – tu w g³oso-
waniu by³o 10 do 9. I, Pani Marsza³ek, mam tak¹
proœbê, ¿eby przeszkoliæ przewodnicz¹cych komi-
sji, ¿eby po ka¿dym g³osowaniu podawali wyniki.
A nie to, ¿e jest 10 do 9, a póŸniej siê mówi: robimy
reasumpcjê g³osowania. No, nie mo¿e tak byæ, bo
to ur¹ga Senatowi, ur¹ga randze izby refleksji.
A przecie¿ komisja gospodarki jest czêœci¹ izby re-
fleksji. Dziêkujê. (Oklaski)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dziêkujê bardzo.
Teraz proszê, pan senator Czes³aw Ryszka.

Senator Czes³aw Ryszka:
Dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo!
Moje wyst¹pienie bêdzie tylko, tak skromnie

powiem, dalekim echem tego, co przedmówca tu-
taj powiedzia³. Zreszt¹ zabieram g³os jako szary
obywatel, który na co dzieñ korzysta z us³ug PKP,
chocia¿ tak¿e jako by³y pose³, który w 1999 r. g³o-
sowa³ za programem restrukturyzacji PKP, licz¹c
na to, ¿e w³aœnie powsta³e od tego czasu spó³ki ko-
lejowe bêd¹ mia³y mo¿liwoœæ dzia³ania w warun-
kach rynkowych.

Z³oœliwie siê mówi, ¿e jak dotychczas efektem
tych dzia³añ na kolei by³o jedynie zmniejszenie
zatrudnienia o ponad sto tysiêcy osób, i to g³ó-
wnie na stanowiskach ni¿szego szczebla, oraz
wzrost o kilkaset procent kadry kierowniczej.
Mówiê o tym nie bez przyczyny. Jaka jest kondy-
cja polskiej kolei, ka¿dy widzi – nie najlepsza. Po-
ziom infrastruktury kolejowej, a tak¿e jakoœæ
transportu na szynach wskazuj¹ wyraŸnie, ¿e
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jest to dziedzina absolutnie niedofinansowana.
Ale obserwujemy i to, ¿e jest tam z³a organizacja,
marnotrawstwo, nieumiejêtnoœæ gospodarowa-
nia w powsta³ych spó³kach. Ile¿ to ju¿ razy mówi-
liœmy w tej Izbie, ¿e kolej powinna na przyk³ad
przej¹æ znaczn¹ czêœæ transportu ludzi i towa-
rów, aby odci¹¿yæ drogi. Ale jak dot¹d s¹ to jedy-
nie pobo¿ne ¿yczenia.

Bardzo czêsto czaruje siê nas atrakcyjnymi
projektami, na przyk³ad tym o budowie kolei du-
¿ych prêdkoœci. Mo¿na siê z tego cieszyæ, ale na
pewno nie uszczêœliwimy tym milionów Polaków,
raczej wydamy ogromne pieni¹dze na kilka tras,
a jeszcze bardziej zaniedbamy z braku pieniêdzy
lokalne po³¹czenia, z których korzysta wiêkszoœæ
podró¿nych.

Co nale¿a³oby zrobiæ, aby zachêciæ ludzi do ko-
rzystania z us³ug kolei? To jest wa¿ne pytanie.
Przypomnê, ¿e w ci¹gu roku w naszym kraju ko-
rzysta z poci¹gów zaledwie dwieœcie osiemdziesi¹t
milionów pasa¿erów, spoœród miliarda u¿ytkowni-
ków wszystkich rodzajów transportu. Trochê lepiej
jest w przypadku przewozów towarowych – tu kolej
przewozi oko³o 15% z pó³tora miliarda wszystkich
przewo¿onych towarów. Krótko mówi¹c, kolej
przegrywa z przewoŸnikami drogowymi, co jest
zrozumia³e. Wiem, ¿e poci¹g nie wygra rywalizacji
z samochodem. Ale trzeba zdecydowanie lepiej wy-
korzystywaæ sieæ kolejow¹, uczyniæ j¹ bardziej
sprawn¹, przyjemniejsz¹, poprawiæ jakoœæ us³ug.

Jak powiedzia³em, to s¹ oczywiœcie nasze po-
bo¿ne ¿yczenia, bo stan infrastruktury na wielu
liniach jest okropny, na wielu odcinkach szybciej
jeŸdzi³o siê przed II wojn¹ œwiatow¹. Ponad 40%
torów pozwala na jazdê z prêdkoœci¹ nie wiêksz¹
ni¿ 80 km/h. Pomijam tu oczywiœcie po³¹czenia
Warszawy z Poznaniem, Krakowem czy Katowica-
mi, gdzie jeŸdzi siê trochê szybciej, lepiej, wygo-
dniej. Dworce, wagony, jakoœæ us³ug – na to nale-
¿y zwróciæ uwagê.

Nastêpna sprawa, rozk³ad jazdy, o którym tutaj
mówi³ senator Kogut. Po³¹czenia lokalne. Przy-
k³adowo, nie rozumiem, dlaczego w Czechach,
w kraju o wiele mniejszym o Polski, kraju górzy-
stym, jest dziennie dwa razy tyle po³¹czeñ kolejo-
wych co u nas, dwa razy wiêcej.

Wspomnia³em o problemie transportu towa-
rów kolej¹. Od czasów PRL kolej nastawi³a siê wy-
³¹cznie na przewóz surowców, masy towarowej.
Trudno, aby by³o inaczej, skoro brakuje nowo-
czesnych bocznic, urz¹dzeñ prze³adunkowych,
sk³adów, kontenerów itd. PrzewoŸnicy, zarówno
PKP Cargo, jak i prywatne spó³ki, narzekaj¹ tak¿e
na wysokoœæ taryfy za dostêp do sieci kolejowej.
Op³aca siê organizowaæ tylko du¿e transporty, bo
za krótsze sk³ady poci¹gów trzeba wiêcej zap³aciæ.

Jednym s³owem na dobrym transporcie kolejo-
wym skorzysta³aby gospodarka, dlatego nale¿y

kolej dofinansowaæ, zakupiæ odpowiedni tabor,
unowoczeœniæ linie kolejowe. I tego na pewno nie
za³atwi¹ samorz¹dy, które przejmuj¹ po³¹czenia
lokalne.

Popieram obecne zmiany w ustawie o komer-
cjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przed-
siêbiorstwa pañstwowego „Polskie Koleje Pañ-
stwowe” oraz ustawê o transporcie kolejowym. To
s¹ oczekiwane zmiany, reguluj¹ ró¿ne kwestie za-
niedbane, pominiête w procesie dotychczasowej
restrukturyzacji. Ale tak jak tutaj powiedzia³ se-
nator Kogut, to wszystko s¹ zmiany tymczasowe,
zmiany, które nie obejmuj¹ ca³oœci tej dziedziny,
jak¹ jest kolej. Nie wystarczy tylko zmieniaæ, no-
welizowaæ zasz³oœci, trzeba po prostu zakoñczyæ
ten ogromny proces zmian na kolei, niezbêdny
wewn¹trz grup PKP. Apelujê do ministerstwa, ¿e-
by to jak najszybciej uczyniæ.

Samorz¹dy wykazuj¹ du¿e zainteresowanie
mieniem kolejowym, zw³aszcza dworcami. Fakty-
cznie, dworce kolejowe powinny byæ elementem
szerszych us³ug. Mog¹ tu powstaæ centra handlo-
we, ró¿nego rodzaju obiekty u¿ytecznoœci publi-
cznej, komercyjnej. Stary model dworców kolejo-
wych nie sprawdza siê w warunkach gospodarki
rynkowej, wysoko konkurencyjnej. W zwi¹zku
z tym ta wydzielona integralna czêœæ mo¿e byæ
zwi¹zana z obs³ug¹ ruchu pasa¿erów, a pozosta³a
czêœæ mo¿e byæ finansowana ze œrodków publicz-
nych, w tym tak¿e samorz¹dowych.

W tych wszystkich zmianach trzeba widzieæ ca-
³oœæ, jak¹œ jednoœæ i uwa¿aæ, ¿eby nie naruszyæ
sieci linii kolejowych. Bo to, co dzisiaj jest mo¿e
nieeksploatowane, to, co mo¿e komuœ wydaje siê
niepotrzebne, jutro mo¿e okazaæ siê niezwykle
przydatne. Dlatego dobry jest w ustawie zapis
okreœlaj¹cy, ¿e dzia³alnoœæ prowadzona przez Pol-
skie Linie Kolejowe nie jest nastawiona na maksy-
malizacjê zysku. Je¿eli zosta³y wypracowane
œrodki, to spó³ka przeznacza je na inwestycje in-
frastrukturalne.

Nie bêdê teraz wchodzi³ w szczegó³y noweliza-
cji. Popieram te zmiany, ale mam nadziejê, ¿e zo-
stan¹ one wykorzystane do usprawnienia fun-
kcjonowania kolei, a nie do robienia interesów,
tak jak to bardzo czêsto obserwujemy, do czego
nierzadko dochodzi. Dziêkujê za uwagê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Bardzo dziêkujê, Panie Senatorze.
Teraz, zgodnie z kolejnoœci¹, g³os zabierze pan

senator Stanis³aw Jurcewicz, a nastêpnie pan se-
nator Grzegorz Banaœ.

Senator Stanis³aw Jurcewicz:
PaniMarsza³ek!PanieMinistrze!WysokiSenacie!
Jak zwykle zmobilizowa³ mnie do zabrania g³o-

su pan senator Kogut. Co prawda, mo¿e nie mogê
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siê z nim równaæ, jeœli chodzi o szczegó³ow¹ znajo-
moœæ tematu, ale zauwa¿am pewne stwierdzenia,
które nie maj¹ racji bytu.

Bardzo gor¹co bêdê dopingowa³ rz¹d, aby szyb-
ciej skoñczy³ procesy zwi¹zane z Polskimi Koleja-
mi Pañstwowymi. Cieszê siê z tego. To dobrze.
O tym by³a mowa przed chwil¹, ile¿ to trzeba zro-
biæ. Tyle tylko, ¿e nie robiono tego wczeœniej. Jest
to druga ustawa, z zapowiadanych trzech, zmie-
rzaj¹ca do realizacji strategii kolejnictwa. Pad³ ar-
gument, ¿e samorz¹dowcy oporuj¹. W mojej oce-
nie, jest to ró¿nica zdañ, a nie opór, wrêcz odwrot-
nie, samorz¹dowcy maj¹ w niektórych kwestiach
inne zdanie. Szanowni Pañstwo, to jest informa-
cja z ostatniego spotkania, miêdzy innymi mia³em
przyjemnoœæ rozmawiaæ z marsza³kami woje-
wództw w tym¿e budynku.

(Senator Stanis³aw Kogut: Ile pieniêdzy ¿¹daj¹?)
Nareszcie jest mowa o du¿ym zad³u¿eniu, ol-

brzymim. Pytam jako obywatel tego pañstwa: kto
je spowodowa³? Cieszê siê, ¿e pan senator to zau-
wa¿y³. Gdzie jest gospodarnoœæ, dobre dzia³anie?
Gdzie ono by³o, skoro teraz my, mieszkañcy na-
szego kraju, musimy to jakoœ rozwi¹zaæ, prawda?
Za pieni¹dze podatników musimy to ratowaæ.
I tak trzeba, tak trzeba, bo to jest olbrzymia firma,
du¿a rzesza ludzi.

Pragnê nie podzieliæ, Panie Senatorze Kogut,
pañskiego stwierdzenia dotycz¹cego poczucia
stabilizacji. Gdzie ono jest? Otó¿ w tej ustawie.
Przytaczam art. 74a, 74b. Tak, tu jest troska
o pracowników, do czego siê i ja dopisujê. Proszê
pañstwa, przecie¿ jednym z elementów tej
stabilizacji s¹ mieszkania. Wiemy, choæ nie jest to
wiedza powszechna, ¿e jedn¹ z dzia³alnoœci PKP
by³y mieszkania, prawda, olbrzymia iloœæ. Ta
ustawa d¹¿y do tego, ¿eby ka¿dy zaj¹³ siê swoj¹
podstawow¹ dzia³alnoœci¹. Otó¿, jest w tej usta-
wie bardzo dobry zapis, który sankcjonuje to, ¿e
za ka¿dy rok pracy przys³uguje szeœcioprocento-
we pomniejszenie wartoœci wykupu mieszkania.
Mówimy o poczuciu stabilizacji, Panie Senatorze.

(Senator Stanis³aw Kogut: Nie wierzê, to by³o
dawno.)

Dzia³alnoœæ socjalna, spó³ki, które przejmuj¹
itd. Jest to zapisane w art. 74a i 74b.

(Rozmowy na sali)
Jedn¹ chwileczkê. Krótko, jako pasa¿er.

Gdzie¿ to by³o przez tyle lat? Jak pan s³usznie za-
uwa¿y³, ta firma by³a ju¿ firm¹ kadrow¹, nie fir-
m¹, która pracowa³a na rzecz pasa¿erów. Ilu dy-
rektorów… Tych danych nie zna³em, dziêkujê za
ich podanie – niesamowita sprawa. Dlaczego tyl-
ko dwieœcie osiemdziesi¹t osiem milionów pasa-
¿erów jest faktycznie przewo¿onych? Ano miêdzy
innymi dlatego, ¿e eksploatacja… Ponoæ tory gi-
nê³y. To s¹ informacje publiczne, znane. Mosty.
Kto za to odpowiada? Kto to budowa³? Jakie¿ to

jest dzia³anie, za które my musimy teraz p³aciæ?
Ta ustawa nareszcie, co jeszcze raz podkreœlam,
powoduje, ¿e spó³ki zajm¹ siê podstawow¹ dzia-
³alnoœci¹.

Przewozy regionalne. Proszê pañstwa, ta usta-
wa miêdzy innymi umo¿liwia samorz¹dom dofi-
nansowywanie budynków i zakupu taboru, zaku-
pu tak zwanych szynobusów – ja z takim okreœle-
niem siê spotka³em. Fizycznie samorz¹dy ju¿ to
zakupuj¹. I nareszcie przewozy regionalne, które
s¹ oceniane – pan senator Ryszka by³ uprzejmy
zaznaczyæ, w jaki sposób… Ustawa ta spowoduje
przejêcie przez samorz¹dy przewozów regional-
nych przy przejêciu linii. Z tym elementem
zwi¹zana jest jeszcze jedna bardzo wa¿na – w mo-
jej ocenie, a myœlê, ¿e nie tylko mojej – sprawa.
Przecie¿ w chwili obecnej trzeba niejednokrotnie
przemieszczaæ siê do pracy, pokonuj¹c ró¿ne od-
leg³oœci. To nie chodzi tylko o transport ciê¿arowy,
który bardzo mocno eksploatuje nasze drogi, ale
tak¿e o przywrócenie przewozów regionalnych,
dobre skomunikowanie. Ale od kogo to zale¿y? Od
ludzi, od przedsiêbiorstw, tak¿e PKP. Stworzy to
lepsz¹ mo¿liwoœæ i znalezienia miejsca pracy, i do-
tarcia do tego miejsca pracy. Dziêkujê za uwagê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Bardzo dziêkujê.
Zapraszam na mównicê pana senatora Grzego-

rza Banasia.
Proszê.

Senator Grzegorz Banaœ:
Uprzejmie dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Wysoka Izbo!
Chcia³bym przez chwilê zaprz¹tn¹æ uwagê Wy-

sokiej Izby, ale nie merytorycznymi argumenta-
mi, bo o nich bardzo bogato wypowiadali siê dys-
kutanci. Chcia³bym powiedzieæ o czymœ, co siê
wydarzy³o w trakcie posiedzenia po³¹czonych ko-
misji, które debatowa³y w tej¿e sprawie, o czymœ,
co z mojego punktu widzenia, zreszt¹ nie tylko
mojego, bo wielu kolegów senatorów podziela mój
pogl¹d, mo¿na nazwaæ manipulacj¹ podczas g³o-
sowania i co nie powinno siê zdarzaæ, niezale¿nie
od charakteru obrad Wysokiej Izby, tego, czy to s¹
obrady plenarne, czy obrady komisji.

Otó¿, Szanowni Pañstwo, mam przed sob¹ wy-
ci¹g ze stenogramu tego¿ posiedzenia. Wspólne
posiedzenie komisji prowadzi³ wtedy pan przewo-
dniczy senator Mariusz Witczak. Pan senator Sta-
nis³aw Kogut z³o¿y³ poprawkê do projektu usta-
wy, nad któr¹ dzisiaj debatujemy. Zarz¹dzono
g³osowanie nad t¹ poprawk¹. Wynik by³ taki: 10
g³osów za, 7 – przeciw. Oznacza to, ¿e poprawka
senatora Koguta zosta³a przyjêta. Ale senator pro-
wadz¹cy, pan Mariusz Witczak, nie pogodzi³ siê
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z takim oto przebiegiem g³osowania i zmanipulo-
wa³ je. Zauwa¿y³, ¿e jeden z senatorów zag³osowa³
nie tak, jak wed³ug pana senatora Witczaka powi-
nien, chocia¿ ka¿dy z nas przecie¿ wykonuje man-
dat w zgodzie ze swoim sumieniem i przekona-
niem. Nie koñcz¹c g³osowania, zarz¹dzi³ reasum-
pcjê, a przypominam, ¿e reasumpcja ma miejsce
tylko wtedy, je¿eli nie mo¿na ustaliæ wyniku g³o-
sowania lub pojawia siê jakaœ bardzo wa¿na przy-
czyna. Okaza³o siê, ¿e t¹ wa¿n¹ przyczyn¹ by³
fakt, i¿ poprawka uzyska³a akceptacjê, wobec
czego nale¿a³o doprowadziæ do sytuacji takiej,
w której tej akceptacji nie bêdzie. I pan senator
raz jeszcze zarz¹dzi³ g³osowanie. Wynik: 10 na 10,
tym razem wszyscy zag³osowali tak, jak ju¿ nie
nakazuje sumienie, tylko tak, jak nakaza³a dy-
scyplina partyjna. Wed³ug mnie, jest to manipu-
lowanie wynikami g³osowania i coœ, co siê nie po-
winno w ¿aden sposób przydarzyæ.

Mówiê to z przykroœci¹ na forum Wysokiej Izby,
bo s¹dzê, ¿e takie rzeczy nale¿y piêtnowaæ w ka¿-
dym momencie, a najlepiej to robiæ szybko, by to
piêtnowanie by³o skuteczne. Dziêkujê bardzo za
uwagê. (Oklaski)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Bardzo dziêkujê, Panie Senatorze.
Proszê o zabranie g³osu pana senatora Piotra

Andrzejewskiego.

Senator Piotr Andrzejewski:
Pani Marsza³ek! Wysoki Senacie!
Ustawa o zmianie ustawy o komercjalizacji, re-

strukturyzacji i prywatyzacji przedsiêbiorstwa
pañstwowego „Polskie Koleje Pañstwowe” oraz
ustawy o transporcie kolejowym jest kolejnym
wyrazem troski, ale i bezradnoœci, o czym mówio-
no przy okazji oceny legislacji postêpuj¹cej i coraz
bardziej drobiazgowej, przeregulowanej, bezra-
dnoœci po transformacji ustrojowej w 1989 r., wy-
wo³anej spo¿ytkowaniem mienia ogólnonarodo-
wego. Jestem œwiadkiem… Bra³em udzia³ w pra-
cach od pierwszej ustawy o prywatyzacji do stwo-
rzenia na sta³e instytucji, która jest sprzeczna
z zasadami gospodarki rynkowej, komercjalizacji,
która mia³a trwaæ tylko dwa lata, a póŸniej mia³a
byæ dalsza prywatyzacja, wreszcie w pracach
o specjalnej ustawie o instytucji Polskie Koleje
Pañstwowe. Mia³a byæ umowa miêdzy admini-
stracj¹ rz¹dow¹ a t¹ specjalnie wydzielon¹ pul¹
maj¹tkow¹. Równie¿ uchwa³a o przywróceniu
ci¹g³oœci miêdzy II i III Rzeczypospolit¹ wskazy-
wa³a na ochronê dziedzictwa Rzeczypospolitej –
przy interwencji pañstwa i w ramach dobrego par-
tnerstwa publiczno-prywatnego zbudowano Port

„Gdynia”, COP – Centralny Okrêg Przemys³owy,
stworzono wielk¹ potêgê na miarê europejskiej
infrastruktury kolejowej, nadaj¹c kolejarzom sta-
tus funkcjonariusza publicznego. To by³ wielki
skok naprzód. Po roku 1989 nast¹pi³a degradacja
tego, co odziedziczyliœmy. Ja widzê podzia³ i nie-
poradnoœæ w synchronizacji zarz¹dzania mie-
niem ogólnonarodowym. Puste… Nie wiem, kto te
szyny rozbiera, dawniej robione na prowincji.
Myœlê, ¿e bêdziemy mogli za¿¹daæ od poszczegól-
nych spó³ek rozliczenia z tego, co siê sta³o. Te szy-
ny to jest du¿y maj¹tek, który idzie do hut na prze-
top. Ile tego by³o? Ja bym chcia³ od Ministerstwa
Infrastruktury dostaæ inwentaryzacjê. I tego za-
¿¹damy – rozliczenia z maj¹tku, z odpisów amor-
tyzacyjnych, które ka¿da spó³ka powinna robiæ.
Myœlê, ¿e totalna nieodpowiedzialnoœæ za to, co
dostaliœmy do rêki jako dobro narodowe, jest jed-
nym z mankamentów transformacji, która mia³a
miejsce w naszym kraju.

Du¿o je¿d¿ê kolej¹. Widzê ruiny w mieniu kole-
jowym, zniszczone dworce, tak jak by³by jakiœ
stan postêpuj¹cej wojny w Polsce – mienie porzu-
cone, nie ma kto siê tym zaj¹æ. Jest wiele mienia
porzuconego po transformacji. Ca³y Fundusz
Wczasów Pracowniczych – mienie ogromne, które
rz¹d polski porzuci³ po orzeczeniu Trybuna³u
Konstytucyjnego. Takim mieniem porzuconym
jest ogromna infrastruktura kolei. I bardzo dob-
rze, ¿e szukamy rozwi¹zañ. Ta ustawa ma pozyty-
wny wydŸwiêk, ale za ma³o pozytywny, jest za
p³ytka. Nale¿a³o za z³otówkê oddaæ zdewastowane
mienie tym, którzy potrafiliby nim gospodaro-
waæ. Je¿eli mówimy o przedsiêbiorczoœci, o wol-
nym rynku, o tym wszystkim, to tylko deklamuje-
my, przerzucamy tylko w spó³ki fundusze publi-
czne, dalej degraduj¹c mienie publiczne, którymi
te spó³ki zarz¹dzaj¹. To dotyczy i LOT, i Polskich
Kolei Pañstwowych. Czas siê opamiêtaæ. I nie ma
nikogo, bo siê okazuje, ¿e w³adza ucieka od odpo-
wiedzialnoœci, od zarz¹dzania stoczniami, od
wspierania kolei. Jak najdalej od nas. I teraz ta-
kim pozornym beneficjentem s¹ samorz¹dy. To,
¿e przerzucimy odpowiedzialnoœæ z tej w³adzy na
samorz¹dy, nie oznacza, ¿e rozwi¹¿emy problem.
Samorz¹dy i tak w tej chwili maj¹ dosyæ zadañ,
przy niedostatku funduszy. W zwi¹zku z tym nie
ulegajmy pozorom. Jestem zdania, ¿e te rozwi¹za-
nia trzeba te¿ wypróbowaæ. No, coœ trzeba robiæ.
Nie mo¿na si¹œæ i byæ bezradnym. Jest to jednak
ci¹gle niezadowalaj¹cy stan.

Dlatego pozwolê sobie z³o¿yæ jedn¹ poprawkê,
bo obserwujê zdegradowane ma³e stacyjki, gdzie
stoj¹ ruiny, których nikomu siê nie daje. Jak pies
ogrodnika. Nikomu siê nie da, ani prywatnemu
wykonawcy… Mo¿e samorz¹dy siê tym zajm¹,
a mo¿e jeszcze kto inny. Nie, proszê pañstwa,
trzeba to oddaæ prywatnym przedsiêbiorcom,
tam, gdzie chc¹ wzi¹æ te ruiny za cenê ich remon-
towania, utrzymania. Wci¹gn¹æ trzeba… Je¿eli
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mówimy o partnerstwie publiczno-prywatnym, to
nie tylko z wielkimi kapita³ami, z wielkimi banka-
mi na œwiecie, ale tak¿e ze zwyk³ymi ludŸmi, któ-
rzy jeszcze s¹ aktywni, chc¹ na tym mieniu cokol-
wiek robiæ. Skoro kolej mno¿y wydawnictwa, jeŸ-
dzimy InterCity, mno¿y siê koszty funkcjonowa-
nia… Efekt w zakresie zagospodarowania tego
mienia jest stosunkowo mizerny. A ja mam w³a-
œciwie na co dzieñ, co tydzieñ, wgl¹d w to – pañ-
stwo pewnie te¿ – je¿d¿¹c po Polsce.

Wydaje mi siê, ¿e je¿eli mówimy, i¿ powinno
nast¹piæ nieodp³atne przekazanie albo sprzeda¿
linii kolejowych niebêd¹cych liniami o znaczeniu
pañstwowym, o których mowa w art. 18a
i art. 18b… Nie wiem, dlaczego indywidualni
przedsiêbiorcy s¹ tu degradowani. S¹ tylko sa-
morz¹dy i jakieœ spó³ki. Myœlê, ¿e mo¿e byæ tak¿e
przekazanie prywatnym osobom, tylko – na ja-
kich zasadach? Czy oddajemy i nie mamy ju¿ za
to odpowiedzialnoœci? Uciekamy, znika to z na-
szego pola odpowiedzialnoœci? Czy te¿, oddaj¹c
te nieruchomoœci, nale¿y rozwa¿yæ kwestiê ob-
ci¹¿ania ich okreœlonymi s³u¿ebnoœciami na
rzecz spó³ek, na rzecz kolei, na rzecz gmin? Ale to
trzeba – w myœl obowi¹zuj¹cych zasad, ¿e tu nie
ma innego wyjœcia, jak tylko daæ samorz¹dom –
daæ tym spó³kom ustawowe uprawnienie do te-
go. I do tego zmierza moja poprawka, ¿eby pod-
mioty, które bêd¹ to otrzymywaæ, nie by³y ¿y³o-
wane finansowo, ¿eby spó³ki nie pêcznia³y przez
to, ¿e bêd¹ wyprzedawaæ to mienie, a pañstwo
polskie nie pêcznia³o od prywatyzacji, która tak
naprawdê jest ucieczk¹ od odpowiedzialnoœci,
od gospodarnoœci. Chodzi wiêc o to, ¿eby zwiêk-
szano u¿ytecznoœæ tych nieruchomoœci przez tak
zwane s³u¿ebnoœci. Oddajemy stacjê w Swarze-
wie, przy Pó³wyspie Helskim, gdzie s¹ ruiny,
gdzie jest wstyd przed zagranicznymi goœæmi. Pa-
trzymy na to i oni na to patrz¹…

(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk:
Gdynia.)

Gdynia. Wal¹ce siê dworce. Przecie¿ to jest tra-
gedia z punktu widzenia polskiej polityki zagrani-
cznej. To jest wizerunek Polski w stanie upadku,
a Polska nie jest w stanie upadku.

Chodzi o to, ¿eby te podmioty mog³y nie tylko
¿¹daæ, aby parê z³otych z tego wyci¹gn¹æ, ale ¿eby
by³y minimalne koszty i minimalne wynagrodze-
nie, je¿eli ktoœ chce wzi¹æ te ruiny. Chodzi³oby je-
dnak o obci¹¿anie nieruchomoœci – tej gruntowej
pod budynkami czy z punktu widzenia prawa bu-
dowlanego budowlami – s³u¿ebnoœci¹, jeœli jest to
konieczne do zwiêkszania u¿ytecznoœci innej nie-
ruchomoœci. Jest to cel spo³eczny, który musi byæ
realizowany prywatnymi rêkami, przez prywat-
nych przedsiêbiorców. Na tym polega zasada sub-
sydiarnoœci pañstwa, a nie tylko na zrzucaniu od-
powiedzialnoœci na samorz¹dy. To jest pozorne

za³atwienie tej sprawy. Dlatego pozwalam sobie
z³o¿yæ tak¹ poprawkê.

Dlaczego ten zapis jest konieczny? Bo je¿eli
chodzi o prawa cz³owieka, to wszyscy wiemy:
mo¿na robiæ wszystko z wyj¹tkiem tego, co jest
zabronione. Jeœli jednak chodzi o organa w³adzy,
to mo¿na robiæ tylko to, na co zezwala ustawa.
Chcia³bym wiêc, ¿eby ustawa na to zezwala³a, ¿e-
by prywatne podmioty w zamian za przejêcie
tych ruin, nieruchomoœci, mienia niechcianego,
mienia, którym ani kolej, ani spó³ki nie potrafi¹
dysponowaæ, w zamian za zast¹pienie tych pod-
miotów w gospodarnoœci na rzecz spo³eczn¹ mia-
³y takie uprawnienie, otrzymywa³y te nierucho-
moœci. Dziêkujê bardzo. Sk³adam tak¹ popraw-
kê. (Oklaski)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Proszê jeszcze na piêæ minut pana senatora

Koguta.
(Senator Stanis³aw Kogut: Piêæ?)
Ju¿ raz pan wystêpowa³.
(Senator Stanis³aw Kogut: Tak, tak.)
(Senator Ryszard Bender: Tak ciekawie mówi,

¿e mo¿na…) (Weso³oœæ na sali)

Senator Stanis³aw Kogut:
Pani Marsza³ek, chcê odpowiedzieæ panu sena-

torowi Jureckiemu…
(G³os z sali: Jurcewiczowi.)
Tak jest. W zwi¹zku z tym… Proszê?
(Wicemarsza³ek Krystyna Bochenek: Któremu

senatorowi?)
Poprzednikowi.
(G³os z sali: Nie ma.)
(Wicemarsza³ek Krystyna Bochenek: Jest Jur-

cewicz.)
Jurcewiczowi. Kolego Drogi, trzeba zabieraæ

g³os wtedy, kiedy wie siê coœ konkretnie na dany
temat. Wyst¹piæ i uprawiaæ filozofiê, nie wiedz¹c,
jak powstawa³a ustawa o komercjalizacji, re-
strukturyzacji i prywatyzacji – to trochê wstyd.

Pierwsza sprawa – ta ustawa mia³a na celu
przekszta³cenie firmy pañstwowej w firmê pry-
watn¹ prawa spó³ek handlowych.

Druga kwestia – je¿eli, Kolego Drogi, mówisz na
temat samorz¹dów, to powiedz do koñca. Samo-
rz¹dy jednoznacznie stwierdzaj¹, ¿e przejm¹
przewozy regionalne, je¿eli bud¿et pañstwa prze-
ka¿e 2 miliardy 600 milionów z³. Trzecia sprawa –
to ja podpisywa³em porozumienia, gdy by³ obecny
pan premier Hausner, gdzie samorz¹dy mia³y
mieæ z PIT i CIT 538 milionów z³, a okaza³o siê, ¿e
otrzyma³y tylko 440 milionów z³. Tu obecny pan
minister faktycznie w wielu swoich ksi¹¿kach pi-
sa³, ¿e aby przewozy regionalne funkcjonowa³y
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w³aœciwie, trzeba 2 miliardów z³. A tak to jest to –
tak jak powiedzia³ pan senator Andrzejewski – ze-
pchniêcie odpowiedzialnoœci na samorz¹dy.

Sprawa nastêpna. Na mocy tej ustawy z 2000 r.
kolejarze mogli kupiæ mieszkania po preferencyj-
nych cenach. Ta ustawa powsta³a za AWS. By³o to
uw³aszczenie pracowników kolejowych na mie-
niu. Taka jest prawda. Czasem wartoœæ tego mie-
szkania wynosi³a 2 tysi¹ce z³ i wiêcej kosztowa³
notariusz, który mia³ przygotowaæ akt notarialny.
Brano bowiem cenê wolnorynkow¹. Nie mówmy
te¿, ¿e liczba przewo¿onych pasa¿erów spad³a
dlatego, ¿e szyny kradn¹, mosty siê wal¹. To jest
naprawdê nieprawda. Ta liczba spad³a dlatego, ¿e
kiedyœ uruchamianych by³o na dobê trzy tysi¹ce
trzysta poci¹gów regionalnych, a dzisiaj nieca³y
tysi¹c. Zosta³y ca³kowicie zerwane po³¹czenia ko-
munikacyjne. WeŸ pan, Przyjacielu Drogi, po-
patrz na rozk³ad jazdy, na to, co siê dzieje. Ja na-
prawdê mówiê od serca. Nie jestem z³oœliwie, broñ
Bo¿e, nastawiony ani do senatora Jurcewicza, ani
do nikogo. Stwierdzam po prostu fakty. To, co siê
dzieje na kolei teraz, te¿ mi zarzucono… Pan mini-
ster Engelhardt powiedzia³ kiedyœ, ¿e wszystko
uzgodnione, nie ma psychozy, nie ma strachu. To
dlaczego senatorowie Platformy ze Œl¹ska przy-
chodz¹ do mnie i mówi¹, ¿e nastêpuje ³¹czenie za-
k³adów, z oœmiu zak³adów w jeden zak³ad taboro-
wy, ¿e ustawiaj¹ siê kolejki zwi¹zkowców, ¿eby
coœ robiæ? Bêdziemy mówiæ na temat emerytur
pomostowych, wtedy te¿ wyst¹piê i zabiorê g³os.
Ale chodzi o bezpieczeñstwo pasa¿erów.

Naprawdê, nie chcê, ¿eby ktoœ to odebra³ jako
moj¹ z³oœliwoœæ, broñ Bo¿e. Ja patrzê na dobro
kolei. Drodzy Pañstwo, je¿eli ktoœ mi poka¿e, ¿e
w jakimœ kraju œwiata poprzez usamorz¹dowienie
zrobiono reformê kolei, to naprawdê pójdê na klê-
czkach na Jasn¹ Górê. Niech mi ktoœ poka¿e, ¿e
koleje regionalne s¹ dochodowe w jakimkolwiek
kraju œwiata, ¿e nie ma dotacji z bud¿etu central-
nego i z bud¿etów regionalnych. S³usznie dopomi-
naj¹ siê marsza³kowie… I pan senator Jurcewicz
ma w tym momencie racjê, ¿e tabor autobusów
szynowych mo¿na zakupiæ ze œrodków Zintegro-
wanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regio-
nalnego. Tu ma w 100% racjê.

Nie chcê przeci¹gaæ swej wypowiedzi, bo ja
emocjonalnie podchodzê do tego tematu. Prze-
praszam, je¿eli kogoœ obrazi³em, ale naprawdê
uwa¿am, ¿e ten problem musi byæ rozwi¹zany.
Dziêkujê. (Oklaski)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Bardzo, bardzo dziêkujê, Panie Senatorze.
Teraz jeszcze piêæ minut dla pana senatora

Jurcewicza.

Senator Stanis³aw Jurcewicz:

PaniMarsza³ek!PanieMinistrze!WysokiSenacie!
Otrzyma³em propozycjê od senatora Ryszki, ¿e-

byœmy poszli do jakiegoœ wagonu, cokolwiek to
znaczy…

Panie Senatorze, ja te¿ podchodzê do tego emo-
cjonalnie i nie zamierzam nikogo uraziæ. Podzie-
lam zdanie pana senatora Andrzejewskiego. Tak,
powstaje pytanie, dlaczego jest taki stan, dlacze-
go to s¹ ruiny i kto do tego dopuœci³. Dlaczego nikt
nie odpowiada? Gdzie byli wszyscy przez te lata?
To jest jedna sprawa. A je¿eli chodzi o poprawkê,
to mam pytanie do pana ministra. Czy w ten spo-
sób, jaki jest proponowany, mo¿na ustawowo
zmusiæ spó³kê – powtarzam: spó³kê, bo to ju¿ jest
spó³ka – do przekazania maj¹tku? Ja mam w¹t-
pliwoœci, poniewa¿ reguluj¹ to pewne ustawy do-
tycz¹ce rachunkowoœci, dotycz¹ce w tym zakresie
spó³ek i mo¿liwoœci wyzbycia siê maj¹tku, po-
wiem ogólnie. Dlatego wam w¹tpliwoœci, Panie
Senatorze, co do poprawki.

Je¿eli chodzi o samorz¹dy, to zgadzam siê z pa-
nem senatorem Kogutem w jednym: do tej pory co
najmniej 50% po³¹czeñ w regionie zosta³o w ogóle
zlikwidowanych. Dlaczego? Otó¿, proszê pañ-
stwa, dysponujê dokumentem – je¿eli pan sena-
tor sobie ¿yczy, to go poka¿ê – który potwierdza, ¿e
na proœbê zarz¹du województwa, ogólnie rzecz
bior¹c, przysz³a odpowiedŸ, ¿e nie, my nie uru-
chomimy, bo nie ma gdzie, bo nie ma torów. No,
na litoœæ bosk¹, to gdzie i kto tym maj¹tkiem dys-
ponowa³?

Zatem, Panie Senatorze, myœlê, ¿e i ja, i pan
myœlimy tak samo, w dobrym kierunku, i myœli-
my o pracownikach tej¿e spó³ki, ale jedno jest pe-
wne: je¿eli rz¹d bêdzie czeka³, to bêdzie podobna
sytuacja jak w stoczni. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Dziêkujê bardzo. Dziêkujê pañstwu.
Nikt wiêcej nie zapisa³ siê do zabrania g³osu.
Czy pan minister chce siê ustosunkowaæ do

przedstawionych wniosków?
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infra-

struktury Juliusz Engelhardt: Tak.)
Jeszcze powinnam powiedzieæ: zamykam dys-

kusjê.
Proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Infrastruktury
Juliusz Engelhardt:

Szanowna Pani Marsza³ek! Wysoki Senacie!
Rzeczywiœcie by³o tu wiele wypowiedzi i pad³o

bardzo du¿o pytañ, ja nie jestem w stanie ad hoc
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odpowiedzieæ na wszystkie postawione tu pytania
czy omówiæ wszystkich zagadnieñ, które zosta³y
poruszone w wypowiedziach pañstwa senatorów.
Niemniej jednak bardzo dziêkujê za te wyst¹pie-
nia, bo odczytujê je, i te polemiki równie¿, jako
wyraz troski o stan polskiego transportu kolejo-
wego. I taki charakter ma w³aœnie przed³o¿ony
Wysokiemu Senatowi projekt.

Jest to kolejny projekt i mo¿na powiedzieæ: nie-
stety kolejny. Pan senator Kogut pyta³, ile noweli-
zacji czeka jeszcze ustawê komercjalizacyjn¹,
która zosta³a uchwalona w 2000 r. i by³a ju¿ kilka-
naœcie razy nowelizowana. Na to pytanie, Wysoki
Senacie, nie mo¿na jednoznacznie odpowiedzieæ.
Mamy na pewno przygotowan¹ kolejn¹ noweliza-
cjê, jest to tak zwany projekt drugi. Czeka on jesz-
cze na pewne uzgodnienia w Komisji Europej-
skiej, bo jest zwi¹zany z pomoc¹ publiczn¹, ale
z ca³¹ pewnoœci¹ nie wyklucza jakichœ potencjal-
nych kolejnych nowelizacji ustawy, któr¹ w skró-
cie nazywam komercjalizacyjn¹, w zakresie Pol-
skich Kolei Pañstwowych.

Dlaczego? ¯ycie pisze nam nowe rozdzia³y, do-
chodz¹ nowe zagadnienia. Przecie¿ w 2000 r. au-
torzy ówczesnej ustawy nie zdawali sobie spra-
wy… Nawet nie mogli przewidzieæ wielu proble-
mów, z którymi stykaliœmy siê na bie¿¹co. Na
przyk³ad nie przewidziano faktu, ¿e proces po-
dzia³u przedsiêbiorstwa PKP bêdzie wywo³ywa³
skutki podatkowe, i to w powa¿nym stopniu.
W zwi¹zku z tym ka¿da zmiana polegaj¹ca na wy-
dzielaniu maj¹tku jest obci¹¿ana okreœlonymi
podatkami naliczanymi na zasadach ogólnych, co
z kolei przy okreœlonej sytuacji finansowej powo-
duje obci¹¿enia niemo¿liwe do zap³acenia przez
spó³kê PKP SA.

Chodzi równie¿ o sam¹ problematykê w³asno-
œci gruntów, która w tej pierwotnej ustawie, trze-
ba powiedzieæ, nie by³a prawid³owo uregulowana.
Jak pañstwo wiedz¹, ca³y system prawny doty-
cz¹cy nieruchomoœci w Polsce jest i tak skompli-
kowany i zagmatwany, a tu jeszcze dosz³a proble-
matyka nieruchomoœci kolejowych, wiêc wielu
spraw nie mo¿na by³o przewidzieæ.

Poza tym w owym czasie rz¹d nie zak³ada³ istot-
nego wsparcia procesów restrukturyzacyjnych
i trzeba powiedzieæ, ¿e w kolejnych latach boryka-
liœmy siê z tymi problemami. Chcia³bym te¿ pod-
kreœliæ, bo mo¿e warto to powiedzieæ, Panie Sena-
torze Kogut, ¿e my przecie¿ realizujemy strategiê
transportu kolejowego przyjêt¹ przez poprzedni
rz¹d. My nie odrzuciliœmy dokumentu i programu
restrukturyzacyjnego dobrze przygotowanych
przez poprzedni rz¹d i kontynuujemy, ulepszamy
ten proces, bo oceniliœmy, ¿e jest to proces bardzo
pozytywnie przygotowany, chcemy go dokoñczyæ.

A na pytanie retoryczne pana senatora, kiedy
bêdzie koniec tych przekszta³ceñ, te¿ nie jestem

w stanie teraz odpowiedzieæ, bo przecie¿ to zale¿y
od bardzo wielu czynników, od tego, jak dalej siê
potocz¹ sprawy usamorz¹dowienia, zaprojekto-
wanej strategii prywatyzacji polegaj¹cej na we-
jœciu na gie³dê. Na przyk³ad nie mo¿na by³o prze-
widzieæ bie¿¹cej sytuacji na rynkach œwiatowych
i na gie³dzie, ale przecie¿ w strategii zak³adamy
wprowadzenie spó³ki PKP InterCity na gie³dê, za-
k³adamy wprowadzenie spó³ki PKP Cargo na
gie³dê. Z pewnoœci¹ bêd¹ kontynuowane dzia³a-
nia restrukturyzacyjne i prywatyzacyjne w in-
nych spó³kach, które nie wejd¹ na gie³dê, bêd¹
prywatyzowane w innym trybie.

Oczywiœcie tych dzia³añ jeszcze jest doœæ du¿o,
ta ustawa stanowi jednak istotny postêp uspra-
wniaj¹cy ten proces. Ustawa ta wynika te¿ z po-
trzeb, jakie niesie ¿ycie, z praktyki, z tego, jakie
by³y bariery w funkcjonowaniu spó³ek grupy PKP,
i dlatego ma taki charakter. Mo¿na siê by³o zapoz-
naæ z tym, czego ona g³ównie dotyczy. Dodajmy, ¿e
jest to du¿y krok w stronê samorz¹dów, w stronê
tego, by za tak zwanym usamorz¹dowieniem spó-
³ki Przewozy Regionalne, o której by³a tu mowa,
posz³y te¿ mo¿liwoœci dla samorz¹dów w zakresie
przejmowania dworców kolejowych w mniejszych
miastach. Podzielam te opinie. Pan senator An-
drzejewski wyg³osi³… Panie Senatorze, jako cz³o-
wiek zwi¹zany z nasz¹ kolej¹ pañstwow¹ te¿ siê
wstydzê za nasze dworce, wstydzê siê, ¿e tak wy-
gl¹daj¹. Jest mi po prostu wstyd.

Chcia³bym podkreœliæ, ¿e po raz pierwszy Wy-
soki Senat ma okazjê uchwaliæ ustawê, która
umo¿liwi dofinansowanie remontów dworców
z bud¿etu pañstwa. Takiej mo¿liwoœci nie by³o,
o tak¹ mo¿liwoœæ PKP stara³o siê przez wiele, wiele
lat, takiej mo¿liwoœci w ogóle nie by³o w systemie
prawnym, nie by³o takiego tytu³u prawnego.
Oczywiœcie przy tak wielkiej liczbie dworców, któ-
re posiada PKP – ponad tysi¹c dwieœcie ma³ych
i du¿ych dworców – nie by³o formalnej mo¿liwoœci
utrzymania tej substancji; ubolewam nad tym.
Niemniej jednak stwarzamy pewne mo¿liwoœci.

Nie mogê siê odnieœæ… Przeskoczê do ostatnie-
go mówcy, pana senatora Andrzejewskiego, ale
chcia³bym siê odnieœæ tylko do tej ewentualnej
poprawki. Nie znam formalnie tej poprawki i ad
hoc w ogóle nie móg³bym siê odnieœæ do propozy-
cji. Chcia³bym podkreœliæ w tym kontekœcie jed-
no: ¿e w ustawie zaprojektowaliœmy, i jest to
w przepisach, po pierwsze, mo¿liwoœæ przekaza-
nia samorz¹dowi na jego wniosek ca³ego dworca
wraz z gruntami na w³asnoœæ, o ile samorz¹d tak¹
wolê wyra¿a, bo s¹ samorz¹dy, które tak¹ wolê de-
klaruj¹, chêtnie by to przejê³y i maj¹ swój projekt
zagospodarowania obiektów dworcowych, a s¹
takie, które tego nie chc¹.

(Senator Stanis³aw Kogut: Oczywiœcie dobro-
wolnie.)

Po pierwsze, jest tutaj stworzona taka mo¿li-
woœæ i osobiœcie oceniam, ¿e to jest bardzo pozyty-
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wna mo¿liwoœæ, ¿e jeœli samorz¹d bêdzie chcia³, to
to weŸmie. Uwa¿am, ¿e to doprowadzi do istotnej
poprawy stanu dworców w ca³ej Polsce, zw³aszcza
tych mniejszych.

Po drugie, jest mo¿liwoœæ przekazania samo-
rz¹dowi na jego wniosek linii kolejowej, która nie
jest lini¹ o znaczeniu pañstwowym, i s¹ takie sa-
morz¹dy, na przyk³ad urz¹d marsza³kowski Dol-
nego Œl¹ska przej¹³ od nas liniê kolejow¹. Bêdzie-
my je przekazywaæ, dziêki w³aœnie tej ustawie jest
stworzona taka mo¿liwoœæ, o ile samorz¹d dekla-
ruje prowadzenie dzia³alnoœci przewozowej na tej
linii, a nie rozbiórkê tej linii.

Po trzecie, jest mo¿liwoœæ sprzeda¿y nawet
przedsiêbiorcy prywatnemu takiej linii, o ile sa-
morz¹d by³by niezainteresowany, te¿ oczywiœcie
w okreœlonym trybie.

I tutaj dochodzê do zarówno dworca, jak i sa-
mej linii. Spó³ka PKP SA jest spó³k¹ Skarbu Pañ-
stwa, obowi¹zuje tryb okreœlony w ustawie ogól-
nej o prywatyzacji przedsiêbiorstw pañstwowych,
wiêc nie mo¿na po prostu tak za z³otówkê przeka-
zaæ dworca, tym bardziej ¿e jesteœmy przecie¿ za-
interesowani tym, ¿eby by³a zachowana funkcja
transportowa dworca, czyli obs³uga pasa¿erów,
parkingi, kasy biletowe i inne elementy z tym
zwi¹zane, niezale¿nie od tego, kto jest w³aœcicie-
lem dworca. Chcielibyœmy dokonaæ zmiany – i ta
ustawa, Panie Senatorze, zmierza w tym kierun-
ku – struktury w³aœcicielskiej dworców, przeka-
zaæ samorz¹dom ewentualnie w ramach partner-
stwa publiczno-prywatnego…

(Senator Stanis³aw Kogut: Ale tego nie ma. W tej
ustawie tego nie ma, Panie Ministrze.)

Idziemy w tym kierunku. Bo dzisiejsze przepisy
– tak, chcia³em o tym powiedzieæ – ju¿ umo¿liwia-
j¹ pójœcie w tym kierunku, a w drugim projekcie,
w kolejnym projekcie, bo ten projekt mówi o li-
niach kolejowych, przedstawiamy problematykê
dworcow¹. Ale to zmierza w tym samym kierun-
ku, ¿eby przekazaæ dworce na w³asnoœæ samo-
rz¹dom, ewentualnie, jeœli bêd¹ chcia³y, ale na
podstawie umowy, w której bêdzie okreœlone, co
tam bêdzie zrobione, o ile oczywiœcie samorz¹d
ma jakiœ projekt zagospodarowania, albo w trybie
partnerstwa publiczno-prywatnego przedsiêbior-
com zainteresowanym zagospodarowaniem
dworca. I oczywiœcie dostrzegamy tak¹ koniecz-
noœæ. To jest pewne, ¿e tak chcemy zrobiæ, i oczy-
wiœcie wtedy te¿ pewnie bêdê wystêpowa³ przed
Wysok¹ Izb¹, ¿eby uchwaliæ ten projekt odno-
sz¹cy siê do dworców, bo dzisiaj mówiê o liniach.

Jest tutaj szereg pytañ, które stawia³ pan sena-
tor Kogut.

(Senator Stanis³aw Kogut: To na piœmie.)
Jeœli chodzi o opór samorz¹dów, to mo¿e to nie

jest opór, Panie Senatorze, tylko s¹ okreœlone
oczekiwania. I chcia³bym powiedzieæ, ¿e rz¹d

ostatnio opracowa³ i przekaza³ samorz¹dom pro-
jekt porozumienia w sprawie usamorz¹dowie-
nia, w którym okreœlono, ¿e wartoœæ inwestycji
w zakresie taboru pasa¿erskiego na lata
2009–2020 wynosiæ bêdzie 7,5 miliarda z³, z tego
3,6 miliarda z³ bêdzie do roku 2015. Rz¹d okreœli³
Ÿród³a finansowania tego programu i myœlê,
mam tak¹ nadziejê, ¿e rozmowy, które aktualnie
prowadzimy z marsza³kami województw, dopro-
wadz¹ do pozytywnego fina³u, tak jak to przewi-
duje uchwalony ju¿ przez Wysok¹ Izbê pierwszy
projekt.

Tutaj jeszcze pada pytanie pana senatora, dla-
czego dwukrotna koordynacja rozk³adów jazdy.
Otó¿ odpowiadaj¹c na to pytanie, chcia³bym wró-
ciæ do zapisów ustawy, a przy tym chcia³bym jesz-
cze podkreœliæ, ¿e w pracach nad sam¹ ustaw¹,
we wszystkich etapach pracy nad t¹ ustaw¹ bar-
dzo czynnie uczestniczyli przedstawiciele samo-
rz¹dów. I jeœli chodzi o wspomnian¹ przez pana
senatora koordynacjê, to jest tak, ¿e w Polsce ma-
my taki system, ¿e zarz¹dca infrastruktury kole-
jowej jest odrêbnym podmiotem, na rynku fun-
kcjonuje wielu operatorów przewozów, a tak¿e
mo¿e funkcjonowaæ wielu organizatorów przewo-
zów. I ten proces – w moim przekonaniu – jest pra-
wid³owo zaplanowany czy zaprojektowany
w ustawie. Polega on na tym, ¿e przewoŸnicy i or-
ganizatorzy przewozów osób przed z³o¿eniem
wniosków do zarz¹dcy o okreœlony rozk³ad jazdy,
o przydzielenie tras poci¹gów, wzajemnie uzga-
dniaj¹, jakiego rozk³adu chc¹, a nastêpnie za-
rz¹dca przydziela im te trasy, oczywiœcie zgodnie
z wnioskami, z tym ¿e oczywiœcie musz¹ byæ
skoordynowane dogodne po³¹czenia dla pasa¿e-
rów. Ja oceniam, ¿e ten przepis jest pozytywnie
skonstruowany, prawid³owo, i myœlê, ¿e on po-
prawi skomunikowanie kolei z innymi œrodkami
transportu, zw³aszcza w regionach.

To tyle, jeœli chodzi o wypowiedŸ pana senatora
Koguta.

Pan senator Ryszka… Panie Senatorze, ja dziê-
kujê te¿ za tê wypowiedŸ, bo z pañskiej wypowie-
dzi wynika troska o ca³okszta³t spraw kolejowych,
bym powiedzia³. Dziêkujê za wsparcie tej ustawy.
Trudno jest mi siê odnieœæ do pewnych tez pana
senatora. Pan senator wspomina³, ¿e redukcja za-
trudnienia i wzrost liczebnoœci kadry kierowni-
czej to s¹ jedyne efekty dotychczasowych dzia³añ.
Tu chcia³bym wypowiedzieæ siê troszeczkê pole-
micznie. Nie jest tak, Panie Senatorze, bo spo³e-
czeñstwo polskie… Oczywiœcie kolej zawsze jest
przedmiotem krytyki, niemniej jednak chcia³bym
powiedzieæ, ¿e na przyk³ad ofertê spó³ki InterCity
nasze spo³eczeñstwo ocenia bardzo pozytywnie,
z badañ to wychodzi, ludzie akceptuj¹ te po³¹cze-
nia. Co wiêcej, gdyby spó³ka PKP InterCity chcia³a
wycofaæ niektóre po³¹czenia, to spotkamy siê z ol-
brzymi¹ fal¹ protestów. To znaczy, ¿e ludzie to ak-
ceptuj¹, ludzie tego chc¹.
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Podobnie jest, je¿eli chodzi o przewozy regio-
nalne, gdy¿ pewne, powiedzmy, zagro¿enia finan-
sowe, brak dofinansowania jakiegoœ poci¹gu po-
woduj¹ ostatecznie jego odwo³anie, ale to wywo-
³uje równie¿ oddŸwiêk spo³eczny, bo spo³eczeñ-
stwo chce i w³aœnie poprzez swoich przedstawi-
cieli w parlamencie, poprzez panów senatorów,
panów pos³ów, mam wiele wizyt… To znaczy, ¿e
ludzie chc¹.

Oczywiœcie nasze spo³eczeñstwo czasami jest
niezadowolone, i s³usznie, z jakoœci œwiadczo-
nych us³ug i na pewno trzeba j¹ poprawiaæ. Ta
ustawa te¿ temu s³u¿y. Trzeba poprawiaæ, bez
dwóch zdañ, jakoœæ œwiadczonych us³ug. Ale
chcia³bym te¿ podkreœliæ, ¿e na przyk³ad kolejowe
przewozy pasa¿erskie w ostatnim okresie, w³aœ-
nie dziêki tym dzia³aniom restrukturyzacyjnym,
oœmieli³bym siê stwierdziæ, rosn¹, i to dynamicz-
nie. Kolejowe przewozy pasa¿erskie w Polsce
w pierwszym pó³roczu w stosunku do roku ubieg-
³ego wzros³y prawie o 9%.

(Senator Tadeusz Skorupa: Bo benzyna droga.)
Praca przewozowa wzros³a prawie o 8%. To zna-

czy, ¿e ten rynek roœnie, je¿eli chodzi o udzia³ kolei,
to znaczy, ¿e oferta kolejowych spó³ek pasa¿er-
skich, takich jak InterCity, Przewozy Regionalne,
Koleje Mazowieckie, szybka kolej w Trójmieœcie,
spotyka siê z akceptacj¹ spo³eczn¹ i ludzie korzy-
staj¹ z kolei, zw³aszcza w sytuacji, kiedy na przy-
k³ad na linii Warszawa – £ódŸ kursuj¹ nowoczesne
sk³ady, kiedy Koleje Mazowieckie kupi³y nowo-
czesne sk³ady poci¹gów. Ludzie akceptuj¹ takie
oferty i myœlê, ¿e jest jednak poparcie spo³eczne, ¿e
to, o czym pan mówi³, to nie jest jedyny efekt.

Chcia³bym te¿ odnieœæ siê do tej tezy pana se-
natora, ¿e rz¹d lansuje program budowy kolei du-
¿ych prêdkoœci, a to oznacza, ¿e zabierze pie-
ni¹dze na remonty klasycznych linii, których stan
jest z³y itd. Oczywiœcie, Panie Senatorze, takie te-
zy s¹ spotykane, ale chcia³bym zapewniæ, ¿e
w rz¹dzie nie ma takiego myœlenia, i¿by zabraæ
pieni¹dze z remontów tej podupad³ej, trzeba to
przyznaæ, infrastruktury kolejowej w Polsce
i przeznaczyæ je na spektakularny projekt pod ty-
tu³em „koleje du¿ych prêdkoœci”. Absolutnie takie
myœlenie jest wykluczone. Projekt kolei du¿ych
prêdkoœci jest projektem, który bêdzie sfinanso-
wany z innych Ÿróde³, i projekt ten nie naruszy
ewentualnych pieniêdzy bud¿etowych, które mia-
³y byæ przeznaczone na remonty infrastruktury.
Zreszt¹ nie mo¿emy mówiæ o projekcie kolei du-
¿ych prêdkoœci w ten sposób, ¿e my ju¿ mamy mi-
liardy na te koleje i teraz po prostu zamiast je
przeznaczyæ na remonty, przeznaczymy na koleje
du¿ych prêdkoœci. To nie jest prawda, finansowa-
nie na koleje du¿ych prêdkoœci trzeba zdobyæ zu-
pe³nie odrêbnie, w odrêbnym trybie i to jest zu-
pe³nie inny problem.

No, tych pytañ by³o wiele, Panie Senatorze. Ja
nie odniosê siê do wszystkich… Jeszcze raz bar-
dzo dziêkujê, gdy¿ ja równie¿ podzielam te obawy
ogólne, które pan senator wyrazi³, bo, no có¿,
mo¿na powiedzieæ, pan senator ma racjê w wielu
kwestiach dotycz¹cych stanu infrastruktury,
kolei.

Zapisa³em sobie jedno stwierdzenie. Panie Se-
natorze, tak, kolej trzeba dofinansowaæ, to praw-
da, i kolej o to zabiega, dlatego ¿e kolej by³a przez
lata niedofinansowana. I taki jest stan rzeczywi-
sty, borykamy siê z rozlicznymi problemami,
w tym przede wszystkim ze z³ym stanem infra-
struktury konwencjonalnej w ca³ej Polsce. Jest to
stan, niestety, z³y. I zawsze zabiegamy o wsparcie
finansowe dla tego procesu.

Pan senator Jurcewicz… Oczywiœcie pytanie,
kto spowodowa³ zad³u¿enie, to jest te¿ temat rze-
ka. To jest oczywiœcie sekwencja pewnych nie-
konsekwencji, bym powiedzia³, od 2001 r., kiedy
to utworzono spó³kê PKP Przewozy Regionalne,
w ramach restrukturyzacji i w ramach tej pier-
wotnej ustawy, i nie zapewniono w³aœciwych Ÿró-
de³ dofinansowania dzia³alnoœci w zakresie kole-
jowych przewozów regionalnych. Od tego siê za-
czê³o, d³ugi spó³ki zaczê³y narastaæ, tê spó³kê
trzeba by³o po drodze, kiedyœ tam, odd³u¿yæ. Te-
raz, w tym programie rz¹d odd³u¿y³ spó³kê kwot¹
2 miliardów 160 milionów z³ i po tym przewidzia-
nym przez rz¹d odd³u¿eniu, bo to odd³u¿enie
trwa, jest przewidziane na ten rok i do koñca przy-
sz³ego roku, spó³ka nie bêdzie mia³a zad³u¿enia
d³ugoterminowego, a zatem rz¹d j¹ w pe³ni odd³u-
¿y.

Pozostaje jeszcze pewna nierozliczona strata
bilansowa z lat ubieg³ych, ale to nie jest zad³u¿e-
nie spó³ki, tylko nierozliczona strata bilansowa,
problem taki, bym powiedzia³, troszkê ksiêgowy
do odpowiedniego rozliczenia w latach nastêp-
nych.

Pozostawiam zatem bez odpowiedzi pytanie,
kto to spowodowa³, bo by³a to sekwencja dzia³añ,
Panie Senatorze.

No i pan senator Andrzejewski… Ja te¿ dziê-
kujê za tê wypowiedŸ i za tê troskê, któr¹ pan se-
nator wyrazi³ w swoim wyst¹pieniu. Rzeczywi-
œcie, tak to siê zdarzy³o w Polsce, ¿e przez wiele,
wiele lat, trzeba powiedzieæ, od pocz¹tku trans-
formacji, œrodowisko kolejowe zabiega³o o wiêk-
sze wsparcie na procesy inwestycyjne, na us³ugi
publiczne, które kolej œwiadczy. I trzeba powie-
dzieæ, ¿e nie by³o to wsparcie na wystarczaj¹cym
poziomie, pomimo ¿e na przyk³ad co roku przed-
stawiamy Komisji Infrastruktury sprawozdanie
na temat stanu polskiej infrastruktury kolejo-
wej. Trzeba powiedzieæ, ¿e parlament jest na
bie¿¹co informowany, jaki jest stan infrastruk-
tury kolejowej i zainteresowani parlamentarzy-
œci wiedz¹, ¿e ten stan jest z³y i ¿e trzeba go po-
prawiæ.
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Dlatego te¿ w ubieg³ym okresie rz¹d wprowa-
dzi³ pewne regulacje dodatkowe, na przyk³ad
umo¿liwi³ dofinansowanie kosztów utrzymania
infrastruktury kolejowej bezpoœredni¹ dotacj¹.
To dofinansowanie w tym roku wynosi 500 mi-
lionów z³, w roku przysz³ym bêdzie wynosiæ
680 milionów z³. To dofinansowanie w Polsce,
wobec kosztów ca³kowitych, wynosi oko³o 15%
kosztów utrzymania infrastruktury kolejowej
i ma na celu równie¿ obni¿enie stawek dostêpu
czy stabilizowanie stawek dostêpu, które p³ac¹
przewoŸnicy za dostêp do infrastruktury. Nie-
mniej jednak chcia³bym wskazaæ, ¿e na przy-
k³ad koleje niemieckie otrzymuj¹ dofinansowa-
nie na poziomie 40% kosztów utrzymania, kole-
je holenderskie, francuskie zaœ – gdzieœ na po-
ziomie 50% kosztów utrzymania infrastruktu-
ry. To s³u¿y generalnie polityce transportowej
pañstwa, o której tutaj poœrednio by³a mowa, te-
mu, by obni¿aæ stawki dostêpu do infrastruktu-
ry, czyli obni¿aæ koszt ca³kowity us³ugi kolejo-
wej, gdy¿ to powoduje wiêksz¹ sk³onnoœæ klien-
tów do korzystania z us³ug kolejowych. Tak¹ po-
litykê rz¹d aktualnie realizuje. Niemniej jednak
kwoty tego zasilenia, trzeba powiedzieæ, s¹ jesz-
cze zbyt ma³e, ¿eby widaæ by³o konkretne efekty,
ale wierzê, ¿e w kolejnych latach bêdzie lepiej.

Pani Marsza³ek, ja pewnie nie odpowiedzia³em
wyczerpuj¹co, bo by³o du¿o pytañ. Jeœli jest taka
potrzeba, ja bym prosi³, by zechcieli mi pañstwo
umo¿liwiæ ustosunkowanie siê do nich na piœmie
– jeœliby któryœ z panów senatorów sobie ¿yczy³
szczegó³owego wyjaœnienia co do postawionego
pytania, na które nie udzieli³em odpowiedzi. Tak
¿e deklarujê tak¹ gotowoœæ.

(Senator Ryszard Bender: Pani Marsza³ek, czy
móg³bym prosiæ… Tylko pó³tora zdania na wyjaœ-
nienie pewnej kwestii szczegó³owej.)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Bardzo przepraszam, ale ju¿ jest po sekwencji

pytañ. Bardzo przepraszam, Panie Senatorze.
Panie Ministrze, serdecznie panu dziêkujê za

obszerne wyjaœnienie pewnych kwestii podjêtych
przez senatorów. Bardzo serdecznie panu dziêku-
jê za obecnoœæ. Bardzo szczegó³owo odpowiedzia³
pan na pytania, ale rozumiem, ¿e jeœli na przyk³ad
s¹ dodatkowe, takie, jakie zg³asza pan senator
Bender, to mo¿na zapytaæ ju¿ w kuluarach czy po-
prosiæ o odpowiedŸ na piœmie.

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infra-
struktury Juliusz Engelhardt: Tak, tak jest.)

Dziêkujê bardzo.
Panie i Panowie Senatorowie, poniewa¿ zosta³

zg³oszony wniosek o charakterze legislacyjnym,
proszê Komisjê Gospodarki Narodowej oraz Ko-

misjê Samorz¹du Terytorialnego i Administracji
Pañstwowej o ustosunkowanie siê do tego wnios-
ku i przygotowanie wspólnego sprawozdania.

Informujê pañstwa senatorów, ¿e g³osowanie
w sprawie rozpatrywanej ustawy zostanie prze-
prowadzone pod koniec posiedzenia Senatu.

Szanowni Pañstwo, w tym momencie chcê og-
³osiæ przerwê w obradach do godziny 17.30, wtedy
bêd¹ g³osowania.

Teraz jeszcze komunikaty, proszê o ich wys³ucha-
nie,poniewa¿bêd¹dotyczy³ynajbli¿szychprocedur.

Senator Sekretarz
Waldemar Kraska:
Bezpoœrednio po og³oszeniu przerwy odbêdzie

siê wspólne posiedzenie Komisji Nauki, Edukacji
i Sportu oraz Komisji Rodziny i Polityki Spo³ecznej
w sali nr 176.

W dniu dzisiejszym na trzydzieœci minut przed
rozpoczêciem g³osowañ w sali nr 217 odbêdzie siê
wspólne posiedzenie Komisji Ustawodawczej, Ko-
misji PrawCz³owieka iPraworz¹dnoœci orazKomisji
Rodziny i Polityki Spo³ecznej w sprawie rozpatrze-
nia poprawki zg³oszonej na posiedzeniu plenarnym
doprojektuustawyozmianieustawyoPolicji, usta-
wy o S³u¿bie Celnej i ustawy o Agencji Bezpieczeñ-
stwa Wewnêtrznego oraz Agencji Wywiadu.

Wspólne posiedzenie Komisji Gospodarki Naro-
dowej oraz Komisji Samorz¹du Terytorialnego i Ad-
ministracji Pañstwowej odbêdzie siê o godzinie
16.00 w sali nr 217. Porz¹dek obrad: po pierwsze,
rozpatrzenie zg³oszonych przez grupê senatorów za-
rzutów w sprawie uchybieñ regulaminowych przy
rozpatrywaniu ustawy o zmianie ustawy o komer-
cjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiê-
biorstwa pañstwowego „Polskie Koleje Pañstwowe”
orazustawyo transporciekolejowym;podrugie, roz-
patrzenie zg³oszonych na posiedzeniu plenarnym
wniosków do wymienionej ustawy. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dziêkujê.
Zarz¹dzam przerwê do 17.30.

(Przerwa w obradach od godziny 15 minut 18
do godziny17 minut 33)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Panie i Panowie Senatorowie, proszê o zajmo-

wanie miejsc.
Wysoki Senacie, wznawiam obrady.
Proszê senatorów sekretarzy o zajêcie miejsc.

Ju¿ to uczynili.
Przyst¹pimy teraz do ca³ego bloku g³osowañ.

Przedtem, poniewa¿ wycofanie poprawki mo¿e
odbywaæ siê przed blokiem g³osowañ, oddajê g³os
panu senatorowi Andrzejewskiemu.

Proszê bardzo.
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Senator Piotr Andrzejewski:

Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Pragnê, zgodnie z art. 52 ust. 7 Regulaminu Se-

natu, wycofaæ poprawkê pierwsz¹ do ustawy
o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektó-
rych innych ustaw. Mówi ona, i¿ nie stosuje siê
ustawy do osób, których pochodzenie polskie lub
obywatelstwo polskie zosta³o stwierdzone zgod-
nie z ustaw¹.

Motyw wycofania poprawki jest krótki: brak
sprzê¿enia systemowego w wyniku tego zapisu.
Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Czyli ta pierwsza poprawka zostaje wycofana,

nie poddajemy jej pod g³osowanie.
(Senator Piotr Andrzejewski: Jest wycofana.)
Wysoki Senacie, przystêpujemy do rozpa-

trzenia punktu dwudziestego siódmego po-
rz¹dku obrad: trzecie czytanie projektu ustawy
o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym.

Drugie czytanie ustawy odby³o siê na osiemna-
stym posiedzeniu Senatu 25 wrzeœnia. Senat
skierowa³ projekt ustawy do Komisji Ustawodaw-
czej, Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji
Rodziny i Polityki Spo³ecznej, aby ustosunkowa³y
siê do zg³oszonych w toku dyskusji wniosków.
Sprawozdanie o projekcie tej ustawy to druk
nr 177X.

Pan senator Stanis³aw Jurcewicz, jako sprawo-
zdawca tych trzech komisji, proszony jest o przed-
stawienie dodatkowego sprawozdania.

Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Stanis³aw Jurcewicz:
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Mam zaszczyt w imieniu trzech po³¹czonych

komisji, to jest: Komisji Ustawodawczej, Komisji
Gospodarki Narodowej oraz Komisji Rodziny i Po-
lityki Spo³ecznej, przedstawiæ sprawozdanie
o projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ru-
chu drogowym.

Senat na osiemnastym posiedzeniu w dniu
25 wrzeœnia bie¿¹cego roku, po przeprowadzo-
nym drugim czytaniu, zgodnie z art. 81 ust. 3 Re-
gulaminu Senatu skierowa³ projekt ustawy do
Komisji Ustawodawczej, Komisji Gospodarki Na-
rodowej oraz Komisji Rodziny i Polityki Spo³ecz-
nej. Komisje na wspólnym posiedzeniu w dniu
25 wrzeœnia bie¿¹cego roku ustosunkowa³y siê do
zg³oszonych w toku dyskusji wniosków. Komisje
popar³y wniosek zawarty w zestawieniu wnios-
ków i wnosz¹ o jego przyjêcie przez Senat wraz
z jednolitym projektem ustawy o zmianie ustawy
– Prawo o ruchu drogowym oraz projektem
uchwa³y w sprawie wniesienia do Sejmu tego pro-
jektu ustawy, zawartymi w druku nr 177S. Proszê
o jego przyjêcie. Dziêkujê za uwagê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Czy pan senator chce jeszcze zabraæ g³os jako
wnioskodawca?

(Senator Stanis³aw Jurcewicz: Nie, dziêkujê.)
Czy ktoœ z pañstwa senatorów chce zadaæ pyta-

nie panu senatorowi? Je¿eli nie, to mo¿emy przy-
st¹piæ do g³osowania w sprawie projektu ustawy
o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym.

Proszê pañstwa, teraz odczytam formu³ê ogól-
n¹, której potem nie bêdê powtarza³.

Zgodnie z Regulaminem Senatu g³osowania
odbywaj¹ siê przy u¿yciu aparatury elektronicz-
nej i polegaj¹ na naciœniêciu przycisku aparatury
i podniesieniu rêki.

Wszyscy to wiemy, jest to ogólna norma, która
bêdzie nas obowi¹zywa³a w ka¿dym szczegó³o-
wym przypadku. (Oklaski)

W pierwszej kolejnoœci przeprowadzimy g³oso-
wanie nad poprawk¹ – druk nr 177X, a nastêpnie
nad przyjêciem projektu w ca³oœci w brzmieniu
zaproponowanym przez komisje, ze zmian¹ wyni-
kaj¹c¹ z przyjêtej poprawki.

Przystêpujemy do g³osowania nad przedsta-
wion¹ poprawk¹. Poprawka ma charakter redak-
cyjny.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 84 obecnych senatorów 83 – za, 1 – przeciw.

(G³osowanie nr 4)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Przystêpujemy zatem do g³osowania nad przy-

jêciem projektu ustawy – Prawo o ruchu drogo-
wym w ca³oœci, ze zmian¹ wynikaj¹c¹ z poprawki.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 84 obecnych senatorów wszyscy g³osowali

za. (G³osowanie nr 5)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-

nat przyj¹³ projekt ustawy o zmianie ustawy –
Prawo o ruchu drogowym i podj¹³ uchwa³ê
w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu
ustawy.

Pan senator Stanis³aw Jurcewicz bêdzie nas
reprezentowa³ w dalszych pracach nad ustaw¹.

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
dwudziestego ósmego porz¹dku obrad: trzecie
czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Pra-
wo o ruchu drogowym oraz ustawy o transporcie
drogowym.

Drugie czytanie odby³o siê 25 wrzeœnia 2008 r.
Senat skierowa³ projekt do Komisji Ustawodaw-
czej i Komisji Gospodarki Narodowej. Sprawozda-
nie znajduje siê w druku nr 158X.

Proszê pana senatora Kazimierza Kleinê
o przedstawienie sprawozdania obu komisji.
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Senator Kazimierz Kleina:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
W imieniu Komisji Ustawodawczej oraz Komi-

sji Gospodarki Narodowej mam zaszczyt przed-
stawiæ dodatkowe sprawozdanie obu komisji
o projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ru-
chu drogowym oraz ustawy o transporcie drogo-
wym wraz z zestawieniem wszystkich wniosków.

Senat na osiemnastym posiedzeniu w dniu
25 wrzeœnia 2008 r., po przeprowadzonym dru-
gim czytaniu, zgodnie z art. 81 ust. 3 Regulaminu
Senatu, skierowa³ projekt ustawy do Komisji
Ustawodawczej oraz Komisji Gospodarki Narodo-
wej. Komisje na wspólnym posiedzeniu w dniu
25 wrzeœnia 2008 r. ustosunkowa³y siê do zg³o-
szonych w toku dyskusji wniosków. Komisje po-
par³y wnioski zawarte w punktach:1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9 i 10, zestawienia wniosków i wnosz¹ o ich
przyjêcie przez Senat wraz z jednolitym projektem
ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogo-
wym oraz ustawy o transporcie drogowym i pro-
jektem uchwa³y w sprawie wniesienia do Sejmu
tego projektu ustawy, zawartymi w druku
nr 158S.

W za³¹czeniu przekazujemy informacjê o zgod-
noœci z prawem Unii Europejskiej poprawek zg³o-
szonych w trakcie drugiego czytania projektu
ustawy. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Panie Senatorze, czy chce pan zabraæ jeszcze

g³os w tej sprawie jako wnioskodawca?
(Senator Kazimierz Kleina: Dziêkujê bardzo.)
Czy s¹ jakieœ pytania do pana senatora wystê-

puj¹cego w obu rolach?
Proszê bardzo, pan senator Skorupa.

Senator Tadeusz Skorupa:

Panie Marsza³ku! Panie Senatorze! Czy uwa¿a
pan, ¿e kierowca prowadz¹cy kolejkê turystycz-
n¹, który ukoñczy³ osiemnaœcie lat, w pe³ni gwa-
rantuje bezpieczeñstwo przewo¿onym turystom?
Bez badañ psychotechnicznych? Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Kazimierz Kleina:

Panie Marsza³ku! Panie Senatorze! Nad t¹
spraw¹ dyskutowaliœmy podczas posiedzenia ko-
misji. No i po dyskusji, a tak¿e po zasiêgniêciu
opinii ministerstwa, uznaliœmy, ¿e rozwi¹zanie,
jakie proponujemy, jest rozwi¹zaniem prawid³o-
wym, tak¹ propozycjê przyjêliœmy.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Proszê bardzo, pan senator Banaœ.

Senator Grzegorz Banaœ:
Dziêkujê bardzo.
Panie Senatorze, proszê raz jeszcze powiedzieæ

– ja wiem, ¿e ju¿ tego typu odpowiedŸ pada³a wie-
lokrotnie, ale przed g³osowaniem chcia³bym us³y-
szeæ raz jeszcze – czy ci, którzy do tej pory wykony-
wali tê us³ugê, dzia³ali w sposób nielegalny,
i w zwi¹zku z tym projekt ustawy, nad którym de-
batujemy, porz¹dkuje przepisy prawa w tej mate-
rii. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Proszê bardzo.

Senator Kazimierz Kleina:
Tak, ustawa porz¹dkuje pewne dotychczasowe

niedoci¹gniêcia prawne, które wynika³y g³ównie
z niepe³nych rozwi¹zañ w ustawie o ruchu drogo-
wym, i ta nasza inicjatywa ma te sprawy porz¹d-
kowaæ.

(Senator Grzegorz Banaœ: Przepraszam bardzo,
Panie Marsza³ku.)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Grzegorz Banaœ:

Chcê uzyskaæ od pana jednoznaczn¹ odpo-
wiedŸ tak¿e na pierwszy cz³on mojego pytania: czy
do tej pory prowadzono tego typu dzia³alnoœæ
w sposób nielegalny?

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Proszê, Panie Senatorze Sprawozdawco.

Senator Kazimierz Kleina:

Ja nie jestem w³aœciw¹ osob¹ do tego, ¿eby oce-
niaæ, czy te czy inne osoby prowadz¹ dzia³alnoœæ
gospodarcz¹ zgodnie z prawem, czy niezgodnie
z prawem. Wydaje mi siê, ¿e od tego s¹ inne s³u¿-
by. Do tej pory ci wszyscy, którzy prowadzili tego
typu dzia³alnoœæ, dzia³ali w takich warunkach
prawnych, jakie im umo¿liwiano, otrzymywali
stosowne zgody. Ale nie mnie oceniaæ, czy oni
w sposób prawid³owy respektowali wszystkie
przepisy.
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Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Przystêpujemy do g³osowania nad projektem

ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogo-
wym oraz ustawy o transporcie drogowym.

Najpierw oczywiœcie g³osowanie nad popraw-
kami, a potem nad ca³oœci¹ ustawy.

Przystêpujemy do g³osowania nad poprawka-
mi. Uwaga, nad poprawkami: pierwsz¹, drug¹,
czwart¹, pi¹t¹, siódm¹, ósm¹, dziewi¹t¹ i dzie-
si¹t¹, nale¿y g³osowaæ ³¹cznie.

Poprawka pierwsza ma na celu takie zdefinio-
wanie kolejki turystycznej, aby jednoznacznie
przes¹dziæ, ¿e kolejka jest zespo³em odrêbnych
pojazdów sk³adaj¹cych siê z ci¹gnika rolniczego
albo pojazdu wolnobie¿nego oraz przyczepy lub
przyczep. Jednoczeœnie poprawka ogranicza
brzmienie przepisu do samej definicji kolejki, re-
zygnuj¹c z okreœlenia, w tym miejscu ustawy, wa-
runków, pod jakimi dozwolony jest przewóz osób
w przyczepie kolejki. Takie zdefiniowanie kolejki
turystycznej, przy jednoczesnej rezygnacji z kon-
strukcyjnego ograniczenia jej prêdkoœci do
20 km/h, powoduje koniecznoœæ dalszych zmian
zawartych w poprawkach: drugiej, czwartej,
pi¹tej, siódmej, ósmej, dziewi¹tej i dziesi¹tej.

Poprawka druga wprowadza regulacjê doty-
cz¹c¹ warunków, w których dopuszczalny jest
przewóz osób w przyczepie kolejki turystycznej,
a nastêpne poprawki konsekwentnie zmierzaj¹
do odrêbnego traktowania pojazdów kolejki tury-
stycznej, w tym do oddzielnego dopuszczenia do
ruchu i rejestrowania oraz oddzielnego podlega-
nia badaniom technicznym.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za? Przypominam, chodzi o poprawki.
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 84 obecnych senatorów 50 – za, 31 – przeciw,

3 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 6)
Poprawki zosta³y przyjête.
Poprawka trzecia usuwa zbêdne unormowa-

nie; zgodnie z brzmieniem dotychczasowych prze-
pisów ustawy na organizatora imprezy jest ju¿ na-
³o¿ony obowi¹zek uzgadniania z policj¹ przebiegu
trasy i miejsca imprezy.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 84 obecnych senatorów 50 – za, 31 – przeciw,

3 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 7)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka szósta wprowadza obowi¹zek uzys-

kania odpowiedniej adnotacji w dowodzie reje-
stracyjnym pojazdu silnikowego kolejki turysty-
cznej, potwierdzaj¹cej dopuszczenie do ruchu
w ramach zespo³u pojazdów.

Przycisk obecnoœci.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 84 obecnych senatorów 49 – za, 29 – przeciw,

6 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 8)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Przystêpujemy do g³osowania nad przyjêciem

projektu ustawy w ca³oœci.
Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa senatorów jest za przyjêciem

projektu ustawy?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 84 obecnych senatorów 48 – za, 29 – przeciw,

7 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 9)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-

nat przyj¹³ projekt ustawy o zmianie ustawy –
Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o transpor-
cie drogowym i podj¹³ uchwa³ê w sprawie wniesie-
nia do Sejmu tego projektu ustawy.

Jednoczeœnie Senat upowa¿ni³ senatora Kazi-
mierza Kleinê do reprezentowania Senatu w dal-
szych pracach nad tym projektem.

Wysoki Senacie, przystêpujemy do rozpa-
trzenia punktu dwudziestego dziewi¹tego po-
rz¹dku obrad: zmiany w sk³adzie komisji senac-
kich.

Wniosek Komisji Regulaminowej, Etyki
i Spraw Senatorskich zawarty jest w druku
nr 286.

Pan senator Piotr Zientarski ju¿ siê zbli¿a do
mównicy.

Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Piotr Zientarski:
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Na podstawie art. 14 ust. 1 Regulaminu Senatu

Komisja Regulaminowa, Etyki i Spraw Senator-
skich przedstawia nastêpuj¹cy projekt uchwa³y:
„Senat Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie
art. 13 ust. 2 Regulaminu Senatu, odwo³uje sena-
tora Piotra Kaletê z Komisji Samorz¹du Teryto-
rialnego i Administracji Pañstwowej oraz wybiera
senatora Piotra Kaletê do Komisji Gospodarki Na-
rodowej”. Dziêkujê.

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

g³os w tej sprawie? Je¿eli nie, to mo¿emy przy-
st¹piæ do g³osowania.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za projektem uchwa³y?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 84 obecnych senatorów 78 – za, 5 – przeciw,

1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowanie nr 10)
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Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-
nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie zmian w sk³adzie
komisji senackich.

Powracamy do rozpatrywania punktu pier-
wszego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o cudzoziem-
cach oraz niektórych innych ustaw.

W przerwie odby³o siê posiedzenie Komisji Praw
Cz³owieka i Praworz¹dnoœci oraz Komisji Samo-
rz¹du Terytorialnego i Administracji Pañstwowej,
które ustosunkowa³y siê do wniosków i przygoto-
wa³y wspólne sprawozdanie w tej sprawie.

Widzê, ¿e pan senator Sadowski ju¿ siê zbli¿a.
Proszê bardzo o przedstawienie sprawozdania

komisji.

Senator S³awomir Sadowski:

Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Jak pan marsza³ek wspomnia³, wczoraj odby³o

siê posiedzenie Komisji Praw Cz³owieka i Prawo-
rz¹dnoœci oraz Komisji Samorz¹du Terytorialne-
go i Administracji Pañstwowej.

Komisje, po rozpatrzeniu na posiedzeniu
w dniu wczorajszym wniosków zg³oszonych
w dniu 15 paŸdziernika 2008 r. w toku debaty nad
ustaw¹ o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz
niektórych innych ustaw, przedstawiaj¹ Wyso-
kiemu Senatowi nastêpuj¹ce stanowisko. Wysoki
Senat raczy przyj¹æ wnioski zawarte w punktach:
drugim, trzecim, czwartym, pi¹tym, siódmym, ós-
mym, dziewi¹tym, dziesi¹tym, jedenastym, dwu-
nastym, trzynastym, czternastym i piêtnastym.

Chcê podkreœliæ, ¿e wiêkszoœæ z tych poprawek
wczoraj zosta³a omówiona przez marsza³ka Zbi-
gniewa Romaszewskiego oraz przeze mnie.

A wczoraj obradowaliœmy nad poprawkami
zg³oszonymi przez senatora Stanis³awa Jurcewi-
cza i obie zosta³y pozytywnie zaopiniowane.

Swoj¹ poprawkê wycofa³ natomiast, jak ju¿ s³y-
szeliœmy, senator Andrzejewski.

Je¿eli jest koniecznoœæ, to mogê wyjaœniæ, na
czym polegaj¹ te poprawki, ale macie je pañstwo
tutaj…

(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Ja bêdê wy-
jaœnia³ sens tych poprawek podczas ich odczyty-
wania.)

Dobrze. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Czy senatorowie wnioskodawcy lub pozosta³y
senator sprawozdawca chcieliby zabraæ g³os w tej
sprawie?

(Senator S³awomir Sadowski: Dziêkujê, Panie
Marsza³ku.)

Rozumiem, dziêkujê.

W takim razie przystêpujemy do g³osowania,
najpierw nad poprawkami, a nastêpnie nad usta-
w¹ w ca³oœci.

Proszê pañstwa, co do poprawki pierwszej, któ-
r¹ pan senator Andrzejewski wycofa³, to czy ktoœ
chcia³by podtrzymaæ tê poprawkê? Skoro nie ma
chêtnego, to nie g³osujemy nad t¹ poprawk¹.

Poprawka druga ma charakter technicznole-
gislacyjny.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 82 obecnych senatorów wszyscy g³osowali

za… A nie, przepraszam.
Na 83 obecnych senatorów 82 g³osowa³o za, 1

nie g³osowa³. (G³osowanie nr 11)
Poprawka trzecia rozszerza zakres spraw prze-

kazanych do uregulowania rozporz¹dzeniem wy-
danym na podstawie art. 11c ust. 8 ustawy o cu-
dzoziemcach o koniecznoœæ okreœlenia miejsca
i czasu przeprowadzenia wywiadu œrodowiskowe-
go przez funkcjonariuszy Stra¿y Granicznej oraz
wskazania dokumentów upowa¿niaj¹cych do
sprawdzenia lokalu cudzoziemca.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 84 obecnych senatorów wszyscy g³osowali

za. (G³osowanie nr 12)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka czwarta zmierza do tego, aby podsta-

w¹ do odmowy wydania przepustki cudzoziemcowi
bêd¹cemu cz³onkiem za³ogi statku morskiego przy-
p³ywaj¹cego do portu morskiego oraz uniewa¿nie-
nia tej przepustki mog³y byæ wzglêdy zagro¿enia dla
obronnoœci lub bezpieczeñstwa pañstwa, ochrony
bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego; jednoczeœ-
nie poprawka koryguje b³êdne odes³anie.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 84 obecnych senatorów wszyscy g³osowali

za. (G³osowanie nr 13)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka pi¹ta modyfikuje przepis okreœla-

j¹cy przes³anki uzasadniaj¹ce odmowê wjazdu
cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej w taki sposób, aby uwzglêdniæ, i¿ podstaw¹
odmowy mo¿e byæ jedynie nieposiadanie przez
cudzoziemca wystarczaj¹cych œrodków utrzyma-
nia na czas trwania planowanego pobytu oraz na
powrót do pañstwa pochodzenia lub na tranzyt al-
bo dokumentu potwierdzaj¹cego mo¿liwoœæ uzys-
kania takich œrodków zgodnie z prawem.
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Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 84 obecnych senatorów wszyscy g³osowali

za. (G³osowanie nr 14)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka szósta. Je¿eli j¹ przyjmiemy, nie

bêdziemy g³osowaæ nad poprawk¹ siódm¹. Po-
prawka szósta, koryguj¹c nieprecyzyjnoœæ jêzy-
kow¹, zmienia zasadê, zgodnie z któr¹ cudzozie-
miec mo¿e uzyskaæ wizê krajow¹ uprawniaj¹c¹
go do wjazdu i pobytu na terytorium RP przez
okres trzech miesiêcy, je¿eli wjazd na podstawie
tej wizy nast¹pi pierwszego dnia jej wa¿noœci.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 84 obecnych senatorów 33 g³osowa³o za, 51

– przeciw. (G³osowanie nr 15)
Zatem g³osujemy nad poprawk¹ siódm¹. Ma

ona na celu doprecyzowanie przepisu.
Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 83 obecnych senatorów 81 g³osowa³o za, 1 –

przeciw,1wstrzyma³siêodg³osu. (G³osowanienr16)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka ósma wprowadza nowy typ wizy, tak

zwan¹ wizê studenck¹, który pozwoli na ³atwiej-
sz¹ obserwacjê migracji wœród studentów bê-
d¹cych cudzoziemcami oraz gromadzenie danych
statystycznych w tym zakresie.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 84 obecnych senatorów wszyscy g³osowali

za. (G³osowanie nr 17)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka dziewi¹ta ma na celu skonkretyzo-

wanie przes³anki uzasadniaj¹cej odmowê wyda-
nia wizy krajowej. Podstaw¹ odmowy wydania wi-
zy ma byæ nieuzasadnienie przez cudzoziemca ce-
lu i warunków planowanego pobytu.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 83 obecnych senatorów wszyscy g³osowali

za. (G³osowanie nr 18)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka jedenasta modyfikuje… Przepra-

szam, chcia³em byæ za szybki.
Poprawka dziesi¹ta ma charakter legislacyjny,

zmierza do prawid³owego uchylenia przepisów.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 84 obecnych senatorów wszyscy g³osowali

za. (G³osowanie nr 19)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka jedenasta modyfikuje przepis doty-

cz¹cy przed³u¿ania terminu przekazywania przez
zobowi¹zane do tego podmioty informacji o tym,
czy wjazd i pobyt cudzoziemca na terytorium RP
stanowi zagro¿enie dla obronnoœci i bezpieczeñ-
stwa pañstwa, w taki sposób, aby przepis dotyczy³
tylko informacji, na których przekazanie ustawa
przewiduje trzydzieœci dni.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 84 obecnych senatorów wszyscy g³osowali

za. (G³osowanie nr 20)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka dwunasta zmierza do zachowania

obecnie obowi¹zuj¹cego rozwi¹zania umo¿liwia-
j¹cego uzyskanie zezwolenia na osiedlenie siê ka-
¿demu cudzoziemcowi przebywaj¹cemu nie-
przerwanie na terytorium Rzeczypospolitej przez
okres co najmniej dziesiêciu lat na podstawie zgo-
dy na pobyt tolerowany; nowelizacja nie przewi-
duje takiej mo¿liwoœci w stosunku do cudzoziem-
ca posiadaj¹cego zgodê na pobyt tolerowany ze
wzglêdu na to, ¿e jego wydalenie jest niewykonal-
ne z przyczyn niezale¿nych od organu wykonu-
j¹cego decyzjê o wydaleniu i od cudzoziemca.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 84 obecnych senatorów 38 g³osowa³o za, 46

– przeciw. (G³osowanie nr 21)
Poprawka zosta³a odrzucona.
Nad poprawkami trzynast¹ i piêtnast¹ g³osuje-

my ³¹cznie. Zmierzaj¹ one do uwzglêdnienia
w ustawie zasady techniki prawodawczej, zgodnie
z któr¹ akty wykonawcze wydane na podstawie
zmienianych upowa¿nieñ ustawowych utrzymuje
siê w mocy tylko czasowo.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 84 obecnych senatorów wszyscy g³osowali

za. (G³osowanie nr 22)
Poprawki zosta³y przyjête.
Poprawka czternasta zmierza do uwzglêdnie-

nia w ustawie o Karcie Polaka nowego rodzaju wi-
zy, która bêdzie wydawana posiadaczom Karty
Polaka.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
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Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 84 obecnych senatorów 83 g³osowa³o za, 1

nie g³osowa³. (G³osowanie nr 23)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Proszê pañstwa, przystêpujemy do g³osowania

nad projektem uchwa³y w ca³oœci, ze zmianami
wynikaj¹cymi z przyjêtych poprawek.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 84 obecnych senatorów wszyscy g³osowali

za. (G³osowanie nr 24)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-

nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zmianie
ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych
ustaw.

Powracamy do rozpatrywania punktu dru-
giego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks kar-
ny oraz niektórych innych ustaw.

W przerwie w obradach odby³o siê posiedzenie
Komisji Praw Cz³owieka i Praworz¹dnoœci oraz
Komisji Ustawodawczej, które po dyskusji przy-
gotowa³y wspólne sprawozdanie.

Pan senator Zbigniew Cichoñ proszony jest
o przedstawienie tego¿ sprawozdania.

Zapraszam, Panie Senatorze.

Senator Zbigniew Cichoñ:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Komisja po rozwa¿eniu poprawek proponuje

uwzglêdnienie poprawek pierwszej, drugiej, szó-
stej, ósmej i dziewi¹tej. Pozosta³e poprawki nie zy-
ska³y akceptacji komisji.

Najwa¿niejsza przyjêta poprawka to skreœlenie
w §4 w sformu³owaniu „art. 202 §2, 2a” tego¿ zapi-
su „2a”, a to w zwi¹zku z tym, ¿e potem, w dalszej
kolejnoœci jest przyjêta najbardziej zasadnicza
poprawka, która eliminuje w ogóle przyjêcie §2a.
Komisja dosz³a do wniosku, ¿e przyjêcie §2a jest
zbyteczne. Wprowadzenie osobnej penalizacji
pornografii z udzia³em fantomów, a nie realnych
osób, w³aœciwie uznaliœmy za zbyteczne, albo-
wiem przy prawid³owej wyk³adni pojêcia treœci
pornograficznych mo¿na obejmowaæ nim równie¿
owe fantomy. W zwi¹zku z tym §2a zosta³ przewi-
dziany do skreœlenia.

Nastêpnie, proszê pañstwa, jest poprawka…

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Panie Senatorze, bardzo dziêkujê, bo ja bêdê
przedstawia³ treœæ poprawek bez numerów para-
grafów w trakcie g³osowania…

(Senator Zbigniew Cichoñ: Sens poprawek?)
Tak, ja myœlê, ¿e wystarczy, nie powtarzajmy

tego.
(Senator Zbigniew Cichoñ: Dobrze. Czyli ju¿ te-

go nie powtarzaæ, tak? Proszê pañstwa, sens po-
prawek jest taki, ¿e…)

(Weso³oœæ na sali) (Oklaski)
(Senator Zbigniew Cichoñ: …¿e, proszê pañ-

stwa…)
(Rozmowy na sali)
(Senator Zbigniew Cichoñ: Proszê pañstwa, bo

ja chcia³bym byæ zrozumiany…)
(Weso³oœæ na sali)
(Senator Zbigniew Cichoñ: Nie wiem, czy pan

marsza³ek…)
Panie Senatorze, pan przedstawi³ numery po-

prawek, a mnie proszê zostawiæ trud wyjaœnienia
treœci poprawek w trakcie g³osowania. Mo¿e tak.

(Senator Zbigniew Cichoñ: Aha, dobrze. Prze-
praszam, najmocniej przepraszam, zapêdzi³em
siê. Dziêkujê i przepraszam.)

Myœlê, ¿e tak bêdzie sprawniej.
Czy pozosta³y senator sprawozdawca i senato-

rowie wnioskodawcy chc¹ zabraæ g³os?
Rozumiem, ¿e pan senator... A, jest pan rzeczy-

wiœcie wymieniony jako wnioskodawca – pan se-
nator Kazimierz Wiatr.

Zapraszam, Panie Senatorze.

Senator Kazimierz Wiatr:
Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
Poniewa¿ moja poprawka nie zosta³a poparta

przez komisje, chcia³bym w dwóch zdaniach po-
wiedzieæ o sensie tej poprawki. Otó¿ gdyby tak siê
zdarzy³o, ¿e poprawka o wykreœleniu zapisów
o fantomach nie uzyska³aby poparcia Izby, moja
poprawka sz³aby w tym kierunku, a¿eby zmieniæ
sankcje za te czyny, poniewa¿ w tej sytuacji, gdy-
by pozosta³a taka sankcja, jak¹ przyj¹³ Sejm, oz-
nacza³oby to, ¿e ta dzia³alnoœci nie jest zaliczana
do pornografii, co kompletnie rozbija orzekanie,
tym bardziej ¿e nie ma tej definicji. Tak ¿e gdyby
tak siê sta³o, to oczywiœcie o to bym prosi³. A je¿eli
nast¹pi wykreœlenie, to oczywiœcie wtedy to nie
ma sensu. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Przystêpujemy zatem do g³osowania, najpierw

nad poprawkami, potem nad ustaw¹ w ca³oœci.
Je¿eli poprawka pierwsza zostanie przyjêta,

wykluczy to g³osowanie nad poprawk¹ trzeci¹
oraz spowoduje koniecznoœæ modyfikacji nastêp-
nych poprawek.

Poprawka pierwsza ma na celu niedodawanie
do kodeksu karnego przepisu, który penalizuje
czyny polegaj¹ce na prezentowaniu ma³oletnie-
mu poni¿ej lat piêtnastu treœci pornograficznych
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zawieraj¹cych wytworzone lub przetworzone wi-
zerunki ma³oletnich oraz rozpowszechnianiu ta-
kich treœci pornograficznych w sposób umo¿li-
wiaj¹cy ma³oletniemu poni¿ej lat piêtnastu za-
poznanie siê z nimi.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 84 obecnych senatorów wszyscy g³osowali

za. (G³osowanie nr 25)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka druga wyraŸnie stanowi, ¿e przestêp-

stwo zaistnieje równie¿ wtedy, gdy treœci pornogra-
ficznebêd¹zawieraæwizerunek jednegoma³oletnie-
gouczestnicz¹cegow jednej czynnoœci seksualnej.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 84 obecnych senatorów wszyscy g³osowali

za. (G³osowanie nr 26)
Poprawka jest przyjêta.
Poprawkê trzeci¹ opuszczam, poniewa¿ pier-

wsza zosta³a przyjêta.
Poprawka czwarta ma na celu zaostrzenie kar

gro¿¹cych za przestêpstwa seksualne.
Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 84 obecnych senatorów 37 g³osowa³o za, 45

– przeciw, 2 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie
nr 27)

Poprawka zosta³a odrzucona.
Poprawka pi¹ta stanowi, ¿e do stwierdzenia po-

pe³nienia czynu zabronionego konieczne bêdzie
wykazanie celu, w jakim dzia³a³ podejrzany.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 84 obecnych senatorów 33 g³osowa³o za, 49

– przeciw, 2 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie
nr 28)

Poprawka zosta³a odrzucona.
Poprawka szósta uprawnia pokrzywdzonego

lub inne osoby, na których rzecz orzeczono œrodek
karny o charakterze pieniê¿nym, do uczestnicze-
nia w posiedzeniu, na którym s¹d polski rozpozna-
je sprawê wyst¹pienia do w³aœciwego s¹du lub in-
nego organu pañstwa wykonania orzeczenia.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 84 obecnych senatorów 83 g³osowa³o za, 1 –

przeciw. (G³osowanie nr 29)

Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka siódma nakazuje informowanie

sprawcy, który przebywa za granic¹, o prawie
udzia³u w posiedzeniu, na którym s¹d polski roz-
poznaje sprawê wyst¹pienia do innego pañstwa
o wykonanie orzeczenia.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 83 obecnych senatorów 36 g³osowa³o za, 47

– przeciw. (G³osowanie nr 30)
Poprawka zosta³a odrzucona.
Poprawki ósm¹ i dziewi¹t¹ przeg³osujemy ³¹cz-

nie. Maj¹ one na celu poprawienie niew³aœciwego
sformu³owania.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
83 senatorów solidarnie poprawi³o nieprawid-

³owe sformu³owanie. (G³osowanie nr 31)
Mo¿emy zatem, po przyjêciu tej poprawki, g³o-

sowaæ nad podjêciem uchwa³y w ca³oœci.
Proszê pañstwa, przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 84 obecnych senatorów wszyscy g³osowali

za. (G³osowanie nr 32)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-

nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zmianie
ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych
ustaw.

Powracamy do rozpatrywania punktu trze-
ciego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o powsze-
chnym obowi¹zku obrony Rzeczypospolitej Pol-
skiej oraz ustawy o s³u¿bie wojskowej ¿o³nierzy
zawodowych.

Komisja Obrony Narodowej przedstawi³a pro-
jekt uchwa³y, w którym wnosi o wprowadzenie
poprawki, jest on w druku nr 265A.

Najpierw g³osujemy nad poprawk¹, a potem
oczywiœcie nad ca³¹ ustaw¹.

Przystêpujemy do g³osowania nad poprawk¹.
Poprawka ta, przypominam, Komisji Obrony Na-
rodowej, wprowadza sankcjê karn¹ za niestawie-
nie siê osoby obowi¹zanej do wojskowej pracowni
psychologicznej.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 84 obecnych senatorów 82 g³osowa³o za, 1 –

przeciw, 1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowanie
nr 33)

Poprawka zosta³a przyjêta.
G³osowanie nad ca³oœci¹ uchwa³y.
Proszê pañstwa, przycisk obecnoœci.
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Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 84 obecnych senatorów 83 g³osowa³o za, 1

wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowanie nr 34)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-

nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zmianie
ustawy o powszechnym obowi¹zku obrony Rze-
czypospolitej Polskiej oraz ustawy o s³u¿bie woj-
skowej ¿o³nierzy zawodowych.

Powracamy do rozpatrywania punktu
czwartego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o s³u¿bie woj-
skowej ¿o³nierzy zawodowych oraz o zmianie nie-
których innych ustaw.

W przerwie odby³o siê posiedzenie Komisji Ro-
dziny i Polityki Spo³ecznej oraz Komisji Obrony
Narodowej, które po dyskusji przygotowa³y
wspólne sprawozdanie w tej sprawie. Jest ono
w druku nr 257Z.

Pan senator Mieczys³aw Augustyn proszony
jest o przedstawienie sprawozdania obu komisji.

Proszê bardzo.

Senator Mieczys³aw Augustyn:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Po³¹czone komisje na swoim posiedzeniu po-

stanowi³y zaaprobowaæ poprawki drug¹, trzeci¹,
pi¹t¹, szóst¹, siódm¹, dziewi¹t¹, dziesi¹t¹ i jede-
nast¹. Proszê o poparcie stanowiska komisji.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê.
Pan senator Henryk Górski jest sprawozdawc¹

mniejszoœci po³¹czonych komisji. Proszê o przed-
stawienie wniosków mniejszoœci…

(G³os z sali: Ale nie ma go.)
Czy senator Andrzej Owczarek chcia³by zabraæ

g³os?
(Senator Andrzej Owczarek: Nie, dziêkujê.)
W takim razie, proszê pañstwa, mo¿emy przy-

st¹piæ do g³osowania, najpierw nad poprawkami,
a potem oczywiœcie nad uchwa³¹ w ca³oœci.

Poprawki pierwsz¹ i czwart¹ mamy przeg³oso-
waæ ³¹cznie. Celem tych poprawek jest przyznanie
prawa do bezterminowej pomocy rekonwersyjnej
wszystkim ¿o³nierzom, którzy zostali zwolnieni ze
s³u¿by w nastêpstwie wypadku lub choroby pozo-
staj¹cych w zwi¹zku z pe³nieniem s³u¿by, bez ró¿-
nicowania ich uprawnieñ ze wzglêdu na to, czy
pe³nili oni s³u¿bê w kraju, czy za granic¹.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?

Na 84 obecnych senatorów 35 g³osowa³o za, 48
– przeciw, 1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowanie
nr 35)

Poprawki zosta³y odrzucone.
Mo¿emy zatem przeg³osowaæ poprawkê drug¹.

Ma ona charakter redakcyjny.
Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 84 obecnych senatorów wszyscy g³osowali

za. (G³osowanie nr 36)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka trzecia stanowi, ¿e pomoc rekonwer-

syjna dla dzieci i ma³¿onka ¿o³nierza, który zagi-
n¹³ lub poniós³ œmieræ w zwi¹zku z wykonywa-
niem zadañ s³u¿bowych, bêdzie przys³ugiwa³a
bezterminowo.

Przyciski obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 84 obecnych senatorów wszyscy g³osowali

za. (G³osowanie nr 37)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka pi¹ta uzupe³nia upowa¿nienie do

wydania rozporz¹dzenia, które bêdzie okreœla³o
warunki i tryb udzielania pomocy rekonwersyj-
nej, o ¿o³nierzy objêtych t¹ pomoc¹, wskazanych
w dodanym art. 133a ust. 2.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 84 obecnych senatorów wszyscy g³osowali

za. (G³osowanie nr 38)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka szósta ujednolica terminologiê

ustawy.
Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
84 obecnych senatorów, 83 – za, 1 – przeciw.

(G³osowanie nr 39)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawki siódm¹ i dziewi¹t¹ przeg³osujemy

³¹cznie. Ujednolicaj¹ one terminologiê ustawy
i wyd³u¿aj¹ okres, w jakim dziecko pobieraj¹ce re-
ntê rodzinn¹ bêdzie uprawnione do pobierania
pomocy pieniê¿nej na kontynuowanie nauki, do
ukoñczenia przez to dziecko dwudziestego pi¹te-
go roku ¿ycia.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
83 obecnych senatorów, 82 – za, 1 wstrzyma³

siê od g³osu. (G³osowanie nr 40)
Poprawki zosta³y przyjête.
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Poprawka ósma stanowi, ¿e rodzaje œwiadczeñ
z funduszu socjalnego bêdzie okreœla³a ustawa,
a nie, jak dotychczas, minister obrony narodowej
w drodze rozporz¹dzenia. Ponadto poprawka prze-
nosi katalog œwiadczeñ socjalnych do ustawy.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
84 obecnych senatorów, 37 – za, 47 – przeciw.

(G³osowanie nr 41)
Poprawka zosta³a odrzucona.
Poprawka dziesi¹ta ma na celu doprecyzowa-

nie przepisu i podkreœlenie, ¿e pomoc pieniê¿na
na kontynuowanie nauki jest jednym ze œwiad-
czeñ socjalnych.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
84 obecnych senatorów, wszyscy za. (G³osowa-

nie nr 42)
Poprawka przyjêta.
Poprawka jedenasta precyzuje przepis.
Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
84 obecnych senatorów, wszyscy za. (G³osowa-

nie nr 43)
Przystêpujemy do g³osowania nad uchwa³¹

w ca³oœci.
Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
83 obecnych senatorów, wszyscy za. (G³osowa-

nie nr 44)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam: Senat

podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zmianie usta-
wy o s³u¿bie wojskowej ¿o³nierzy zawodowych
oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Powracamy do rozpatrywania punktu pi¹tego
porz¹dku obrad: stanowisko Senatu w sprawie
ustawy o zmianie ustawy o realizacji prawa do re-
kompensaty z tytu³u pozostawienia nieruchomoœci
pozaobecnymigranicamiRzeczypospolitejPolskiej.

Komisja Gospodarki Narodowej przedstawi³a
projekt uchwa³y, w którym wnosi o przyjêcie tej
ustawy bez poprawek.

Przystêpujemy zatem do g³osowania nad t¹
propozycj¹.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
84 obecnych senatorów, wszyscy za. (G³osowa-

nie nr 45)

Wobec wyników g³osowania stwierdzam: Senat
podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zmianie usta-
wy o realizacji prawa do rekompensaty z tytu³u
pozostawienia nieruchomoœci poza obecnymi
granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Powracamy do rozpatrywania punktu szó-
stego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o jakoœci
handlowej artyku³ów rolno-spo¿ywczych oraz
niektórych innych ustaw.

W przerwie w obradach odby³o siê posiedzenie
Komisji Rolnictwa i Ochrony Œrodowiska, która
przygotowa³a sprawozdanie zawarte w druku
nr 255Z.

Proszê pana senatora Przemys³awa B³aszczyka
o przedstawienie sprawozdania komisji.

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

si o przyjêcie nastêpuj¹cych poprawek: pierwszej,
drugiej, trzeciej, czwartej, siódmej, ósmej, dzie-
wi¹tej, dziesi¹tej, piêtnastej i szesnastej.

Poprawki: pi¹ta, jedenasta, dwunasta, trzyna-
sta i czternasta, uzyska³y poparcie mniejszoœci
komisji i w takiej formie zosta³y przedstawione
Wysokiej Izbie. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Sprawozdawc¹ mniejszoœci komisji jest pan se-

nator Chróœcikowski.
Proszê o przedstawienie wniosków mniejszoœci

komisji.

Senator Jerzy Chróœcikowski:
Dziêkujê.
Proszê o poparcie wniosków.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Czy pan senator Zdzis³aw Pupa, jako przedsta-

wiciel mniejszoœci komisji, chcia³by przedstawiæ
sprawozdanie?

Senator Zdzis³aw Pupa:
Proszê o poparcie poprawek z uwagi na to, ¿e te

poprawki w sumie daj¹ mo¿liwoœæ wprowadzenia
grzywien przy nik³ej szkodliwoœci spo³ecznej.
Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê.
Czy inni senatorowie wnioskodawcy chc¹ za-

braæ g³os? Rozumiem, ¿e nie ma chêtnych.
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Przystêpujemy do g³osowania. W pierwszej ko-
lejnoœci poprawki, a potem oczywiœcie uchwa³a
w ca³oœci.

Poprawka pierwsza ma na celu doprecyzowa-
nie przepisów w celu jednoznacznego wskazania,
z których pañstw przywo¿one artyku³y rolno-spo-
¿ywcze musz¹ byæ poddane obowi¹zkowi kontroli
jakoœci handlowej.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
83 obecnych senatorów, wszyscy za. (G³osowa-

nie nr 46)
Poprawka przyjêta.
Poprawki drug¹, trzeci¹, dziesi¹t¹ i szesnast¹

przeg³osujemy ³¹cznie. Uzupe³niaj¹ one przyjête
przez Sejm regulacje dotycz¹ce nadzoru sprawo-
wanego przez Inspekcjê Jakoœci Handlowej Arty-
ku³ów Rolno-Spo¿ywczych w odniesieniu do jaj.
Dotyczy to wskazania organu w³aœciwego do wy-
dania decyzji w sprawie zwolnienia z obowi¹zku
znakowania jaj kierowanych bezpoœrednio do
przemys³u oraz warunków formalnych tego
wniosku.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Poprawki zosta³y jednomyœlnie przyjête przez

83 obecnych senatorów. (G³osowanie nr 47)
Czwart¹ i piêtnast¹ przeg³osujemy ³¹cznie. Je-

¿eli je przyjmiemy, to wykluczy to g³osowanie nad
kolejnymi poprawkami, pi¹t¹, szóst¹ i czternast¹.
Poprawki czwarta i piêtnasta wprowadzaj¹ bez-
wzglêdny obowi¹zek podawania do publicznej
wiadomoœci informacji zawartych w decyzjach
z kontroli jakoœci handlowej artyku³ów rolno-spo-
¿ywczych dotycz¹cych zafa³szowania tych arty-
ku³ów.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
83 obecnych senatorów, 50 – za, 32 – przeciw, 1

wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowanie nr 48)
Poprawki zosta³y przyjête.
Poprawka siódma… Chwileczkê, pominê kil-

ka, które s¹ nieaktualne… Poprawka siódma
zmierza do ujednolicenia terminologii stosowa-
nej w ustawie.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
83 obecnych senatorów, 82 – za, 1 wstrzyma³

siê od g³osu. (G³osowanie nr 49)
Poprawka zosta³a przyjêta.

Ósm¹ i dziewi¹t¹ przeg³osujemy ³¹cznie. Maj¹
one na celu doprecyzowanie przepisów, które
okreœlaj¹ moment wygaœniêcia uprawnieñ rze-
czoznawcy w zwi¹zku z up³ywem czasu od zdania
egzaminu.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
84 obecnych senatorów, wszyscy za. (G³osowa-

nie nr 50)
Poprawki zosta³y przyjête.
Poprawki jedenast¹ i dwunast¹ nale¿y przeg³o-

sowaæ ³¹cznie. Modyfikuj¹ one przepisy dotycz¹ce
kar administracyjnych, przywracaj¹c mo¿liwoœæ
nak³adania grzywien w drodze mandatu karnego
w przypadku wprowadzania do obrotu w sposób
nieœwiadomy lub niezamierzony artyku³ów rolno-
-spo¿ywczych nieodpowiadaj¹cych jakoœci han-
dlowej.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
84 obecnych senatorów, 39 – za, 45 – przeciw.

(G³osowanie nr 51)
Poprawki zosta³y odrzucone.
Poprawka trzynasta rozszerza zakres przepisu

umo¿liwiaj¹cego na³o¿enie kary pieniê¿nej na
czyny polegaj¹ce na niezgodnoœci produktu z ja-
koœci¹ deklarowan¹ przez producenta nie tylko
w oznakowaniu tego artyku³u, ale równie¿ w in-
nych dokumentach dotycz¹cych tego artyku³u.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
84 obecnych senatorów, 36 – za, 48 – przeciw.

(G³osowanie nr 52)
Poprawka zosta³a odrzucona.
Mo¿emy w tym momencie przyst¹piæ do g³oso-

wania nad ustaw¹ w ca³oœci.
Proszê pañstwa, przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
84 obecnych senatorów, wszyscy za. (G³osowa-

nie nr 53)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam: Senat

podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zmianie usta-
wy o jakoœci handlowej artyku³ów rolno-spo¿yw-
czych oraz niektórych innych ustaw.

Powracamy do rozpatrywania punktu siód-
mego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o rejestracji
i ochronie nazw i oznaczeñ produktów rolnych
i œrodków spo¿ywczych oraz o produktach trady-
cyjnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Komisja Rolnictwa i Ochrony Œrodowiska
przedstawi³a projekt, w którym wnosi o wpro-
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wadzenie poprawek do ustawy zawartej w dru-
ku nr 256A, zatem najpierw g³osujemy nad po-
prawkami.

Poprawki pierwsza i druga redaguj¹ przepisy
przy u¿yciu terminologii prawnej.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
83 obecnych senatorów, 80 za, 3 – przeciw.

(G³osowanie nr 54)
W zwi¹zku z tym poprawki zosta³y przyjête.
Trzecia poprawka wprowadza konieczne nastêp-

stwa o charakterze legislacyjnym w przepisie odsy-
³aj¹cym do przepisu zmienionego w nowelizacji.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 83 obecnych senatorów wszyscy g³osowali

za. (G³osowanie nr 55)
Poprawka przyjêta.
Poprawka czwarta ma charakter redakcyjny.
Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 82 obecnych senatorów wszyscy g³osowali

za. (G³osowanie nr 56)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Ustawa w ca³oœci.
Proszê pañstwa, przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 82 obecnych senatorów wszyscy g³osowali

za. (G³osowanie nr 57)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-

nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zmianie
ustawy o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeñ
produktów rolnych i œrodków spo¿ywczych oraz
o produktach tradycyjnych oraz o zmianie niektó-
rych innych ustaw.

Powracamy do rozpatrywania punktu ós-
mego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o urucha-
mianiu œrodków pochodz¹cych z bud¿etu Unii
Europejskiej przeznaczonych na finansowanie
wspólnej polityki rolnej oraz o zmianie niektó-
rych innych ustaw.

Komisja Rolnictwa i Ochrony Œrodowiska
przedstawia projekt, w którym wnosi o wprowa-
dzenie poprawki do ustawy, druk nr 272A.
W pierwszej kolejnoœci g³osujemy nad poprawk¹,
potem nad ustaw¹.

Poprawka zmierza do sformu³owania zawarte-
go w przepisie odes³ania w sposób zgodny z zasa-
dami techniki prawodawczej.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 83 obecnych senatorów wszyscy g³osowali

za. (G³osowanie nr 58)
Poprawkaprzyjêta, zatemterazustawawca³oœci.
Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 79 obecnych senatorów wszyscy g³osowali

za. (G³osowanie nr 59)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-

nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zmianie
ustawy o uruchamianiu œrodków pochodz¹cych
z bud¿etu Unii Europejskiej przeznaczonych na
finansowanie wspólnej polityki rolnej oraz o zmia-
nie niektórych innych ustaw.

Powracamy do rozpatrywania punktu dzie-
wi¹tego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o wykonywa-
niu dzia³alnoœci gospodarczej w zakresie wytwa-
rzania i obrotu materia³ami wybuchowymi, bro-
ni¹, amunicj¹ oraz wyrobami i technologi¹ o prze-
znaczeniu wojskowym lub policyjnym oraz usta-
wy o materia³ach wybuchowych przeznaczonych
do u¿ytku cywilnego.

Komisja Praw Cz³owieka i Praworz¹dnoœci i Ko-
misja Gospodarki Narodowej przedstawi³y jedno-
brzmi¹cy projekt uchwa³y, w którym wnosz¹
o wprowadzenie poprawek. To druki senackie
nr 260A i 260B.

Najpierw poprawki, a potem ca³oœæ.
Przystêpujemy do g³osowania.
Nad poprawkami pierwsz¹ i drug¹ g³osujemy

³¹cznie. Maj¹ one na celu doprecyzowanie relacji
miêdzy przepisami ustawy.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 83 obecnych senatorów wszyscy g³osowali

za. (G³osowanie nr 60)
Poprawka przyjêta.
Rozumiem, ¿e kworum nam siê zwiêkszy³o

z 79 senatorów do 83.
(G³os z sali: Trochê przyby³o.)
Falowanie, takie delikatne.
Poprawka trzecia zmierza do uœciœlenia normy

wskazuj¹cej podmiot obowi¹zany do ponoszenia
kosztów unieszkodliwienia lub znakowania niezna-
kowanychplastycznychmateria³ówwybuchowych.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 83 obecnych senatorów wszyscy g³osowali

za. (G³osowanie nr 61)
Poprawka zosta³a przyjêta.
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Mo¿emy przyst¹piæ do g³osowania nad ustaw¹
w ca³oœci.

Proszê nacisn¹æ przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 83 obecnych senatorów 82 g³osowa³o za,

1 nie g³osowa³. (G³osowanie nr 62)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e

Senat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zmia-
nie ustawy o dzia³alnoœci gospodarczej w za-
kresie wytwarzania i obrotu materia³ami wybu-
chowymi, broni¹, amunicj¹ oraz wyrobami i te-
chnologi¹ o przeznaczeniu wojskowym lub po-
licyjnym oraz ustawy o materia³ach wybucho-
wych przeznaczonych do u¿ytku cywilnego.

Wysoki Senacie, powracamy do rozpatrywa-
nia punktu dziesi¹tego porz¹dku obrad: stano-
wisko Senatu w sprawie ustawie o zmianie usta-
wy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym.

KomisjaGospodarkiNarodowejprzedstawiawnio-
sek o przyjêcie ustawy bez poprawek, druk nr 261A.
G³osujemy zatem nad projektem tej ustawy.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 82 obecnych senatorów wszyscy g³osowali

za. (G³osowanie nr 63)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-

nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zmianie
ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym.

Powracamy do rozpatrywania punktu jede-
nastego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o nadaniu nowej nazwy Akade-
mii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodo-
wej w Krakowie.

W przerwie w obradach odby³o siê posiedzenie
Komisji Nauki, Edukacji i Sportu, która przygoto-
wa³a sprawozdanie po debacie. Znajduje siê ono
w druku nr 262Z.

Pan senator Adam Massalski proszony jest
o przedstawienie sprawozdania komisji.

Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Adam Massalski:

Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
Mam zaszczyt przedstawiæ sprawozdanie Ko-

misji Nauki, Edukacji i Sportu z obrad, które od-
by³y siê 15 paŸdziernika, w sprawie rozpatrze-
nia wniosków zg³oszonych w toku debaty nad
ustaw¹ o nadaniu nowej nazwy Akademii Peda-
gogicznej imienia Komisji Edukacji Narodowej
w Krakowie. Komisja po dyskusji postanowi³a
przedstawiæ wniosek o przyjêcie ustawy bez po-
prawek.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Czy senator wnioskodawca Janusz Rachoñ

chce zabraæ g³os? Dziêkujê.
Przystêpujemy do g³osowania. I teraz proszê

pañstwa, w pierwszej kolejnoœci przeprowadzamy
g³osowanie nad wnioskiem o przyjêcie ustawy bez
poprawek, a je¿eli odrzucimy ten wniosek – nad
przedstawion¹ poprawk¹.

Przystêpujemy zatem do g³osowania nad przy-
jêciem ustawy bez poprawek.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 83 obecnych senatorów 43 g³osowa³o za,

35 – przeciw, 3 wstrzyma³o siê od g³osu, 2 nie g³o-
sowa³o. (G³osowanie nr 64)

Stwierdzam, ¿e Senat podj¹³ uchwa³ê w sprawie
ustawy o nadaniu nowej nazwy Akademii Pedagogi-
cznej imieniaKomisjiEdukacjiNarodowejwKrako-
wie, g³osuj¹c za przyjêciem ustawy bez poprawek.

Punkt trzynasty porz¹dku obrad: stanowisko
Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy
miedzy Uni¹ Europejsk¹…

(G³osy z sali: Dwunasty.)
Przepraszam, Karta Polaka podklei³a mi siê tu

jakoœ bardzo podejrzanie. Bardzo przepraszam.
Feralnie chcia³em przejœæ do trzynastki.

Powracamy do rozpatrywania punktu dwuna-
stego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu w spra-
wie ustawy o zmianie ustawy o Karcie Polaka.

W przerwie w obradach odby³o siê posiedzenie
Komisji Spraw Emigracji i £¹cznoœci z Polakami
za Granic¹. Sprawozdanie to druk nr 263Z.

Pan senator Piotr Zientarski proszony jest
o przedstawienie sprawozdania komisji.

Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Piotr Zientarski:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
W imieniu Komisji Spraw Emigracji i £¹cznoœci

z Polakami za Granic¹ mam zaszczyt przedstawiæ
stanowisko komisji przyjête na posiedzeniu
w dniu 15 paŸdziernika. Po rozpatrzeniu wnios-
ków zg³oszonych w toku debaty w tym dniu nad
ustaw¹ o zmianie ustawy o Karcie Polaka, komi-
sja przedstawia Wysokiemu Senatowi nastêpu-
j¹ce stanowisko: Wysoki Senat raczy przyj¹æ po-
prawki drug¹ i trzeci¹. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê.
Czy pani senator Janina Fetliñska chcia³aby

zabraæ g³os?
(Senator Janina Fetliñska: Tak, Panie Mar-

sza³ku.)
Zapraszam na mównicê, Pani Senator.
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Senator Janina Fetliñska:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Powiem bardzo krótko. Sens poprawki, któr¹

chcia³abym wprowadziæ, polega na tym, ¿e osoba
staraj¹ca siê o Kartê Polaka zamiast szeregu do-
kumentów swoich dziadków, rodziców lub pra-
dziadków przedstawia Kartê Polaka rodziców,
dziadków lub pradziadków. To u³atwia konsulowi
podjêcie decyzji i przyspiesza de facto sprawê, ona
nie musi byæ tak d³ugo rozpatrywana. Nie zmienia
to pozosta³ych warunków uzyskania Karty Pola-
ka. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê, Pani Senator.
Zatem mo¿emy g³osowaæ nad poprawkami.
Przystêpujemy do g³osowania.
Poprawka pierwsza – ta, któr¹ przedstawi³a

przed chwil¹ pani senator Fetliñska – modyfikuje
jeden z warunków, których ³¹czne spe³nienie
umo¿liwia przyznanie Karty Polaka, umo¿liwiaj¹c
przyznanie karty osobie, której co najmniej jedno
z rodziców lub dziadków albo dwoje pradziadków
posiada³o albo posiada Kartê Polaka.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 83 obecnych senatorów 36 – za, 42 – przeciw,

5 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 65)
Poprawka zosta³a odrzucona.
Poprawka druga uzupe³nia o status bezpañ-

stwowca…
(Rozmowy na sali)
Wysoka Izbo, silentium!
Poprawka druga uzupe³nia o status bezpañ-

stwowca przepis dotycz¹cy zakresu danych za-
wartych w rejestrze z³o¿onych wniosków o przy-
znanie Karty Polaka, decyzji wydanych w tych
sprawach oraz przyznanych i uniewa¿nionych
Kart Polaka.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 82 obecnych senatorów 81 – za, 1 wstrzyma³

siê od g³osu. (G³osowanie nr 66)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka trzecia zobowi¹zuje konsula do wy-

dania Karty Polaka z terminem wa¿noœci na czas
nieoznaczony na wniosek posiadacza karty przy-
znanej, w okresie od dnia wejœcia w ¿ycie ustawy
o Karcie Polaka do dnia wejœcia w ¿ycie noweliza-
cji, osobie, która w dniu przyznania mia³a ukoñ-
czonych szeœædziesi¹t piêæ lat.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?

Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 83 obecnych senatorów wszyscy – za. (G³o-

sowanie nr 67)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Przystêpujemy do g³osowania nad podjêciem

uchwa³y w ca³oœci.
Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 83 obecnych senatorów wszyscy – za. (G³o-

sowanie nr 68)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-

nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zmianie
ustawy o Karcie Polaka.

Powracamy do rozpatrywania punktu trzy-
nastego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy miêdzy
Uni¹ Europejsk¹ a Stanami Zjednoczonymi Ame-
ryki o przetwarzaniu i przekazywaniu przez prze-
woŸników lotniczych danych dotycz¹cych przelo-
tu pasa¿era (PNR) do Departamentu Bezpieczeñ-
stwa Wewnêtrznego Stanów Zjednoczonych
(DHS) (Umowa PNR z 2007 r.), sporz¹dzonej
w Brukseli dnia 23 lipca 2007 r. oraz w Waszyng-
tonie dnia 26 lipca 2007 r.

Komisja Praw Cz³owieka i Praworz¹dnoœci, Ko-
misja Gospodarki Narodowej oraz Komisja Spraw
Zagranicznych przedstawi³y jednobrzmi¹ce pro-
jekty uchwa³, w których wnosz¹ o przyjêcie tej
ustawy bez poprawek.

Mo¿emy zatem g³osowaæ nad wnioskiem.
Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 82 obecnych senatorów wszyscy – za. (G³o-

sowanie nr 69)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-

nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o ratyfikacji
Umowy miêdzy Uni¹ Europejsk¹ a Stanami Zje-
dnoczonymi Ameryki o przetwarzaniu i przekazy-
waniu przez przewoŸników lotniczych danych do-
tycz¹cych przelotu pasa¿era (PNR) do Departa-
mentu Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego Stanów
Zjednoczonych (DHS) (Umowa PNR z 2007 r.),
sporz¹dzonej w Brukseli dnia 23 lipca 2007 r.
oraz w Waszyngtonie dnia 26 lipca 2007 r.

Powracamy do rozpatrywania punktu czter-
nastego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o ratyfikacji Uk³adu o Stabiliza-
cji i Stowarzyszeniu…

(Rozmowy na sali)
Panie Senatorze Zientarski, proszê nie gadaæ.
(Weso³oœæ na sali)
…miêdzy Wspólnotami Europejskimi i ich pañ-

stwami cz³onkowskim, z jednej strony, a Republi-
k¹ Czarnogóry, z drugiej strony, sporz¹dzonego
w Luksemburgu dnia 15 paŸdziernika 2007 r.

19. posiedzenie Senatu w dniu 16 paŸdziernika 2008 r.
G³osowania 171



Komisjawnosi oprzyjêcieustawybezpoprawek.
Pañstwo Senatorowie, przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 82 obecnych senatorów wszyscy – za. (G³o-

sowanie nr 70)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-

nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o ratyfikacji
Uk³adu o Stabilizacji i Stowarzyszeniu miêdzy
Wspólnotami Europejskimi i ich pañstwami
cz³onkowskim, z jednej strony, a Republik¹ Czar-
nogóry, z drugiej strony, sporz¹dzonego w Luk-
semburgu dnia 15 paŸdziernika 2007 r.

Powracamy do rozpatrywania punktu piêt-
nastego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Rzeczniku
Praw Dziecka oraz ustawy o wynagrodzeniu osób
zajmuj¹cych kierownicze stanowiska pañstwowe.

W przerwie w obradach odby³o siê posiedzenie
Komisji Rodziny i Polityki Spo³ecznej oraz Komisji
Nauki, Edukacji i Sportu, które przygotowa³y
wspólne sprawozdanie, zawarte w druku nr 264Z.

Pan senator Augustyn ju¿ czeka, ¿eby prze-
dstawiæ sprawozdanie.

Zapraszam.

Senator Mieczys³aw Augustyn:
Po³¹czone komisje rekomenduj¹ Wysokiej Iz-

bie przyjêcie poprawek: pierwszej, drugiej, czwar-
tej, pi¹tej, szóstej, siódmej i ósmej. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo.
Czy senatorowie wnioskodawcy lub pozostali

senatorowie sprawozdawcy chc¹ zabraæ g³os?
Dziêkujê.

Zatem mo¿emy przyst¹piæ do g³osowania naj-
pierw nad poprawkami, a potem oczywiœcie nad
uchwa³¹ w ca³oœci.

Poprawki pierwsza, pi¹ta, siódma i ósma zmie-
rzaj¹ do rozszerzenia uprawnieñ rzecznika praw
dziecka o jego udzia³ w postêpowaniu przed Try-
buna³em Konstytucyjnym, wystêpowanie do
S¹du Najwy¿szego o wyjaœnienie przepisów bu-
dz¹cych w¹tpliwoœci w praktyce oraz wnoszenie
kasacji albo skargi kasacyjnej od prawomocnego
orzeczenia.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 82 obecnych senatorów 80 g³osowa³o za,

nikt nie g³osowa³ przeciw, 2 wstrzyma³o siê od g³o-
su. (G³osowanie nr 71)

Poprawki zosta³y przyjête.
Poprawka druga ma na celu zawê¿enie wymo-

gów dotycz¹cych niekaralnoœci rzecznika praw
dziecka do niekaralnoœci za przestêpstwa umyœ-
lne œcigane z urzêdu.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 82 obecnych senatorów 77 – za, 2 – przeciw,

3 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 72)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka trzecia ma na celu zwiêkszenie

ochrony prawnej rzecznika praw dziecka doty-
cz¹cej uprawnieñ ze stosunku pracy.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 82 obecnych senatorów 30 – za, 49 – prze-

ciw, 3 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie
nr 73)

Poprawka zosta³a odrzucona.
Poprawka czwarta precyzuje przyznane rzecz-

nikowi praw dziecka uprawnienie do ¿¹dania
wszczêcia przez uprawnionego oskar¿yciela po-
stêpowania przygotowawczego w sprawach
o przestêpstwa œcigane z urzêdu i zapewnia tym
samym zgodnoœæ ustawy z zasadami materialne-
go prawa karnego oraz postêpowania karnego.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 82 obecnych senatorów 81 – za, 1 nie g³oso-

wa³. (G³osowanie nr 74)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka szósta ma na celu zagwarantowanie

w ustawie respektowania zasady niezale¿noœci
urzêdu rzecznika praw obywatelskich w zakresie
podejmowania spraw.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 82 obecnych senatorów 80 g³osowa³o za, 1 –

przeciw, 1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowanie
nr 75)

Stwierdzam, ¿e poprawka zosta³a przyjêta.
Mo¿emy przyst¹piæ do g³osowania nad uchwa³¹

w ca³oœci.
Proszê pañstwa, przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 82 obecnych senatorów 78 – za, 4 wstrzy-

ma³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 76)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-

nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zmianie
ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka oraz ustawy
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o wynagrodzeniu osób zajmuj¹cych kierownicze
stanowiska pañstwowe.

Powracamy do rozpatrywania punktu dzie-
wiêtnastego porz¹dku obrad: stanowisko Sena-
tu w sprawie ustawy o ratyfikacji Protoko³u do
Traktatu Pó³nocnoatlantyckiego o akcesji Repub-
liki Albanii, sporz¹dzonego w Brukseli dnia 9 lip-
ca 2008 r.

Komisja Spraw Zagranicznych oraz Komisja
Obrony Narodowej przedstawi³y projekt uchwa³y,
w którym wnosz¹ o przyjêcie ustawy bez popra-
wek.

G³osujemy nad tym projektem uchwa³y.
Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 80 obecnych senatorów wszyscy – za. (G³o-

sowanie nr 77)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-

nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o ratyfikacji
Protoko³u do Traktatu Pó³nocnoatlantyckiego
o akcesji Republiki Albanii, sporz¹dzonego
w Brukseli dnia 9 lipca 2008 r.

Powracamy do rozpatrywania punktu dwu-
dziestego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o ratyfikacji Protoko³u do Trak-
tatu Pó³nocnoatlantyckiego o akcesji Republiki
Chorwacji, sporz¹dzonego w Brukseli dnia 9 lipca
2008 r.

Komisja Spraw Zagranicznych i Komisja Obrony
Narodowej przedstawi³y projekt uchwa³y, w którym
wnosz¹ o przyjêcie ustawy bez poprawek.

G³osujemy nad tym projektem.
Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 82 obecnych senatorów wszyscy – za. (G³o-

sowanie nr 78)
Stwierdzam, ¿e Senat podj¹³ uchwa³ê w spra-

wie ustawy o ratyfikacji Protoko³u do Traktatu
Pó³nocnoatlantyckiego o akcesji Republiki Chor-
wacji, sporz¹dzonego w Brukseli dnia 9 lipca
2008 r.

Powracamy do rozpatrywania punktu dwu-
dziestego pierwszego porz¹dku obrad: drugie
czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy –
Kodeks postêpowania cywilnego.

W dniu dzisiejszym zosta³o przedstawione spra-
wozdanie oraz zosta³a przeprowadzona dyskusja.

Przystêpujemy do trzeciego czytania projektu
ustawy. Przypominam, ¿e trzecie czytanie obe-
jmuje jedynie g³osowanie.

Komisje wprowadzi³y poprawki do przedstawio-
nego projektu, s¹ one zawarte w druku nr 200S.
Komisje proponuj¹, aby Senat upowa¿ni³ senatora

Bohdana Paszkowskiego do reprezentowania Se-
natu w dalszych pracach nad ustaw¹.

Przystêpujemy zatem do g³osowania nad pro-
jektem uchwa³y.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 82 obecnych senatorów wszyscy – za. (G³o-

sowanie nr 79)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-

nat przyj¹³ projekt ustawy o zmianie ustawy – Ko-
deks postêpowania cywilnego i podj¹³ uchwa³ê
w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu
ustawy.

Pan senator Bohdan Paszkowski bêdzie nas re-
prezentowa³ w dalszych pracach nad projektem.

Powracamy do rozpatrywania punktu dwu-
dziestego drugiego porz¹dku obrad: drugie czy-
tanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks
postêpowania cywilnego.

W dniu dzisiejszym zosta³o przedstawione
sprawozdanie komisji oraz zosta³a przeprowadzo-
na dyskusja.

Przystêpujemy do trzeciego czytania projektu
ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postêpowania
cywilnego, które obejmuje jedynie g³osowanie.
Druk nr 201S.

Komisja proponuje, aby pan senator Leon Kie-
res reprezentowa³ nas w dalszych pracach nad
tym projektem.

Przystêpujemy do g³osowania.
Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 82 obecnych senatorów wszyscy – za. (G³o-

sowanie nr 80)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-

nat przyj¹³ projekt ustawy o zmianie ustawy – Ko-
deks postêpowania cywilnego i podj¹³ uchwa³ê
w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu
ustawy.

Pan senator Leon Kieres bêdzie nas reprezento-
wa³ podczas prac sejmowych.

Powracamy do rozpatrywania punktu dwu-
dziestego czwartego porz¹dku obrad: drugie
czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o re-
habilitacji zawodowej i spo³ecznej oraz zatrudnia-
niu osób niepe³nosprawnych oraz o zmianie nie-
których innych ustaw.

Dzisiaj zosta³o przedstawione sprawozdanie
komisji oraz zosta³a przeprowadzona dyskusja.

Przed nami trzecie czytanie. Przypominam, ¿e
trzecie czytanie obejmuje jedynie g³osowanie.

Komisje wprowadzi³y poprawki i wnosz¹
o przyjêcie przez Senat projektu ustawy z popraw-
kami. Jest to zawarte w druku nr 219S.

Pan senator Augustyn bêdzie nas reprezento-
wa³ podczas prac sejmowych.
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Przystêpujemy do g³osowania.
Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 82 obecnych senatorów wszyscy – za. (G³o-

sowanie nr 81)
Stwierdzam, ¿e Senat przyj¹³ projekt ustawy

o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i spo-
³ecznej oraz zatrudnianiu osób niepe³nospra-
wnych i podj¹³ uchwa³ê w sprawie wniesienia do
Sejmu tego projektu ustawy.

Senat upowa¿ni³ pana senatora Augustyna do
reprezentowania izby wy¿szej w izbie ni¿szej.

Powracamy do rozpatrywania punktu dwu-
dziestego pi¹tego porz¹dku obrad: drugie czyta-
nie projektu ustawy o zmianie ustawy o uznaniu
za niewa¿ne orzeczeñ wydawanych wobec osób
represjonowanych za dzia³alnoœæ na rzecz nie-
podleg³ego bytu Pañstwa Polskiego.

Dzisiaj zosta³o przedstawione sprawozdanie
komisji oraz zosta³a przeprowadzona dyskusja.

Przystêpujemy do trzeciego czytania, które
obejmuje jedynie g³osowanie.

Poprawkakomisji zawarta jestwdrukunr254S.
Komisje proponuj¹, aby Senat upowa¿ni³ senato-

ra Rulewskiego do reprezentowania nas w Sejmie.
Przystêpujemy zatem do g³osowania nad

przedstawionym przez komisjê projektem ustawy
oraz nad podjêciem uchwa³y.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 82 obecnych senatorów wszyscy – za. (G³o-

sowanie nr 82)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-

nat przyj¹³ projekt ustawy o zmianie ustawy o uz-
naniu za niewa¿ne orzeczeñ wydanych wobec
osób represjonowanych za dzia³alnoœæ na rzecz
niepodleg³ego bytu Pañstwa Polskiego i podj¹³
uchwa³ê w sprawie wniesienia do Sejmu tego pro-
jektu ustawy.

Reprezentowanie nas w dalszych pracach Se-
nat powierzy³ senatorowi Rulewskiemu.

Powracamy do rozpatrywania punktu dwu-
dziestego szóstego porz¹dku obrad: stanowisko
Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ko-
mercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji
przedsiêbiorstwa pañstwowego „Polskie Koleje
Pañstwowe” oraz ustawy o transporcie kolejowym.

Wprzerwiewobradachodby³osiêposiedzenieKo-
misjiSamorz¹duTerytorialnego iAdministracji Pañ-
stwowej oraz Komisji Gospodarki Narodowej, które
przygotowa³y wspólne sprawozdanie w tej sprawie.

Proszê bardzo sprawozdawcê, pana senatora
Kazimierza Kleinê, o zabranie g³osu.

Senator Kazimierz Kleina:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
W imieniu po³¹czonych komisji, Komisji Go-

spodarki Narodowej oraz Komisji Samorz¹du Te-
rytorialnego i Administracji Pañstwowej, przed-
stawiam sprawozdanie z naszego posiedzenia.

Komisje na posiedzeniu w dniu 16 paŸdzierni-
ka bie¿¹cego roku po rozpatrzeniu wniosków
zg³oszonych w toku debaty w dniu 16 paŸdzierni-
ka 2008 r. nad ustaw¹ o zmianie ustawy o komer-
cjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przed-
siêbiorstwa pañstwowego „Polskie Koleje Pañ-
stwowe” oraz ustawy o transporcie kolejowym
przedstawiaj¹ wysokiemu Senatowi nastêpuj¹ce
stanowisko.

Wysoki Senat raczy przyj¹æ poprawki zawarte
w punktach: pierwszym, drugim, trzecim,
pi¹tym, szóstym, siódmym, ósmym i dziewi¹tym.
Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Czy panowie senatorowie Andrzejewski i Jur-

cewicz chc¹ zabraæ g³os? Dziêkujê.
G³osujemy zatem nad przedstawionymi popraw-

kami, a potem oczywiœcie nad uchwa³¹ w ca³oœci.
Poprawka pierwsza zastêpuje przepisy odsy³a-

j¹ce do nieobowi¹zuj¹cej ustawy z dnia 27 czer-
wca 1997 r. o transporcie kolejowym odes³aniami
do aktualnego aktu prawnego.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 80 obecnych senatorów 77 – za, 3 wstrzy-

ma³o siê od g³osowania. (G³osowanie nr 83)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka druga ma charakter redakcyjny.
Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na81obecnychsenatorów80–za,1nieg³osowa³.

(G³osowanie nr 84)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawkatrzeciamacharakterdoprecyzowuj¹cy.
Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 81 obecnych senatorów wszyscy – za. (G³o-

sowanie nr 85)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka czwarta wprowadza mo¿liwoœæ uza-

le¿nienia nieodp³atnego przekazania albo sprze-
da¿y linii kolejowych niebêd¹cych liniami o zna-
czeniu pañstwowym, o których mowa w art. 18a
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i art. 18b, od obci¹¿enia nieruchomoœci grunto-
wej pod liniami kolejowymi s³u¿ebnoœci¹, je¿eli
jest to konieczne dla zwiêkszenia u¿ytecznoœci in-
nej nieruchomoœci.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 81 obecnych senatorów 31 – za, 47 – przeciw,

3 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 86)
Poprawka zosta³a odrzucona.
Poprawka pi¹ta polega na skreœleniu przepisu

dodaj¹cego w ust. 3a do art. 44 ustawy o komer-
cjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przed-
siêbiorstwa pañstwowego PKP, poniewa¿ tak¹ sa-
m¹ treœæ posiada ju¿ inny artyku³.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 81 obecnych senatorów 73 – za, 5 – przeciw,

3 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 87)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka szósta umo¿liwia prezesowi Urzêdu

Transportu Kolejowego nadawanie swoim decyz-
jom rygoru natychmiastowej wykonalnoœci, je¿eli
wymaga tego interes spo³eczny lub wyj¹tkowo
wa¿ny interes strony.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 81 obecnych senatorów 76 – za, 4 wstrzyma³o

siê od g³osu, 1 nie g³osowa³. (G³osowanie nr 88)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka siódma ma charakter redakcyjny.
Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 81 obecnych senatorów wszyscy – za. (G³o-

sowanie nr 89)
Poprawka ósma zmierza do tego, aby jednostki

samorz¹du terytorialnego mog³y udzielaæ dotacji na
przewozyosóbwykonywanewpo³¹czeniachmiêdzy-
narodowych na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

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 90)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka dziewi¹ta dodaje do ustawy przepis

przejœciowy maj¹cy zapobiec sytuacji, w której
wejœcie ustawy w ¿ycie spowoduje utratê mocy
przez akt wykonawczy wydany na podstawie dele-
gacji zmienianej niniejsz¹ ustaw¹.

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 91)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Proszê pañstwa, przystêpujemy do g³osowania

nad uchwa³¹ w ca³oœci.
Kto jest obecny?
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 80 obecnych senatorów 52 g³osowa³o za, 1 –

przeciw, 27 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie
nr 92)

Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-
nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zmianie
ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i pry-
watyzacji przedsiêbiorstwa pañstwowego „Pol-
skie Koleje Pañstwowe” oraz ustawy o transporcie
kolejowym.

W zwi¹zku z podjêtymi uchwa³ami proszê jesz-
cze raz senatorów, którzy maj¹ nas reprezento-
waæ, ¿eby reprezentowali nas przyzwoicie i skute-
cznie.

Przystêpujemy, Wysoki Senacie, do oœwiad-
czeñ senatorów poza porz¹dkiem obrad.

Teraz bêdzie trzydziestosekundowa przerwa
techniczna.

(Przewodnictwo obrad obejmuje marsza³ek
Bogdan Borusewicz)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Przystêpujemy do oœwiadczeñ senatorów poza

porz¹dkiem obrad.
Oœwiadczenia nie mog¹ trwaæ d³u¿ej ni¿ piêæ

minut. Przedmiotem oœwiadczenia mog¹ byæ
sprawy zwi¹zane z wykonywaniem mandatu, przy
czym nie mo¿e ono dotyczyæ spraw bêd¹cych
przedmiotem porz¹dku obrad bie¿¹cego posie-
dzenia Senatu. Nad oœwiadczeniami nie przepro-
wadza siê dyskusji. Marsza³ek odmówi przyjêcia
niewyg³oszonych oœwiadczeñ, których treœci nie
mo¿na ustaliæ lub których wyg³oszenie przez se-
natora nie by³oby mo¿liwe w przys³uguj¹cym mu
na to czasie, czyli w ci¹gu piêciu minut.

Proszê pana senatora Stanis³awa Karczewskiego
o wyg³oszenie oœwiadczenia.

Senator Stanis³aw Karczewski:
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Oœwiadczenie moje skierowane jest do prezesa

Rady Ministrów Donalda Tuska, a dotyczy sprawy
szkodzenia wizerunkowi Polski w Europie i œwie-
cie. Oœwiadczenie to zosta³o podpisane przez
wszystkich senatorów Klubu Parlamentarnego
Prawo i Sprawiedliwoœæ.

Panie Premierze!
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Jako senatorowie Rzeczypospolitej Polskiej z ob-
urzeniem obserwujemy ci¹g³e krytykowanie i dys-
kredytowanie przez pana oraz pañskich ministrów,
a tak¿e polityków Platformy Obywatelskiej, prezy-
denta Polski, profesora Lecha Kaczyñskiego.

Gani siê prezydenta za wszystko: za korzysta-
nie z jego w³asnych uprawnieñ, za to, ¿e chce zwo-
³aæ Radê Gabinetow¹, ¿e chcia³ jechaæ na szczyt
Rady Europejskiej, ¿e zawetowa³ dwie z blisko stu
ustaw. Przebija w tym zachowaniu kompletny
brak szacunku wobec g³owy pañstwa i, w konsek-
wencji, brak szacunku dla majestatu Rzeczypo-
spolitej.

Zachowanie pana oraz pañskiego rz¹du w spra-
wie udzia³u prezydenta w szczycie Rady Europej-
skiej nale¿y okreœliæ jako skandaliczne. Najpierw
podjêliœcie pañstwo niewi¹¿¹c¹ z mocy prawa
uchwa³ê, która mówi³a, ¿e sk³ad polskiej delegacji
na posiedzenie Rady Europejskiej wyznacza pre-
mier. Potem urzêdnik z pañskiej kancelarii oœ-
wiadczy³, ¿e podró¿ prezydenta zosta³a zakwalifi-
kowana jako prywatna. Nastêpnie urzêdnik z Mi-
nisterstwa Spraw Zagranicznych napisa³ do g³owy
pañstwa, ¿e nie udziela ¿adnych informacji
prezydentowi, poniewa¿ w jego odczuciu nie jest to
konieczne. W tym czasie równie¿ inni ministrowie
i politycy Platformy Obywatelskiej wypowiadali siê
w mediach, ¿e prezydent nie jest potrzebny na
szczycie, ¿e nie powinien jechaæ, poniewa¿ mo¿e
dojœæ do kompromitacji. Na koniec rozpoczê³o siê
zamieszanie z samolotem, które kompromituje
pañski rz¹d, a zw³aszcza ministra Bogdana Klicha.

Panie Premierze, oczekiwaliœmy, ¿e pan jako
pierwszy w Platformie Obywatelskiej opamiêta siê
i, kieruj¹c siê interesem Polski, od³o¿y na bok kwe-
stie ambicjonalne, presti¿owe i propagandowe.
Tak siê, niestety, nie sta³o. Jak to siê ma do pañ-
skich s³ów: „Bêdziemy czasami spieraæ siê na te-
maty wa¿ne, jak d³ugoœæ misji wojskowych w Iraku
czy tarcza antyrakietowa, ale z ca³¹ pewnoœci¹ pro-
blemy logistyczne i organizacyjne nie bêd¹ stano-
wi³y problemu”? Te s³owa wypowiedzia³ pan, Panie
Premierze, 12 grudnia 2007 r., pytany o koordyna-
cje podró¿y zagranicznych premiera i prezydenta.

Niejako przy okazji pragniemy sprostowaæ k³am-
liwe oskar¿enia polityków Platformy Obywatelskiej
obci¹¿aj¹cych prezydenta odpowiedzialnoœci¹ za
niepowodzenia w sprawie limitów CO2. Nie jest pra-
wd¹, ¿e prezydent rok temu to wynegocjowa³. Na
szczycie Rady Europejskiej, w którym uczestniczy³
Lech Kaczyñski, przyjêto polityczne ustalenia, ¿e
w ogóle trzeba redukowaæ tê emisjê, zaœ konkretne

limity emisji by³y przydzielane ju¿ na etapie prac
rz¹dowych – jeszcze w lutym bie¿¹cego roku wice-
minister œrodowiska Stanis³aw Gaw³owski zape-
wnia³, ¿e limity CO2 nie bêd¹ przyczyn¹ zmian cen
pr¹du. Jak siê te s³owa maj¹ do pañskich ostatnich
demagogicznych chwytów, ¿e ceny energii mog¹
wzrosn¹æ o 90% z winy prezydenta?

Panie Premierze, pan i pañska kancelaria prze-
kroczyliœcie w tym momencie granice demokraty-
cznej rywalizacji. Wprowadziliœcie pañstwo formy
w³aœciwe polityce wyzbytej hamulców, elementar-
nego poczucia przyzwoitoœci i myœlenia o narodo-
wym interesie. Protestujemy wobec takich zacho-
wañ, oczekujemy stosownych przeprosin pana
prezydenta i opamiêtania na przysz³oœæ. (Oklaski)

Dziêkujê bardzo. Dziêkujê, Panie Marsza³ku.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Proszê o wyg³oszenie oœwiadczenia pana sena-

tora Piotra Andrzejewskiego.

Senator Piotr Andrzejewski:
Ja kierujê pytanie do ministra spraw zagrani-

cznych.
Panie Ministrze, proszê o udzielenie informacji,

jakie by³y i s¹ reakcje Ministerstwa Spraw Zagra-
nicznych oraz rz¹du polskiego na stwierdzone
fakty przeœladowania osób wyznania chrzeœcijañ-
skiego, w tym katolików pochodzenia polskiego –
chodzi równie¿ o kwestiê traktowania tych prze-
œladowañ w kategoriach zbrodni przeciwko ludz-
koœci – w Indiach?

Proszê pana marsza³ka o nadanie temu wy-
st¹pieniu, zgodnie z regulaminem, charakteru
pytania kierowanego przez pana marsza³ka. Dziê-
kujê. (Oklaski)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Informujê pañstwa senatorów, ¿e oœwiadczenia

z³o¿one do protoko³u zostan¹ zamieszczone w urzê-
dowej wersji sprawozdania stenograficznego.

Informujê, ¿e protokó³ dziewiêtnastego posie-
dzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej siódmej
kadencji zostanie udostêpniony senatorom w ter-
minie trzydziestu dni po posiedzeniu Senatu
w Biurze Prac Senackich, pokój nr 255.

Zamykam dziewiêtnaste posiedzenie Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej siódmej kadencji.

(Marsza³ek trzykrotnie uderza lask¹ mar-
sza³kowsk¹)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 £.M. 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. 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 76 75 76 84 84 84 84 84 84 84 83 84 84 84 84 83 84 83 84 84
Za 76 75 76 83 84 50 50 49 48 78 82 84 84 84 33 81 84 83 84 84
Przeciw 0 0 0 1 0 31 31 29 29 5 0 0 0 0 51 1 0 0 0 0
Wstrzyma³o siê 0 0 0 0 0 3 3 6 7 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Nie g³osowa³o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 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. 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 84 84 84 84 84 84 84 84 84 83 83 84 84 84 84 84 84 84 84 83
Za 38 84 83 84 84 84 37 33 83 36 83 84 82 83 35 84 84 84 83 82
Przeciw 46 0 0 0 0 0 45 49 1 47 0 0 1 0 48 0 0 0 1 0
Wstrzyma³o siê 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1
Nie g³osowa³o 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 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 + + + + + + + - + + + + + + + + + + + +

19. posiedzenie Senatu w dniach 15 i 16 paŸdziernika 2008 r.
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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. 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 84 84 84 83 84 83 83 83 83 84 84 84 84 83 83 82 82 83 79 83
Za 37 84 84 83 84 83 83 50 82 84 39 36 84 80 83 82 82 83 79 83
Przeciw 47 0 0 0 0 0 0 32 0 0 45 48 0 3 0 0 0 0 0 0
Wstrzyma³o siê 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nie g³osowa³o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
1 £.M. 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 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

19. posiedzenie Senatu w dniach 15 i 16 paŸdziernika 2008 r.
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61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
54 Z.H. Meres + + + - - + + + + + + + - + + + + + + +
55 T. 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 83 83 82 83 83 82 83 83 82 82 82 82 82 82 82 82 80 82 82 82
Za 83 82 82 43 36 81 83 83 82 82 80 77 30 81 80 78 80 82 82 82
Przeciw 0 0 0 35 42 0 0 0 0 0 0 2 49 0 1 0 0 0 0 0
Wstrzyma³o siê 0 0 0 3 5 1 0 0 0 0 2 3 3 0 1 4 0 0 0 0
Nie g³osowa³o 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
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81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92
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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81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92
54 Z.H. Meres + + + + + - + + + + + +
55 T. 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 82 82 80 81 81 81 81 81 81 80 81 80
Za 82 82 77 80 81 31 73 76 81 79 80 52
Przeciw 0 0 0 0 0 47 5 0 0 0 0 1
Wstrzyma³o siê 0 0 3 0 0 3 3 4 0 1 1 27
Nie g³osowa³o 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
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Przemówienia i oœwiadczenia
senatorów

przekazane do protoko³u,
niewyg³oszone

podczas 19. posiedzenia Senatu





Oœwiadczenie z³o¿one
przez senator Ma³gorzatê Adamczak

Oœwiadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska

Szanowny Panie Premierze!
W zwi¹zku z wieloma dochodz¹cymi do mnie sygna³ami od rolników, dotycz¹cymi ustalania dochodu z

pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych, zwracam siê do Pana Premiera z uprzejm¹ proœb¹ o
zwrócenie uwagi na nastêpuj¹cy, jak¿e wa¿ny problem.

Problem dotyczy dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego,
który ustala siê na podstawie obwieszczenia prezesa G³ównego Urzêdu Statystycznego.

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym, DzU z 2006 r. Nr 136
poz. 969, ustalono, ¿e przeciêtny dochód z pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym z 1 ha przeli-
czeniowego w 2007 r. wynosi³ 2220 z³.

Liczba hektarów przeliczeniowych w odniesieniu do gruntów gospodarstw rolnych stanowi podstawê
opodatkowania podatkiem rolnym. Ustalana jest na podstawie powierzchni, rodzajów i klas u¿ytków rol-
nych wynikaj¹cych z ewidencji gruntów oraz zaliczenia do okrêgu podatkowego. Przeliczeniu na hektary
przeliczeniowe podlegaj¹ równie¿ grunty pod zabudowaniami, w tym tak¿e pod obiektami s³u¿¹cymi do
prowadzenia dzia³ów specjalnych produkcji rolnej w gospodarstwach rolnych. Ustalono cztery okrêgi po-
datkowe, do których zalicza siê gminy, miasta oraz dzielnice w miastach w zale¿noœci od warunków eko-
nomicznych i produkcyjno-klimatycznych. Przeliczniki powierzchni u¿ytków rolnych i zasady przelicza-
nia na hektary przeliczeniowe innych gruntów gospodarstw rolnych zawarte s¹ w ustawie o podatku rol-
nym.

Wed³ug tego przelicznika za rok 2007 przeciêtny dochód z pracy wynosi³ 2220 z³. Wielu rolników siê z
tym nie zgadza, gdy¿ wiedz¹, ¿e jest to niemo¿liwe. Jednym z wa¿niejszych argumentów jest fakt, ¿e z 1 ha
okreœlonej jakoœci gleby w znakomitej wiêkszoœci nie da siê uzyskaæ dochodu w wysokoœci 2220 z³.

Przez tak krzywdz¹cy przelicznik przeciêtnego dochodu z 1 ha przeliczeniowego wiele studiuj¹cych
dzieci rolników jest pozbawionych stypendium socjalnego, gdy¿ z przelicznika wynika, ¿e dany rolnik ma
bardzo du¿y roczny dochód, co w wiêkszoœci gospodarstw nie jest prawd¹. Kryterium uzyskania takiego
stypendium jest niski dochód na jednego cz³onka rodziny. Bardzo czêsto przelicznik ten wskazuje na
ogromny dochód rolnika, a rzeczywistoœæ jest zupe³nie inna.

Z przykroœci¹ muszê stwierdziæ, ¿e taki stan rzeczy jest obserwowany w bardzo wielu gospodarstwach
rolnych. Czêsto przez tak nierealistyczny przelicznik m³ode osoby maj¹ zamkniêt¹ drogê do edukacji,
gdy¿ rodziny zwyczajnie nie staæ na przyk³ad na op³acenie stancji na studiach, dojazdów itp.

W zwi¹zku z tym proszê uprzejmie o odpowiedŸ na moje pytania. Czy prezes Rady Ministrów dostrzega
ten problem? W jaki sposób ma zamiar go rozwi¹zaæ? Czy nie warto zastanowiæ siê nad innym rodzajem
ustalania przeciêtnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych?

Z wyrazami szacunku
Ma³gorzata Adamczak

Do wiadomoœci:
– minister rolnictwa i rozwoju wsi Marek Sawicki
– prezes G³ównego Urzêdu Statystycznego Józef Oleñski

19. posiedzenie Senatu w dniach 15 i 16 paŸdziernika 2008 r.
Przemówienia i oœwiadczenia senatorów przekazane do protoko³u, niewyg³oszone podczas 19. posiedzenia Senatu 191



Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Grzegorza Banasia

Oœwiadczenie skierowane do ministra kultury i dziedzictwa narodowego Bogdana Zdrojewskiego

Dzia³aj¹c na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu pos³a i se-
natora, DzU Nr 73 poz. 350 z póŸn. zmianami, i kieruj¹c siê s³usznym interesem mojego wyborcy, zwra-
cam siê do Pana Ministra o udzielenie mi niezbêdnych informacji i wyjaœnieñ w sprawie braku jakiejkol-
wiek odpowiedzi na pismo z³o¿one przez pana Romana Piwowara, zamieszka³ego w Kielcach, ul. Wierzbo-
wa 3, do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie w dniu 17 lipca 2008 r. Wnoszê ta-
k¿e o poinformowanie mnie o dzia³aniach podjêtych przez Pana Ministra we wskazanej sprawie oraz ich
wynikach.

Uzasadnienie:
Pan Roman Piwowar, zamieszka³y w Kielcach, ul. Wierzbowa 3, jako jeden z moich wyborców zg³osi³ siê

do mojego Biura Senatorskiego w Kielcach z proœb¹ o podjêcie interwencji w sprawie nieudzielenia mu
odpowiedzi na pismo skierowane do ministra kultury i dziedzictwa narodowego w Warszawie, dotycz¹ce
inwestycji przy ulicy Œniadeckich w Kielcach. Z wyjaœnieñ zainteresowanego przedstawionych w czasie
wskazanej wizyty wynika, i¿ w dniu 17 lipca 2008 r. Roman Piwowar wys³a³ skargê na bezczynnoœæ mini-
sterstwa. Niestety, do dnia dzisiejszego nie otrzyma³ ¿adnej odpowiedzi na to pismo.

Szanowny Panie Ministrze!
Jako senator ziemi œwiêtokrzyskiej czujê siê zobowi¹zany interweniowaæ we wszelkich sprawach do-

tycz¹cych poprawy warunków ¿ycia jej mieszkañców i dlatego te¿, kieruj¹c siê interesem spo³ecznym, a
tak¿e s³usznym interesem mojego wyborcy, zwracam siê do Pana Ministra o udzielenie mi niezbêdnych
informacji i wyjaœnieñ w sprawie braku jakiejkolwiek odpowiedzi na pismo wniesione przez pana Roma-
na Piwowara.

Jednoczeœnie wnoszê o poinformowanie mnie o dzia³aniach podjêtych przez Pana Ministra we wskaza-
nej sprawie oraz ich wynikach.

Z powa¿aniem
Grzegorz Banaœ
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Grzegorza Banasia

Oœwiadczenie skierowane do ministra sprawiedliwoœci, prokuratora generalnego RP Zbigniewa
Æwi¹kalskiego

Spo³ecznoœæ po³o¿onego w województwie œwiêtokrzyskim powiatu opatowskiego bardzo negatywnie
ocenia propozycjê Ministerstwa Sprawiedliwoœci dotycz¹c¹ reorganizacji s¹dów powszechnych w Polsce,
w tym likwidacji S¹du Rejonowego w Opatowie. Dano temu wyraz miêdzy innymi w stanowisku podjêtym
przez radê powiatu wyra¿aj¹cym dezaprobatê dla dzia³añ ministerstwa skutkuj¹cych likwidacj¹ przy-
wo³anej placówki. Nale¿y przypomnieæ, ¿e 12 wrzeœnia tego roku nak³adem œrodków publicznych – pa-
ñstwowych i samorz¹dowych – oddano do u¿ytkowania nowo wybudowan¹ siedzibê tego¿ s¹du.

Rady dwóch gmin z powiatu opatowskiego, to jest Tar³owa i O¿arowa, maj¹c na uwadze dobro swoich
mieszkañców, od lat zwracaj¹ siê do starosty opatowskiego o podjêcie dzia³añ rozci¹gaj¹cych jurysdykcjê
s¹du na mieszkañców ich gmin. Wreszcie, nie bez znaczenia z punktu widzenia sprawnoœci administracji
pañstwowej jest utrzymanie dzia³ania s¹du i prokuratury rejonowej w granicach administracyjnych wo-
jewództwa, jak i sprawne dzia³anie starosty w imieniu Skarbu Pañstwa.

Sumuj¹c, dzia³ania ministerstwa spowoduj¹ niepotrzebne koszty spo³eczne i realne. Poka¿¹ brak po-
szanowania dla wydatkowania œrodków publicznych i utrudni¹ wykonywanie dzia³añ starosty opatow-
skiego jako reprezentanta Skarbu Pañstwa.

Zwracam siê zatem do Pana Ministra o ponowne przeanalizowanie przygotowywanego projektu, jak
równie¿ wziêcie pod uwagê s³usznych postulatów spo³ecznoœci powiatu opatowskiego. Oczekujê na od-
powiedŸ w tej sprawie.

Pozostajê z powa¿aniem
Grzegorz Banaœ
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Stanis³awa Bisztygê

Oœwiadczenie skierowane do minister zdrowia Ewy Kopacz

Szanowna Pani Minister!
Zwracam siê do Pani Minister z zapytaniem, na jakim etapie s¹ prace prowadzone w zwi¹zku z reorga-

nizacj¹ Pañstwowej Inspekcji Sanitarnej i czy ma ona byæ w³¹czona do administracji zespolonej, a nie, jak
do tej pory, podlegaæ Ministerstwu Zdrowia. Z konsultacji, które przeprowadzi³em wœród ró¿nych œrodo-
wisk zwi¹zanych z Inspekcj¹ Sanitarn¹ w Ma³opolsce, wynika obawa, ¿e eksperyment ten siê nie powie-
dzie, podobnie jak mia³o to miejsce w latach 1999–2001. Szczególnie organizacje zwi¹zkowe wskazuj¹ na
koniecznoœæ centralizacji Inspekcji Sanitarnej, zw³aszcza w obliczu zagro¿eñ zwi¹zanych z bioterrory-
zmem i epidemiami.

Podnoszony jest fakt, ¿e badania laboratoryjne w zakresie monitoringu wody przeznaczonej do spo¿y-
cia przez ludzi, a tak¿e jakoœci zdrowotnej ¿ywnoœci, wykonuj¹ tylko niektóre powiatowe stacje sanitar-
no-epidemiologiczne wyposa¿one w akredytowane laboratoria. Kto w zwi¹zku z tym bêdzie wykonywa³
badania w stacjach, w których nie ma zaplecza laboratoryjnego?

Uprzejmie proszê Pani¹ Minister o informacje i odpowiedŸ na postawione pytania.

Z powa¿aniem
Stanis³aw Bisztyga
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Stanis³awa Bisztygê

Oœwiadczenie skierowane do komendanta g³ównego Policji Andrzeja Matejuka

Szanowny Panie Komendancie!
Zwracam siê do pana z proœb¹ o zainteresowanie siê sytuacj¹ taboru samochodowego Komisariatu Po-

licji w Kalwarii Zebrzydowskiej, w którym jest jedynie piêæ samochodów, a obszar dzia³añ tej jednostki
jest bardzo rozleg³y. W zwi¹zku z tym, ¿e Kalwaria Zebrzydowska jest miejscem kultu religijnego i corocz-
nie przyje¿d¿a tam oko³o pó³tora miliona pielgrzymów, trzeba zapewniæ miastu odpowiedni¹ ochronê,
zwiêkszaj¹c liczbê radiowozów.

¯ywiê g³êbok¹ nadziejê, ¿e pan komendant udzieli stosownego merytorycznego i materialnego wspar-
cia komisariatowi policji, a przez to spo³ecznoœci Kalwarii Zebrzydowskiej.

Z powa¿aniem
Stanis³aw Bisztyga
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Przemys³awa B³aszczyka

Oœwiadczenie skierowane do prezesa Zarz¹du Telewizji Polskiej SA Andrzeja Urbañskiego

Zwracam siê z pytaniem, czy prawd¹ jest, ¿e w przysz³ym roku z ramówki Telewizji Polskiej SA ma
znikn¹æ pasmo rolnicze, które TVP planuje zast¹piæ pasmem poradnikowym. Mia³oby znikn¹æ nadawane
wczesnym popo³udniem pasmo rolnicze, a zamiast niego po 15.00 emitowane bêd¹ programy poradniko-
we sponsorowane przez firmy z poszczególnych bran¿.

Pragnê poinformowaæ, ¿e programy te by³y i s¹ jednymi z nielicznych podejmuj¹cych tematykê rolni-
czej i skierowanych g³ównie do rolników i producentów rolnych.

Jako rolnik, a zarazem senator wybrany w okrêgu typowo rolniczym wyra¿am zaniepokojenie tymi pla-
nami zmian w ramówkach TVP.

Z wyrazami szacunku
Przemys³aw B³aszczyk
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Przemys³owa B³aszczyka

Oœwiadczenie skierowane do ministra finansów Jana Vincenta-Rostowskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Jak wynika z wyliczeñ Polskiej Organizacji Gazu P³ynnego (POGP) zrzeszaj¹cej najwiêksze podmioty

dzia³aj¹ce w tym sektorze, ca³kowita sprzeda¿ gazu skroplonego LPG w Polsce w roku 2007 wynios³a 2,44
miliona t, co oznacza spadek o 0,4% w porównaniu z 2006 r. Mo¿na jednoczeœnie przypuszczaæ, ¿e rok
2008 równie¿ bêdzie rokiem spadku.

Pragnê zapytaæ, czy resort finansów nadal obstaje przy swoim stanowisku i zamierza podnieœæ stawki
podatku akcyzowego na gaz p³ynny do napêdu silników spalinowych (LPG) z 695 z³/1 tysi¹c kg do
1,1 tysi¹ca z³/1 tysi¹c kg, czyli o prawie 60%. Bêdzie to oznaczaæ wzrost akcyzy na 1 l autogazu o 28 gr, po
uwzglêdnieniu VAT.

Zauwa¿am jednoczeœnie, ¿e stawka akcyzy w Polsce na LPG jest du¿o wy¿sza od stawki minimalnej
(125 euro/1 tysi¹c kg) i wynosi wed³ug obecnego kursu ponad 206 euro. Po podwy¿ce wzroœnie do a¿
327,4 euro. Wy¿sza jest na przyk³ad w Danii, gdzie wynosi oko³o 475 euro. Warto przy tym pamiêtaæ, ¿e
wysokoœæ akcyzy dla LPG (paliw silnikowych) by³a ustalana w Polsce wtedy, gdy z³otówka by³a s³absza, i
wraz z jej umacnianiem wzrasta w porównaniu z innymi pañstwami UE. Porównuj¹c poziomy opodatko-
wania akcyz¹ LPG w Polsce i w innych krajach Europy, trzeba pamiêtaæ, ¿e u nas produkty te s¹ ob³o¿one
dodatkow¹ op³at¹ paliwow¹, która wynosi 105 z³ za 1 t paliwa lub gazu.

Tanienie ropy na rynkach œwiatowych spowoduje, ¿e jazda samochodami zasilanymi autogazem sta-
nie siê nieop³acalna, a jak wiemy, z takiego rodzaju paliwa najczêœciej korzystaj¹ najmniej zamo¿ni oby-
watele, jak równie¿ ma³e i œrednie przedsiêbiorstwa.

Z wyrazami szacunku
Przemys³aw B³aszczyk
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Przemys³awa B³aszczyka

Oœwiadczenie skierowane do minister pracy i polityki spo³ecznej Jolanty Fedak

Szanowna Pani Minister!
W zwi¹zku z planowan¹ reform¹ Pañstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych, jej

wejœciem w ¿ycie ju¿ od 1 stycznia 2009 r., w imieniu w³asnym, a tak¿e mieszkañców domów samopomo-
cy, osób z zaburzeniami psychicznymi, doros³ych niepe³nosprawnych intelektualnie, ich rodzin i bliskich
oraz pracowników i dyrekcji oœrodków, domów maj¹cych za zadanie udzielanie pomocy osobom, które
tego najbardziej potrzebuj¹ w zwi¹zku ze swoj¹ niepe³nosprawnoœci¹, pragnê wyraziæ moje zaniepokoje-
nie i zadaæ pytania.

Koniecznoœæ utrzymania œrodowiskowych domów samopomocy i tym podobnych oœrodków przez gmi-
ny stanowiæ bêdzie dla jednostek samorz¹dowych zbyt du¿e obci¹¿enie finansowe. Brak œrodków na ten
cel lub ich ograniczenie spowodowaæ mo¿e miêdzy innymi likwidacjê takich oœrodków, obni¿enie stan-
dardu us³ug w oœrodkach, pogorszenie stanu psychofizycznego osób niepe³nosprawnych, pogorszenie
sytuacji materialnej niepe³nosprawnych i ich rodzin.

Czy rz¹d siê tego nie obawia? Czy mo¿e zagwarantowaæ, a jesli tak, to w jaki sposób, ¿e w zwi¹zku z pla-
nowan¹ reform¹ te obawy s¹ bezzasadne i siê nie spe³ni¹?

W placówkach czêsto s¹ osoby nie tylko z jednej gminy czy powiatu, ale przywo¿one s¹ one z kilku, cza-
sami nawet bardzo oddalonych, gmin i powiatów. Jak w takim przypadku mia³oby wygl¹daæ dofinanso-
wanie oraz rozliczanie œrodków finansowych?

Czy nie nale¿a³oby przeprowadziæ konsultacji spo³ecznych wœród samorz¹dów, dyrekcji oœrodków i ich
mieszkañców i przesun¹æ o co najmniej rok planowan¹ reformê?

Z wyrazami szacunku
Przemys³aw B³aszczyk
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Lucjana Cichosza

Oœwiadczenie skierowane do minister zdrowia Ewy Kopacz

Szanowna Pani Minister!
Do mojego biura wp³ynê³o stanowisko Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie propozycji po-

dzia³u Narodowego Funduszu Zdrowia na szeœæ funduszy regionalnych. Oto jego treœæ.
„Sejmik Województwa Lubelskiego z uwag¹ i niepokojem obserwuje prace nad projektem ustawy

w sprawie podzia³u NFZ na szeœæ funduszy regionalnych i likwidacjê lubelskiego oddzia³u.
Sejmik Województwa Lubelskiego jest przeciwny proponowanym zmianom legislacyjnym dotycz¹cym

funkcjonowania NFZ, które zak³adaj¹ zlikwidowanie wszystkich oddzia³ów funduszu po wschodniej
stronie Wis³y, w tym oddzia³u w Lublinie. Województwo lubelskie, jako czwarte pod wzglêdem liczby lud-
noœci województwo w Polsce oraz ósme pod wzglêdem wysokoœci œrodków w Narodowym Funduszu Zdro-
wia, powinno mieæ w³asny, samodzielny oddzia³ funduszu. Lublin jest najwiêkszym miastem wschodniej
Polski, prê¿nym oœrodkiem uniwersyteckim z renomowanym Uniwersytetem Medycznym, w ramach
którego funkcjonuj¹ specjalistyczne jednostki kliniczne. Warto przypomnieæ, ¿e wœród funkcjonuj¹cych
niedawno bran¿owych kas chorych oddzia³ tej kasy by³ zlokalizowany w stolicy Lubelszczyzny.

Reasumuj¹c, uwa¿amy, i¿ likwidacja oddzia³u NFZ w Lublinie mo¿e spowodowaæ dalsze zmniejszanie
œrodków finansowych na œwiadczenia zdrowotne na terenie Lubelszczyzny i Polski Wschodniej.

Sejmik wyra¿a opiniê, ¿e Lublin powinien byæ siedzib¹ samodzielnej jednostki organizacyjnej finan-
suj¹cej œwiadczenie us³ug zdrowotnych na terenie obejmuj¹cym regiony Polski Wschodniej.”

W kolejnych s³owach przewodnicz¹cy sejmiku zwraca siê z apelem do parlamentarzystów ziemi lubel-
skiej o wsparcie i w³¹czenie siê w realizacjê wniosku, co niniejszym czyniê, zwracaj¹c siê do Pani Minister
z proœb¹ o podjêcie stosownych dzia³añ uwzglêdniaj¹cych stanowisko Sejmiku Województwa Lubelskiego.

Lucjan Cichosz
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Lucjana Cichosza

Oœwiadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego

Szanowny Panie Ministrze!
Do mojego biura wp³ynê³o stanowisko Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie wprowadzenia

systemowych rozwi¹zañ na rynku skupu owoców w Polsce. Oto jego treœæ.
„Sejmik Województwa Lubelskiego, maj¹c na uwadze powtarzaj¹ce siê protesty producentów owoców

w kraju i naszym regionie zwi¹zane z niestabilnymi cenami skupu, wyra¿a poparcie dla tych dzia³añ
i uwa¿a, ¿e konieczne jest podjêcie stosownych przeciwdzia³añ. Ostatni protest sadowników œwiadczy
dobitnie, ¿e konieczne s¹ dzia³ania zmierzaj¹ce do d³ugotrwa³ej stabilizacji na rynku skupu owoców i ich
przetwórstwa.

Dlatego zwracamy siê do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, aby w porozumieniu ze Zwi¹zkiem Sadow-
ników RP, Krajow¹ Uni¹ Producentów Soków i firmami przetwórczymi przygotowa³ odpowiednie roz-
wi¹zanie prawne, zapobiegaj¹ce niestabilnoœci w skupie i przetwórstwie owoców.”

W kolejnych s³owach przewodnicz¹cy sejmiku zwraca siê z apelem do parlamentarzystów ziemi lubel-
skiej o wsparcie i w³¹czenie siê w realizacjê wniosku, co niniejszym czyniê, zwracaj¹c siê do Pana Ministra
z proœb¹ o podjêcie stosownych dzia³añ uwzglêdniaj¹cych stanowisko Sejmiku Województwa Lubelskiego.

Lucjan Cichosz
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora W³adys³awa Dajczaka

Oœwiadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego

Z ogromnym niepokojem obserwujê opiesza³oœæ we wdra¿aniu Programu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich na lata 2007–2013, w szczególnoœci dzia³añ Osi 3 „Jakoœæ ¿ycia na obszarach wiejskich i ró¿nico-
wanie gospodarki wiejskiej”.

Samorz¹dowcy z ma³ych spo³ecznoœci wiejskich ju¿ od dwóch lat czekaj¹ na mo¿liwoœæ zdobycia œrodków
w ramach dzia³ania 3.3 „Podstawowe us³ugi dla gospodarki i ludnoœci wiejskiej” oraz dzia³ania 3.4 „Odnowa
i rozwój wsi”. W przypadku gmin wiejskich bêdzie to jedyna mo¿liwoœæ pozyskania œrodków pomocowych na
realizacjê projektów w zakresie gospodarki wodno-œciekowej czy inwestycji dotycz¹cych infrastruktury tury-
stycznej, sportowej lub spo³eczno-kulturalnej. Kryteria ustalone w ramach regionalnych programów opera-
cyjnych czy du¿ych projektów ministerialnych przy skromnych mo¿liwoœciach bud¿etowych skutecznie
uniemo¿liwiaj¹ im pozyskanie œrodków z tych Ÿróde³.

Dwa lata s¹ ju¿ stracone i obawy, ¿e œrodki w Osi 3 PROW mog¹ zosta³ niewykorzystane, s¹ w pe³ni uza-
sadnione. Oczekujê natychmiastowego podjêcia dzia³añ ze strony MRiRW jako Instytucji Zarz¹dzaj¹cej
programem i wyjaœnienia, kto spowodowa³ tak wielkie opóŸnienia we wdra¿aniu dzia³añ Osi 3 PROW –
strona ministerialna na czele z Komitetem Monitoruj¹cym czy organy samorz¹dów województw jako In-
stytucje Wdra¿aj¹ce.

Pragnê podkreœliæ, ¿e informacje zamieszczone na stronie internetowej zarówno Ministerstwa Rolnic-
twa i Rozwoju Wsi, jak i urzêdów marsza³kowskich s¹ niewystarczaj¹ce, a wrêcz mo¿na odnieœæ wra¿e-
nie, ¿e wszystkie dzia³ania PROW s¹ realizowane, chyba ¿e zaniechano prac nad nimi.

Brak rzetelnych i aktualnych informacji bulwersuje œrodowiska wiejskie, które oczekuj¹ szybkiego
wdro¿enia ca³ego programu.

£¹czê wyrazy szacunku
W³adys³aw Dajczak
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Jana Dobrzyñskiego

Oœwiadczenie skierowane do ministra finansów Jana Vincenta-Rostowskiego

Aktualne problemy amerykañskiej gospodarki niew¹tpliwie wp³yn¹ negatywnie na gospodarkê
pañstw Unii Europejskiej, co z kolei mo¿e prze³o¿yæ siê tak¿e na sytuacjê polskiej gospodarki, kondycjê
polskich firm oraz tempo wzrostu gospodarczego. Pierwszym tego przejawem jest obecna sytuacja finan-
sowa Republiki Islandii.

Dlatego te¿, wobec zagro¿enia kryzysem finansowym innych pañstw europejskich, w tym tak¿e Rzeczy-
pospolitej Polskiej, pragnê zwróciæ siê do Pana Ministra z zapytaniem, czy polski rz¹d jest przygotowany na
ryzyko wyst¹pienia w Polsce kryzysu finansowego oraz jakie przewiduje œrodki celem jego unikniêcia lub co
najmniej zniwelowania jego ewentualnych skutków. Czy w ostatnim czasie zosta³y opracowane metody,
których zastosowanie bêdzie sprzyja³o ustabilizowaniu rynku finansowego w Polsce oraz zapobie¿eniu jego
upadkowi, a je¿eli tak, to jakie? Je¿eli takie plany jeszcze nie powsta³y, to proszê o wskazanie terminu pod-
jêcia prac nad nimi b¹dŸ ich ewentualnego ukoñczenia i przedstawienia opinii publicznej.

Z powa¿aniem
Jan Dobrzyñski

19. posiedzenie Senatu w dniach 15 i 16 paŸdziernika 2008 r.
202 Przemówienia i oœwiadczenia senatorów przekazane do protoko³u, niewyg³oszone podczas 19. posiedzenia Senatu



Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Jana Dobrzyñskiego

Oœwiadczenie skierowane do minister rozwoju regionalnego El¿biety Bieñkowskiej

W zwi¹zku z niepokoj¹cymi dzia³aniami podejmowanymi przez marsza³ka województwa podlaskiego,
pana Jaros³awa Dworzañskiego, w zakresie rozdysponowywania funduszy unijnych w regionie podla-
skim postulujê objêcie nadzorem instytucji zarz¹dzaj¹cej, ze szczególnym uwzglêdnieniem podjêtej de-
cyzji z dnia 14 paŸdziernika 2008 r. w zakresie uniewa¿nienia uchwa³y zarz¹du z dnia 23 wrzeœnia 2008 r.
zatwierdzaj¹cej listê rankingow¹ podmiotów, które pozytywnie przesz³y ocenê merytoryczn¹ i formaln¹
w ramach trybu konkursowego dzia³ania 6.2 Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki.

Jest to pierwsza taka decyzja w województwie, a s¹dzê, ¿e i w ca³ym kraju by³y to decyzje nieliczne. Aby
zapobiec rêcznemu sterowaniu w przydzielaniu œrodków unijnych, wnoszê o piln¹ kontrolê. W przypad-
ku zw³oki zobligowany bêdê do powiadomienia organów œcigania. Niedopuszczalne jest, aby marsza³ek
bez uzasadnionych merytorycznie i faktycznie przyczyn anulowa³ etap trybu konkursowego.

Marsza³ek na konferencji prasowej wskaza³, i¿ Ministerstwo Rozwoju Regionalnego pisemnie zobo-
wi¹za³o go do uniewa¿nienia oceny merytorycznej ze wzglêdu na zmianê przepisów w zakresie pomocy
publicznej. Inne przyczyny wskazane jako dodatkowe to brak przejrzystoœci oceny, polityczne relacje
i brak doœwiadczonych podmiotów na liœcie wygranych.

Dlatego te¿ pragnê zwróciæ siê do Pani Minister z nastêpuj¹cymi zapytaniami.
Czym kierowa³o siê Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, d¹¿¹c do uniewa¿nienia zatwierdzonej listy

rankingowej?
Czy istnia³y przes³anki merytoryczne do uniewa¿nienia przeprowadzonej oceny merytorycznej?
Czy ponowna weryfikacja wniosków wed³ug tych samych kryteriów i metod, przeprowadzona przez

tych samych ekspertów, mo¿e skutkowaæ inn¹ punktacj¹?
Czy marsza³ek mo¿e uniewa¿niæ decyzjê zarz¹du, d¹¿¹c do wpisania na listê rankingow¹ podmiotów,

które odpowiadaj¹ jego kryteriom? I jakie s¹ te kryteria, skoro wa¿niejsze s¹ od poprawnej oceny meryto-
rycznej i formalnej? Nale¿y przecie¿ pamiêtaæ, i¿ winny mieæ na uwadze rozwój województwa podlaskiego,
a nie wspieranie zwi¹zanych z marsza³kiem podmiotów.

Z powa¿aniem
Jan Dobrzyñski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senator Janinê Fetliñsk¹

Oœwiadczenie skierowane do ministra spraw zagranicznych Rados³awa Sikorskiego oraz do ministra
kultury i dziedzictwa narodowego Bogdana Zdrojewskiego

Zaniepokojona sytuacj¹ Muzeum Kopernika w Rzymie, którego zbiory od czasu zamkniêcia muzeum,
to jest od 2000 r., niszczej¹ w zwi¹zku z przechowywaniem w niew³aœciwych warunkach, chcia³abym
zwróciæ uwagê na fakt, i¿ nasze wspólne dobro, jakim jest unikatowa kolekcja muzealna, nasze dziedzic-
two narodowe, maj¹ce s³u¿yæ popularyzacji polskiej nauki i kultury, pozbawione jest w³aœciwej ochrony.

Muzeum Kopernika w Rzymie to dar Polaka, uczestnika powstania styczniowego, emigranta. Dar dla
narodu w³oskiego, oficjalnie przekazany w 1882 r., z warunkiem, ¿e muzeum i istniej¹ca przy nim biblio-
teka maj¹ byæ udostêpniane uczonym i zwiedzaj¹cym.

Emigrantem darczyñc¹ by³ Artur Wo³yñski, wielki patriota i spo³ecznik, postaæ barwna i trochê zagad-
kowa. Po upadku powstania styczniowego znalaz³ siê, podobnie jak wielu jego uczestników, we Francji.
Nastêpnie przeniós³ siê do Italii, gdzie rozwin¹³ aktywn¹ dzia³alnoœæ naukow¹ i popularyzuj¹c¹ polsk¹
naukê i kulturê. Jednym z jego dzie³ by³o Museo Copernicano, zainicjowane w 1873 r., w czterechsetlecie
urodzin Miko³aja Kopernika.

Artur Wo³yñski zgromadzi³ w nim szereg cennych eksponatów, rêkopisów i ksi¹¿ek, które kupowa³
z w³asnych, wiêcej ni¿ skromnych, œrodków – zmar³ w nêdzy w wieku czterdziestu dziewiêciu lat – oraz po-
zyskiwa³ od Polaków na emigracji i w kraju, a tak¿e z obserwatoriów astronomicznych z ca³ego œwiata.
W 1887 r. zbiory muzealne liczy³y tysi¹c trzydzieœci dzie³ w tysi¹cu stu osiemdziesiêciu tomach, sto dwa-
dzieœcia dziewiêæ rêkopisów, dziewiêæset szeœædziesi¹t dwa autografy astronomów, sto cztery instrumen-
ty naukowe, szeœædziesi¹t cztery obrazy, sto siedemnaœcie medali z³otych i br¹zowych wybitych ku czci
Kopernika itd. – ³¹cznie dwa tysi¹ce piêæset szeœæ przedmiotów o znacznej wartoœci zabytkowej. Do swojej
œmierci w 1893 r. Wo³yñski zd¹¿y³ znacznie powiêkszyæ kolekcjê.

Po jego œmierci muzeum przechodzi³o ró¿ne koleje losu. Ostatecznie po³¹czono je z Obserwatorium Astro-
nomicznym na Monte Mario w Rzymie i tam w 1938 r. odby³a siê uroczysta inauguracja obserwatorium i mu-
zeum w obecnoœci w³oskiego ministra oœwiecenia publicznego i polskiego ambasadora. Muzeum Astrono-
miczne i Kopernikañskie, które razem z bibliotek¹ zajmowa³o ca³e piêtro budynku (dwanaœcie obszernych
sal), uwa¿ane by³o wtedy za jeden z najwa¿niejszych tego typu zbiorów rozproszonych po ca³ym œwiecie.

Niestety, ju¿ w koñcu lat piêædziesi¹tych ówczesny dyrektor obserwatorium jako astronom ma³o siê
interesowa³ muzeum. Brakowa³o bibliotekarza i konserwatora zbiorów. By³y okresy, kiedy zbiorów nie
udostêpniano. Kolekcjê Wo³yñskiego przemieszano z innymi materia³ami. Podobnie by³o w okresie póŸ-
niejszym. W latach osiemdziesi¹tych niektóre cenne eksponaty zosta³y skradzione i nie zdo³ano ich odzy-
skaæ. W roku 2000 ostatecznie zamkniêto muzeum w zwi¹zku z zamierzon¹ zmian¹ przeznaczenia bu-
dynku na Monte Mario. Jednak od tego czasu zbiory Wo³yñskiego pozostaj¹ nadal w zajmowanych po-
mieszczeniach, niszczej¹ce i nieudostêpniane, ze szkod¹ dla nauki i jej popularyzacji. Stan ten pozostaje
w wyraŸnej sprzecznoœci ze wspomnianym aktem donacyjnym Wo³yñskiego z 1882 r.

Ze wzglêdu na to oraz fakt, ¿e na kolekcjê Wo³yñskiego z³o¿y³y siê przede wszystkim dary spo³ecze-
ñstwa polskiego, wydaje siê s³uszne, aby polskie œrodowisko naukowe zwróci³o siê o interwencjê w tej
sprawie do w³adz w³oskich. Chodzi³oby przede wszystkim o uporz¹dkowanie zbiorów, ich konserwacjê
i udostêpnienie, zgodnie z aktem donacyjnym fundatora.

Dlatego te¿, bior¹c pod uwagê wartoœæ historyczn¹ zgromadzonych zbiorów muzealnych, zwracam siê
do Panów Ministrów z zapytaniem, czy rz¹d polski interweniowa³ ju¿ w tej sprawie u w³adz w³oskich, czy
przedsiêwziête zosta³y dzia³ania, aby ratowaæ te wartoœciowe zbiory. Jeœli dotychczas tego nie uczyniono,
zwracam siê z wielk¹ proœb¹, aby uczyniono to natychmiast, tak ¿eby uchroniæ te bezcenne pami¹tki pol-
skiej kultury, bêd¹ce jednoczeœnie dowodem bezgranicznej mi³oœci Polaków do ojczyzny, przed ca³kowi-
tym zniszczeniem lub rozgrabieniem.

Chcia³abym nadmieniæ, i¿ jest wiele osób, którym nie jest obojêtny los dziedzictwa narodowego, jakim
jest Muzeum Kopernika w Rzymie. S¹ to miêdzy innymi: doc. dr hab. Jan Piskurewicz (prof. UKSW, IHN
PAN), prof. dr hab. El¿bieta Jastrzêbowska (kierownik Stacji PAN w Rzymie), doc. dr hab. Leszek Zaszto-
wt (IHN PAN, prof. UW), doc. dr hab. Jaros³aw W³odarczyk (IHN PAN), prof. dr hab. Boles³aw Or³owski
(IHN PAN), doc. dr hab. Bo¿ena Urbanek (IHN PAN, ŒUM). Te osoby ju¿ podnios³y tê sprawê w swoich
wyst¹pieniach listowych i za serdeczn¹ troskê o polskie pami¹tki historyczne bardzo im dziêkujê.

Z powa¿aniem
Janina Fetliñska
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senator Janinê Fetliñsk¹

Oœwiadczenie skierowane do minister pracy i polityki spo³ecznej Jolanty Fedak, do ministra finansów
Jana Vincenta-Rostowskiego oraz do ministra spraw zagranicznych Rados³awa Sikorskiego

Szanowni Pañstwo!
Po zapoznaniu siê z pierwszym numerem biuletynu „Ubóstwo.pl”, wydawanego przez Fundacjê „Pol-

ska Akcja Humanitarna”, który zosta³ poœwiêcony zagadnieniom wspó³pracy rozwojowej, ze szczególnym
naciskiem na polsk¹ walkê z ubóstwem, dosz³am do wniosku, i¿ nale¿y podj¹æ wszelkie dzia³ania, aby
mo¿liwie szybko zakoñczyæ pracê nad projektem ustawy o wspó³pracy rozwojowej.

Polska wspó³praca na rzecz rozwoju odbywa siê w oparciu o œrodki pochodz¹ce z rezerwy celowej wy-
dzielanej z bud¿etu. O wysokoœci rezerwy decyduj¹ pos³owie na Sejm RP przy okazji prac nad ustaw¹ bu-
d¿etow¹. Minister spraw zagranicznych zwraca siê do ministra finansów o uruchomienie œrodków z re-
zerwy bud¿etowej. Procedura jest d³ugotrwa³a i dopiero po jej zakoñczeniu MSZ mo¿e rozpisaæ konkurs
na projekty z zakresu pomocy rozwojowej. Zwykle pod koniec marca og³aszany jest przez ministra spraw
zagranicznych konkurs na granty dla organizacji pozarz¹dowych, a w ci¹gu kolejnych trzech miesiêcy
nastêpuj¹ rozstrzygniêcie, negocjowanie i podpisanie umów. W zwi¹zku z tym, i¿ œrodki na pomoc rozwo-
jow¹ pochodz¹ z rezerwy celowej, musz¹ zostaæ wydane do koñca roku bud¿etowego. Oznacza to, ¿e orga-
nizacje pozarz¹dowe maj¹ wydaæ pieni¹dze i zrealizowaæ projekty do grudnia danego roku. W praktyce
oznacza to niemo¿noœæ podejmowania przez organizacje pozarz¹dowe d³ugofalowych dzia³añ pomoco-
wych oraz ograniczenie zakresu dzia³añ i celów (wielu wa¿nych, potrzebnych beneficjentom projektów
nie mo¿na zrealizowaæ ze wzglêdu na ograniczenia czasowe). W przypadku udzielania pomocy rozwojowej
w krajach najbiedniejszych dodatkowym utrudnieniem staj¹ siê warunki klimatyczne. W drugiej po³owie
roku w wielu miejscach jest pora deszczowa czy wczeœniej ni¿ w Polsce rozpoczynaj¹ca siê zima. W rzeczy-
wistoœci na pomoc organizacje maj¹ ju¿ nie pó³ roku, ale dwa, trzy miesi¹ce.

Obecnie obowi¹zuj¹ce regulacje prawne uniemo¿liwiaj¹ realizacjê dzia³añ z zakresu pomocy zagra-
nicznej w sposób efektywny, adekwatny do aktualnych wyzwañ, dlatego te¿ uwa¿am, i¿ nale¿y
uporz¹dkowaæ ustawowo wspó³pracê rozwojow¹, oddzieliæ politykê pomocy s¹siedzkiej od wspó³pracy
rozwojowej. Moim zdaniem Polska potrzebuje jak najszybciej ustawy o pomocy rozwojowej. Rozs¹dnym
rozwi¹zaniem by³oby wydzielenie w bud¿ecie, podczas opracowywania bud¿etu na kolejny rok, œrodków
przeznaczonych na wspó³pracê rozwojow¹, tak aby od pocz¹tku roku móc og³osiæ konkursy na granty dla
organizacji pozarz¹dowych.

W zwi¹zku z tym zwracam siê z zapytaniem do Pani Minister i Panów Ministrów, jakie s¹ szanse na
okreœlenie bud¿etu polskiej pomocy i na jakim etapie s¹ prace nad projektem ustawy o pomocy rozwojo-
wej. Niestety, brak struktur, efektywnych procedur i mechanizmów œwiadczenia pomocy rozwojowej sta-
wia Polskê w niekorzystnym œwietle na tle innych pañstw europejskich, w tym krajów, które razem z
Polsk¹ wst¹pi³y do Unii Europejskiej.

Z powa¿aniem
Janina Fetliñska
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Ryszarda Góreckiego

Oœwiadczenie skierowane do ministra kultury i dziedzictwa narodowego Bogdana Zdrojewskiego

Zwracam siê z uprzejm¹ proœb¹ o podjêcie wszelkich dzia³añ maj¹cych na celu ratowanie pa³acu
w Sztynorcie na Mazurach, który poza tym, ¿e ma walory kulturowe, stanowi symbol oporu stawianego
przez mieszkañców Mazur Hitlerowi.

Pa³ac ten dawniej zamieszkiwa³a rodzina Lehndorffów, jeden z najstarszych w Prusach Wschodnich
rodów szlacheckich. Pojawili siê oni w tym regionie jeszcze w czasach krzy¿ackich, oko³o 1422 r., i bardzo
szybko stali siê niezwykle zamo¿ni i wp³ywowi. Pa³ac Lehndorffów budowano przez wiele lat. Pierwsza
wersja powsta³a w pierwszej po³owie XVI wieku, kolejna w latach 1554–1572, jednak zasadnicz¹ czêœæ
budowy przeprowadzono w latach 1689–1691. Powsta³ wtedy dwukondygnacyjny budynek z charaktery-
styczn¹ wiêŸb¹ dachow¹. Przed budynkiem znajduje siê dziedziniec z widokiem na Jezioro Sztynorckie.
W latach 1650–1680 posadzono s³ynne sztynorckie dêby. Osiemnastohektarowy park okalaj¹cy pa³ac
by³ jednym z najwiêkszych w tamtym okresie. Pa³ac uzyska³ ostateczny kszta³t w latach 1860–1880. Do
koñca II wojny œwiatowej by³ siedzib¹ rodu Lehndorff-Mgowskich. Ostatni w³aœciciel nale¿¹cy do tego
rodu, porucznik Heinrich von Lehndorff, bra³ udzia³ w antyhitlerowskim spisku zakoñczonym nieuda-
nym zamachem Stauffenberga, za co zosta³ stracony, a jego rodzina trafi³a do obozu koncentracyjnego.

Sztynort odwiedzany by³ czêsto przez biskupa Ignacego Krasickiego, który w korespondencji opisa³
ówczesne ¿ycie skupiaj¹ce siê wokó³ pa³acu. Listy przepe³nione s¹ zachwytem nad urokiem oraz nieco-
dzienn¹ atmosfer¹ tego miejsca. Biskup, odwiedzaj¹c pewnego razu Heinricha Lehndorffa, powiedzia³:
„kto ma Sztynort, ten posiada Mazury”.

Po wojnie, do roku 1983, Sztynort by³ siedzib¹ pañstwowego gospodarstwa rolnego.
Cenne dzie³a sztuki zaginê³y, a pa³ac wraz z przyleg³ymi budynkami wymaga dziœ niezw³ocznego i po-

wa¿nego remontu. Od 1998 r. w³aœcicielem ca³ego kompleksu sztynorckiego jest firma T.I.G.A. Yacht
& Marina, która nie przeprowadza ¿adnych szerzej zakrojonych prac konserwatorsko-budowlanych.

Brak zdecydowanych dzia³añ ratunkowych spowoduje w najbli¿szym czasie zawalenie siê pa³acu, co
bêdzie niepowetowan¹ strat¹ dla europejskiego dziedzictwa kulturowego. Zniknie z naszego terenu nie-
zwykle cenny zabytek, bêd¹cy œwiadectwem ¿ycia i dzia³ania wielkiego rodu Lehndorffów, który mia³ ol-
brzymie zas³ugi dla Polski, a w czasie II wojny œwiatowej zdecydowanie wyst¹pi³ przeciwko narodowemu
socjalizmowi.

W imieniu mieszkañców Warmii i Mazur gor¹co proszê pana ministra o zainteresowanie siê opisan¹
spraw¹. Uwa¿am, ¿e powinniœmy zrobiæ wszystko, by uratowaæ pa³ac w Sztynorcie przed popadniêciem
w ruinê.

Z powa¿aniem
Ryszard Górecki
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Ryszarda Góreckiego

Oœwiadczenie skierowane do ministra kultury i dziedzictwa narodowego Bogdana Zdrojewskiego

W nawi¹zaniu do moich wczeœniejszych próœb i apeli zwracam siê z uprzejm¹ proœb¹ o podjêcie wszel-
kich dzia³añ zmierzaj¹cych do ochrony zabytków na Warmii i Mazurach.

W obecnym roku prawie wszystkie wnioski dotycz¹ce ratowania niezwykle cennych zabytków rucho-
mych, skierowane z naszego regionu do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zosta³y odrzu-
cone ze wzglêdu na zbyt ma³¹ liczbê otrzymanych punktów. Z uwagi na kryteria zawarte w programie
MKiDN jest to dla mieszkañców naszego regionu absolutnie niezrozumia³e. Ministerstwo odrzuca wnio-
ski dotycz¹ce o³tarzy znajduj¹cych siê w bardzo z³ym stanie zachowania, bêd¹cych wspania³ymi dzie³ami
sztuki barokowej wykonanymi w warsztatach artystów tworz¹cych na najwy¿szym ówczesnym europej-
skim poziomie, a dotacje zostaj¹ przekazane na rzecz kilku obiektów neogotyckich pochodz¹cych z koñca
XIX i pocz¹tku XX wieku, których stan na tle innych zabytków ruchomych jest zupe³nie znoœny.

G³ównymi problemami konserwatorskimi w regionie warmiñsko-mazurskim s¹: ogromne nagroma-
dzenie zabytków ruchomych i nieruchomych, znacznie wiêksze ni¿ w innych regionach Polski; fatalny
stan zachowania zabytków spowodowany specyficznym klimatem, gdy¿ wilgoæ i niskie œrednie tempera-
tury roczne sprzyjaj¹ rozwojowi drewnojadów i grzybów; brak okresowych zabiegów konserwatorskich,
bo w wiêkszoœci przypadków nie wykonywano ich od ponad stu lat, ostatnie nieprofesjonalne konserwa-
cje wykonywane by³y przez Niemców w wieku XIX i w pierwszej dekadzie XX wieku; do tej pory najni¿szy
w Polsce, pomimo ogromu potrzeb, bud¿et wojewódzkiego konserwatora zabytków; mizerne dotacje
MKiDN na tle innych regionów; brak œrodków w³asnych koniecznych do udzielenia dotacji na prace kon-
serwatorskie, a biedne parafie, czêsto znajduj¹ce siê na popegeerowskich terenach wiejskich, nie s¹ w
stanie sfinansowaæ nawet podstawowych prac zabezpieczaj¹cych cenne zabytki, tak aby powstrzymaæ
ich postêpuj¹c¹ destrukcjê.

Popadaj¹cy w ruinê skarb w postaci zabytków Warmii i Mazur jest zbyt cenny, ¿eby pogodziæ siê z jego
utrat¹. Apel, który do pana kierujê, wyra¿a oczekiwania ca³ej spo³ecznoœci warmiñsko-mazurskiej.

Z powa¿aniem
Ryszard Górecki
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Macieja Grubskiego

Oœwiadczenie skierowane do ministra sprawiedliwoœci, prokuratora generalnego RP Zbigniewa
Æwi¹kalskiego

Szanowny Panie Prokuratorze!
Zwracam siê do Pana Prokuratora Generalnego jako bezpoœredniego prze³o¿onego Naczelnego Proku-

ratora Wojskowego o bardzo pilne wszczêcie postêpowania wyjaœniaj¹cego, maj¹cego na celu ustalenie
winnych zaniedbañ pope³nionych przez prokuratorów wojskowych podczas œledztwa w sprawie wyda-
rzeñ w Nangar Khel w Afganistanie.

Z treœci uzasadnienia postanowienia Wojskowego S¹du Okrêgowego w Warszawie z 9 paŸdziernika
2008 r. jednoznacznie wynika, ¿e prokuratorzy wojskowi zaniechali przeprowadzenia elementarnych
czynnoœci procesowych, co skutkowa³o cofniêciem aktu oskar¿enia do prokuratury i koniecznoœci¹ uzu-
pe³nienia œledztwa z uwagi na liczne, zarówno iloœciowe, jak i jakoœciowe, b³êdy Naczelnej Prokuratury
Wojskowej. W tej sytuacji sta³o siê wysoce po¿¹dane pilne wszczêcie postêpowania wyjaœniaj¹cego, gdy¿
opinia publiczna jest bardzo zaniepokojona ma³o profesjonalnymi dzia³aniami Naczelnej Prokuratury
Wojskowej dotycz¹cymi tragicznych wydarzeñ w Nangar Khel.

Z powa¿aniem
Maciej Grubski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Macieja Grubskiego

Oœwiadczenie skierowane do minister rozwoju regionalnego El¿biety Bieñkowskiej

Zwracam siê do Pani Minister z uprzejm¹ proœb¹ o wsparcie podejmowanych przez w³adze £odzi oraz
MPK-£ódŸ Spó³ka z o.o. dzia³añ dotycz¹cych dodatkowego dofinansowania projektu budowy £ódzkiego
Tramwaju Regionalnego. Projekt ten nale¿y do najwiêkszych inwestycji w Polsce podlegaj¹cych refunda-
cji z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Ma on charakter priorytetowy i presti¿owy: zwiêksza do-
stêpnoœæ £odzi jako centrum aglomeracji, poprawia sytuacjê na lokalnym rynku pracy, umo¿liwia pro-
wadzenie skutecznej polityki rewitalizacji centrum miast, umo¿liwia zmniejszenie emisji substancji
szkodliwych, jest równie¿ alternatyw¹ dla komunikacji indywidualnej. To jedno z najistotniejszych
przedsiêwziêæ, które zasadniczo wp³ynie na rozwój £odzi i regionu ³ódzkiego.

Wartoœæ projektu £TR w okresie od z³o¿enia wniosku do chwili obecnej wzros³a z planowanej kwoty
217 milionów 435 tysiêcy 985 z³ 45 gr do kwoty 281 milionów 206 tysiêcy 171 z³ 9 gr. By³o to spowodowa-
ne w znacznej mierze gwa³townym wzrostem cen materia³ów i us³ug budowlanych, który mia³ miejsce w
2006 r. i 2007 r., w czasie, gdy przeprowadzane by³y przetargi na wybór wykonawców projektu. Wzrost
wartoœci projektu o sumê 75 milionów z³ spowodowa³ zmniejszenie poziomu dofinansowania z 50% do
32,63%. Tak znaczny wzrost kosztów realizacji przedmiotowego przedsiêwziêcia mo¿e mieæ niekorzystny
wp³yw zarówno na sytuacjê beneficjenta koñcowego projektu, jak i na sytuacjê miasta £odzi jako pod-
miotu uczestnicz¹cego w jego realizacji.

Maj¹c na uwadze przedstawione fakty, uprzejmie proszê Pani¹ Minister o rozwa¿enie mo¿liwoœci do-
datkowego dofinansowania projektu kwot¹ 37 milionów 587 tysiêcy 592 z³ do ³¹cznej kwoty 140 milio-
nów 598 tysiêcy 85 z³. Jednoczeœnie, w zwi¹zku z podejmowanymi staraniami o zwiêkszenie dofinanso-
wania, uprzejmie proszê Pani¹ Minister o uwzglêdnienie wniosku beneficjenta MPK-£ódŸ Spó³ka z o.o. o
przesuniêcie terminu finansowego zakoñczenia realizacji projektu do 31 paŸdziernika 2008 r.

Szanowna Pani Minister! Maj¹c na uwadze ogromne znaczenie, jakie ma budowa £TR dla rozwoju
£odzi i regionu ³ódzkiego, oraz widz¹c, ¿e jest potrzeb¹ mieszkañców naszego miasta, by realizacja tego
przedsiêwziêcia przebiega³a harmonijnie, zwracam siê do Pani Minister o udzielenie w³adzom £odzi
i MPK-£ódŸ Spó³ka z o.o. pomocy zgodnie z przedstawion¹ powy¿ej propozycj¹.

Z powa¿aniem
Maciej Grubski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Macieja Grubskiego

oraz senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego

Oœwiadczenie skierowane do minister zdrowia Ewy Kopacz

Szanowna Pani Minister!
W zwi¹zku ze z³o¿onym przez pana W³odzimierza Tomaszewskiego, wiceprezydenta miasta £odzi, na

rêce parlamentarzystów ziemi ³ódzkiej projektem ustawy o zmianie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.
o œwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze œrodków publicznych oraz ustawy o pomocy
spo³ecznej, zwracamy siê do Pani Minister z uprzejm¹ proœb¹ o zapoznanie siê z niniejszym projektem
oraz o ustosunkowanie siê do zaproponowanego zapisu. G³ównym celem projektu ustawy jest wprowa-
dzenie do katalogu œwiadczeñ zdrowotnych dwudziestoczterogodzinnej opieki pielêgniarskiej nad pa-
cjentami przebywaj¹cymi w domach pomocy spo³ecznej, która by³aby finansowana przez Narodowy Fun-
dusz Zdrowia w ramach kontraktu zawieranego ze œwiadczeniodawc¹, a nie z domem pomocy spo³ecznej.
Pragniemy podkreœliæ, ¿e o problemie zwi¹zanym z zatrudnieniem pielêgniarek w domach pomocy
spo³ecznej informowaliœmy Pani¹ Minister w oœwiadczeniu senatorskim z³o¿onym podczas czternastego
posiedzenia Senatu RP w dniu 26 czerwca 2008 r. Widzimy potrzebê jak najszybszej zmiany przepisów
prawnych reguluj¹cych kwestiê dotycz¹c¹ zatrudnienia personelu medycznego w wymienionych pla-
cówkach. Przedmiotowy projekt ustawy za³¹czamy do niniejszego pisma*, a jego uzasadnienie podajemy
poni¿ej.

Zgodnie z zapisami ustawy o pomocy spo³ecznej domy pomocy spo³ecznej (DPS) œwiadcz¹ us³ugi
(w tym pielêgnacyjne i opiekuñcze) osobom wymagaj¹cym ca³odobowej opieki z powodu wieku lub choro-
by na poziomie obowi¹zuj¹cego standardu okreœlonego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Spo³ecznej.
Znaczna czêœæ mieszkañców DPS to osoby ciê¿ko chore, le¿¹ce, wymagaj¹ce na co dzieñ opieki i specjali-
stycznych us³ug pielêgniarskich w podobnym zakresie, jak na oddzia³ach szpitalnych (na przyk³ad poda-
wanie kroplówek, wykonywanie iniekcji, opatrywanie odle¿yn, karmienie dojelitowe itd.), których nie
mo¿e wykonaæ nikt inny oprócz pielêgniarki. Zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami DPS nie powinny jed-
nak udzielaæ œwiadczeñ zdrowotnych, a jedynie umo¿liwiæ do nich dostêp. Jednoczeœnie obecne zapisy
ustawy o œwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze œrodków publicznych oraz zakresy i rodzaje
œwiadczeñ kontraktowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia nie uwzglêdniaj¹ specyficznej sytuacji
mieszkañca DPS, to jest koniecznoœci dostêpu do opieki pielêgniarskiej na terenie domu przez ca³¹ dobê.
Pielêgniarka œrodowiskowa czy pielêgniarka opieki d³ugoterminowej nie s¹ w stanie tego zapewniæ. Taka
sytuacja powoduje, ¿e DPS z koniecznoœci faktycznej, kieruj¹c siê dobrem swoich mieszkañców, zatrud-
niaj¹ pielêgniarki, które zgodnie z przepisami s¹ pracownikami samorz¹dowymi, a nie pracownikami
opieki zdrowotnej, ze wszystkimi tego konsekwencjami, w szczególnoœci w zakresie zasad wynagradzania
i wysokoœci wynagrodzeñ, obecnie du¿o ni¿szych ni¿ w placówkach opieki zdrowotnej. Nastêpstwem ni-
skich p³ac w DPS jest odchodzenie pielêgniarek do pracy w ZOZ lub ich wyjazd za granicê. Aby zapobiec
brakowi opieki pielêgniarskiej w DPS, dostosowaæ opiekê do potrzeb mieszkañców DPS, finansowan¹ ze
œrodków Narodowego Funduszu Zdrowia, i doprowadziæ do spójnoœci przepisów systemu opieki zdrowot-
nej oraz systemu ochrony zdrowia, wprowadza siê zmiany w ustawie o œwiadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze œrodków publicznych i ustawie o pomocy spo³ecznej. Proponowane zmiany wprowa-
dzaj¹ ca³odobow¹ opiekê pielêgniarsk¹ w domach pomocy spo³ecznej realizowan¹ przez œwiadczenio-
dawcê, którym mo¿e byæ pielêgniarka prowadz¹ca indywidualn¹ lub grupow¹ praktykê pielêgniarsk¹
lub zak³ad opieki zdrowotnej zatrudniaj¹cy pielêgniarki. Œwiadczenia te s¹ finansowane ze œrodków Na-
rodowego Funduszu Zdrowia na podstawie kontraktów, miejscem ich realizacji jest DPS (który nadal nie
jest œwiadczeniodawc¹), a organizacja udzielania œwiadczeñ na terenie domu okreœlona jest w porozu-
mieniu zawieranym pomiêdzy œwiadczeniodawc¹ i domem pomocy spo³ecznej.

Szanowna Pani Minister! Jeszcze raz uprzejmie prosimy o zapoznanie siê z za³¹czonym projektem
ustawy* oraz ustosunkowanie siê do jego zapisów.

Z powa¿aniem
Maciej Grubski
Krzysztof Kwiatkowski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Macieja Grubskiego

oraz senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego

Oœwiadczenie skierowane do ministra obrony narodowej Bogdana Klicha

Od kilku miesiêcy trwaj¹ prace zwi¹zane z modernizacj¹ kompleksu 8156 przy ulicy 6 Sierpnia 92
w £odzi, którego u¿ytkownikiem jest obecnie Centrum Szkolenia Wojskowych S³u¿b Medycznych. Otrzy-
mane œrodki finansowe niestety nie s¹ wystarczaj¹ce, by pokryæ koszty zwi¹zane z remontem oraz zaopa-
trzeniem kompleksu w niezbêdny sprzêt.

Przygotowanie obiektów kompleksu do zadañ inwestycyjnych i remontowo-konserwacyjnych ujêtych
w Centralnych Planach Inwestycji Budowlanych rozpoczêto w pierwszym kwartale 2008 r. Wartoœæ pod-
stawowych prac zwi¹zanych z modernizacj¹ i dostosowaniem do potrzeb szkolenia wojskowych s³u¿b
medycznych wed³ug Minimalnych Wojskowych Wymagañ Organizacyjno-U¿ytkowych oszacowano na
kwotê oko³o 54 milionów PLN. W sierpniu bie¿¹cego roku dokonano korekty w Centralnych Planach In-
westycji Budowlanych. Korekta dotyczy³a remontu budynku nr 48, w którym znajduje siê kuchnia wraz
ze sto³ówk¹, oraz budynku nr 46, przeznaczonego na internat, i opiewa³a na ogóln¹ kwotê 16 milionów
550 tysiêcy PLN. Pozosta³e zadania przesuniêto na lata 2010–2012.

W celu zapewnienia ci¹g³oœci prac zwi¹zanych z remontami kompleksu 8156 nale¿y opracowaæ pro-
jekt modernizacji technicznej zawieraj¹cy szczegó³owy kosztorys inwestorski oraz projekt techniczny.
Przedsiêwziêcie to bêdzie realizowane przez Rejonowy Zarz¹d Infrastruktury w Bydgoszczy po wprowa-
dzeniu do CPIB zadañ na 2009 r.

W trzecim kwartale 2008 r. Centrum Szkolenia Wojskowych S³u¿b Medycznych otrzyma³o z Rejonowe-
go Zarz¹du Infrastruktury w Bydgoszczy 300 tysiêcy PLN. Kwota ta wystarczy³a jedynie na wymianê czê-
œci okien w budynku dydaktycznym. W ostatnim kwartale bie¿¹cego roku centrum ma zakupiæ autobus
pasa¿erski, trzy radiostacje KF oraz sprzêt kwaterunkowy, co równie¿ poch³onie ogromne fundusze.

Szanowny Panie Ministrze, proces zagospodarowania kompleksu 8156 i rozpoczêcia w nim programo-
wego szkolenia wojskowych s³u¿b medycznych uzale¿niony jest od przydzielonych œrodków bud¿eto-
wych na realizacjê modernizacji technicznej obiektów infrastruktury.

W zwi¹zku z tym zwracamy siê do Pana Ministra z uprzejm¹ proœb¹ o przydzielenie w roku 2009 œrod-
ków finansowych, które zapewni¹ sprawne prowadzenie prac modernizacyjnych na terenie kompleksu,
a tym samym przyspiesz¹ rozpoczêcie szkolenia wojskowych s³u¿b medycznych.

Z powa¿aniem
Maciej Grubski
Krzysztof Kwiatkowski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Macieja Grubskiego

oraz senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego

Oœwiadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra spraw wewnêtrznych i admini-
stracji Grzegorza Schetyny

W zwi¹zku z projektem ustawy Ministerstwa Spraw Wewnêtrznych i Administracji z dnia 2 paŸdzierni-
ka 2008 r. – Przepisy wprowadzaj¹ce ustawê o zmianie niektórych ustaw w zwi¹zku ze zmianami w orga-
nizacji i podziale zadañ administracji publicznej w województwie oraz ustawê o wojewodzie i administra-
cji rz¹dowej w województwie (druk nr 1073) oraz projektem ustawy z dnia 10 czerwca 2008 r. o zmianie
niektórych ustaw w zwi¹zku ze zmianami organizacji i podziale zadañ administracji publicznej w woje-
wództwie, zg³aszamy nastêpuj¹ce pytania i w¹tpliwoœci dotycz¹ce dalszego funkcjonowania Ochotni-
czych Hufców Pracy.

Przypominamy, ¿e Ochotnicze Hufce Pracy to pañstwowa jednostka organizacyjna dzia³aj¹ca na rzecz
zapobiegania wykluczeniu spo³ecznemu m³odzie¿y. Ochotnicze Hufce Pracy funkcjonuj¹ g³ównie jako
instytucja u³atwiaj¹ca kontynuacjê nauki i zatrudnienia przez m³odzie¿, która wypad³a z systemu edu-
kacji i jest defaworyzowana na rynku pracy. Mówi¹c kolokwialnie, to m³odzie¿, której nikt nie chce, a ona
przecie¿ te¿ musi mieæ szansê na normalne ¿ycie. Oferta OHP jest ostatni¹ szans¹ dla tysiêcy dziewcz¹t
i ch³opców pozostaj¹cych na granicy wykluczenia spo³ecznego. Zapewnia im przygotowanie do pe³nienia
oczekiwanych ról spo³ecznych. To w³aœnie poprzez naukê w OHP m³odzie¿, która przerwa³a obowi¹zek
szkolny, uzupe³nia wykszta³cenie ogólne i zdobywa kwalifikacje zawodowe.

Pozwolimy sobie postawiæ nastêpuj¹ce pytania i przedstawiæ pewne refleksje.
Ochotnicze Hufce Pracy realizuj¹ zadania pañstwa zgodnie z postanowieniami zawartymi w ustawie

o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 r. Zadania te realizuj¹ przy
wspó³pracy z wieloma partnerami spo³ecznymi, takimi jak szko³y, poradnie psychologiczno-pedagogicz-
ne, Policja, s¹dy, opieka spo³eczna, którzy pe³ni¹ podobne funkcje w zakresie kszta³cenia, resocjalizacji
i wychowania m³odzie¿y, przy czym OHP s¹ jedyn¹ instytucj¹, która w sposób kompleksowy zajmuje siê
t¹ m³odzie¿¹, doprowadzaj¹c j¹ do okreœlonego miejsca akceptowanego spo³ecznie. Wspomniane insty-
tucje zg³aszaj¹ uzasadnione obawy, ¿e bez pomocy OHP szko³y nie poradz¹ sobie z tak¹ m³odzie¿¹, st¹d
logicznym nastêpstwem takiego stanu rzeczy pozostanie dla tej m³odzie¿y ulica. Tradycj¹ naszego syste-
mu wychowania sta³o siê, ¿e m³odzie¿ z problemem nieprzystosowania spo³ecznego spycha siê do OHP
z przekonaniem, ¿e, przekazana pod kuratelê kadry wychowawczej OHP, m³odzie¿ ta nie tylko ukoñczy
szko³y, ale tak¿e zdobêdzie zawód. W skali roku jest to liczba trzydziestu trzech tysiêcy m³odych ludzi.

Istniej¹ uzasadnione obawy, ¿e gdy przeka¿emy OHP samorz¹dom, nie wszêdzie ich znaczeniu zosta-
nie nadana odpowiednia ranga. Nie musi to koniecznie wynikaæ z niechêci czy niedoceniania wagi proble-
mu, ale z prostego faktu, ¿e czêsto górê wezm¹ inne priorytety, wynikaj¹ce nie tylko z bie¿¹cych potrzeb
regionu, ale du¿ego zró¿nicowania mo¿liwoœci finansowych poszczególnych obszarów. To dlatego proble-
matyka m³odzie¿y wykluczonej spo³ecznie nie we wszystkich rejonach kraju zostanie równo potraktowa-
na, mimo ¿e jest to niekwestionowany problem ca³ego spo³eczeñstwa, a wiêc pañstwa.

Czy zasadna jest likwidacja Ochotniczych Hufców Pracy, które funkcjonuj¹ od ponad piêædziesiêciu
lat w dobrej, sprawdzonej strukturze organizacyjnej, wykazuj¹c siê skuteczn¹ sprawnoœci¹ organiza-
cyjn¹, opieraj¹c¹ siê na wypracowanych standardach zapewniaj¹cych kompleksowe zajêcie siê t¹ szcze-
góln¹ m³odzie¿¹ na wielu p³aszczyznach? Czy zasadna jest likwidacja instytucji posiadaj¹cej spraw-
dzon¹, dobrze przygotowan¹ kadrê wychowawcz¹, d³ugoletnie doœwiadczenie w obszarach kszta³cenia
i wychowania oraz rynku pracy? Czy zasadna jest likwidacja instytucji posiadaj¹cej dobrze wyposa¿one
i funkcjonuj¹ce internaty, bazê dydaktyczn¹, warsztaty szkoleniowo-produkcyjne? Czy zasadna jest li-
kwidacja organizacji, która, wzbogacaj¹c swoj¹ ofertê dla m³odzie¿y, nie wyci¹ga rêki po pieni¹dze pa-
ñstwowe, ale dziêki swojej inwencji i znajomoœci problemu potrafi wykorzystywaæ mo¿liwoœci wynikaj¹ce
z naszej przynale¿noœci do Unii Europejskiej i pozyskiwaæ œrodki finansowe, które przeznaczane s¹
wy³¹cznie na realizacjê zadañ zwi¹zanych z edukacj¹ i wychowaniem m³odzie¿y oraz rynkiem pracy?
Dziêki temu zrealizowany zosta³ szereg programów, którymi objêto ponad trzydzieœci tysiêcy m³odych lu-
dzi w skali kraju.

Warto zaznaczyæ, i¿ OHP to jedyna organizacja w Europie, która, udzielaj¹c pomocy m³odym ludziom
i ich rodzinom, funkcjonuje jako organizacja pañstwowa. Wynika to po czêœci z zapisu w konstytucji,
art. 71, a tak¿e z ponadpiêædziesiêcioletniego doœwiadczenia, które wskazuje, ¿e tak powa¿ny problem
powinien byæ rozstrzygany przez pañstwo.
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Trafnoœæ polskich rozwi¹zañ zosta³a dostrze¿ona przez wiele pañstw cz³onkowskich UE. W Niemczech
oraz krajach skandynawskich trwa dyskusja na temat powo³ania centralnej instytucji zajmuj¹cej siê
problematyk¹ trudnej m³odzie¿y oraz upowszechniania naszych doœwiadczeñ w tej dziedzinie.

Warto podzieliæ siê refleksj¹, ¿e kwestie kszta³cenia m³odzie¿y oraz opieki nad m³odzie¿¹ wykluczon¹
ze spo³eczeñstwa s¹ problemami trwaj¹cymi tak d³ugo, jak nasza cywilizacja. Nauczaniem zajmuje siê
szko³a, której metody pedagogiczne s¹ doskonalone przez wieki. Niezale¿nie od epoki i dokonuj¹cych siê
zmian politycznych, szko³a stara siê wpajaæ wartoœci dobre i sprawdzone.

Wydaje siê, ¿e Ochotnicze Hufce Pracy, organizacja, która przez piêædziesi¹t lat istnienia, niezale¿nie
od ustroju, dawa³a m³odzie¿y to, czego czêsto nie potrafi³a jej daæ rodzina, jest organizacj¹ niezwykle po-
trzebn¹. Dlatego prosimy Pana Premiera o powtórn¹ analizê tej sprawy, w szczególnoœci jeœli chodzi o ne-
gatywne konsekwencje wynikaj¹ce z planów dokonania zmian w funkcjonowaniu OHP, i ewentualn¹
zmianê planów legislacyjnych dotycz¹cych tej problematyki oraz o odpowiedŸ na nasze w¹tpliwoœci do-
tycz¹ce konsekwencji planowanych dzia³añ.

Maciej Grubski
Krzysztof Kwiatkowski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Macieja Grubskiego

oraz senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego

Oœwiadczenie skierowane do minister pracy i polityki spo³ecznej Jolanty Fedak

Oœwiadczenie dotyczy Ochotniczych Hufców Pracy.
W zwi¹zku z rz¹dowym projektem ustawy z dnia 2 paŸdziernika 2008 r. – Przepisy wprowadzaj¹ce

ustawê o zmianie niektórych ustaw w zwi¹zku ze zmianami w organizacji i podziale zadañ administracji
publicznej w województwie oraz ustawê o wojewodzie i administracji rz¹dowej w województwie (druk
nr 1073), przygotowanym co prawda przez Ministerstwo Spraw Wewnêtrznych i Administracji, ale w za-
kresie merytorycznym dotycz¹cym problematyki pracy i polityki spo³ecznej, któr¹ zajmuje siê pani mini-
ster, zg³aszamy nastêpuj¹ce pytania i w¹tpliwoœci dotycz¹ce dalszego funkcjonowania Ochotniczych
Hufców Pracy.

Przypominamy, ¿e Ochotnicze Hufce Pracy to pañstwowa jednostka organizacyjna dzia³aj¹ca na rzecz
zapobiegania wykluczeniu spo³ecznemu m³odzie¿y. Ochotnicze Hufce Pracy funkcjonuj¹ g³ównie jako
instytucja u³atwiaj¹ca kontynuacjê nauki i zatrudnienia przez m³odzie¿, która wypad³a z systemu edu-
kacji i jest defaworyzowana na rynku pracy. Mówi¹c kolokwialnie, to m³odzie¿, której nikt nie chce, a ona
przecie¿ te¿ musi mieæ szansê na normalne ¿ycie. Oferta OHP jest ostatni¹ szans¹ dla tysiêcy dziewcz¹t
i ch³opców pozostaj¹cych na granicy wykluczenia spo³ecznego. Zapewnia im przygotowanie do pe³nienia
oczekiwanych ról spo³ecznych. To w³aœnie poprzez naukê w OHP m³odzie¿, która przerwa³a obowi¹zek
szkolny, uzupe³nia wykszta³cenie ogólne i zdobywa kwalifikacje zawodowe.

Pozwolimy sobie postawiæ nastêpuj¹ce pytania i przedstawiæ pewne refleksje.
Ochotnicze Hufce Pracy realizuj¹ zadania pañstwa zgodnie z postanowieniami zawartymi w ustawie

o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 r. Zadania te realizuj¹ przy
wspó³pracy z wieloma partnerami spo³ecznymi, takimi jak szko³y, poradnie psychologiczno-pedagogicz-
ne, Policja, s¹dy, opieka spo³eczna, którzy pe³ni¹ podobne funkcje w zakresie kszta³cenia, resocjalizacji
i wychowania m³odzie¿y, przy czym OHP s¹ jedyn¹ instytucj¹, która w sposób kompleksowy zajmuje siê
t¹ m³odzie¿¹, doprowadzaj¹c j¹ do okreœlonego miejsca akceptowanego spo³ecznie. Wspomniane insty-
tucje zg³aszaj¹ uzasadnione obawy, ¿e bez pomocy OHP szko³y nie poradz¹ sobie z tak¹ m³odzie¿¹, st¹d
logicznym nastêpstwem takiego stanu rzeczy pozostanie dla tej m³odzie¿y ulica. Tradycj¹ naszego syste-
mu wychowania sta³o siê, ¿e m³odzie¿ z problemem nieprzystosowania spo³ecznego spycha siê do OHP
z przekonaniem, ¿e, przekazana pod kuratelê kadry wychowawczej OHP, m³odzie¿ ta nie tylko ukoñczy
szko³y, ale tak¿e zdobêdzie zawód. W skali roku jest to liczba trzydziestu trzech tysiêcy m³odych ludzi.

Istniej¹ uzasadnione obawy, ¿e gdy przeka¿emy OHP samorz¹dom, nie wszêdzie ich znaczeniu zosta-
nie nadana odpowiednia ranga. Nie musi to koniecznie wynikaæ z niechêci czy niedoceniania wagi proble-
mu, ale z prostego faktu, ¿e czêsto górê wezm¹ inne priorytety, wynikaj¹ce nie tylko z bie¿¹cych potrzeb
regionu, ale du¿ego zró¿nicowania mo¿liwoœci finansowych poszczególnych obszarów. To dlatego proble-
matyka m³odzie¿y wykluczonej spo³ecznie nie we wszystkich rejonach kraju zostanie równo potraktowa-
na, mimo ¿e jest to niekwestionowany problem ca³ego spo³eczeñstwa, a wiêc pañstwa.

Czy zasadna jest likwidacja Ochotniczych Hufców Pracy, które funkcjonuj¹ od ponad piêædziesiêciu
lat w dobrej, sprawdzonej strukturze organizacyjnej, wykazuj¹c siê skuteczn¹ sprawnoœci¹ organiza-
cyjn¹, opieraj¹c¹ siê na wypracowanych standardach zapewniaj¹cych kompleksowe zajêcie siê t¹ szcze-
góln¹ m³odzie¿¹ na wielu p³aszczyznach? Czy zasadna jest likwidacja instytucji posiadaj¹cej spraw-
dzon¹, dobrze przygotowan¹ kadrê wychowawcz¹, d³ugoletnie doœwiadczenie w obszarach kszta³cenia
i wychowania oraz rynku pracy? Czy zasadna jest likwidacja instytucji posiadaj¹cej dobrze wyposa¿one
i funkcjonuj¹ce internaty, bazê dydaktyczn¹, warsztaty szkoleniowo-produkcyjne? Czy zasadna jest li-
kwidacja organizacji, która, wzbogacaj¹c swoj¹ ofertê dla m³odzie¿y, nie wyci¹ga rêki po pieni¹dze pa-
ñstwowe, ale dziêki swojej inwencji i znajomoœci problemu potrafi wykorzystywaæ mo¿liwoœci wynikaj¹ce
z naszej przynale¿noœci do Unii Europejskiej i pozyskiwaæ œrodki finansowe, które przeznaczane s¹
wy³¹cznie na realizacjê zadañ zwi¹zanych z edukacj¹ i wychowaniem m³odzie¿y oraz rynkiem pracy?
Dziêki temu zrealizowany zosta³ szereg programów, którymi objêto ponad trzydzieœci tysiêcy m³odych lu-
dzi w skali kraju.

Warto zaznaczyæ, i¿ OHP to jedyna organizacja w Europie, która, udzielaj¹c pomocy m³odym ludziom
i ich rodzinom, funkcjonuje jako organizacja pañstwowa. Wynika to po czêœci z zapisu w konstytucji,
art. 71, a tak¿e z ponadpiêædziesiêcioletniego doœwiadczenia, które wskazuje, ¿e tak powa¿ny problem
powinien byæ rozstrzygany przez pañstwo.

19. posiedzenie Senatu w dniach 15 i 16 paŸdziernika 2008 r.
214 Przemówienia i oœwiadczenia senatorów przekazane do protoko³u, niewyg³oszone podczas 19. posiedzenia Senatu



Trafnoœæ polskich rozwi¹zañ zosta³a dostrze¿ona przez wiele pañstw cz³onkowskich UE. W Niemczech
oraz krajach skandynawskich trwa dyskusja na temat powo³ania centralnej instytucji zajmuj¹cej siê
problematyk¹ trudnej m³odzie¿y oraz upowszechniania naszych doœwiadczeñ w tej dziedzinie.

Warto podzieliæ siê refleksj¹, ¿e kwestie kszta³cenia m³odzie¿y oraz opieki nad m³odzie¿¹ wykluczon¹
ze spo³eczeñstwa s¹ problemami trwaj¹cymi tak d³ugo, jak nasza cywilizacja. Nauczaniem zajmuje siê
szko³a, której metody pedagogiczne s¹ doskonalone przez wieki. Niezale¿nie od epoki i dokonuj¹cych siê
zmian politycznych, szko³a stara siê wpajaæ wartoœci dobre i sprawdzone.

Wydaje siê, ¿e Ochotnicze Hufce Pracy, organizacja, która przez piêædziesi¹t lat istnienia, niezale¿nie
od ustroju, dawa³a m³odzie¿y to, czego czêsto nie potrafi³a jej daæ rodzina, jest organizacj¹ niezwykle po-
trzebn¹. Dlatego, maj¹c na uwadze zakres merytoryczny spraw, za które odpowiada pani w rz¹dzie, pro-
simy pani¹ minister o powtórn¹ analizê problemu.

Z powa¿aniem
Krzysztof Kwiatkowski
Maciej Grubski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Piotra Gruszczyñskiego

Oœwiadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego

W zwi¹zku z wyst¹pieniem ognisk choroby Aujeszky’ego u œwiñ na terenie gminy Mieleszyn w powiecie
gnieŸnieñskim, zwracam siê do Pana Ministra o podjêcie interwencji i udzielenie pomocy rolnikom, któ-
rych stada hodowlane zosta³y dotkniête chorob¹.

Wprowadzone przez powiatowego lekarza weterynarii œrodki maj¹ce zapobiec rozprzestrzenianiu siê
ogniska chorobowego (oprócz szczepieñ i eliminacji stada podstawowego – zakaz krycia naturalnego i
sztucznej inseminacji), powoduj¹ przerwanie produkcji w wiêkszoœci gospodarstw rolnych. Stanowi to
bezpoœredni¹ przyczynê k³opotów finansowych. Wiêkszoœæ rolników jest bowiem obci¹¿ona kredytami
zaci¹gniêtymi na rozwój produkcji trzody chlewnej, których bez pomocy zewnêtrznej nie bêd¹ w stanie
sp³acaæ.

W zwi¹zku z tym wydaje siê niezbêdne udzielenie rolnikom pomocy finansowej w procesie odbudowy
produkcji.

Z powa¿aniem
Piotr Gruszczyñski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Tadeusza Gruszkê

Oœwiadczenie skierowane do minister edukacji narodowej Katarzyny Hall

Szanowna Pani Minister!
Niniejszym oœwiadczeniem pragnê zwróciæ uwagê, ¿e opublikowane rozporz¹dzenie MEN z 25 wrze-

œnia 2008 r. wywo³a³o zrozumia³e oburzenie wœród rodziców i ich dzieci – uczniów szkó³ œrednich z od-
dzia³ami nauczania dwujêzycznego. Przyczyn¹ tego stanu jest §1 pkt 4 wspomnianego rozporz¹dzenia,
który wprost likwiduje zewnêtrzne matury dwujêzyczne. Dla takiego dzia³ania ministerstwa wyra¿am
brak zrozumienia, co uzasadniam poni¿ej.

Po wst¹pieniu Polski do UE nasza m³odzie¿ musi konkurowaæ na ró¿nych p³aszczyznach z rówieœnika-
mi z ca³ej Europy, a dwujêzyczne opanowanie wiedzy specjalistycznej z przedmiotów takich jak matema-
tyka, fizyka, biologia, chemia, historia czy geografia na pewno to zadanie u³atwia. Jak stwierdzaj¹
uczniowie, których obejmie rozporz¹dzenie, ca³y ich trud zwi¹zany z nauk¹ dwujêzyczn¹ okazuje siê da-
remny.

S¹dzê, ¿e nowa regulacja najwczeœniej mo¿e byæ wprowadzona w ten sposób, by objê³a swym
dzia³aniem m³odzie¿, która dopiero w przysz³ym roku rozpocznie naukê w szkole œredniej, a nie – jak to
zapisano w rozporz¹dzeniu – tych, którzy podchodziæ bêd¹ do egzaminu maturalnego w roku szkolnym
2009/2010. Takie rozwi¹zanie by³oby zgodne z zasad¹, ¿e regu³ gry nie zmienia siê w trakcie meczu,
a w³aœnie tak post¹piono.

Czy wydaj¹c to rozporz¹dzenie zdawa³a sobie Pani Minister sprawê, ¿e przekreœli tym wieloletni¹
wspó³pracê na przyk³ad szkó³ dwujêzycznych z jêzykiem francuskim z Ambasad¹ Francji? Obawiam siê,
¿e znacznie obni¿y siê zaanga¿owanie ambasady w naukê jêzyka francuskiego w szko³ach czy te¿ zmniej-
szy siê czêstotliwoœæ wysy³ania polskich uczniów na stypendia. Do tej pory ambasada wydawa³a certyfi-
kat rz¹du francuskiego zaœwiadczaj¹cy o znajomoœci tego jêzyka na poziomie rodzimego u¿ytkownika.
Podstaw¹ wystawienia zaœwiadczenia jest zdanie zewnêtrznego egzaminu maturalnego na poziomie
dwujêzycznym z jêzyka francuskiego i z wybranego przedmiotu. Teraz pozbawia siê m³odzie¿ mo¿liwoœci
uzyskania przedmiotowego certyfikatu i œwiadectwa umo¿liwiaj¹cego podjêcie bez egzaminu studiów, na
przyk³ad na Sorbonie. Dodam, ¿e œwiadectwo takie promuj¹ tak¿e nasze uczelnie, przyznaj¹c dodatkowe
punkty. W tej sytuacji nie mogê zgodziæ siê z jednym z akapitów uzasadnienia do rozporz¹dzenia, ¿e zmia-
ny nie wp³yn¹ na procedurê rekrutacji na studia.

Uwa¿am, ¿e likwidacja zewnêtrznych matur dwujêzycznych obni¿a rangê szkó³ dwujêzycznych, a mo-
¿liwoœæ zdawania wewnêtrznych egzaminów wypacza ideê porównywalnoœci wyników egzaminów. To
z tego te¿ powodu uczelnie nie bêd¹ uznawaæ takich egzaminów maturalnych.

Kolejna w¹tpliwoœæ, jaka nasuwa siê w zwi¹zku z rozporz¹dzeniem, to koszty, jakie bêd¹ generowane
w trakcie przygotowania dwujêzycznego arkusza maturalnego na poziomie ka¿dej szko³y. Czy minister-
stwo wyasygnuje dla tych szkó³ dodatkowe œrodki pieniê¿ne? Oczywistym jest, ¿e ³¹czny koszt bêdzie wie-
lokrotnoœci¹ liczby szkó³ oferuj¹cych taki egzamin w stosunku do arkusza przygotowanego centralnie.
To ewidentne marnowanie publicznych pieniêdzy!

Z informacji, jakie posiadam, wynika, ¿e szko³y nie zosta³y odpowiednio wczeœniej poinformowane
o planowanych zmianach. Fakt ten potwierdza wykaz przedstawicieli, z którymi przeprowadzono konsul-
tacje spo³eczne. W wykazie tym nie znajdujê nikogo, kto zwi¹zany jest ze szko³ami dwujêzycznymi. Mam
nadziejê, ¿e przytoczone fakty pozwol¹ Pani Minister na zrewidowanie stanowiska wobec szkó³ dwujê-
zycznych i wprowadzenie koniecznych korekt w rozporz¹dzeniu, tak aby szko³y te mog³y funkcjonowaæ
na dotychczasowych zasadach.

Z wyrazami szacunku
Tadeusz Gruszka
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Tadeusza Gruszkê

Oœwiadczenie skierowane do ministra kultury i dziedzictwa narodowego Bogdana Zdrojewskiego

Szanowny Panie Ministrze!
5 paŸdziernika 2008 r. obchodziliœmy siedemdziesi¹t¹ pi¹t¹ rocznicê powo³ania do ¿ycia Pañstwowej

Szko³y Muzycznej I i II stopnia imienia Karola i Antoniego Szafranków w Rybniku. Rybnicka szko³a to jed-
na z najbardziej znanych szkó³ muzycznych w kraju. Wykszta³ci³a wielu wybitnych artystów, od-
nosz¹cych sukcesy na krajowych i miêdzynarodowych scenach. Profesor Lidia Grychto³ówna, profesor
Henryk Miko³aj Górecki, profesor Piotr Paleczny czy te¿ Adam Makowicz to tylko niektórzy z nich.

Nowa siedziba Pañstwowej Szko³y Muzycznej I i II stopnia imienia Karola i Antoniego Szafranków jest
jednym z najnowoczeœniejszych tego typu obiektów w kraju. Adaptacja budynków poszpitalnych na po-
trzeby placówki trwa³a od lutego 2001 r. do wrzeœnia 2003 r. i kosztowa³a 12 milionów z³. Na kwotê tê
z³o¿y³a siê dotacja Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 700 tysiêcy z³, oraz œrodki z bud¿e-
tu miasta Rybnika w wysokoœci 11 milionów 300 tysiêcy z³.

Pomimo poniesienia olbrzymich kosztów, ze wzglêdu na brak odpowiednich pomieszczeñ szko³a nie
mo¿e zaoferowaæ m³odzie¿y podjêcia nauki w sekcji perkusyjnej. Rozwi¹zaniem jest adaptacja budynku
znajduj¹cego siê obok szko³y, ale stan techniczny nie pozwala obecnie na jego u¿ytkowanie. Po remoncie
to w³aœnie w nim mog³aby zacz¹æ funkcjonowaæ sekcja perkusyjna. Niestety, obecny bud¿et szko³y po-
zwala wy³¹cznie na prowadzenie bie¿¹cej dzia³alnoœci i nie mo¿na z niego pokryæ kosztów remontu. Mia-
sto, które zainwestowa³o ju¿ tak olbrzymie pieni¹dze, nie jest w stanie przeznaczyæ dalszych œrodków,
gdy¿ priorytetem jest dokoñczenie budowy systemu kanalizacyjnego.

W tej sytuacji dyrekcja szko³y zwróci³a siê z proœb¹ do podleg³ych Panu Ministrowi jednostek o zabez-
pieczenie odpowiednich kwot w bud¿ecie ministerstwa na 2009 r. na remont wspomnianego budynku.

Jestem g³êboko przekonany, ¿e pomys³ wsparcia remontu przez stronê rz¹dow¹ jest mo¿liwy do reali-
zacji. Dzia³anie to bêdzie wspania³ym przyk³adem pomyœlnego wsparcia dzia³añ samorz¹du przez mini-
sterstwo. Liczê – wraz z ca³¹ spo³ecznoœci¹ aglomeracji rybnickiej – ¿e powy¿sza sprawa znajdzie zrozu-
mienie Pana Ministra.

W zwi¹zku z powy¿szym zapytam: czy w planach bud¿etowych na 2009 r. s¹ zabezpieczone œrodki na
przeprowadzenie remontu budynku z przeznaczeniem na u¿ytkowanie przez sekcjê perkusyjn¹ Pañ-
stwowej Szko³y Muzycznej I i II stopnia imienia Karola i Antoniego Szafranków w Rybniku?

Z wyrazami szacunku
Tadeusz Gruszka

19. posiedzenie Senatu w dniach 15 i 16 paŸdziernika 2008 r.
218 Przemówienia i oœwiadczenia senatorów przekazane do protoko³u, niewyg³oszone podczas 19. posiedzenia Senatu



Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Kazimierza Jaworskiego

Oœwiadczenie skierowane do komendanta g³ównego Policji Andrzeja Matejuka

Szanowny Panie Komendancie!
Zgodnie z doniesieniami prasowymi, 22–26 paŸdziernika 2008 r. w Warszawie ma siê odbyæ tak zwany

Festiwal Têczowych Rodzin, podczas którego maj¹ siê „ujawniæ” publicznie pary homoseksualne z dzieæmi.
Kolejny raz obserwujemy atak na instytucjê rodziny, przeprowadzony przez marginalne, ale krzykliwe

i dysponuj¹ce znacznymi œrodkami organizacje homoseksualistów. W przypadku tak zwanego Festiwalu
Têczowych Rodzin mamy do czynienia z wyj¹tkowo obrzydliwym happeningiem, który nie doœæ, ¿e bêdzie
kpin¹ z ³adu moralnego i prawnego ugruntowanego w Rzeczypospolitej Polskiej, to odbêdzie siê kosztem
nieletnich.

W programie imprezy czytamy, ¿e mowa bêdzie o „mo¿liwoœci adopcji dziecka przez osobê homoseksu-
aln¹ oraz przez parê tej samej p³ci” na gruncie polskiego ustawodawstwa oraz o „mo¿liwoœci korzystania
przez polskie lesbijki z technik wspomaganego rozrodu”. Zaplanowane zosta³o równie¿ „czytanie bajki
dla dzieci o tematyce gejowsko-lesbijskiej”. Czyn ten mo¿e wype³niaæ znamiona przestêpstwa opisanego
w art. 202 §2 kodeksu karnego, który mówi, ¿e kto ma³oletniemu poni¿ej lat piêtnastu prezentuje treœci
pornograficzne lub udostêpnia mu przedmioty maj¹ce taki charakter, podlega grzywnie, karze ograni-
czenia wolnoœci albo pozbawienia wolnoœci do lat dwóch.

Wskazujê równie¿, ¿e zgodnie z art. 18 Konstytucji RP zasad¹ ustrojow¹ naszego pañstwa jest ochrona
przez w³adze publiczne ma³¿eñstwa jako zwi¹zku kobiety i mê¿czyzny, macierzyñstwa, rodzicielstwa i ro-
dziny. Rodziny, powszechnie definiowanej jako komórka wychowawcza z³o¿ona z ma³¿onków, czyli ko-
biety i mê¿czyzny, lub ma³¿onków i dzieci, a tak¿e ogó³u krewnych obojga ma³¿onków. Rodzina to wresz-
cie miejsce, w którym uspo³ecznia siê nowo narodzony cz³owiek.

Naczeln¹ zasad¹ postêpowania przyjêt¹ w ustawie o postêpowaniu w sprawach nieletnich jest dobro
nieletniego wyra¿aj¹ce siê w d¹¿eniu do osi¹gniêcia korzystnych zmian w jego osobowoœci i zachowaniu.
Ka¿dy, kto stwierdzi istnienie okolicznoœci œwiadcz¹cych o demoralizacji dziecka, zgodnie z cytowan¹
ustaw¹ ma spo³eczny obowi¹zek odpowiedniego przeciwdzia³ania temu, a przede wszystkim zawiado-
mienia o tym rodziców, opiekuna, szko³y, s¹du rodzinnego, policji lub innego w³aœciwego organu.

Trudno nazwaæ zapowiadan¹ imprezê inaczej ni¿ zorganizowanym dzia³aniem prowadz¹cym do demo-
ralizacji nieletnich i oburzaj¹c¹ prowokacj¹.

Zwracam siê do Pana Komendanta z proœb¹ o zbadanie, czy w tym przypadku mo¿e zachodziæ podej-
rzenie przygotowania do czynów, które doprowadz¹ w efekcie do demoralizacji nieletnich. Pragnê równie¿
zapytaæ, jak podleg³e Panu jednostki Policji zamierzaj¹ zareagowaæ na organizacjê festiwalu.

Z wyrazami nale¿nego szacunku
Kazimierz Jaworski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Kazimierza Jaworskiego

Oœwiadczenie skierowane do ministra sprawiedliwoœci, prokuratora generalnego RP Zbigniewa
Æwi¹kalskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Zgodnie z doniesieniami prasowymi 22–26 paŸdziernika 2008 r. w Warszawie ma siê odbyæ tak zwany

Festiwal Têczowych Rodzin, podczas którego maj¹ siê „ujawniæ” publicznie pary homoseksualne z dzieæmi.
Kolejny raz obserwujemy atak na instytucjê rodziny, przeprowadzony przez marginalne, ale krzykliwe

i dysponuj¹ce znacznymi œrodkami organizacje homoseksualistów. W przypadku tak zwanego Festiwalu
Têczowych Rodzin mamy do czynienia z wyj¹tkowo obrzydliwym happeningiem, który nie doœæ, ¿e bêdzie
kpin¹ z ³adu moralnego i prawnego ugruntowanego w Rzeczypospolitej Polskiej, to odbêdzie siê kosztem
nieletnich.

W programie imprezy czytamy, ¿e mowa bêdzie o „mo¿liwoœci adopcji dziecka przez osobê homoseksu-
aln¹ oraz przez parê tej samej p³ci” na gruncie polskiego ustawodawstwa oraz o „mo¿liwoœci korzystania
przez polskie lesbijki z technik wspomaganego rozrodu”. Zaplanowane zosta³o równie¿ „czytanie bajki
dla dzieci o tematyce gejowsko-lesbijskiej”. Czyn ten mo¿e wype³niaæ znamiona przestêpstwa opisanego
w art. 202 §2 kodeksu karnego, który mówi, ¿e kto ma³oletniemu poni¿ej lat piêtnastu prezentuje treœci
pornograficzne lub udostêpnia mu przedmioty maj¹ce taki charakter, podlega grzywnie, karze ograni-
czenia wolnoœci albo pozbawienia wolnoœci do lat dwóch.

Zgodnie z art. 18 Konstytucji RP zasad¹ ustrojow¹ naszego pañstwa jest ochrona przez w³adze publicz-
ne: ma³¿eñstwa jako zwi¹zku kobiety i mê¿czyzny, macierzyñstwa, rodzicielstwa i rodziny. Rodziny, po-
wszechnie definiowanej jako komórka wychowawcza z³o¿ona z ma³¿onków, czyli kobiety i mê¿czyzny, lub
ma³¿onków i dzieci, a tak¿e ogó³u krewnych obojga ma³¿onków. Rodzina to wreszcie miejsce, w którym
uspo³ecznia siê nowo narodzony cz³owiek.

Naczeln¹ zasad¹ przyjêt¹ w ustawie o postêpowaniu w sprawach nieletnich jest dobro nieletniego wy-
ra¿aj¹ce siê w d¹¿eniu do osi¹gniêcia korzystnych zmian w jego osobowoœci i zachowaniu. Ka¿dy, kto
stwierdzi istnienie okolicznoœci œwiadcz¹cych o demoralizacji dziecka, zgodnie z cytowan¹ ustaw¹ ma
spo³eczny obowi¹zek odpowiedniego przeciwdzia³ania temu, a przede wszystkim zawiadomienia o tym
rodziców, opiekuna, szko³y, s¹du rodzinnego, policji lub innego w³aœciwego organu. Demoralizacja nie-
letnich oznacza stan albo proces charakteryzuj¹cy negatywne postawy i zachowania w stosunku do obo-
wi¹zuj¹cych w spo³eczeñstwie podstawowych norm i zasad postêpowania.

Trudno nazwaæ zapowiadan¹ imprezê inaczej ni¿ zorganizowanym dzia³aniem prowadz¹cym do demo-
ralizacji nieletnich i oburzaj¹c¹ prowokacj¹. Spotkanie to odbieram równie¿ jako pocz¹tek kampanii na
rzecz tak zwanej legalizacji homoseksualnych konkubinatów i zmian w ustawodawstwie maj¹cych na
celu dopuszczenie mo¿liwoœci adoptowania dzieci przez pary homoseksualne. Moim obowi¹zkiem jako
senatora Rzeczypospolitej Polskiej i obywatela jest przeciwdzia³anie hucpiarskim zamiarom organizato-
rów wspomnianego festiwalu. Czujê siê zobowi¹zany do podjêcia wszelkich dzia³añ prowadz¹cych do za-
pobie¿enia tej masowej demoralizacji dzieci.

Zwracam siê do pana prokuratora generalnego z pytaniem, czy przedmiotowa impreza mo¿e wype³niaæ
znamiona przestêpstwa i czy podleg³e panu prokuratorowi organy prokuratury monitoruj¹ sytuacjê
zwi¹zan¹ z tym festiwalem. Pragnê równie¿ zapytaæ, czy Rada Ministrów, Ministerstwo Sprawiedliwoœci
lub podleg³e Radzie Ministrów organy administracji publicznej monitoruj¹ problem dzieci wychowywa-
nych przez homoseksualistów i czy ewentualnie podejmuj¹ dzia³ania w celu przeciwdzia³ania demorali-
zacji nieletnich wychowywanych w homoseksualnych konkubinatach.

Z powa¿aniem
Kazimierz Jaworski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Piotra Kaletê

Oœwiadczenie skierowane do ministra sprawiedliwoœci, prokuratora generalnego RP Zbigniewa
Æwi¹kalskiego

Panie Ministrze!
Na moje rêce zosta³o przekazane stanowisko Rady Powiatu w Pleszewie w sprawie planowanej likwida-

cji s¹dów rejonowych. Sprawa ta dotyczy tak¿e Ostrzeszowa, a byæ mo¿e tak¿e Kêpna.
Z doniesieñ prasowych wynika, ¿e Ministerstwo Sprawiedliwoœci w ramach szukania oszczêdnoœci za-

mierza w roku 2009 zlikwidowaæ sto dziesiêæ s¹dów rejonowych. W pierwszej kolejnoœci maj¹ byæ likwi-
dowane placówki w miastach powiatowych, w których orzeka do dziesiêciu sêdziów.

Nale¿y zaznaczyæ, ¿e S¹d Rejonowy w Pleszewie zatrudnia szeœciu sêdziów, jednego asesora i jednego
referendarza. St¹d uzasadnione s¹ obawy Rady Powiatowej w Pleszewie.

W okresie od stycznia 2007 r. do sierpnia 2008 r. do tego¿ s¹du wp³ynê³y dwadzieœcia cztery tysi¹ce sto
dwadzieœcia dwie sprawy, czyli w ci¹gu pó³tora roku ow¹ instytucjê odwiedzi³a ponad 1/3 mieszkañ- ców
powiatu.

Owe dane dowodz¹, ¿e kryterium obsady etatowej w s¹dach czy ekonomika ich dzia³ania nie mog¹ byæ
jedynymi wyznacznikami uzasadniaj¹cymi burzenie mapy s¹dów rejonowych w Polsce. Kryteria te po-
winny uwzglêdniæ równie¿ wymiar spo³eczny danego przedsiêwziêcia. S¹d Rejonowy w Pleszewie jest
efektem wieloletnich starañ i troski lokalnych w³adz samorz¹dowych o zapewnienie mieszkañcom po-
wiatu dostêpu do instytucji u¿ytecznoœci publicznej, z finansowym wsparciem ich tworzenia w³¹cznie.
Nie po to by³y anga¿owane œrodki powiatu w tworzenie s¹du (kosztem w³asnych zadañ), aby po latach mu
go odebrano, a nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e tego typu instytucja jest niezbêdna mieszkañcom powiatu.

W zwi¹zku z tym zwracam siê do Pana Ministra z zapytaniem, jakie merytoryczne przes³anki zadecydo-
wa³y o tym, ¿e to w³aœnie s¹dy rejonowe w Pleszewie i Ostrzeszowie, a byæ mo¿e tak¿e w Kêpnie, jako jedne
z pierwszych spoœród stu dziesiêciu s¹dów rejonowych w ca³ej Polsce zosta³y wytypowane do likwidacji?

Z powa¿aniem
Piotr Kaleta
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Macieja Klimê

Oœwiadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra spraw wewnêtrznych i admini-
stracji Grzegorza Schetyny oraz minister zdrowia Ewy Kopacz

Szanowny Panie Ministrze! Pani Minister!
Na pocz¹tku wrzeœnia Œwiatowa Organizacja Zdrowia (WHO) ostrzeg³a, ¿e co dziesi¹ty lek sprzedawa-

ny w Polsce mo¿e byæ podrabiany. Specyfiki te mog¹ byæ bardzo groŸne dla zdrowia i ¿ycia obywateli. Za-
miast pomagaæ mog¹ powa¿nie szkodziæ, a w ekstremalnych przypadkach ich stosowanie mo¿e byæ przy-
czyn¹ œmierci. Niepokoj¹cy jest fakt, i¿ w ostatnim czasie nast¹pi³ zdecydowany przyrost (o prawie
1700%) stwierdzonych przypadków nielegalnego importu tych specyfików, co œwiadczy o skali zjawiska.
Równie niepokoj¹ce jest to, ¿e nielegalny handel podróbkami farmaceutycznymi staje siê nowym Ÿród³em
dochodów dla zorganizowanych grup przestêpczych.

Zwracam siê z uprzejm¹ proœb¹ o wyjaœnienie, czy i jakie dzia³ania zosta³y podjête, aby przeciwdzia³aæ
temu groŸnemu zjawisku.

Z wyrazami szacunku
Maciej Klima
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Macieja Klimê

Oœwiadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska, wiceprezesa Rady Ministrów,
ministra spraw wewnêtrznych i administracji Grzegorza Schetyny oraz do minister zdrowia Ewy Kopacz

Szanowny Panie Premierze! Panie Ministrze! Pani Minister!
Kilkanaœcie dni temu pojawi³o siê powa¿ne zagro¿enie ¿ywnoœciowe. W produktach pochodz¹cych

g³ównie z Chin lub produkowanych z wykorzystaniem powsta³ych tam komponentów wykryto niebez-
pieczn¹ dla zdrowia i ¿ycia substancjê – cyjanuramid, zwany melamin¹. Spo¿ycie produktów zawie-
raj¹cych ten groŸny zwi¹zek, g³ównie mleka, spowodowa³o liczne i powa¿ne zachorowania, w szczególno-
œci wœród dzieci. Niestety, niektóre przypadki zachorowañ skoñczy³y siê tragicznie. W wyniku zatrucia
kilkoro dzieci zmar³o. Ta niebezpieczna substancja zosta³a wykryta równie¿ w innych krajach, w tym na-
le¿¹cych do Unii Europejskiej.

Melamina zosta³a tak¿e wykryta wczeœniej, w 2007 r., w paszach dla zwierz¹t, Jej obecnoœæ stwierdzo-
no g³ównie w glutenie pszennym pochodzenia chiñskiego.

Zaniepokojony t¹ sytuacj¹ w trosce o bezpieczeñstwo zdrowia i ¿ycia obywateli Rzeczypospolitej zwra-
cam siê z proœb¹ o udzielenie mi informacji na temat dzia³añ, jakie zosta³y podjête w zwi¹zku z tym za-
gro¿eniem. Czy odpowiednie inspekcje wykry³y obecnoœæ melaminy i jej pochodnych w produktach ¿yw-
noœciowych znajduj¹cych siê w handlu w Polsce? Jakie podjêto dzia³ania, aby zabezpieczyæ polski rynek
przed tymi substancjami? Czy wyst¹pi³y jakieœ negatywne skutki zdrowotne spowodowane tymi sub-
stancjami? Czy obecne w handlu produkty wykonane z tworzyw sztucznych i przeznaczone do kontaktu
z ¿ywnoœci¹ zawieraj¹ce melaminê stanowi¹ zagro¿enie dla zdrowia i ¿ycia ludzi? Czy pojawienie siê me-
laminy w ³añcuchu pokarmowym zwierz¹t hodowlanych stanowi zagro¿enie dla spo¿ywaj¹cych miêso
i jego  przetwory?

Z wyrazami szacunku
Maciej Klima
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Paw³a Klimowicza

wspólnie z innymi senatorami

Oœwiadczenie skierowane do ministra Skarbu Pañstwa Aleksandra Grada

Szanowny Panie Ministrze!
Problematykê rekompensat za tak zwane mienie zabu¿añskie, po piêædziesiêciu latach oczekiwañ przez

osoby uprawnione do zwrotu zobowi¹zañ Skarbu Pañstwa, uregulowa³a dopiero ustawa z dnia 8 lipca
2005 r. (Dz.U. Nr 169, poz. 1418 z póŸniejszymi zmianami). Wed³ug docieraj¹cych do nas informacji otrzy-
manych od wyborców nasuwaj¹ siê g³êbokie w¹tpliwoœci co do terminowoœci wyp³at odszkodowañ przez
Ministerstwo Skarbu Pañstwa i powo³an¹ do realizacji tego celu instytucjê bankow¹. Ponadto osoby
uprawnione do otrzymania rekompensat nie mog¹ siê dowiedzieæ, jaki bêdzie przybli¿o- ny termin wyp³at,
otrzymuj¹ informacje wieloznaczne, probabilistyczne, zdawkowe lub niekonkretne. Na stronie interneto-
wej resortu – www.msp.gov.pl – w zak³adce „roszczenia zabu¿añskie” znajdujemy informacje z dnia
29 grudnia 2006 r. modyfikowane 18 wrzeœnia 2008 r.: „Kolejnym etapem przewidzianym do wykonania w
roku 2007 jest wdro¿enie w urzêdach wojewódzkich kompatybilnego programu do obs³ugi wojewódzkich
rejestrów osób uprawnionych w celu zapewnienia transmisji danych z rejestrów wojewódzkich do rejestru
centralnego, warunkuj¹ce sprawn¹ realizacjê pozosta³ych potwierdzonych ju¿ uprawnieñ zabu¿añskich w
liczbie ok. 4 tys. Wyp³aty rekompensat nastêpowaæ bêd¹ w miarê pozyskiwania œrodków finansowych ze
sprzeda¿y przez Agencjê Nieruchomoœci Rolnych nieruchomoœci rolnych Skarbu Pañstwa”.

Bior¹c pod uwagê fakt, ¿e osoby kwalifikuj¹ce siê do wyp³at rekompensaty z tytu³u pozostawienia nie-
ruchomoœci poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej s¹ ludŸmi w bardzo zaawansowanym
wieku, w wielu przypadkach bytuj¹cymi w niezwykle trudnych warunkach socjalnych, którzy przez kilka
dziesiêcioleci nie doczekali siê realizacji zobowi¹zañ przez pañstwo polskie, zwracamy siê do Pana Mini-
stra z proœb¹ o informacje dotycz¹ce:

— stanu realizacji wdro¿enia w urzêdach wojewódzkich kompatybilnego programu do obs³ugi woje-
wódzkich rejestrów osób uprawnionych, o których mowa powy¿ej;

— systemu informacji dla osób uprawnionych do wyp³at rekompensat z tytu³u pozostawienia nieru-
chomoœci poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej o postêpie zaawansowania realizacji po-
twierdzonych ju¿ uprawnieñ zabu¿añskich;

— terminu zakoñczenia wyp³aty rekompensat, które otrzyma³y prawomocne decyzje odpowiednich
wojewodów w latach 2006 i 2007;

— prognozy iloœciowej realizacji wyp³at rekompensat w kolejnych latach.

Z wyrazami szacunku
Janusz Rachoñ
Leon Kieres
Pawe³ Klimowicz
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Stanis³awa Koguta

Oœwiadczenie skierowane do prezydent miasta sto³ecznego Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz

W zwi¹zku z proœb¹ pana Ryszarda Bandosza* zwracam siê o wyjaœnienie poruszonych przez ww. pana
kwestii i udzielenie pisemnej odpowiedzi.

Z powa¿aniem
Stanis³aw Kogut
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Stanis³awa Koguta

Oœwiadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra gospodarki Waldemara Pawlaka

W zwi¹zku z proœb¹ Pana Wiktora Smotera z Gorlic w sprawie wynalazku o nazwie „Turbina samopêd”
i bardzo z³ym traktowaniem tego Pana przez Departament Rozwoju Gospodarki, zwracam siê do Pana
Premiera o objêcie nadzorem sprawy tego wynalazku*.

Z pozdrowieniem
Stanis³aw Kogut
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Marka Konopkê

Oœwiadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra spraw wewnêtrznych i admini-
stracji Grzegorza Schetyny

Szanowny Panie Premierze!
Gmina Pisz, pomimo i¿ jest najwiêksz¹ pod wzglêdem obszaru gmin¹ w Polsce, nie ma domu pomocy

spo³ecznej lub innego miejsca, gdzie osoby niepe³nosprawne umys³owo w stopniu œrednim i g³êbokim
mog³yby uzyskaæ codzienn¹ pomoc i wsparcie. Dlatego te¿ z wielk¹ nadziej¹ i zadowoleniem przyj¹³em
wiadomoœæ o inicjatywie ksiêdza Marcina Pysza.

Pisz to gmina biedna, znaczna czêœæ m³odych ludzi wyje¿d¿a st¹d w poszukiwaniu pracy b¹dŸ do wiêk-
szych miast, b¹dŸ za granicê Polski. Pozostaj¹ ludzie starsi i schorowani.

Powstanie takiej inicjatywy znacznie z³agodzi³oby te skutki. Chodzi o utworzenie placówki pobytu
dziennego dla osób niepe³nosprawnych umys³owo oraz punktu wsparcia dla ich rodzin. Œrodowiskowy
Dom Samopomocy (ŒDS) w Piszu obejmie swoim dzia³aniem czterdziestu podopiecznych oraz szacunko-
wo oko³o stu dwudziestu cz³onków ich rodzin. W siedmiu salach terapeutycznych (dwie sale wsparcia
psychicznego, gastronomiczna, komputerowa, plastyczna, muzyczna, fizjoterapii) oraz na terenie ogro-
du przy parafii odbywaæ siê bêd¹ zajêcia dla podopiecznych. Podopieczni, w ramach pobytu dziennego,
objêci zostan¹ pe³n¹ opiek¹ i wy¿ywieniem. Rodziny podopiecznych bêd¹ mog³y skorzystaæ z pomocy
prawnej i psychologicznej, uzyskaæ wsparcie duchowe oraz materialne. W celu wspierania osób szczegól-
nie potrzebuj¹cych parafia przewiduje pomoc z ramienia Preussische Genossenschaft des Johanniteror-
dens, Deutsches Rotes Kreutz i innych instytucji charytatywnych krajowych i zagranicznych.

Parafia ewangelicko-augsburska w Piszu dysponuje odpowiednim zapleczem lokalowym. Posiada
wolnostoj¹cy budynek o powierzchni u¿ytkowej 145 m2 oraz budynek parafialny, w którym powierzchnia
do wykorzystania na potrzeby ŒDS wynosi 238 m2. Oba budynki wymagaj¹ modernizacji i przystosowa-
nia do potrzeb osób niepe³nosprawnych. Ze wzglêdu na niewielkie zasoby finansowe parafii podjêto
dzia³ania zmierzaj¹ce do uzyskania funduszy zewnêtrznych z przeznaczeniem na remont i adaptacjê bu-
dynków. Pierwszym etapem technicznym jest termomodernizacja obiektów. Jednoczeœnie przewiduje siê
wykonanie wewn¹trz budynków prac remontowych polegaj¹cych na przystosowaniu pomieszczeñ dla
osób niepe³nosprawnych, remoncie i przebudowie sal terapeutycznych, budowie trzech ³azienek, podjaz-
dów dla wózków oraz innych niezbêdnych udogodnieñ. Z za³o¿enia dzia³alnoœæ ŒDS jest dzia³alnoœci¹
ci¹g³¹ i d³ugotrwa³¹, tak wiêc wyremontowane budynki s³u¿yæ bêd¹ przez wiele lat osobom niepe³no-
sprawnym umys³owo i ich rodzinom.

Bior¹c pod uwagê potrzebê utworzenia placówki, gdzie osoby niepe³nosprawne umys³owo z terenu
gminy Pisz i gmin oœciennych uzyska³yby wsparcie socjalne, materialne i duchowe, proboszcz parafii ks.
Marcin Pysz z³o¿y³ wniosek do kierowanego przez Pana Ministra resortu z proœb¹ o dofinansowanie tej in-
westycji ze œrodków Funduszu Koœcielnego. Uzyskanie dofinansowania z Funduszu Koœcielnego pozwoli
na terminowe zakoñczenie robót budowlanych i uruchomienie ŒDS. Dziêki dotacji parafia bêdzie mog³a
unikn¹æ zaci¹gania wysoko oprocentowanych po¿yczek, których sp³ata mog³aby byæ w przysz³oœci
utrudnieniem w dzia³aniu ŒDS i samej parafii. Dzia³alnoœæ ŒDS jest dzia³alnoœci¹ charytatywn¹, nie zaœ
zarobkow¹, a idea³em jest samofinansowanie siê przedsiêwziêcia poprzez subwencje wojewódzkie, pod-
pisanie umów z NFZ itp.

ZwracamsiêdoPanaWicepremierazproœb¹owsparcie tej zewszechmiars³usznej ipotrzebnej inicjatywy.

Z wyrazami szacunku
Marek Konopka

19. posiedzenie Senatu w dniach 15 i 16 paŸdziernika 2008 r.
Przemówienia i oœwiadczenia senatorów przekazane do protoko³u, niewyg³oszone podczas 19. posiedzenia Senatu 227



Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Norberta Krajczego

Oœwiadczenie skierowane do prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Jacka Paszkiewicza

W zwi¹zku z wprowadzeniem jednorodnych grup pacjentów oraz tym, ¿e mo¿liwe jest ju¿ rozliczenie
funkcjonowania tego systemu po pierwszych trzech miesi¹cach, pragnê prosiæ Pana Prezesa o przeanali-
zowanie realizacji procedur na oddzia³ach intensywnej opieki medycznej (skala TISS), poniewa¿ wed³ug
oceny dyrektorów placówek, ordynatorów tych oddzia³ów oraz konsultantów, rentownoœæ tych oddzia³ów
podczas wykonywania kontraktu po wprowadzeniu JGP zmniejszy³a siê o mniej wiêcej 30%. Wed³ug mo-
ich respondentów nie ma na to wp³ywu zmiana sposobu rozliczania pacjentów za pierwszy i ostatni dzieñ
pobytu (liczone jako jeden dzieñ) oraz rozliczania pacjentów przyjêtych po zabiegach operacyjnych
(pierwsze dwa dni nieliczone w ramach OIOM). Zwracano uwagê, ¿e nie ma stanowiska NFZ co do rozli-
czenia pacjentów na oddziale intensywnej opieki medycznej w przypadku zgonu pacjenta (rozliczenia
ca³ego pobytu czy minusowanie jednego dnia).

Z powa¿aniem
Norbert Krajczy
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Norberta Krajczego

Oœwiadczenie skierowane do przewodnicz¹cego Rady EkoFunduszu Tomasza ¯ylicza

Zwracam siê z proœb¹ do Rady EkoFunduszu o ponowne rozpatrzenie wniosku spó³ki PGK „Ekom”
w Nysie w sprawie dofinansowania przedsiêwziêcia pod nazw¹ „Regionalne Centrum Gospodarki Odpa-
dami – Nysa”. Brak œrodków finansowych nie pozwoli bowiem na wdro¿enie prawid³owego systemu go-
spodarki odpadami w regionie, który pod wzglêdem zasobów przyrodniczych, kulturowych i turystycz-
nych jest jednym z najwa¿niejszych w po³udniowo-zachodniej Polsce.

Przesy³am w za³¹czeniu wyst¹pienie pani burmistrz miasta Nysy oraz inne materia³y w sprawie wnio-
sku „Regionalne Centrum Gospodarki Odpadami – Nysa”*.

Z powa¿aniem
Norbert Krajczy
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Norberta Krajczego

wspólnie z innymi senatorami

Oœwiadczenie skierowane do pe³ni¹cego obowi¹zki generalnego dyrektora dróg krajowych i autostrad
Lecha Witeckiego

Zwracam siê do Pana Dyrektora z proœb¹ o zabezpieczenie kwoty 10 milionów z³ w bud¿ecie na 2009 r.
na wykup gruntów pod budowê obwodnicy miasta Nysy i Niemodlina w ci¹gu DK nr 41 Nysa–Prud-
nik–Trzebinia–granica pañstwa oraz w ci¹gu DK nr 46 K³odzko–Nysa–Opole–Czêstochowa–Szczekociny.

Oddzia³ Generalny Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Opolu wykona³ ju¿ studium technicz-
no-ekonomiczno-œrodowiskowe na realizacjê obwodnicy Nysy i Niemodlina, a wojewoda opolski ma wy-
daæ decyzjê œrodowiskow¹. Kwota 10 milionów z³ jest niezbêdna na wykup gruntów pod budowê obwod-
nicy miasta Nysy – grunty s¹ w³asnoœci¹ gminy. Decyzja ta przyœpieszy budowê obwodnicy w Nysie i za-
koñczenie tego zadania do roku 2012. Ponadto Ministerstwo Infrastruktury uwa¿a, ¿e œrodki finansowe
na wykup gruntu powinny znaleŸæ siê w bud¿ecie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Wystêpuj¹c w imieniu parlamentarzystów Opolszczyzny ze wszystkich opcji politycznych oraz sa-
morz¹dowców szczebla gminnego, powiatowego i wojewódzkiego uwa¿am, ¿e realizacja tego zadania i za-
koñczenie jego realizacji przed rokiem 2012 jest dzia³aniem priorytetowym dla województwa opolskiego
i popieranym przez obecny rz¹d.

Z powa¿aniem
Norbert Krajczy
Grzegorz Wojciechowski
Piotr Kaleta
Krzysztof Majkowski
Waldemar Kraska
Kazimierz Jaworski
Bronis³aw Korfanty
Wojciech Skurkiewicz
Witold Idczak
Tadeusz Gruszka
Zdzis³aw Pupa
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego

Oœwiadczenie skierowane do sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Spo³ecznej, pe³nomoc-
nika rz¹du do spraw osób niepe³nosprawnych Jaros³awa Dudy

Moje oœwiadczenie dotyczy inicjatywy przekazania samorz¹dom œrodków na realizacjê zadañ z zakre-
su rehabilitacji spo³ecznej i zawodowej osób niepe³nosprawnych.

Gdy pe³ni³em dy¿ury senatorskie, wielokrotnie zg³aszali siê do mnie przedstawiciele organizacji po-
zarz¹dowych. Sygnalizowali problem zwi¹zany z inicjatyw¹ przekazania samorz¹dom œrodków na reali-
zacjê zadañ z zakresu rehabilitacji spo³ecznej i zawodowej osób niepe³nosprawnych.

W zwi¹zku z tym zwracam siê do Pana Ministra z propozycj¹ zawieszenia do dnia 1 stycznia 2010 r. de-
cyzji o przekazaniu samorz¹dom wojewódzkim i powiatowym œrodków na realizacjê zadañ okreœlonych w
rozporz¹dzeniu ministra pracy i polityki spo³ecznej z dnia 7 lutego 2008 r. i cofniêcia decyzji o rozwi¹za-
niu zawartych pomiêdzy PFRON a organizacjami pozarz¹dowymi porozumieñ w ramach programu Part-
ner III.

Inicjatywa przekazania samorz¹dom œrodków na realizacjê zadañ z zakresu rehabilitacji spo³ecznej i
zawodowej osób niepe³nosprawnych jest ze wszech miar s³uszna, jednak jej wdro¿enie pozostawia wiele
do ¿yczenia. Obecnie czêœæ instytucji samorz¹dowych nie jest gotowa do przejêcia zadañ realizowanych
dotychczas przez oddzia³y PFRON. G³ównym powodem takiego stanu rzeczy jest brak informacji na temat
kwot, które zostan¹ przekazane, oraz pe³nych wykazów zawartoœci merytorycznej i finansowej porozu-
mieñ zawieranych w ramach programu Partner III.

Wycofanie siê w tym momencie przez PFRON z finansowania zadañ z zakresu rehabilitacji spo³ecznej i
zawodowej rodzi wiele negatywnych skutków.

Przerwanie ci¹g³oœci rehabilitacji w przypadku niektórych schorzeñ, na przyk³ad stwardnienia rozsia-
nego, mo¿e mieæ nieodwracalne i katastrofalne skutki.

Zagro¿one mo¿e byæ istnienie wielu organizacji pozarz¹dowych, z uwagi na perspektywê uruchomie-
nia finansowania najwczeœniej w po³owie 2009 r.

Zagro¿one mo¿e byæ tak¿e istnienie wielu sta³ych placówek, poniewa¿ rezygnowaæ z pracy bêdzie wy-
kwalifikowany personel, który ze wzglêdu na brak mo¿liwoœci finansowania etatów bêdzie zmuszony szu-
kaæ nowego zatrudnienia.

Z³amana zostanie zasada zaufania obywateli do pañstwa; organizacje pozarz¹dowe w dobrej wierze za-
wiera³y wieloletnie porozumienia w ramach programu Partner III, na tej podstawie planuj¹c swoje
dzia³ania i rozwój. Zerwanie porozumieñ z dnia na dzieñ i niemo¿noœæ przejêcia tego zobowi¹zania przez
samorz¹dy budzi powa¿ne w¹tpliwoœci.

W nierówny sposób traktowane s¹ ró¿ne instytucje, które maj¹ realizowaæ zadania okreœlone w roz-
porz¹dzeniu MPiPS z 7 lutego 2008 r. Samorz¹dy wojewódzkie i powiatowe mog¹ byæ informowane o wy-
sokoœci œrodków przekazanych na podstawie rozporz¹dzenia Rady Ministrów o tak zwanym algorytmie
dopiero na bazie zatwierdzonego i przyjêtego bud¿etu. PFRON dysponuje ju¿ zaœ wiedz¹ o wysokoœci
œrodków przeznaczonych na rehabilitacjê spo³eczn¹ i zawodow¹ osób niepe³nosprawnych w zakresie za-
dañ og³aszanych centralnie przez tê instytucjê, opieraj¹c siê na projekcie planu finansowego na rok na-
stêpny. Powoduje to, ¿e PFRON og³osi konkursy ju¿ w roku 2008, a samorz¹dy ze wzglêdu na wymagane
procedury ustawy o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i o wolontariacie bêd¹ musia³y czekaæ z ich
og³oszeniem przynajmniej do po³owy 2009 r.

Samorz¹dy wojewódzkie i powiatowe zostan¹ obarczone kolejnymi zadaniami bez przekazania na ten
cel dodatkowych, a przynajmniej wystarczaj¹cych œrodków finansowych. W takiej sytuacji ze wzglêdu na
brak œrodków finansowych zagro¿ona jest realizacja zadañ przez organizacje pozarz¹dowe. Dodatkowym
problemem jest fakt, ¿e nie ma ¿adnych gwarancji, i¿ œrodki przekazane przez PFRON zostan¹ wykorzy-
stane na zadania zbie¿ne z tymi finansowanymi w ramach programu Partner III. Decyzja o podziale œrod-
ków bêdzie bowiem ka¿dorazowo podejmowana przez sejmiki wojewódzkie i rady powiatów.

Radykalnie zmieniona zostanie polityka finansowania dzia³añ sta³ych realizowanych przez organiza-
cje pozarz¹dowe. Obecnie ze œrodków PFRON mog³y one finansowaæ wydatki z okresu przed podpisaniem
umowy, na podstawie ustawy o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i o wolontariacie taka sytuacja jest nie-
mo¿liwa. Oznacza to, ¿e organizacje pozarz¹dowe bêd¹ pozbawione mo¿liwoœci korzystania ze œrodków
PFRON przez co najmniej pó³ roku.

Jestem przekonany, ¿e przekazanie finansowania dzia³añ z zakresu rehabilitacji spo³ecznej i zawodo-
wej samorz¹dom powinno zostaæ poprzedzone wielow¹tkowymi konsultacjami spo³ecznymi.
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W zwi¹zku z t¹ sytuacj¹ spotka³em siê z przedstawicielami organizacji pozarz¹dowych oraz urzêdnika-
mi samorz¹du województwa ³ódzkiego i gminy £ódŸ, otrzyma³em propozycjê konkretnych rozwi¹zañ, któ-
re moim zdaniem powinny byæ wziête pod uwagê w trakcie prac nad trybem zlecania omawianych zadañ.

Samorz¹dy województw i samorz¹dy powiatowe powinny byæ informowane o wysokoœci œrodków z al-
gorytmu najpóŸniej do po³owy paŸdziernika roku poprzedzaj¹cego rok realizacji zadañ z zakresu rehabili-
tacji spo³ecznej i zawodowej. Powinno to siê odbywaæ na podstawie projektu bud¿etu pañstwa z zachowa-
niem formu³y, ¿e „œrodki mog¹ ulec zmianie po przyjêciu bud¿etu, ale nie mog¹ zostaæ zmniejszone”. Da
to mo¿liwoœæ og³aszania konkursów do 30 listopada roku poprzedniego.

Nale¿y umo¿liwiæ samorz¹dom zawieranie z organizacjami pozarz¹dowymi takich umów, które po-
zwol¹ na finansowanie zadañ od pocz¹tku kolejnego roku.

Zapewniæ trzeba podzia³ œrodków finansowych w kolejnych latach w taki sposób, by zagwarantowaæ fi-
nansowanie dzia³añ organizacji pozarz¹dowych w podobnej wysokoœci, jak to by³o planowane na podsta-
wie porozumieñ zawartych w ramach programu Partner III.

Konieczne jest wprowadzenie mo¿liwoœci realizowania dzia³añ jednorazowych, tak zwanych imprez in-
tegracyjnych, na podstawie konkursów, które bêd¹ og³aszane kilka razy w roku, nale¿y zatem zachowaæ
mechanizm podobny do tak zwanego modu³u B programu Partner III.

Stworzyæ trzeba taki system aktualizacji wysokoœci œrodków z algorytmu, by kwota na zadania o cha-
rakterze regionalnym nie by³a mniejsza ni¿ w roku poprzednim i by³a dodatkowo aktualizowana o wska-
Ÿnik inflacji.

Zagwarantowaæ nale¿y takie rozwi¹zanie prawne, które umo¿liwi samorz¹dom przejêcie pracowników
merytorycznych odpowiedzialnych obecnie w PFRON za realizacjê programu Partner III oraz zapewni
œrodki finansowe na ten cel.

Krzysztof Kwiatkowski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego

Oœwiadczenie skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Sk³adam oœwiadczenie w sprawie zmiany przepisów dotycz¹cych miejsc postojowych dla inwalidów.
Coraz czêœciej siê zdarza, ¿e kierowcy parkuj¹ na miejscach przeznaczonych dla inwalidów. Obecnie za

parkowanie na miejscu z kopert¹ grozi 100 z³ grzywny i jeden punkt karny. Zatem wyj¹tkowo s³uszna jest
inicjatywa zmierzaj¹ca do podwy¿szenia mandatu do 500 z³.

Niestety sytuacja wygl¹da dramatycznie poza drogami publicznymi, na przyk³ad przy hipermarke-
tach, multipleksach i centrach handlowych. Kierowcy mog¹ tam parkowaæ na miejscach dla niepe³no-
sprawnych zupe³nie bezkarnie. Funkcjonariusze policji oraz stra¿y miejskiej s¹ w takich sytuacjach bez-
silni, poniewa¿ w œwietle obowi¹zuj¹cych przepisów nie mog¹ podj¹æ tam interwencji.

W zwi¹zku z tym zwracam siê do Pana Ministra z proœb¹ o informacje na temat stanu przygotowañ do
zmian w prawie o ruchu drogowym pozwalaj¹cych karaæ kierowców parkuj¹cych na kopertach dla nie-
pe³nosprawnych mandatami na kwotê 500 z³ oraz piêcioma punktami karnymi.

Proszê równie¿ o informacjê, czy zamierza Pan podj¹æ dzia³ania, których efektem bêdzie umo¿liwienie
s³u¿bom mundurowym, policji oraz stra¿y miejskiej, skutecznej kontroli miejsc postojowych dla nie-
pe³nosprawnych tak¿e na terenie ogólnodostêpnych parkingów prywatnych.

Zmiany te przyczyni³yby siê w znacznym stopniu do u³atwienia funkcjonowania osobom niepe³no-
sprawnym, które dziêki temu mog³yby aktywniej uczestniczyæ w ¿yciu spo³ecznym.

Krzysztof Kwiatkowski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego

Oœwiadczenie skierowane do minister edukacji narodowej Katarzyny Hall

W zwi¹zku z przysz³orocznymi planami Ministerstwa Edukacji Narodowej maj¹cymi na celu likwidacjê
dwujêzycznych matur chcê przypomnieæ, ¿e egzaminy te z ca³¹ pewnoœci¹ s¹ krokiem milowym w syste-
mie polskiej edukacji na poziomie szkó³ œrednich.

Uczniowie chc¹cy zdawaæ dwujêzyczn¹ maturê, podejmuj¹ tê decyzjê ju¿ w momencie pomyœlnego
zdania egzaminów do szko³y œredniej. Zazwyczaj ucz¹ siê o rok d³u¿ej od swoich rówieœników, poniewa¿
uczêszczaj¹ do klas zerowych, w których doskonal¹ wybrany jêzyk obcy. Dziêki egzaminowi dojrza³oœci
zdawanemu w dwóch jêzykach absolwenci szkó³ œrednich mog¹ zacz¹æ studia w wielu pañstwach euro-
pejskich bez dodatkowych egzaminów. Po likwidacji systemu matur dwujêzycznych ta mo¿liwoœæ zosta-
nie im odebrana.

W zwi¹zku z tym zwracam siê do Pani Minister z proœb¹ o ponown¹ analizê planów dotycz¹cych likwi-
dacji matur dwujêzycznych.

Krzysztof Kwiatkowski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego

Oœwiadczenie skierowane do minister pracy i polityki spo³ecznej Jolanty Fedak

W Polsce dzia³a prawie szeœædziesi¹t tysiêcy stowarzyszeñ. Ich cz³onków ³¹cz¹ wspólne zainteresowa-
nia, pasje i problemy. Dziêki dzia³alnoœci w stowarzyszeniach ludzie maj¹ poczucie, ¿e nie s¹ sami ze swo-
imi k³opotami, czêsto udzielaj¹ sobie wzajemnego wsparcia.

Niestety, coraz trudniej jest zarejestrowaæ stowarzyszenie. Przyczyn¹ jest miêdzy innymi termin,
w którym stowarzyszenia musz¹ sk³adaæ poprawione wersje dokumentów rejestracyjnych, je¿eli ich
pierwotna wersja zawiera³a b³êdy wykazane przez s¹d. Termin ustawowy – siedem dni roboczych, nieste-
ty, czêsto jest zbyt krótki, aby nanieœæ poprawki i ponownie zebraæ wymagane podpisy cz³onków zarz¹du.
Efektem jest potrzeba ci¹g³ego wznawiania procesu rejestracji stowarzyszenia, a tym samym ogranicze-
nie mo¿liwoœci zrzeszania.

Zwracam siê zatem z proœb¹ do Pani Minister o rozwa¿enie mo¿liwoœci zmian ustawowych w tym za-
kresie, szczególnie w kierunku wyd³u¿enia owego terminu, dziêki czemu zostanie u³atwiony proces reje-
stracji stowarzyszenia.

Krzysztof Kwiatkowski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego

Oœwiadczenie skierowane do ministra sprawiedliwoœci, prokuratora generalnego RP Zbigniewa
Æwi¹kalskiego

Ministerstwo Sprawiedliwoœci, jak informuje prasa, planuje reorganizacjê struktury s¹dów rejono-
wych w Polsce. Od pewnego czasu docieraj¹ do mnie sygna³y, ¿e likwidacja ta mo¿e dotkn¹æ s¹dy rejono-
we w Brzezinach i Rawie Mazowieckiej. Tymczasem w rozmowie, któr¹ odby³em z Panem Ministrem
w trakcie wyjazdowego posiedzenia Krajowej Rady S¹downictwa w Na³êczowie, poinformowa³ mnie Pan,
¿e likwidacja tych placówek nie wchodzi w rachubê, a brana jest pod uwagê wy³¹cznie mo¿liwoœæ reorga-
nizacji pracy poszczególnych wydzia³ów.

W zwi¹zku z tym zwracam siê z proœb¹ o informacjê na temat planów wobec s¹dów rejonowych w Brze-
zinach i Rawie Mazowieckiej.

Krzysztof Kwiatkowski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego

Oœwiadczenie skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

£ódŸ, najwiêksze miasto w województwie, nie posiada bezpoœredniego po³¹czenia kolejowego w syste-
mie InterCity z Wroc³awiem i Warszaw¹. Przyczyn¹ takiego stanu rzeczy jest ci¹gle pogarszaj¹cy siê stan
infrastruktury kolejowej na odcinku £ódŸ – Wroc³aw. W poprzednich latach istnia³o po³¹czenie InterCity,
ale w 2004 r. zosta³o zlikwidowane z powodu ci¹gle wyd³u¿aj¹cego siê czasu podró¿y, który na trasie War-
szawa-Wroc³aw przez £ódŸ przekracza³ nawet piêæ godzin. Mimo i¿ wspomniana trasa jest najkrótszym
po³¹czeniem kolejowym miêdzy Warszaw¹ i Dolnym Œl¹skiem, poci¹gi na niej kursuj¹ce osi¹ga³y prêd-
koœæ tak¹ sam¹, jak w latach siedemdziesi¹tych ubieg³ego wieku. Dodatkowym problemem jest ró¿na
wycena remontu infrastruktury kolejowej na tym odcinku. Ka¿da z zainteresowanych stron przedstawia
w³asne wyliczenia, które znacz¹co siê od siebie ró¿ni¹.

W zwi¹zku z tym zwracam siê do Pana Ministra z proœb¹ o informacje na temat stanu przygotowañ do
remontu wspomnianego odcinka trasy kolejowej, planowanego terminu jego rozpoczêcia i zakoñczenia,
a tak¿e o przedstawienie ca³oœciowego kosztorysu tej inwestycji. Warto mieæ na uwadze fakt, ¿e obecnie
£ódŸ jest jedynym miastem w kraju, przez które nie przeje¿d¿aj¹ sk³ady PKP InterCity.

Ponadto zauwa¿yæ trzeba, ¿e spó³ka PKP InterCity ju¿ dziœ deklaruje przekazanie sk³adów kolejowych
na wspomnian¹ trasê, je¿eli tylko poprawi siê stan infrastruktury kolejowej. W projekt powrotu poci¹gów
InterCity na trasê Wroc³aw – Warszawa przebiegaj¹c¹ przez £ódŸ zaanga¿owani s¹ senatorowie oraz mar-
sza³kowie województw ³ódzkiego, wielkopolskiego i dolnoœl¹skiego. Jest to inwestycja wa¿na dla tych re-
gionów i jej rych³a realizacja przyczyni siê do ich szybszego rozwoju, a tak¿e poprawi komfort podró¿y
mieszkañców.

Krzysztof Kwiatkowski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego

Oœwiadczenie skierowane do prezesa zarz¹du Polskich Kolei Pañstwowych SA Andrzeja Wacha

£ódŸ, najwiêksze miasto w województwie, nie posiada bezpoœredniego po³¹czenia kolejowego w syste-
mie InterCity z Wroc³awiem i Warszaw¹. Przyczyn¹ takiego stanu rzeczy jest ci¹gle pogarszaj¹cy siê stan
infrastruktury kolejowej na odcinku £ódŸ – Wroc³aw. W poprzednich latach istnia³o po³¹czenie InterCity,
ale w 2004 r. zosta³o zlikwidowane z powodu ci¹gle wyd³u¿aj¹cego siê czasu podró¿y, który na trasie War-
szawa-Wroc³aw przez £ódŸ przekracza³ nawet piêæ godzin. Mimo i¿ wspomniana trasa jest najkrótszym
po³¹czeniem kolejowym miêdzy Warszaw¹ i Dolnym Œl¹skiem, poci¹gi na niej kursuj¹ce osi¹ga³y prêd-
koœæ tak¹ sam¹, jak w latach siedemdziesi¹tych ubieg³ego wieku. Dodatkowym problemem jest ró¿na
wycena remontu infrastruktury kolejowej na tym odcinku. Ka¿da z zainteresowanych stron przedstawia
w³asne wyliczenia, które znacz¹co siê od siebie ró¿ni¹.

W zwi¹zku z tym zwracam siê do Pana Prezesa z proœb¹ o informacje na temat stanu przygotowañ do
remontu wspomnianego odcinka trasy kolejowej, planowanego terminu jego rozpoczêcia i zakoñczenia,
a tak¿e o przedstawienie ca³oœciowego kosztorysu tej inwestycji. Warto mieæ na uwadze fakt, ¿e obecnie
£ódŸ jest jedynym miastem w kraju, przez które nie przeje¿d¿aj¹ sk³ady PKP InterCity.

Ponadto zauwa¿yæ trzeba, ¿e spó³ka PKP InterCity ju¿ dziœ deklaruje przekazanie sk³adów kolejowych
na wspomnian¹ trasê, je¿eli tylko poprawi siê stan infrastruktury kolejowej. W projekt powrotu poci¹gów
InterCity na trasê Wroc³aw – Warszawa przebiegaj¹c¹ przez £ódŸ zaanga¿owani s¹ senatorowie oraz mar-
sza³kowie województw ³ódzkiego, wielkopolskiego i dolnoœl¹skiego. Jest to inwestycja wa¿na dla tych re-
gionów i jej rych³a realizacja przyczyni siê do ich szybszego rozwoju, a tak¿e poprawi komfort podró¿y
mieszkañców.

Krzysztof Kwiatkowski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego

Oœwiadczenie skierowane do ministra sprawiedliwoœci, prokuratora generalnego RP Zbigniewa
Æwi¹kalskiego

Zwracam siê z gor¹c¹ proœb¹ i wnioskiem o podjêcie decyzji w zakresie realizacji budowy budynku na
potrzeby S¹du Rejonowego dla £odzi–Œródmieœcia, który jest obecnie jednym z najwiêkszych s¹dów rejo-
nowych w Polsce.

Siedziba s¹du znajduje siê w trzech budynkach: przy alei Koœciuszki 107/109, ulicy Pomorskiej 21
oraz 37. S¹d ten obejmuje sw¹ w³aœciwoœci¹ terytorialn¹ trzy dzielnice: Œródmieœcie, Ba³uty i Polesie.
W ubieg³ym roku wp³ynê³o do niego ³¹cznie ponad sto osiemdziesi¹t tysiêcy spraw.

S¹d pracuje w bardzo trudnych warunkach. Najbardziej dramatyczna jest sytuacja w Wydziale Ksi¹g Wie-
czystychprzyulicyPomorskiej 21.Dlatego te¿MinisterstwoSprawiedliwoœciwielokrotnie zwraca³ouwagêna
koniecznoœæ podzia³u s¹du, jak i wydzia³u, co w aktualnych warunkach lokalowych jest niemo¿liwe.

Nowo tworzony s¹d obj¹³by swoj¹ w³aœciwoœci¹ terytorialn¹ dzielnice Ba³uty i Polesie. Stanowi¹ one
³¹cznie oko³o 40% powierzchni miasta i zamieszkuje w nich oko³o 48% mieszkañców £odzi.

W nowym s¹dzie, gdyby powsta³ w jednym budynku, przewiduje siê utworzenie dziesiêciu wydzia³ów
orzeczniczych: po dwa wydzia³y cywilne, karne, rodzinne i nieletnich, grodzkie, ksi¹g wieczystych, sekcjê
wykonania orzeczeñ dla wydzia³ów grodzkich, a ponadto oddzia³y: administracyjny, finansowy, gospo-
darczy, informatyczny oraz kadr. W nowym s¹dzie siedzibê znalaz³yby równie¿ dwa wydzia³y ksi¹g wie-
czystych.

S¹d Okrêgowy w £odzi od ponad roku podejmuje szereg dzia³añ zmierzaj¹cych do rozwi¹zania tej trud-
nej sytuacji. Do w³adz miasta £odzi zosta³o skierowane pismo z proœb¹ o informacjê, czy w zasobach miasta
znajduj¹ siê nieruchomoœci odpowiadaj¹ce potrzebom s¹du. S¹d nie uzyska³ jednak ¿adnej odpowiedzi,
a z jego rozeznania wynika, ¿e ani miasto £ódŸ, ani Skarb Pañstwa nie dysponuj¹ tak¹ nieruchomoœci¹.

W odpowiedzi na zamieszczone przez s¹d og³oszenie wp³ynê³o kilka ofert. Aby rozpocz¹æ rozmowy i ne-
gocjacje z oferentami niezbêdne s¹ zapewnienie, ¿e wybudowany obiekt zostanie wykupiony lub wynajê-
ty od inwestora na wczeœniej uzgodnionych warunkach, i zgoda na to. Takiego zapewnienia S¹d Okrêgo-
wy z³o¿yæ nie mo¿e. Móg³by to uczyniæ dysponent g³ówny œrodków, czyli Ministerstwo Sprawiedliwoœci.
Proponowany tryb realizacji inwestycji gwarantuje wykonanie jej w czasie i cyklu, który – z uwagi na obo-
wi¹zuj¹ce procedury – by³by niemo¿liwy do osi¹gniêcia w przypadku realizacji inwestycji przez s¹d. Pod-
kreœliæ nale¿y, ¿e przyjêcie takiego rozwi¹zania umo¿liwi szybk¹ realizacjê zapisów dotycz¹cych podzia³u
S¹du Rejonowego dla £odzi–Œródmieœcia w £odzi oraz dokonanie podzia³u Wydzia³u Ksi¹g Wieczystych
tego¿ s¹du.

Koniecznoœæ polepszenia bardzo trudnej sytuacji lokalowej s¹du, perspektywa szybkiej poprawy wa-
runków obs³ugi interesantów oraz warunków pracy s¹du przemawiaj¹ za przyjêciem takiego rozwi¹za-
nia. Zosta³oby to z pewnoœci¹ pozytywnie przyjête przez spo³ecznoœæ £odzi.

Zwracam siê zatem do Pana Ministra z proœb¹ o podjêcie zdecydowanych dzia³añ maj¹cych na celu po-
prawê warunków lokalowych ³ódzkiego s¹downictwa oraz szybkie podjêcie decyzji w sprawie budowy bu-
dynku na potrzeby S¹du Rejonowego dla £odzi Œródmieœcia. Oczywiœcie mo¿liwe jest tak¿e inne roz-
wi¹zanie – je¿eli takie istnieje – które przyczyni³oby siê do rozstrzygniêcia problemu funkcjonowania
S¹du Rejonowego dla £odzi–Œródmieœcia. Z uwagi jednak na opisan¹ tu obecn¹ sytuacjê s¹du problem
wymaga jak najszybszego podjêcia decyzji. Maj¹c œwiadomoœæ, ¿e jest to decyzja o du¿ym wymiarze fi-
nansowym, zwracam uwagê na propozycje rozwi¹zania sprawy, które umo¿liwiaj¹ przesuniêcie w czasie
finansowania projektu.

Jeszcze raz gor¹co proszê o analizê sytuacji i odpowiedŸ w sprawie perspektyw oraz ewentualnie czasu
realizacji tego projektu.

Krzysztof Kwiatkowski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego

Oœwiadczenie skierowane do ministra finansów Jana Vincenta-Rostowskiego

Oœwiadczenie dotyczy przekazanego do Parlamentu 29 wrzeœnia 2008 r. projektu bud¿etu pañstwa na
rok 2009.

Jak wynika z informacji przekazanych mi z Urzêdu Marsza³kowskiego Województwa £ódzkiego, projekt
bud¿etu pañstwa w znacznym stopniu odbiega od zapotrzebowania w zakresie œrodków przeznaczonych
na realizacjê Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa £ódzkiego, które zosta³y okreœlone
w wype³nionym druku F-NSRO skierowanym do ministra rozwoju regionalnego w dniu 25 sierpnia 2008 r.
Urz¹d Marsza³kowski w £odzi wniós³ o zabezpieczenie w bud¿ecie na te potrzeby kwoty 665 milionów z³,
podczas gdy projekt bud¿etu stanowi, i¿ wydatki bud¿etu pañstwa na ten cel w 2009 r. maj¹ wynosiæ
190 milionów z³, w tym 173 miliony z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Jest to kwota nie-
wystarczaj¹ca chocia¿by dlatego, ¿e pe³ne zapotrzebowanie beneficjentów wybranych w ramach indywidu-
alnych projektów kluczowych na ten rok wynosi ponad 600 milionów z³. W takiej sytuacji przeprowadzenie
w 2009 r. nowych naborów projektów dla Regionalnego Programu Operacyjnego staje siê bezcelowe.

Projekt bud¿etu pañstwa zawiera równie¿ informacjê, ¿e wydatki planowane na dofinansowanie reali-
zacji programów operacyjnych bêd¹ mog³y zostaæ zwiêkszone z rezerwy celowej. Niestety, œrodki w tej re-
zerwie nie s¹ podzielone pomiêdzy poszczególne województwa i w zwi¹zku z tym nie mog¹ stanowiæ pod-
stawy dla planowania dzia³añ Instytucji Zarz¹dzaj¹cej Regionalnym Programem Operacyjnym Woje-
wództwa £ódzkiego. Wynika to z dyspozycji art. 207 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z którym
zaci¹ganie zobowi¹zañ dla ca³ego programu musi nastêpowaæ z uwzglêdnieniem limitów okreœlonych w
ustawie bud¿etowej. W sytuacji, gdyby bud¿et pañstwa zosta³ przyjêty w obecnej formie, zagro¿ona
by³aby realizacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa £ódzkiego.

Dlatego te¿ zwracam siê do Pana Ministra z proœb¹ o podjêcie dzia³añ w celu znacznego zwiêkszenia po-
ziomu zobowi¹zañ mo¿liwych do zaci¹gniêcia przez Instytucjê Zarz¹dzaj¹c¹ Regionalnym Programem
Operacyjnym Województwa £ódzkiego w 2009 r. poprzez zwiêkszenie kwoty przeznaczonej na realizacjê
tego programu w za³¹czniku nr 16 do projektu ustawy bud¿etowej b¹dŸ te¿ o oficjalne poinformowanie tej
instytucji, i¿ w 2009 r. do tej dyspozycji pozostanie kwota – w ramach opisanej wy¿ej rezerwy celowej –
stanowi¹ca ró¿nicê pomiêdzy zapotrzebowaniem województwa ³ódzkiego zg³oszonym w ramach przygo-
towania F-NSRO a kwot¹ przewidzian¹ w za³¹czniku nr 16.

Krzysztof Kwiatkowski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Adama Massalskiego

oraz senatora Grzegorza Banasia

Oœwiadczenie skierowane do ministra œrodowiska Macieja Nowickiego oraz do ministra infrastruktury
Cezarego Grabarczyka

Dzia³aj¹c na podstawie art. 15 oraz 16 ust. 1 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu
pos³a i senatora, ujednolicony tekst ustawy opracowany na podstawie: DzU z 2003 r. Nr 221 poz. 2199;
z 2004 r. Nr 116 poz. 1202 i Nr 210 poz. 2135; z 2005 r. Nr 48 poz. 446 i Nr 169 poz. 1414; z 2006 r. Nr 104
poz. 708, zwracamy siê o szczegó³owe wyjaœnienie sytuacji dotycz¹cej planowanej od lat, a dotychczas
niezrealizowanej budowy zbiornika wodnego Chêciny na rzece Bia³ej Nidzie.

Oœwiadczenie niniejsze podyktowane jest trosk¹ o los mieszkañców wsi Mosty i Choiny w wojewódz-
twie œwiêtokrzyskim, które, zgodnie z istniej¹cym od dziesiêcioleci pomys³em utworzenia tak zwanego
morza chêciñskiego, mia³y byæ zalane w zwi¹zku z t¹ inwestycj¹.

Nale¿y w tym miejscu nakreœliæ króciutki rys historyczny narodzin pomys³u zalania obszarów w po-
bli¿u Chêcin w celu utworzenia wielkiego zbiornika zaporowego, zwanego potocznie „morzem”.

Historia budowy zbiornika siêga lat trzydziestych XX wieku, kiedy Polska mia³a utrudniony dostêp do
Ba³tyku, a tym samym nadzieje wielu Polaków zrodzi³y koncepcjê utworzenia namiastki morza w cen-
trum kraju, w³aœnie w rejonach przylegaj¹cych do Chêcin. Pierwotnie planowano zalaæ obszar oko³o
7000 ha, co czyni³oby ten obiekt najwiêkszym tego typu w naszej ojczyŸnie. Pierwsze badania i pomiary
geologiczne odby³y siê dopiero w latach piêædziesi¹tych ubieg³ego wieku, jednak koncepcja utworzenia
tego wielkiego zbiornika, jaka zosta³a opracowana przez Pañstwow¹ Akademiê Nauk, obejmowa³a ju¿ te-
reny jedynie 3000 ha. W latach siedemdziesi¹tych XX wieku przyst¹piono do scalania gruntów na obsza-
rze przewidzianym pod zbiornik, jednak mimo dostarczania pewnych elementów pod budowê zapory
w miejscowoœci Mosty budowy nie rozpoczêto do chwili obecnej. Przez minione siedem dziesiêcioleci po-
jawia³y siê ró¿ne koncepcje budowy rzeczonego zbiornika oraz obszaru, jaki mia³by pod jego budowê byæ
zalany. Tak¿e funkcja, jak¹ ten zbiornik mia³by spe³niaæ, zmienia³a siê co jakiœ czas w pomys³ach i kon-
cepcjach w³adz. Pocz¹tkowo mia³ s³u¿yæ jako Ÿród³o energii, póŸniej pe³niæ funkcjê g³ównie nawadniaj¹c¹
pobliskie tereny, a wreszcie w obecnie istniej¹cej koncepcji ma s³u¿yæ do zaopatrywania w wodê Kielc
i czêœci powiatu kieleckiego.

Wskazaæ w tym miejscu nale¿y, i¿ koncepcje ró¿nych w³adz zawiaduj¹cych tym pomys³em zmieniaj¹
siê, nie daj¹c do chwili obecnej ¿adnego rezultatu, poza jednym. Pomys³ utworzenia morza chêciñskiego
zawa¿y³ od samego pocz¹tku na losie mieszkañców kilku wsi, w szczególnoœci Mostów i miejscowoœci
Choiny, albowiem od dziesiêcioleci nie mog¹ oni normalnie funkcjonowaæ w swojej ojcowiŸnie, na ziemi
któr¹ od kilku pokoleñ uprawiali ich przodkowie.

Ludnoœæ ze wskazanych miejscowoœci, pomimo tego, ¿e ¿yjemy w XXI wieku, zosta³a pozbawiona ele-
mentarnych praw do dysponowania swoj¹ w³asnoœci¹. Na terenach, na których mieszkaj¹ jako przezna-
czonych pod zalanie, nie s¹ wydawane pozwolenia na budowê nowych domów, ludzie tam mieszkaj¹cy
maj¹ zakaz przeprowadzania jakichkolwiek prac modernizacyjno-remontowych w swoich w³asnych go-
spodarstwach. Sytuacja taka zmusi³a wielu mieszkañców wspomnianych wsi do wyprowadzenia siê
i niejednokrotnie pozostawienia swoich gruntów. Wielu mieszkañców, nie mog¹c normalnie prowadziæ
gospodarstw, odda³o je na rzecz Skarbu Pañstwa za skromn¹ rentê, której wysokoœæ nie by³a uzale¿niona
w ¿aden sposób od przekazywanego area³u u¿ytków ani od klasy ziemi.

Takie dzia³ania w³adz by³y ra¿¹co niesprawiedliwe, albowiem nie oferowa³y w zamian za grunty prze-
znaczone do zalania odszkodowañ ani gruntów zamiennych pozwalaj¹cych tamtejszej ludnoœci na osie-
dlenie siê w innym miejscu i normalne egzystowanie.

Stanowczo nale¿y podkreœliæ, i¿ ¿adne planowane inwestycje w³adz, czy to na szczeblu wojewódzkim,
czy te¿ krajowym, nie mog¹ byæ usprawiedliwieniem dla uniemo¿liwienia ju¿ dwóm pokoleniom ludnoœci
kilku wsi egzystencji oraz szans na rozwój.

Ekspertyza wykonana w ostatnich latach na zlecenie Regionalnego Zarz¹du Gospodarki Wodnej
w Krakowie nie pozostawia ¿adnych z³udzeñ co do op³acalnoœci i funkcjonalnoœci zbiornika Chêciny.
Ekspert w tym zakresie – profesor Andrzej Szczepañski z Akademii Górniczo-Hutniczej – wskaza³, i¿ bu-
dowa zbiornika Chêciny na Bia³ej Nidzie nie znajduje racjonalnego uzasadnienia. By³yby to olbrzymie
koszty, rzêdu oko³o 800 milionów z³, a poza tym zbiornik mia³by byæ rezerwuarem wody pitnej miêdzy in-
nymi dla mieszkañców Kielc, którzy nie zg³aszaj¹ takich potrzeb. Dodaæ jeszcze wypada, i¿ woda ta
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by³aby gorszej jakoœci ni¿ ta, z której korzystaj¹ obecnie kielczanie. Innym problemem jest fakt stosunko-
wo du¿ej przepuszczalnoœci gruntów oraz zbyt ma³a g³êbokoœæ zalewu, jaki mia³by powstaæ.

Wszystkie okolicznoœci i fakty w sprawie przemawiaj¹ za tym, ¿eby budowê zbiornika Chêciny na Bia³ej
Nidzie uregulowaæ w sposób ostateczny, a mieszkañcom wsi Mosty i Choiny oraz miejscowoœci przyle-
gaj¹cych do tych terenów umo¿liwiæ godziwe ¿ycie i zadoœæuczynienie za lata doznanych z tego tytu³u nie-
sprawiedliwoœci.

Dlatego te¿ zwracamy siê do Panów Ministrów z proœb¹ o odpowiedzi na nastêpuj¹ce pytana:
Jak Panowie Ministrowie ustosunkowuj¹ siê do budowy zbiornika Chêciny na rzece Bia³ej Nidzie?
Czy wed³ug Panów Ministrów pomys³ utworzenia morza chêciñskiego w obecnych realiach, kiedy

zupe³nie zmieni³y siê okolicznoœci zwi¹zane z dostêpem Polski do Morza Ba³tyckiego, ma racjê bytu i jest
wart poparcia?

Jakie dzia³ania zamierzacie Panowie Ministrowie podj¹æ w celu ostatecznego podjêcia decyzji o realiza-
cji koncepcji powstania zbiornika Chêciny lub ostatecznego zaniechania jego budowy i zapewnienia
mieszkañcom terenów przeznaczonych pod zalanie mo¿liwoœci normalnego egzystowania?

Prosimy tak¿e o okreœlenie terminu, w którym Szanowni Panowie Ministrowie podejmiecie decyzjê
w tej sprawie.

Z wyrazami szacunku
Adam Massalski
Grzegorz Banaœ
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Andrzeja Owczarka

Oœwiadczenie skierowane do ministra sprawiedliwoœci, prokuratora generalnego RP Zbigniewa
Æwi¹kalskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Staraniem w³adz samorz¹du powiatu i miasta Wieruszowa oraz dziêki przychylnoœci poprzednich mi-

nistrów sprawiedliwoœci utworzone zosta³y i dzia³aj¹ w naszym mieœcie IX Wydzia³ Zamiejscowy Ksi¹g
Wieczystych i VII Wydzia³ S¹du Grodzkiego S¹du Rejonowego w Wieluniu. W³adze samorz¹dowe powiatu
wyremontowa³y i przekaza³y na ten cel swój obiekt.

Wprowadzenie systemu elektronicznej ksiêgi wieczystej w ca³ym kraju spowodowa³o, ¿e pomieszcze-
nia, którymi dysponuje IX Wydzia³ Zamiejscowy KW w Wieruszowie, s¹ na ten cel niewystarczaj¹ce
i wed³ug informacji uzyskanej z Ministerstwa Sprawiedliwoœci ma to byæ przeniesione z powrotem do
s¹du w Wieluniu.

Uwa¿am, ¿e taka zmiana spowodowa³aby znaczne pogorszenie obs³ugi mieszkañców i utrudnienie
wspó³pracy z innymi instytucjami powiatu wieruszowskiego. Postulujê utrzymanie w Wieruszowie IX
Wydzia³u Zamiejscowego Ksi¹g Wieczystych S¹du Rejonowego w Wieluniu, co zosta³oby w bardzo pozy-
tywny sposób przyjête przez spo³eczeñstwo.

Samorz¹d powiatowy proponuje wykorzystanie budynku, który aktualnie jest w dyspozycji powiatu,
na siedzibê wydzia³u ksi¹g wieczystych. Obecnie obiekt ten jest pustostanem, który powiat planowa³ wy-
korzystaæ na potrzeby w³asne. Wed³ug s³u¿b inwestycyjnych S¹du Okrêgowego w Sieradzu budynek ten
spe³nia wymogi co do powierzchni, kubatury, po³o¿enia i stanu technicznego. Samorz¹dy deklaruj¹ po-
moc materialn¹ w celu przyspieszenia prac adaptacyjnych w tym budynku.

Argumenty, jakie przemawiaj¹ za pozostawieniem w Wieruszowie zamiejscowego wydzia³u ksi¹g wie-
czystych to:

1. Bliskie po³o¿enie wydzia³u ksi¹g wieczystych i Wydzia³u Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodar-
ki Nieruchomoœciami Starostwa Powiatowego w Wieruszowie, jednostek na co dzieñ wspó³pracuj¹cych,
co umo¿liwia sprawn¹ obs³ugê mieszkañców i podmiotów gospodarczych.

2. Wydzia³ prowadzi 19211 ksi¹g wieczystych i 1784 zbiory dokumentów – ³¹cznie 20995 dokumen-
tów, dla 7 gmin i miasta, razem dla 43 tysiêcy mieszkañców. Œrednio miesiêcznie wp³ywa 255.55 spraw,
a w dzienniku odpisów 218.22, co przeciêtnie daje 473.77 spraw miesiêcznie. Odnotowaæ nale¿y tenden-
cjê wzrostow¹, na przyk³ad w miesi¹cu wrzeœniu wp³ynê³o w dzienniku KW i Zd ³¹cznie 337 wniosków,
a w dzienniku odpisów 225, razem s¹ to 562 sprawy. Jest to liczba spraw porównywalna z liczb¹ spraw w
powiatach poddêbickim i pajêczañskim, gdzie elektroniczna ksiêga wieczysta bêdzie prowadzona. Czas
oczekiwania na odpisy wynosi zaledwie kilka godzin, a w innych miastach kilkanaœcie dni. Przeniesienie
ksi¹g wieczystych spowoduje wyd³u¿enie czasu obs³ugi i zwiêkszy uci¹¿liwoœæ dla naszych mieszkañców
oraz wywo³a ogromne niezadowolenie spo³eczne.

3. Rozpoczêcie procesu inwestycyjnego dotycz¹cego trasy szybkiego ruchu S8 na naszym terenie to
równie¿ wzrost zapotrzebowania na us³ugi wydzia³u ksi¹g wieczystych.

4. Wydzia³ ksi¹g wieczystych dysponuje ksiêgami wieczystymi z by³ego województwa poznañskiego
objêtymi katastrem pruskim, a wydzia³ geodezji starostwa powiatowego posiada dokumentacjê geode-
zyjn¹ i kartograficzn¹ oraz ksiêgi ewidencyjne (matryku³y) tych terenów. S¹ to dokumenty z XIX i XX wie-
ku. Rozdzielenie tego w znaczny sposób utrudni ich wykorzystanie.

5. Kolejne przenoszenie wydzia³u ksi¹g wieczystych spowodowa³oby w niektórych przypadkach czte-
rokrotn¹ zmianê numeracji K.W., a w konsekwencji prowadzona baza ewidencji gruntów i budynków
oraz modernizacja ewidencji sta³yby siê nieaktualne. Spowoduje to poniesienie kolejnych nak³adów na
ich aktualizacjê.

6. Wspó³dzia³anie wydzia³u ksi¹g wieczystych z notariuszem, maj¹cym swoj¹ siedzibê w Wieruszowie,
to równie¿ przejaw bliskoœci tych instytucji i ich s³u¿ebnej roli w stosunku do mieszkañców.

Proszê Pana Ministra o uwzglêdnienie tych s³usznych postulatów samorz¹dów powiatu wieruszow-
skiego i gminy Wieruszów.

Z wyrazami szacunku
Andrzej Owczarek
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senator Mariê Pañczyk-Pozdziej

Oœwiadczenie skierowane do minister rozwoju regionalnego El¿biety Bieñkowskiej

W zwi¹zku z tym, i¿ gmina Œwierklaniec w powiecie tarnogórskim jest permanentnie pomijana w pla-
nach inwestycyjnych dotycz¹cych gospodarki wodno-œciekowej, proszê Pani¹ Minister o przeanalizowa-
nie zagadnienia i ewentualn¹ korektê tych¿e planów. Chodzi o ratowanie przed zanieczyszczeniem zbior-
nika wody pitnej dla piêciuset tysiêcy mieszkañców, a tak¿e ochronê unikatowego drzewostanu i roœlin-
noœci w parku œwierklanieckim.

Brak kanalizacji w tym rejonie, nieszczelne szamba i zwyk³y brak œwiadomoœci ekologicznej wœród lu-
dzi s¹ powodem du¿ego zanieczyszczenia wód gruntowych, co wi¹¿e siê z postêpuj¹c¹ degradacj¹ zarów-
no œrodowiska, jak i œwierklanieckiego zbiornika. Ponadto rozbudowa lotniska w Pyrzowicach i zwi¹zany
z tym rozwój przyleg³ych miejscowoœci bez dalszej budowy systemów kanalizacyjnych spowoduj¹ ogrom-
ne zagro¿enie dla wód powierzchniowych zlewu górnej Brynicy. Wszystko to ka¿e biæ na alarm.

Proszê Pani¹ Minister o przeanalizowanie podanych faktów i odpowiednie dzia³ania w tej sprawie.

Z powa¿aniem
Maria Pañczyk-Pozdziej

19. posiedzenie Senatu w dniach 15 i 16 paŸdziernika 2008 r.
244 Przemówienia i oœwiadczenia senatorów przekazane do protoko³u, niewyg³oszone podczas 19. posiedzenia Senatu



Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Zdzis³awa Pupê

Oœwiadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego

Szanowny Panie Ministrze!
Moje oœwiadczenie dotyczy niewystarczaj¹cej wydajnoœci Zintegrowanego Systemu Zarz¹dzania

i Kontroli, bêd¹cego narzêdziem do przyznawania dop³at pochodz¹cych ze œrodków krajowych oraz z bu-
d¿etu Unii Europejskiej dla beneficjentów u¿ytkuj¹cych grunty rolne.

W zwi¹zku z coraz czêœciej pojawiaj¹cymi siê sygna³ami o problemach dotycz¹cych funkcjonowania
Zintegrowanego Systemu Zarz¹dzania i Kontroli, który s³u¿y jako narzêdzie do przyznawania dop³at dla
beneficjentów Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, nale¿y zwróciæ szczególn¹ uwagê na
konsekwencje, jakie to za sob¹ poci¹ga.

System informatyczny poprzez interfejs u¿ytkownika umo¿liwia wprowadzenie wniosków do bazy da-
nych, która odpowiedzialna jest za ich magazynowanie. W dalszej kolejnoœci wnioski s¹ poddawane kon-
troli kompletnoœci oraz kontroli administracyjnej, która sprawdza czêœæ logiczn¹ wniosku oraz porównu-
je wniosek kontrolowany z innymi, ju¿ zatwierdzonymi. Poprzez swoj¹ s³ab¹ wydajnoœæ system informa-
tyczny powa¿nie utrudnia pracê zwi¹zan¹ z terminowoœci¹ wykonywanych zadañ (wnioski sk³adane s¹
od 1 marca do 15 maja, wprowadzenie wniosków i kontrola kompletnoœci oraz kontrola administracyjna
trwaj¹ do 15 paŸdziernika).

W celu ukrycia niedostosowania systemu do aktualnych potrzeb Agencji Restrukturyzacji i Moderni-
zacji Rolnictwa wprowadza siê w poszczególnych jednostkach terenowych w ca³ej Polsce pracê w godzi-
nach nadliczbowych (dziennie pracownik wykonuje swoj¹ pracê przez dziesiêæ do dwunastu godzin), pra-
cê dwuzmianow¹ (od godziny szóstej do czternastej oraz od godziny czternastej do dwudziestej drugiej),
a tak¿e dodatkowo organizuje siê pracê w dni wolne od pracy, to znaczy w soboty i niedziele. Pracownicy
obci¹¿ani s¹ prac¹ ponad ich si³y, nie korzystaj¹ niejednokrotnie z pe³nego przys³uguj¹cego im jedena-
stogodzinnego odpoczynku po przepracowanym dniu, co poci¹ga za sob¹ niechêæ do pracodawcy, a nie-
raz równie¿ rezygnacjê z pracy.

Problem z systemem informatycznym nie dotyczy jednak samych pracowników. Podczas kontroli ad-
ministracyjnej wniosków generowane s¹ wezwania do beneficjentów, którzy w terminie musz¹ zg³osiæ siê
do Agencji i wyjaœniæ wszystkie nieprawid³owoœci. Zgodnie z obowi¹zuj¹cymi procedurami pracownik
Agencji powinien obs³u¿yæ beneficjenta i zakoñczyæ obs³ugê wniosku na etapie jego zatwierdzenia. Sys-
tem informatyczny niestety stwarza barierê, która nie pozwala na sprawn¹ rejestracjê dokumentów
i przeprowadzenie czynnoœci wymaganych do tego, by wniosek móg³ zostaæ zatwierdzony przy beneficjen-
cie. Wzbudza to irytacjê wzywanych ludzi, budzi negatywne nastroje i tworzy niechêæ do instytucji rz¹do-
wej, co poci¹ga za sob¹ to, i¿ beneficjenci pragn¹ wycofywaæ swoje wnioski i nie uczestniczyæ w procesie
przyznawania œrodków finansowych.

Z przytoczonych informacji wynika, ¿e Zintegrowany System Zarz¹dzania i Kontroli jest integraln¹
czêœci¹ Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, jest równie¿ narzêdziem do realizacji najwa-
¿niejszych procesów odpowiedzialnych za przyznawanie œrodków finansowych dla beneficjentów w ca³ej
Polsce. Jego niew³aœciwe dzia³anie, które zauwa¿a siê w chwili obecnej, buduje negatywne stosunki nie
tylko pracowników do pracodawcy, ale tak¿e beneficjentów do Agencji odpowiedzialnej za wydatkowanie
œrodków finansowych, które otrzymaliœmy z Unii Europejskiej. Dlatego nale¿y zacz¹æ d¹¿yæ do usuniêcia
wymienionych przeszkód, by unikn¹æ niewykorzystania przez Polskê œrodków finansowych, które s¹
nam tak bardzo potrzebne.

Uwzglêdniaj¹c to, proszê o informacjê, jakie dzia³ania podj¹³ Pan Minister w celu wyeliminowania opi-
sanych nieprawid³owoœci.

Zdzis³aw Pupa
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Czes³awa Ryszkê

Oœwiadczenie skierowane do ministra sprawiedliwoœci, prokuratora generalnego RP Zbigniewa
Æwi¹kalskiego

Panie Ministrze!
Nie jestem zadowolony z odpowiedzi Pañskiego zastêpcy, Marka Staszaka, na moje oœwiadczenie

z dnia 26 czerwca 2008 r. z³o¿one podczas czternastego posiedzenia Senatu RP w sprawie o sygnaturze
BM-III-051-293(6)/08/PR BM-I-0700-59(3)/08. Krótko mówi¹c, jest to kolejne pismo Prokuratury Kra-
jowej, które rozmija siê ze stanem faktycznym. Po raz kolejny Prokuratura Krajowa nie udzieli³a odpowie-
dzi na kluczowe pytania:

1. Dlaczego popiera akt oskar¿enia w sprawie Ds. 186/05, skoro nie posiada ¿adnych podstaw fak-
tycznych? Przecie¿ nie nast¹pi³o wy³udzenie kredytu z banku PKO BP O/Centrum Kalisz poprzez wpro-
wadzenie banku w b³¹d co do celu kredytowania.

Akt oskar¿enia stwierdza, ¿e kredyt mia³ byæ wy³udzony na „modernizacjê istniej¹cego zestawu kom-
puterowego” poprzez zawarcie umowy o kredyt bezgotówkowy na zakup zestawu komputerowego o war-
toœci 3 tysiêcy 520 z³, to jest komputera i monitora. Ten akt oskar¿enia stanowi ra¿¹c¹ obrazê przepisu
prawa materialnego, a mianowicie art. 1 §1 k.k. w zwi¹zku z art. 286 §1 k.k., przez zastosowanie tego
ostatniego przepisu do stanu faktycznego polegaj¹cego na podpisaniu mowy kredytowej przez Wies³awê
Górzyñsk¹, mimo ¿e tak ustalony stan faktyczny nie zawiera znamion czynu zabronionego opisanego
w tym przepisie ani w ¿adnym innym przepisie k.k.

W umowie kredytowej towar okreœlono bowiem jako „komputer + monitor”, nie precyzuj¹c w ¿aden
sposób konfiguracji sprzêtowej komputera: nie okreœlono marki i parametrów procesora, p³yty g³ównej,
pamiêci RAM, twardego dysku, monitora, kart graficznej i dŸwiêkowej, klawiatury et cetera. Prokurator
twierdzi, notabene wy³¹cznie na podstawie pomówieñ oszustów Zenona Bieli i Ferdynanda Górnego, ¿e
kredyt zosta³ wykorzystany na jak¹œ rzekom¹ modernizacjê istniej¹cego komputera. Nie okreœla przy
tym konfiguracji zmodernizowanego komputera, a wiêc nie precyzuje zespo³ów podlegaj¹cych „moderni-
zacji”, czyli wymianie. Nie wiadomo zatem, co rzekomo dostarczono do „starego” komputera: Inny proce-
sor? Inn¹ p³ytê g³ówn¹? Inn¹ pamiêæ RAM? Inny twardy dysk? Inny monitor? Inne karty graficzn¹ i dŸwiê-
kow¹? Inn¹ klawiaturê? A zatem nawet gdyby daæ wiarê Bieli i Górnemu, ¿e wykonali rzekomo jak¹œ bli¿-
ej nieokreœlon¹ us³ugê „modernizacji”, to wobec braku sprecyzowania konfiguracji komputera w umowie
kredytowej zarówno „modernizacja”, jak i „nowy” zestaw komputerowy w równym stopniu spe³niaj¹ wa-
runki „celu kredytowania” opisanego jako „komputer + monitor”. W obu przypadkach mamy do czynienia
z zestawem komputerowym, a skoro bank nie zastrzega w umowie kredytowej ¿adnej konkretnej konfi-
guracji, która stanowi³aby wzorzec okreœlaj¹cy, co mia³o byæ dostarczone, a czego rzekomo nie dostarczo-
no za zgod¹ Górzyñskich, to nie ma ¿adnych podstaw do prokuratorskich oskar- ¿eñ o wy³udzanie kredy-
tu „na inny cel”.

Umowa kredytowa by³a na tyle ogólna, ¿e zarzut wy³udzenia „innego” komputera ni¿ okreœlony w umo-
wie jest ca³kowicie bezprzedmiotowy. Tym bardziej, ¿e bank potwierdzi³ w piœmie z dnia 7 kwietnia
2008 r., ¿e nie prowadzi³ rejestru rzeczy przew³aszczonych, bêd¹cych przedmiotem kredytowania, a za-
tem „wzorcowej” (celowej) konfiguracji komputera nie okreœlono tak¿e w innych ewentualnych zasobach
informacyjnych banku. Z treœci umowy kredytowej podpisanej przez Wies³awê Górzyñsk¹ jednoznacznie
wynika, ¿e bankowi by³o wszystko jedno, jaki komputer bêdzie finansowany kredytem. Kredyt, nominal-
nie zwany kredytem bezgotówkowym na zakup artyku³ów przemys³owych i us³ug oraz przeniesienie
w³asnoœci rzeczy ruchomej na zabezpieczenie, by³ – wobec braku rejestru rzeczy przew³aszczonych – de
facto zwyczajnym kredytem ratalnym na zakup rzeczy, przekazanym przez bank na konto sprzedawcy
(pismo z dnia 7 kwietnia 2008 r.).

Akt oskar¿enia nie zawiera w swojej treœci opisu ¿adnego czynu Górzyñskich, który by³by wy³udze-
niem ani jakimkolwiek innym czynem zabronionym. Podpisanie umowy kredytowej przez Wies³awê Gó-
rzyñsk¹ nie jest przestêpstwem. Niepodpisanie umowy kredytowej przez Janusza Górzyñskiego tym bar-
dziej nie jest przestêpstwem, zw³aszcza ¿e prokuratura bezspornie ustali³a, ¿e jego podpis na umowie
kredytowej jako gwaranta zosta³ sfa³szowany.

2. Moim zdaniem obowi¹zkiem prokuratury – wobec takiego stanu faktycznego jednoznacznie wyni-
kaj¹cego z dokumentów bankowych – jest natychmiastowe wycofanie z s¹du bezpodstawnego oskar¿e-
nia Wies³awy i Janusza Górzyñskich. Prokuratura nie mo¿e siê uchylaæ od tego obowi¹zku z powo³aniem
siê na art. 14 §2 k.p.k. Wprawdzie zgodnie z przywo³ywanym przepisem „odst¹pienie oskar¿yciela pu-
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blicznego od wniesionego oskar¿enia nie wi¹¿e s¹du”, ale gdyby nawet s¹d zamierza³ prowadziæ bezpod-
stawny proces, to bêdzie to zwi¹zane z wy³¹czn¹ odpowiedzialnoœci¹ s¹du, a nie prokuratury.

3. Odrêbn¹ kwesti¹ s¹ nieprawid³owoœci S¹du Rejonowego w Œrodzie Wielkopolskiej i S¹du Rejonowe-
go w Œremie w sprawach II K 604/04 i II Kp 183/05. W œwietle materia³u dowodowego zgromadzonego
przez prokuraturê bezsporne jest oszustwo pope³nione przez Zenona Bielê i Ferdynanda Górnego na
szkodê Wies³awy i Janusza Górzyñskich (przyznanie siê przez Zenona Bielê, ¿e nie dostarczy³ komputera
zamówionego pisemnie, brak dowodu zakupu zespo³ów do komputera i pos³ugiwanie siê fa³szyw¹ fak-
tur¹ w celu upozorowania zakupu zespo³ów, sfa³szowanie podpisu Janusza Górzyñskiego na umowie
kredytowej, przyw³aszczenie przez Zenona Bielê kwoty kredytu przyznanego przez bank Wies³awie Gó-
rzyñskiej i podzielenie siê tymi pieniêdzmi z F. Górnym, przyznanie siê przez Z. Bielê do potwierdzania
nieprawdy na umowie poprzez podanie nieistniej¹cego numeru fabrycznego komputera i fa³szywe
stwierdzenie, ¿e towar zosta³ odwieziony na adres wskazany w umowie, a J. Górzyñski z³o¿y³ podpis jako
gwarant w jego obecnoœci). Twierdzenie, ¿e wiarygodne jest twierdzenie Z. Bieli i F. Górnego, ¿e dostarczo-
no Górzyñskim jak¹œ modernizacjê „starego komputera”, mimo ¿e nie istniej¹ na to ¿adne dokumenty,
a w szczególnoœci ¿adne dowody zakupu czêœci do modernizacji, ani nawet nie okreœlono zakresu do-
mniemanej modernizacji (co „modernizowano” i przy pomocy jakich zespo³ów), jest niewiarygodn¹ naiw-
noœci¹ prokuratury i s¹dów, a przede wszystkim oczywist¹ i ra¿¹c¹ obraz¹ przepisów prawa. Zgodnie z
utrwalon¹ lini¹ orzecznicz¹ SN dowód z pomówienia musi podlegaæ weryfikacji poprzez inne dowody –
obowi¹zuje tutaj zasada nieufnoœci i „ponadprzeciêtnej skrupulatnoœci” (miêdzy innymi SN II KRN 8/94,
Wokanda, 1994, nr 8, s. 17 czy te¿ SN 7.10.99, II KKN 505/97,OSNPP 3/2000, poz. 5) Postêpowanie w
sprawie o oszustwo pope³nione na szkodê Górzyñskich winno byæ bezwzglêdnie wznowione, w szczegól-
noœci wobec wyników postêpowania skargowowyjaœniaj¹cego zainicjowanego w banku PKO BP przez
Krystynê Górzyñsk¹, dzia³aj¹c¹ z upowa¿nienia Wies³awy i Janusza Górzyñskich.

4. Nieprawd¹ jest, ¿e niewielkim uchybieniem jest wymienienie w wyroku S¹du Rejonowego w Œrodzie
Wielkopolskiej II K 604/04 dotycz¹cym Zenona Bieli nazwisk Wies³awy i Janusza Górzyñskich jako rze-
komych wspó³sprawców przestêpstwa pope³nionego przez Zenona Bielê.

Po pierwsze, na rozprawie tej nie prowadzono ¿adnego postêpowania dowodowego (Z. Biela dobrowol-
nie podda³ siê karze), a wyrok jest w oczywisty sposób b³êdny, gdy¿ opiera siê wy³¹cznie na pomówieniu
Zenona Bieli – wbrew wszystkim innym dowodom – ¿e to Górzyñscy oszukali bank, a Biela by³ tylko ich
pomocnikiem, gdy w rzeczywistoœci Z. Biela oszuka³ i bank, i Górzyñskich.

Po drugie, utrwalone orzecznictwo SN i ETPC zabrania w takiej sytuacji wymieniania nazwisk
wspó³sprawców („W ka¿dym wypadku, gdy s¹d ustala, ¿e wspó³sprawc¹ przestêpstwa jest osoba nie-
bêd¹ca oskar¿on¹ w danej sprawie, to w czêœci dyspozytywnej wyroku powinien pos³ugiwaæ siê okreœle-
niem zastêpuj¹cym nazwisko tego wspó³sprawcy, na przyk³ad okreœleniem «inny sprawca» lub «inny nie-
ustalony sprawca»” – wyrok z dnia 11 lutego 1991 r., sygnatura V KRN 386/90).

5. Nadto nieprawd¹ jest, ¿e sprawa rzekomego wspó³sprawstwa czynu oszustwa przez Górzyñskich
i Bielê zosta³a wy³¹czona do odrêbnego postêpowania z powodów merytorycznych – domniemanej ko-
niecznoœci wydania opinii psychiatrycznej w stosunku do Janusza Górzyñskiego. Zlecenie badañ psy-
chiatrycznych w stosunku do tego¿ jest powa¿nym nadu¿yciem s¹dowym, gdy¿ Janusz Górzyñski nigdy
nie leczy³ siê psychiatrycznie, za to wyposa¿a³ wiêkszoœæ szpitali psychiatrycznych w Polsce. Przypadki
nadu¿ywania psychiatrii s¹dowej do „za³atwiania niewinnych” zosta³y potêpione przez Trybuna³ Konsty-
tucyjny w wyroku z dnia 10 lipca 2007 r., sygnatura akt SK 50/06, s¹ one Senatowi RP bardzo dobrze
znane, a na mocy wspomnianego wyroku TK Senat przygotowuje zasadnicz¹ nowelizacjê art. 203 k.k.

6. Wyjaœnienia wymaga ponadto to, dlaczego wbrew nowym faktom i dowodom przedstawionym przez
Janusza Górzyñskiego S¹d Rejonowy w Gostyniu nie uchyli³ postanowienia o tymczasowym aresztowa-
niu Górzyñskiego (postanowieñ z dnia 20 sierpnia 2008 r. oraz 18 wrzeœnia 2008 r.) ani te¿ nie odniós³ siê
do z³o¿onego wniosku o wyst¹pienie do S¹du Najwy¿szego w trybie art. 37 k.p.k., ani te¿ do kolejnego
wniosku o umorzenie sprawy z uwagi na oczywisty i niew¹tpliwy brak podstaw oskar¿enia. Te dzia³ania
S¹du Rejonowego w Gostyniu s¹ kolejnym przejawem ra¿¹cego ³amania przepisów prawa procesowego.

Z uwagi na przedstawione fakty po raz kolejny proszê Pana Ministra o interwencjê w tej sprawie.

Z powa¿aniem
Czes³aw Ryszka
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora S³awomira Sadowskiego

Oœwiadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra spraw wewnêtrznych i admini-
stracji Grzegorza Schetyny

Szanowny Panie Premierze!
W koñcu wrzeœnia 2008 r. otrzyma³em od Warmiñsko-Mazurskiego Zarz¹du Wojewódzkiego NSZZ Po-

licjantów w Olsztynie pismo, w którym wyra¿a on zaniepokojenie decyzj¹ komendanta g³ównego Policji
wyra¿on¹ w piœmie Ko3052/08 z dnia 28 sierpnia 2008 r. Skutkiem tej decyzji ma byæ zmniejszenie o sto
piêæ liczby policyjnych etatów poprzez zredukowanie o 1/3 stanu osobowego oddzia³u prewencji w Olsz-
tynie. Plany komendy g³ównej dotycz¹ce likwidacji w naszym województwie stu piêciu etatów policyjnych
zosta³y przyjête z wielkim zaniepokojeniem nie tylko przez policjantów, lecz tak¿e przez wojewodê war-
miñsko-mazurskiego, marsza³ka województwa, Warmiñsko-Mazurskie Stowarzyszenie na rzecz Bezpie-
czeñstwa oraz obywateli naszego regionu.

O ile mi wiadomo, zmniejszenie liczby etatów ma dotyczyæ tak¿e innych województw po³o¿onych na tak
zwanej œcianie wschodniej. Ta kontrowersyjna decyzja mo¿e wywo³aæ negatywne skutki w postaci pogor-
szenia w³aœciwego stanu bezpieczeñstwa w województwie, os³abienia motywacji policjantów do pracy
oraz obni¿enia poczucia porz¹dku publicznego wœród obywateli.

Na pewno dzia³ania komendy g³ównej maj¹ce na celu poprawê funkcjonowania policji w najwiêkszych
aglomeracjach s¹ zasadne. Dzia³ania te „nie mog¹ siê jednak odbywaæ kosztem tych regionów, które
w walce o odpowiedni poziom bezpieczeñstwa wypracowa³y najbardziej skuteczne metody”. Sprawa na
zewn¹trz wygl¹da tak, ¿e „w nagrodê za bardzo dobr¹ pracê policjanci otrzymali karê w postaci zabrania
im stu piêciu etatów w województwie warmiñsko-mazurskim”.

Maj¹c na uwadze te kwestie, zwracam siê do Pana Ministra z uprzejm¹ proœb¹ o interwencjê.

Z powa¿aniem
S³awomir Sadowski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Wojciecha Skurkiewicza

Oœwiadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska

Sk³adam oœwiadczenie w sprawie sytuacji Fortis Banku w kontekœcie finansowania inwestycji z zakre-
su ochrony œrodowiska w Polsce.

Panie Premierze!
W ostatnich tygodniach doniesienia krajowych i zagranicznych stacji telewizyjnych, portali interneto-

wych i prasy drukowanej w g³ównej mierze poœwiêcone by³y sprawom kryzysu na œwiatowych rynkach fi-
nansowych. Kryzys ten zbli¿a siê tak¿e do Europy, a zatem i do naszego kraju, gdy¿ problemy banków ju¿
zaczynaj¹ dotykaæ na przyk³ad inwestycji zwi¹zanych z ochron¹ œrodowiska i ekologi¹. Znamiennym
przyk³adem zagro¿enia, jakie niesie obecna sytuacja na rynkach finansowych, jest kwestia francu-
sko-beligijsko-holenderskiego konsorcjum finansowego, w ramach którego funkcjonuje Fortis Bank. O
z³ej kondycji finansowej tego podmiotu œwiadczy chocia¿by decyzja o dofinansowaniu go przez rz¹dy kra-
jów Beneluksu. W ostatnich publikacjach „Gazety Wyborczej” i „Rzeczpospolitej” pojawi³y siê informacje,
¿e bliskie jest og³oszenie upad³oœci tego banku, a to mo¿e spowodowaæ problemy dotycz¹ce krajowych in-
westycji realizowanych w obszarze ochrony œrodowiska, w przypadku których jednym z elementów umo-
wy finansowej jest w³aœnie Fortis Bank.

W zwi¹zku z t¹ sytuacj¹ niepokoj¹ca wydaje siê wyg³aszana przez ministra œrodowiska Macieja Nowic-
kiego opinia, ¿e konieczna jest prywatyzacja Banku Ochrony Œrodowiska. Powszechnie wiadomo, ¿e BOŒ
ze swoim zasobem kadrowym, zapleczem intelektualnym i wyspecjalizowanymi procedurami jest jed-
nym z najlepszych i najbardziej potrzebnych elementów, s³u¿¹cych prowadzeniu w prawid³owy sposób
inwestycji oko³oœrodowiskowych. Kluczowe zatem z punktu widzenia realizacji celów ochrony œrodowi-
ska i wp³ywu instytucji rz¹dowych na prawid³ow¹ realizacjê polityki ekologicznej pañstwa jest zachowa-
nie dotychczasowej roli i formy banku. Ogólnie nie chodzi o to, aby Bank Ochrony Œrodowiska by³ typow¹
komercyjn¹ spó³k¹ nastawion¹ wy³¹cznie na maksymalizacjê zysków, ale aby zabezpiecza³ równie¿ pod-
stawowe interesy pañstwa i finansowanie elementarnych projektów œrodowiskowych dla sektora pu-
blicznego i prywatnego. Doœwiadczenia ostatnich kilku tygodni napawaj¹ obawami o zabezpieczenie
podstawowych obowi¹zków rz¹du dotycz¹cych realizacji polityki ekologicznej pañstwa.

W zwi¹zku z tymi spostrze¿eniami proszê o udzielenie odpowiedzi na nastêpuj¹ce pytania:
1. Czy administracja rz¹dowa jest przygotowana na ewentualny upadek Fortis Banku i w konsekwen-

cji zachwianie finansowania projektów ekologicznych na terenie Polski?
2. Czy Narodowy Fundusz Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej, ewentualnie WFOŒiGW, ma

plan awaryjny dotycz¹cy utrzymania monta¿u finansowego inwestycji w zakresie finansowania ochrony
œrodowiska?

3. Czy samorz¹dy i podmioty prywatne s¹ poinformowane o problemach, które mog¹ nadejœæ w razie
upad³oœci Fortis Banku?

4. Ile inwestycji proekologicznych wspó³finansowanych jest przez Fortis Bank w Polsce?
5. Kto obecnie prowadzi sprawy w³aœcicielskie BOŒ SA: minister skarbu, minister œrodowiska, mini-

ster finansów, NFOŒiGW czy ktoœ inny?
6. Jaka jest obecna polityka rz¹du w sprawie banków, w których jednostki sektora finansów publicz-

nych posiadaj¹ akcje – dotyczy to szczególnie BOŒ SA oraz PKO BP i PKO SA – w œwietle zapowiadanej
przez ró¿ne kraje UE nacjonalizacji banków?

7. Czy rozwa¿ane jest utrzymanie funkcji bran¿owego Banku Ochrony Œrodowiska odnoœnie do polity-
ki ekologicznej pañstwa?

8. Czy zasadne jest prywatyzowanie na si³ê wyspecjalizowanej instytucji finansowej, jak¹ jest Bank
Ochrony Œrodowiska?

9. Czy nie nale¿y zachowaæ roli BOŒ jako œredniej wielkoœci banku i umacniaæ jego pozycji jako banku
wspieraj¹cego samorz¹dy, zwi¹zki gmin i ma³e przedsiêbiorstwa w wype³nianiu coraz ostrzejszych norm
ochrony œrodowiska?

Wojciech Skurkiewicz
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Wojciecha Skurkiewicza

Oœwiadczenie skierowane do ministra œrodowiska Macieja Nowickiego

Panie Ministrze!
Oœwiadczenie to dotyczy sytuacji w Regionalnej Dyrekcji Lasów Pañstwowych we Wroc³awiu.
W ostatnich dniach z niepokoj¹cym nasileniem docieraj¹ do mnie informacje o nieprawid³owoœciach

zwi¹zanych z funkcjonowaniem Regionalnej Dyrekcji Lasów Pañstwowych we Wroc³awiu. Z wielkim
smutkiem, wrêcz za¿enowaniem, przyjmujê informacje, ¿e z powodu decyzji podejmowanych przez kie-
rownictwo RDLP we Wroc³awiu cierpi¹ uczciwi ludzie i ich rodziny.

Pracownicy, którzy zwracaj¹ siê do mnie z proœb¹ o interwencjê, wskazuj¹ na szereg nieprawid³owoœci
zwi¹zanych z polityk¹ kadrow¹, a tak¿e arogancj¹ prze³o¿onych w stosunku do podw³adnych. Najgorsze
jest to, ¿e takie dzia³ania – jak wynika z relacji pracowników – podejmuj¹ zwi¹zkowcy, którzy powinni staæ
na stra¿y przestrzegania praw pracowniczych.

W zwi¹zku z zaistnia³¹ sytuacj¹ proszê o odpowiedŸ na nastêpuj¹ce pytania.
Czy zmiany kadrowe w biurze RDLP we Wroc³awiu oraz w nadleœnictwach tej jednostki podejmowane

przez po dyrektora Wojciecha Adamczaka odbywa³y siê i odbywaj¹ za wiedz¹ i aprobat¹ dyrektora gene-
ralnego Lasów Pañstwowych?

Czy przy podejmowaniu decyzji kadrowych w RDLP we Wroc³awiu nie nast¹pi³o naruszenie stosow-
nych ustaw oraz zarz¹dzeñ dyrektora generalnego Lasów Pañstwowych?

Czy stanie siê regu³¹, ¿e na stanowiskach naczelników wydzia³ów merytorycznych (na przyk³ad Wy-
dzia³u Kadr i Szkoleñ RDLP we Wroc³awiu) bêd¹ zatrudnione osoby, które zasiadaj¹ na ³awie oskar¿-
onych w procesie karnym, choæ przecie¿ ustawa o lasach w art. 45 w sposób precyzyjny wskazuje, kto
mo¿e byæ pracownikiem S³u¿by Leœnej?

Jak kierownictwo Ministerstwa Œrodowiska i Dyrekcji Generalnej Lasów Pañstwowych widzi mo¿li-
woœæ rozwi¹zania narastaj¹cych problemów i konfliktów w RDLP we Wroc³awiu?

W za³¹czeniu przekazujê pisma Ryszarda Grusia kierowane do p.o. dyrektora RDLP we Wroc³awiu oraz
dyrektora generalnego Lasów Pañstwowych*.

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!
W ostatnich miesi¹cach prowadzono modernizacjê i remont drogi krajowej nr 62, ³¹cz¹cej P³ock z War-

szaw¹, bezpoœrednio na odcinku wjazdowym do P³ocka, wzd³u¿ osiedli Imielnica i Parcele. Modernizacja
polega³a miêdzy innymi na wymianie nawierzchni przedmiotowego odcinka drogi. Nie dokonano jednak jej
poszerzenia, nie wybudowano pobocza ani chodników, nie utworzono tak¿e ¿adnych zatok na przystan-
kach autobusowych, choæ kilka przystanków znajduje siê na zmodernizowanym odcinku drogi, a w bezpo-
œrednim s¹siedztwie drogi nie znajduj¹ siê ¿adne zabudowania. Fakt ten powoduje utrudnienia w ruchu,
stwarza dodatkowe zagro¿enie i niebezpieczeñstwo dla wszystkich uczestników ruchu drogowego.

W zwi¹zku z tym mam pytanie do Pana Dyrektora: czy w przypadku prowadzenia modernizacji i re-
montów dróg krajowych nie mo¿na poprawiæ standardów i zdecydowaæ, ¿e tam, gdzie jest to mo¿liwe, na-
le¿y zbudowaæ utwardzone chodniki i zatoki autobusowe? Czy te zmienione standardy nie powinny doty-
czyæ tak¿e odcinków dróg krajowych po³o¿onych w granicach administracyjnych miast?

Z powa¿aniem
Eryk Smulewicz
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Eryka Smulewicza

Oœwiadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego

Szanowny Panie Ministrze!
W zwi¹zku z informacj¹ o przyznanej przez ministra finansów akredytacji dla Agencji Restrukturyzacji

i Modernizacji Rolnictwa do obs³ugi funduszy unijnych proszê o udzielenie informacji, kiedy zakoñczy siê
proces oceny wniosków i podpisywanie umów z beneficjentami dzia³añ programu PROW w priorytetach
dotycz¹cych modernizacji gospodarstw rolnych i inwestycji przedsiêbiorstw w bran¿y rolnej i leœnej.
Wnioski w przypadku tych dzia³añ sk³adane by³y w roku ubieg³ym oraz w pierwszej po³owie roku
bie¿¹cego.

Kiedy planowane s¹ kolejne nabory w tych i innych dzia³aniach PROW?

Z powa¿aniem
Eryk Smulewicz
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Eryka Smulewicza

Oœwiadczenie skierowane do minister rozwoju regionalnego El¿biety Bieñkowskiej

Szanowna Pani Minister!
Proszê o udzielenie informacji o stanie przygotowañ i planowanym terminie og³oszenia rozporz¹dzenia

ministra rozwoju regionalnego dotycz¹cego udzielania wsparcia finansowego na inwestycje z zakresu in-
frastruktury telekomunikacyjnej i energetyki.

Z powa¿aniem
Eryk Smulewicz
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Jacka Swakonia

Oœwiadczenie skierowane do ministra œrodowiska Macieja Nowickiego

Dyrektywa 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 13.10.2003 r. ustanawiaj¹ca system
handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie oraz zmieniaj¹ca dyrektywê Rady
96/61/WE w art. 11 ust. 2 i ust. 4, po pierwsze, nak³ada na pañstwa cz³onkowskie Unii obowi¹zek podjê-
cia decyzji o rozdziale uprawnieñ do emisji gazów cieplarnianych w piêcioletnich okresach na dwanaœcie
miesiêcy przed rozpoczêciem piêcioletniego okresu. Po drugie, obliguje pañstwa cz³onkowskie do roz-
dzia³u ca³kowitej liczby uprawnieñ przyznanych na dany rok do 28 lutego tego roku.

Z tego, co mi wiadomo, do dnia dzisiejszego nie wesz³o w ¿ycie rozporz¹dzenie o rozdziale uprawnieñ na
okres 2008–2012, nie przyznano tak¿e uprawnieñ operatorom instalacji emituj¹cych gazy cieplarniane
na bie¿¹cy rok.

Czy w zwi¹zku z niedotrzymaniem wymienionych terminów nie gro¿¹ Polsce postêpowania przed euro-
pejskimi trybuna³ami w przypadku egzekwowania od operatorów instalacji kar wynikaj¹cych z art. 50
ust. 1 ustawy z dnia 22.12.2004 r. o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych
i innych substancji (DzU Nr 281, poz. 2784)? Czy z uwagi na to rz¹d nie dostrzega koniecznoœci odst¹pie-
nia od sankcji (kar) okreœlonych w ustawie?

Czy Ministerstwo Œrodowiska popiera podejmowanie przez uprawnione organy pozytywnych decyzji
w sprawie pokrywania deficytów uprawnieñ uprawnieniami do emisji przyznawanymi na nastêpny rok
okresu rozliczeniowego (art. 47 ust. 1 wymienionej ustawy)? Czy w ramach tych decyzji operatorzy bêd¹
mogli swobodnie pokrywaæ deficyt wystêpuj¹cy w przypadku niektórych swoich instalacji nadwy¿k¹
uprawnieñ (na przyk³ad na skutek redukcji emisji), która wyst¹pi w zwi¹zku z dzia³alnoœci¹ pozosta³ych
instalacji danego operatora?

Czy Ministerstwo Œrodowiska zamierza wydaæ wytyczne w sprawie opisanych tu sytuacji dla w³aœci-
wych organów ochrony œrodowiska (wydaj¹cym pozwolenia na emisjê Krajowemu Administratorowi Sys-
temu Handlu Uprawnieniami do Emisji oraz wojewódzkim inspektorom ochrony œrodowiska)?

Projekt nowej ustawy z dnia 23.06.2008 r. o wspólnotowym systemie handlu uprawnieniami do emisji do
powietrzagazówcieplarnianychzak³adawart. 19ust.1swobodnerozporz¹dzanieuprawnieniamidoemisji.

Czy w ramach swobody rozporz¹dzania operator mo¿e pokrywaæ deficyt uprawnieñ do emisji wystê-
puj¹cy w danym roku „zapo¿yczeniem” uprawnieñ, którymi bêdzie dysponowa³ w roku nastêpnym? Czy,
poza odpowiedni¹ liczb¹ uprawnieñ, wystêpuj¹ inne warunki skutecznego przeprowadzenia tej operacji?

Z powa¿aniem
Jacek Swakoñ
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Jacka Swakonia

Oœwiadczenie skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Czy Ministerstwo Infrastruktury rozwa¿a wprowadzenie do ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz
powi¹zanych aktów prawnych zmiany poprzez wprowadzenie instytucji rejestracji importowej pojazdu,
która umo¿liwi³aby obywatelom RP czasowe zarejestrowanie pojazdu w celu jego importu?

Aktualnie obywatele RP zobowi¹zani s¹ do ponoszenia wysokich op³at na rzecz pañstw trzecich
z tytu³u czasowej rejestracji pojazdu, uiszczanych za poœrednictwem podmiotów (firm) poœrednicz¹cych,
w celu przewozu przez ich terytorium. Koszt takich tablic wykupywanych od niemieckich poœredników
wynosi ponad 250 euro. Wydatki z tego tytu³u ponoszone przez obywateli RP wynosz¹ kilkadziesi¹t milio-
nów euro rocznie.

Import samochodów u¿ywanych po wejœciu Polski do Unii Europejskiej siêga blisko miliona pojazdów
rocznie. W przewa¿aj¹cej wiêkszoœci wypadków jest to import indywidualny lub pozornie indywidualny,
z uwagi bowiem na skomplikowane i kosztowne procedury przewozowe trudni¹ siê tym firmy z pograni-
cza szarej strefy podatkowej. Wiêkszoœæ pojazdów importowanych do Polski to pojazdy w wieku od sze-
œciu do dziesiêciu lat, które czêsto w momencie zakupu s¹ ju¿ wyrejestrowane przez poprzednich w³aœci-
cieli. Oczywiste s¹ konsekwencje przejazdu pojazdem wyrejestrowanym nieposiadaj¹cym ubezpieczenia
OC. Do sprowadzenia pojazdu do Polski konieczne jest przeprowadzenie przez nabywcê czasoch³onnej
i kosztownej rejestracji czasowej – wykupienie tak zwanych tablic wywozowych i ubezpieczenia.

W celu uproszczenia procedury rejestracyjnej prowadzonej przez lokalne organy administracji wyko-
rzystywana jest mo¿liwoœæ wykupienia tablic wywozowych od lokalnych poœredników, którzy z tego
tytu³u doliczaj¹ wysok¹ prowizjê. W wiêkszoœci pañstw UE mo¿liwe jest dokonanie przez importera (na-
bywcê) czasowej rejestracji pojazdu w celu jego importu bez wskazania marki, modelu i oznaczeñ indywi-
dualnych pojazdów. Rejestruj¹cy otrzymuje dowód rejestracyjny in blanco i dopiero po dokonaniu zaku-
pu samodzielnie wpisuje do otrzymanego od organu dokonuj¹cego czasowej rejestracji dowodu rejestra-
cyjnego informacje o marce, modelu i numerach identyfikacyjnych. Integraln¹ czêœci¹ czasowego pozwo-
lenia jest karta pojazdu, która okreœla parametry nabytego pojazdu oraz jego indywidualne oznaczenia*.

Z powa¿aniem
Jacek Swakoñ
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senator Gra¿ynê Sztark
wspólnie z innymi senatorami

Oœwiadczenie skierowane do ministra finansów Jana Vincenta-Rostowskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Zwracam siê do Pana Ministra z proœb¹ o podjêcie dzia³añ dotycz¹cych zmiany ustawy z dnia 12 stycz-

nia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (DzU z 2006 r. Nr 121 poz. 844 ze zm.) w zwi¹zku z pojawie-
niem siê w obrocie prawnym wyk³adni przepisu art. 5 ust. 1 pkt 2d wymienionej ustawy, która powoduje
zawê¿one stosowanie preferencyjnej stawki podatku dla podatników podatku od nieruchomoœci pro-
wadz¹cych dzia³alnoœæ gospodarcz¹ w zakresie udzielania œwiadczeñ zdrowotnych.

W wyniku takiej wyk³adni pomieszczenia o charakterze administracyjnym, gospodarczym i socjal-
nym, w tym tak¿e pomieszczenia zajête na bazê noclegow¹, choæ niezbêdne dla prawid³owego funkcjono-
wania zak³adu opieki zdrowotnej, nie s¹ objête preferencyjn¹ stawk¹ podatku od nieruchomoœci, gdy¿
nie s¹ przeznaczone bezpoœrednio do udzielania œwiadczeñ zdrowotnych, o których mowa w art. 3 ustawy
z 30 sierpnia 1991 r. o zak³adach opieki zdrowotnej (DzU z 2007 r. Nr 14, poz. 89 ze zm.).

Na przyk³ad w wypadku Uzdrowiska „Po³czyn” SA odmienna interpretacja tej ustawy, dokonana przez
gminê Po³czyn-Zdrój (decyzja z 16 stycznia 2008 r. , znak FG V-3310/22/03/07/08;
FG V-3310/22/04/07/08 ; FG V-3310/22/05/07/08 ; FG V-3310/22/06/07/08 ;
FG V-3310/22/07/07/08) i utrzymana w mocy przez Samorz¹dowe Kolegium Odwo³awcze w Koszalinie
17 kwietnia 2008 r. (SKO.SP.53/59/2008; SKO.SP.53/77/2008; SKO.SP.53/78/2008;
SKO.SP.53/79/2008; SKO.SP.53/80/2008), spowodowa³a powstanie zobowi¹zania podatkowego w wy-
sokoœci 1.440.059,70 z³ (s³ownie: jednego miliona czterystu czterdziestu tysiêcy piêædziesiêciu dziewiê-
ciu z³otych i siedemdziesiêciu groszy). Dodatkowo do wymienionej kwoty zostan¹ doliczone odsetki za
okres od 2003 do 2007 r. Jak wynika z posiadanych przeze mnie informacji, inne samorz¹dy tak¿e
obci¹¿aj¹ spó³ki uzdrowiskowe zwiêkszonymi stawkami podatku od nieruchomoœci za piêæ lat wstecz.
Naliczony domiar powoduje powstanie zobowi¹zañ podatkowych wielkich rozmiarów, których spó³ki
uzdrowiskowe nie s¹ w stanie uregulowaæ.

Spó³ki uzdrowiskowe udzielaj¹ œwiadczeñ zdrowotnych w zak³adach lecznictwa uzdrowiskowego, któ-
rymi zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obsza-
rach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (DzU Nr 167, poz. 1399 ze zm.) s¹: szpitale
uzdrowiskowe, sanatoria uzdrowiskowe oraz prewentoria uzdrowiskowe dla dzieci. Zgodnie z przepisami
wymienionej ustawy do ich zadañ nale¿y w szczególnoœci zapewnienie pacjentowi udzielania ca³odobo-
wych œwiadczeñ zdrowotnych w warunkach stacjonarnych oraz opieki lekarskiej i ca³odobowej opieki
pielêgniarskiej. Lecznictwo uzdrowiskowe realizowane jest w obiektach, które musz¹ spe³niaæ wymogi
okreœlone w Rozporz¹dzeniu Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie wymagañ, jakie po-
winny spe³niaæ zak³ady i urz¹dzenia lecznictwa uzdrowiskowego (DzU Nr 161, poz. 1142), wydanym
w celu zapewnienia bezpieczeñstwa pacjenta i zachowania standardów œwiadczeñ zdrowotnych. Jednym
z wymogów tego rozporz¹dzenia jest posiadanie pokoi ³ó¿kowych (pokoi dla chorych) oraz zespo³ów po-
mieszczeñ pielêgnacyjnych i ogólnych (miêdzy innymi pokoi dla pracowników medycznych i administra-
cyjnych, pomieszczeñ gospodarczych, jadalni wraz z pomieszczeniami przyleg³ymi). Wobec tego nie mo-
¿na zgodziæ siê z twierdzeniem, ¿e nie zachodzi bezpoœredni zwi¹zek tych pomieszczeñ z udzielaniem
œwiadczeñ zdrowotnych.

Ustawa z dnia 21 sierpnia 2004 r. o œwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze œrodków pu-
blicznych (DzU Nr 210, poz. 2135 ze zm.) w definicji œwiadczenia zdrowotnego wymienia „œwiadczenia
zdrowotne rzeczowe i œwiadczenia towarzysz¹ce”, gdzie œwiadczeniem towarzysz¹cym jest zakwaterowa-
nie i wy¿ywienie w zak³adzie opieki zdrowotnej ca³odobowej. Bez zapewnienia zakwaterowania i wy¿ywie-
nia pacjentom kierowanym na leczenie w warunkach zak³adów lecznictwa uzdrowiskowego nie by³oby
mo¿liwe zawarcie kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia. Nie da siê prowadziæ dzia³alnoœci go-
spodarczej w zakresie œwiadczeñ zdrowotnych bez ca³ej infrastruktury w³aœciwej dla prowadzenia
dzia³alnoœci leczniczej. Egzekwowanie przez gminê Po³czyn-Zdrój – w zwi¹zku z odmienn¹ interpretacj¹
ustawy – pokrycia zobowi¹zañ podatkowych w pe³nej wysokoœci wraz z odsetkami w konsekwencji do-
prowadzi do zapaœci finansowej Uzdrowiska „Po³czyn” SA, które nie jest w stanie udŸwign¹æ zap³aty tak
znacznych rozmiarów bez obni¿enia jakoœci œwiadczonych us³ug.

Nale¿y zwróciæ uwagê, i¿ zmiana stanowiska zmierzaj¹ca w kierunku nieobjêcia preferencyjn¹ stawk¹
pomieszczeñ administracyjnych, gospodarczych i socjalnych jako nieprzeznaczonych do udzielania
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œwiadczeñ zdrowotnych, choæ zwi¹zanych z prawid³owym funkcjonowaniem zak³adu opieki zdrowotnej
(wraz z baz¹ noclegow¹, jeœli nie jest ona jednoczeœnie zajêta na udzielanie œwiadczeñ zdrowotnych), sta-
wia w pozycji uprzywilejowanej gminy uzdrowiskowe, które trzykrotnie bêd¹ otrzymywa³y œrodki
zwi¹zane z podatkiem od nieruchomoœci, budynków lub ich czêœci zajêtych na prowadzenie dzia³alnoœci
gospodarczej w zakresie udzielania œwiadczeñ zdrowotnych w formie: po pierwsze, op³aty z tytu³u wymie-
nionego podatku w pe³nej wysokoœci; po drugie, op³aty uzdrowiskowej od osób fizycznych przeby-
waj¹cych d³u¿ej ni¿ dobê w celach zdrowotnych, turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych
w miejscowoœciach znajduj¹cych siê na obszarach, którym nadano status uzdrowiska, za ka¿dy dzieñ
pobytu w takich miejscowoœciach, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdro-
wiskowym (DzU Nr 167, poz. 1399 ze zm.) – warto zaznaczyæ, i¿ inicjatyw¹ ustawodawcy podczas prac
nad wspomnianym aktem by³o wprowadzenie powy¿szego uprawnienia w celu zrekompensowania gmi-
nom utraty czêœci dochodów w zwi¹zku z obni¿eniem podatku od zak³adów opieki zdrowotnej; i po trze-
cie, dotacji z bud¿etu pañstwa w wysokoœci równej wp³ywom z tytu³u op³aty uzdrowiskowej pobranej w
uzdrowisku w roku poprzedzaj¹cym rok bazowy w rozumieniu ustawy z 13 listopada 2003 r. o dochodach
jednostek samorz¹du terytorialnego (DzU Nr 203, poz. 1966 oraz z 2005 r. Nr 249, poz. 2104).

Maj¹c na uwadze fakt, ¿e lecznictwo uzdrowiskowe jest integraln¹ czêœci¹ systemu ochrony zdrowia
województwa zachodniopomorskiego, zwracam siê do Pana Ministra z proœb¹ o przeanalizowanie poda-
nej argumentacji i wsparcie dzia³añ na rzecz zmiany interpretacji przepisów zmierzaj¹cej w kierunku ob-
jêcia preferencyjn¹ stawk¹ podatku od nieruchomoœci pomieszczeñ administracyjnych, gospodarczych
i socjalnych jako powierzchni przeznaczonych do udzielania œwiadczeñ zdrowotnych.

Z powa¿aniem
Gra¿yna Anna Sztark
Jan Olech
Piotr Zientarski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Micha³a Wojtczaka

Oœwiadczenie skierowane do g³ównego inspektora pracy Tadeusza Zaj¹ca

Szanowny Panie Inspektorze!
Dnia 16 kwietnia 2008 r. w Zak³adach Produkcji Cukierniczych Vobro w Brodnicy nast¹pi³ œmiertelny

w skutkach wypadek, któremu uleg³ Krzysztof Prusiewicz, syn Danuty i Jerzego Prusiewiczów, zam. Gor-
czenica 5, 87-300 Brodnica. Wyjaœnienie okolicznoœci tego tragicznego zdarzenia by³o przedmiotem mo-
jego zapytania senatorskiego z dnia 7 paŸdziernika 2008 r., skierowanego do Pana. Podczas badania
przyczyn wypadku dosz³o do naruszenia zasady niezale¿noœci i bezstronnoœci kontroli, bowiem postêpo-
wanie kontrolne by³o prowadzone przez inspektora Pañstwowej Inspekcji Pracy, którego rodzina prowa-
dzi³a firmê zapewniaj¹c¹ obs³ugê BHP w kontrolowanym zak³adzie. Wed³ug doniesieñ lokalnych mediów
(„Nowoœci” z 9 sierpnia 2008 r.) sytuacji, w których pracownik PIP kontrolowa³ podmioty obs³ugiwane
przez rodzinn¹ firmê, by³o wiêcej.

Ustawa o Pañstwowej Inspekcji Pracy z dnia 13 kwietnia 2007 r. w art. 48 ust. 1 stanowi, ¿e pracownik
Pañstwowej Inspekcji Pracy nie mo¿e wykonywaæ zajêæ, które godzi³yby w interes Pañstwowej Inspekcji
Pracy lub by³yby niezgodne z jej zadaniami, a tak¿e pozostawa³yby w sprzecznoœci z obowi¹zkami pra-
cownika lub mog³yby wywo³ywaæ podejrzenie o stronniczoœæ lub interesownoœæ. Ponadto zgodnie
z art. 39 ust. 5 pracownikiem Pañstwowej Inspekcji Pracy nadzoruj¹cym lub wykonuj¹cym czynnoœci
kontrolne mo¿e byæ osoba, która daje rêkojmie nale¿ytego wykonywania obowi¹zków s³u¿bowych. zatem
w œwietle tych przepisów nale¿y uznaæ, ¿e w przedmiotowej sprawie wyst¹pi³a przes³anka stronniczoœci.

Maj¹c na wzglêdzie prawa pracownicze oraz prawid³owe funkcjonowanie gwaranta przestrzegania
prawa pracy, bêdê zobowi¹zany za udzielenie odpowiedzi na nastêpuj¹ce pytania.

Czy istniej¹ wytyczne G³ównego Inspektoratu Pracy okreœlaj¹ce katalog stanów prawnych i faktycz-
nych, w których powinno nast¹piæ wy³¹czenie pracownika PIP od prowadzenia czynnoœci kontrolnych?

Czy pracownicy PIP przed rozpoczêciem kontroli sk³adaj¹ oœwiadczenie woli o braku jakichkolwiek
czynników podwa¿aj¹cych gwarancjê bezstronnoœci kontroli?

Czy w okreœlonym przypadku nie dosz³o do niedope³nienia czynnoœci nadzorczych przez Okrêgowego
Inspektora Pracy wobec inspektora prowadz¹cego czynnoœci kontrolne w ZPC Vobro?

Czy i jak¹ odpowiedzialnoœæ porz¹dkow¹ lub dyscyplinarn¹ za naruszenie obowi¹zków s³u¿bowych
poniós³ inspektor prowadz¹cy kontrole w ZPC Vobro?

Czy wed³ug Pana oceny stan prawny de lege lata, maj¹cy gwarantowaæ niezale¿noœæ kontroli podejmo-
wanej przez inspektorów PIP, jest w³aœciwy i zapobiega ewentualnym nadu¿yciom?

Z wyrazami szacunku
Micha³ Wojtczak
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Henryka WoŸniaka

Oœwiadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra gospodarki Waldemara Pawlaka

Szanowny Panie Premierze!
Od 1 marca obowi¹zuje ograniczenie iloœci paliwa, które mo¿e byæ wwiezione do Polski w bakach ciê-

¿arówek bez op³at celnych i podatkowych, do 200 l. Wprowadzenie ograniczenia wynika z ró¿nicy w ce-
nach paliwa, przede wszystkim oleju napêdowego, w Polsce i krajach wschodnich. Znacznie wy¿sze ceny
paliwa w Polsce sk³ania³y przed 1 marca 2003 r. do wwo¿enia w g³ównych oraz dodatkowych zbiornikach
samochodów ciê¿arowych paliwa nawet powy¿ej 1000 l jednorazowo.

Taka sytuacja mia³a niew¹tpliwie negatywny wp³yw na wysokoœæ dochodów bud¿etowych z tytu³u ce³
i podatków bezpoœrednich i poœrednich, a tak¿e na konkurencyjnoœæ i rentownoœæ polskich firm trans-
portowych. Z informacji prasowych wynika, ¿e w Ministerstwie Finansów podjêto prace nad zmian¹ prze-
pisów znosz¹c¹ wspomniane na wstêpie ograniczenie. Jako uzasadnienie projektowanych zmian podaje
siê koniecznoœæ dostosowania prawa krajowego do prawa unijnego, z czym trudno siê zgodziæ, albowiem
dyrektywa Rady 2007/74/WE z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie zwolnienia towarów przywo¿onych
przez osoby podró¿uj¹ce z pañstw trzecich z podatku od wartoœci dodanej i akcyzy, dotyczy osób fizycz-
nych, nie zaœ podmiotów prowadz¹cych dzia³alnoœæ gospodarcz¹.

W tej sytuacji zwracam siê do Pana Premiera o wnikliw¹ analizê przedstawionej kwestii oraz podjêcie
decyzji, które bêd¹ dobrze s³u¿yæ interesom bud¿etowym i gospodarczym Rzeczypospolitej.

Z powa¿aniem
Henryk WoŸniak
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Henryka WoŸniaka

Oœwiadczenie skierowane do podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnêtrznych i Admini-
stracji Zbigniewa Sosnowskiego

Szanowny Panie Ministrze!
W nawi¹zaniu do oœwiadczenia senatorskiego z dnia 22 kwietnia 2008 r. w sprawie budowy jednostki

ratowniczo-gaœniczej w Gorzowie Wielkopolskim pragnê poinformowaæ, i¿ wstrzymanie inwestycji powo-
duje spo³eczne niezadowolenie, a wrêcz wystawia na publiczne poœmiewisko sprawnoœæ dzia³ania admi-
nistracji pañstwowej – kopia artyku³u w „Gazecie Lubelskiej”.

W odpowiedzi z dnia 27 maja bie¿¹cego roku, sygnatura BPS/DSJ-043-423/08, któr¹ Pan Minister
by³ ³askaw przygotowaæ na wspomniane oœwiadczenie, zawarta by³a deklaracja, i¿ wprawdzie w trakcie
roku bud¿etowego nie jest ju¿ mo¿liwe zwiêkszenie nak³adów, ale kontynuacja zadania inwestycyjnego
zostanie uwzglêdniona w bud¿ecie na rok 2009. Tak to zrozumia³em. Ale dzisiaj wygl¹da na to, ¿e ktoœ
o tej rozgrzebanej gorzowskiej inwestycji zapomnia³. Racjonalnoœæ dzia³ania i efektywnoœæ gospodarowa-
nia œrodkami publicznymi bezwzglêdnie wymaga bezzw³ocznego wznowienia przedmiotowej inwestycji.
Jest jeszcze czas, by mo¿na by³o to zrobiæ w ramach prac nad projektem bud¿etu pañstwa na 2009 r.

Zwracam siê do Pana Ministra z uprzejm¹ proœb¹ o osobiste zainteresowanie siê t¹ kwesti¹ i uwzglêd-
nienie w przysz³orocznym bud¿ecie nak³adów niezbêdnych do kontynuacji inwestycji w przysz³ym roku.

Z powa¿aniem
Henryk WoŸniak
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Henryka WoŸniaka

Oœwiadczenie skierowane do ministra sprawiedliwoœci, prokuratora generalnego RP Zbigniewa
Æwi¹kalskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Moje g³êbokie zaniepokojenie wzbudzi³y informacje dotycz¹ce tegorocznego egzaminu na aplikacje

prawnicze, które otrzyma³em z racji pe³nienia funkcji senatora Rzeczypospolitej. W moim przekonaniu
odpowiedni poziom kszta³cenia przysz³ych aplikantów podczas aplikacji wymaga weryfikacji wiedzy kan-
dydatów na aplikacje poprzez egzamin o takiej skali trudnoœci, aby z jednej strony pozwoli³ on wybraæ
najlepszych kandydatów do zawodu, a z drugiej strony korespondowa³ z poziomem wiedzy, jakiej nale-
¿a³oby oczekiwaæ od absolwenta studiów prawniczych.

Z licznych skarg i zapytañ, jakie otrzymujê w tej sprawie, wynika, ¿e skala trudnoœci testu oraz jego za-
kres tematyczny w istotny sposób wykracza³y poza zakres wiedzy wymaganej od osoby, która dopiero
aplikuje do wykonywania w przysz³oœci zawodu, co stoi w sprzecznoœci z w³aœciwym sposobem spraw-
dzania wiedzy i nie odpowiada przygotowaniu kandydatów. Moje zaniepokojenie uzasadnia fakt, ¿e na
dwanaœcie tysiêcy osiemset dwadzieœcia dziewiêæ osób, które przyst¹pi³y do egzaminów, test zaliczy³o je-
dynie tysi¹æ szeœæset dziewiêædziesi¹t dziewiêæ, czyli 13,24%, w tym na aplikacjê adwokack¹ dosta³o siê
11,68% zdaj¹cych, na radcowsk¹ – 11,56%, zaœ na notarialn¹ – 25,29%. S¹ w Polsce regiony, gdzie na
przyk³ad aplikacji adwokackiej nie rozpocznie nikt lub rozpocznie j¹ jedna osoba.

Próbuj¹c wesprzeæ aspiracje m³odych ludzi, maj¹c równie¿ na uwadze to, ¿e nikomu w Rzeczypospoli-
tej Polskiej nie mo¿na zamykaæ dostêpu do wykonywania zawodu, proszê pana ministra o pilne podjêcie
dzia³añ, które rozwi¹¿¹ problemy osób zdaj¹cych w 2008 r. egzamin na aplikacje prawnicze oraz
w przysz³oœci zapobiegn¹ sytuacjom podobnym do tegorocznej.

Jako dzia³ania ad hoc proponujê rozwa¿enie wyst¹pienia z inicjatyw¹ legislacyjn¹ lub wyra¿enie po-
parcia dla propozycji zmian w ustawie z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze (DzU z 2002 r.
Nr 123 pozycja 1058 z póŸniejszymi zmianami) oraz w ustawie z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych
(DzU z 2002 r. Nr 123 pozycja 1059 z póŸniejszymi zmianami) w zakresie ustalania wyniku egzaminu
konkursowego na aplikacjê w roku 2008 i jednoczeœnie podjêcie prac legislacyjnych nad systemow¹
zmian¹ zasad naboru na aplikacje prawnicze. Proponujê, aby zmiany w wymienionych ustawach upowa-
¿nia³y ministra sprawiedliwoœci do obni¿enia wymaganej liczby punktów uzyskanych na egzaminie na
aplikacjê w roku 2008, na przyk³ad o czterdzieœci punktów, i uzale¿nienie zakwalifikowania danego kan-
dydata od przedstawienia przez niego patrona, który wyrazi pisemn¹ zgodê na pe³nienie tej funkcji. Z opi-
nii osób, z którymi mia³em okazjê rozmawiaæ, wynika, ¿e obni¿enie w 2008 r. wymaganej liczby punktów
do stu piêædziesiêciu odpowiada zakresowi wiedzy wymaganemu w ramach normalnego kursu piêciolet-
nich studiów prawniczych.

Z wyrazami szacunku
Henryk WoŸniak
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Piotra Zientarskiego

Oœwiadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra spraw wewnêtrznych i admini-
stracji Grzegorza Schetyny

Szanowny Panie Premierze!
W niniejszym oœwiadczeniu pragnê zwróciæ uwagê na problem handlu w miejscach, gdzie jest to zabro-

nione, a tak¿e na brak stosownych regulacji z zakresu prawa wykroczeñ, umo¿liwiaj¹cych podjêcie przez
jednostki samorz¹du terytorialnego skutecznej walki z tym zjawiskiem.

Praktyki stosowane przez niektórych przedsiêbiorców, jak równie¿ osoby prowadz¹ce dzia³alnoœæ bez
wymaganej rejestracji, wi¹¿¹ siê z nielegalnym zajmowaniem powierzchni handlowych w miejscach pu-
blicznych nieprzeznaczonych do tego. W rezultacie dochodzi do uszczuplenia dochodów jednostek sa-
morz¹du terytorialnego. Nadto sprawa ma wymiar etyczny i sprawiedliwoœciowy, gdy¿ przedsiêbiorcy,
którzy legalnie korzystaj¹ z powierzchni handlowych w miejscach publicznych, mog¹ czuæ siê pokrzyw-
dzeni wskutek dzia³añ nieuczciwych podmiotów.

Konwent Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Województwa Zachodniopomorskiego przed³o¿y³ propo-
zycjê zmian kodeksu wykroczeñ oraz rozporz¹dzenia ministra spraw wewnêtrznych i administracji
z 17 listopada 2003 r. w sprawie wykroczeñ, za które stra¿nicy gminni s¹ uprawnieni do nak³adania grzy-
wien w drodze mandatów. Stanowisko to zosta³o przekazane do Pana Ministra w piœmie z dnia 6 paŸdzier-
nika 2008 r. Propozycje zak³adaj¹ wprowadzenie do katalogu wykroczeñ wykroczenia polegaj¹cego na
handlu w miejscu, gdzie jest to zabronione, a tak¿e rozszerzaj¹ kompetencje stra¿y gminnej do nak³ada-
nia mandatów karnych za ten typ czynu karalnego.

Maj¹c na uwadze to, i¿ problem jest zauwa¿any przez du¿¹ czêœæ jednostek samorz¹du terytorialnego,
koniecznoœæ wprowadzenia tych zmian nale¿y potraktowaæ w sposób priorytetowy. I o to wnoszê w niniej-
szym oœwiadczeniu.

Z powa¿aniem
Piotr Zientarski
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Uchwa³y Senatu RP
podjête

na 19. posiedzeniu Senatu





UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 16 paŸdziernika 2008 r.

w sprawie uczczenia 30. rocznicy wyboru
Kardyna³a Karola Wojty³y na Stolicê Piotrow¹

Mija 30 lat od chwili, w której radosne „Habemus Papam” oznajmi³o œwiatu wybór Kardyna³a z Krako-
wa Karola Wojty³y na Stolicê Piotrow¹ i pocz¹tek pontyfikatu S³ugi Bo¿ego Papie¿a Jana Paw³a II, pontyfi-
katu, który zmieni³ oblicze ziemi, „tej ziemi”. Znaczenie tego pontyfikatu podkreœlaj¹ doskonale s³owa
Andrè Frossarda: „Dowiedzieliœmy siê, ¿e przyszed³ z Polski, ale ja odnoszê wra¿enie, ¿e przyszed³ wprost
z Galilei, krok w krok za Aposto³em Piotrem”.

Otrzymaliœmy wyj¹tkowy dar, dar ¿ycia w tych samych czasach, w których ¿y³ Jan Pawe³ II, dar s³ucha-
nia Jego s³ów i czerpania z Jego nauk. Otrzymaliœmy Papie¿a, który by³ prawdziwie cz³owiekiem wiary,
nadziei i mi³oœci. Cz³owieka, który wskazywa³ ca³emu œwiatu, jak czyniæ ¿ycie bardziej ludzkim.

U podstaw Jego nauczania znajdowa³o siê zawsze wielkie umi³owanie cz³owieka, podkreœlanie jego
niezbywalnej godnoœci i wynikaj¹cych z tego praw osoby ludzkiej.

Powtarza³ nam, ¿e jedynie na fundamencie prawdy i wolnoœci, cywilizacji mi³oœci, obrony godnoœci ka-
¿dego cz³owieka i ka¿dego ¿ycia mo¿e istnieæ trwa³y pokój wewnêtrzny i zewnêtrzny.

Przypomina³, ¿e w œwiecie, w którym ludzie staj¹ siê coraz bardziej od siebie zale¿ni, ludzkoœæ powinna
stawaæ siê coraz bardziej wspólnot¹.

Pokaza³ nam, jak mo¿na budowaæ wspólnotê, nie wyrzekaj¹c siê w³asnej wiary, mi³oœci do w³asnego
narodu, nie rezygnuj¹c z obrony w³asnego systemu wartoœci, a jednoczeœnie obdarzaj¹c szacunkiem wy-
znawców innych religii, przedstawicieli innych narodów i kultur.

Uczy³ nas, ¿e ¿adna wspólnota nie mo¿e przetrwaæ bez prawdziwej solidarnoœci. Pamiêtamy jego s³owa:
„Solidarnoœæ to znaczy: jeden i drugi, a skoro brzemiê, to brzemiê niesione razem, we wspólnocie. Nie mo-
¿e byæ walka silniejsza ni¿ solidarnoœæ”.

Zwracaj¹c siê do nas polityków, na których ci¹¿y szczególna odpowiedzialnoœæ za wolnoœæ i niepodleg-
³oœæ Ojczyzny, upomina³, ¿e jedynym celem naszych dzia³añ powinno byæ dobro cz³owieka i dobro wspól-
ne, a nie grupowe czy indywidualne korzyœci. Przypomina³ zasady, na jakich powinno opieraæ siê odro-
dzone niepodleg³e pañstwo polskie.

Przenikliwy Papie¿ z „dalekiego kraju” przestrzega³ wolnego cz³owieka przed zastêpowaniem cywiliza-
cji mi³oœci konsumpcyjn¹ cywilizacj¹ œmierci. Niezapomniane s¹ jego s³owa, ¿e demokracja sprowadzona
do regu³y rz¹dów wiêkszoœci mo¿e siê zamieniæ w jawny lub ukryty totalitaryzm.

Postawie S³ugi Bo¿ego Papie¿a Jana Paw³a II zawdziêczamy w ogromnej mierze upadek muru dziel¹ce-
go Europê i powrót Polski do rodziny wolnych narodów zjednoczonej Europy. To w Parlamencie niepod-
leg³ej Polski w czerwcu 1999 roku powiedzia³: „Wydarzenia w Polsce sprzed dziesiêciu lat stworzy³y histo-
ryczn¹ szansê, by kontynent europejski, porzuciwszy ostatecznie ideologiczne bariery, odnalaz³ drogê ku
jednoœci. Mówi³em o tym wielokrotnie, rozwijaj¹c metaforê «dwóch p³uc», którymi winna oddychaæ Euro-
pa, zespalaj¹c w sobie tradycje Wschodu i Zachodu.”

Senat Rzeczypospolitej Polskiej oddaje ho³d wielkiemu Polakowi, Ojcu Œwiêtemu Janowi Paw³owi II
oraz wyra¿a wdziêcznoœæ za œwiadectwo ¿ycia i wartoœci, które przekaza³ w swoim nauczaniu.

Pamiêtaj¹c, ¿e dalsza realizacja tego przes³ania ci¹gle przed nami, wyra¿amy nadziejê, ¿e spe³ni¹ siê
proœby wiernych – „Santo subito” – ponawiane od dnia Jego odejœcia do domu Ojca i S³uga Bo¿y Papie¿
Jan Pawe³ II zostanie wkrótce wyniesiony na o³tarze.

Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 16 paŸdziernika 2008 r.

dla uczczenia postaci i dokonañ
b³ogos³awionego Ojca Honorata KoŸmiñskiego

Senat Rzeczypospolitej Polskiej w 20. rocznicê beatyfikacji Ojca Honorata KoŸmiñskiego i 180. roczni-
cê Jego urodzin oddaje Mu ho³d jako wybitnemu kap³anowi patriocie, wielkiemu reformatorowi ¿ycia
spo³ecznego i religijnego prze³omu XIX i XX wieku.

Ojciec Honorat KoŸmiñski urodzi³ siê 16 paŸdziernika 1829 r. w Bia³ej Podlaskiej. Do kapucynów
wst¹pi³ w 1848 r. w Lubartowie, œwiêcenia kap³añskie przyj¹³ w 1852 r. Jego postawa wobec w³adz car-
skich, jako gwardiana klasztoru warszawskiego, a póŸniej generalnego komisarza prowincji, by³a pe³na
godnoœci i patriotyzmu. Po powstaniu styczniowym, gdy w zaborze rosyjskim zakazano dzia³alnoœci za-
konów, Ojciec Honorat za³o¿y³ wiele zgromadzeñ ukrytych, zarówno mêskich, jak i ¿eñskich, opartych
na regule trzeciego zakonu œw. Franciszka, które obok s³u¿by Bogu wspiera³y idee patriotyczne oraz
d¹¿enia niepodleg³oœciowe.

Wierny przekonaniu, i¿ „tu Opatrznoœæ Bo¿a nas postawi³a, tu pracowaæ bêdziemy”, mimo carskich re-
presji Ojciec Honorat KoŸmiñski zjednoczy³ wokó³ swoich dzia³añ patriotycznych, charytatywnych i reli-
gijnych tysi¹ce osób, wskazuj¹c im najwa¿niejsze pola pracy: kszta³cenie m³odzie¿y, wychowanie dzieci,
s³u¿bê chorym, opiekê nad ubogimi, wyzyskiwanymi i odrzuconymi, podnoszenie poziomu kulturalnego
uw³aszczonego ludu wiejskiego. By³ wybitnym wyk³adowc¹ teologii, kaznodziej¹, spowiednikiem oraz
dzia³aczem spo³ecznym - poœwiêcaj¹c siê w tym pracy nad trzeŸwoœci¹ narodu - zwraca³ siê równie¿ do
wspó³czesnych w licznych publikacjach o tematyce religijnej i spo³ecznej.

Nie doczeka³ odzyskania przez Polskê niepodleg³oœci; zmar³ 16 grudnia 1916 r. w Nowym Mieœcie nad
Pilic¹, wœród wspó³braci kapucynów.

Ojciec Œwiêty Jan Pawe³ II og³osi³ Go b³ogos³awionym 16 paŸdziernika 1988 r., w 10. rocznicê swego
pontyfikatu.

Senat Rzeczypospolitej Polskiej uznaje b³ogos³awionego Ojca Honorata KoŸmiñskiego za godny naœla-
dowania wzór Polaka oddanego sprawom Ojczyzny, wzór dzia³acza spo³ecznego, którego nie zniechêci³y
skrajnie trudne warunki, poœwiêcaj¹cego siê obronie godnoœci Polaków w zniewolonym kraju. Senat od-
daje ho³d Jego postawie moralnej, wiernoœci wartoœciom oraz oddaniu OjczyŸnie, która, wed³ug s³ów sa-
mego KoŸmiñskiego, wymaga ci¹g³ej pracy i troski.

Senat Rzeczypospolitej Polskiej zwraca siê do œrodowisk wychowawczo-oœwiatowych i naukowych
z apelem o popularyzowanie wiedzy o postaci i zas³ugach Ojca Honorata KoŸmiñskiego.

Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 16 paŸdziernika 2008 r.

w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy
o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym

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 – Prawo o ruchu drogowym.

Jednoczeœnie upowa¿nia senatora Stanis³awa Jurcewicza do reprezentowania Senatu w pracach nad
projektem.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ

p r o j e k t

USTAWA

z dnia

o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym

Art. 1.

W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908,
z póŸn. zm.)) w art. 8 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Kartê parkingow¹ osobie, o której mowa w ust. 1, wydaje siê na podstawie wydanego przez zespó³ do
spraw orzekania o niepe³nosprawnoœci orzeczenia o niepe³nosprawnoœci, wydanego przed ukoñczeniem
16 roku ¿ycia, orzeczenia o zaliczeniu do znacznego, umiarkowanego, lub lekkiego stopnia niepe³nospra-
wnoœci o przyczynie niepe³nosprawnoœci z kodu R lub N, lub na podstawie orzeczenia wydanego przez or-
gany rentowe równowa¿nego na mocy przepisów szczególnych z orzeczeniami o niepe³nosprawnoœci.”.

Art. 2.

Ustawa wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia.



UZASADNIENIE

Przedstawiony projekt ustawy zmierza do doprecyzowania art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r.
- Prawo o ruchu drogowym, poprzez wskazanie wprost, ¿e kartê parkingow¹ osobie niepe³nosprawnej o ob-
ni¿onej sprawnoœci ruchowej wydaje siê tak¿e na podstawie orzeczenia o niepe³nosprawnoœci, wydanego
przed ukoñczeniem 16 roku ¿ycia.

W obowi¹zuj¹cym stanie prawnym z brzmienia art. 8 ust. 5 ustawy – Prawo o ruchu drogowym wynika,
¿e kartê parkingow¹ wydaje siê na podstawie, wydanego przez zespó³ do spraw orzekania o niepe³nospra-
wnoœci, orzeczenia o zaliczeniu do znacznego, umiarkowanego, lub lekkiego stopnia niepe³nosprawnoœci
o przyczynie niepe³nosprawnoœci z kodu R lub N lub na podstawie orzeczenia wydanego przez organy ren-
towe równowa¿nego na mocy przepisów szczególnych z orzeczeniami o niepe³nosprawnoœci.

W przepisie pominiêto orzeczenia o niepe³nosprawnoœci, wydane przed ukoñczeniem 16 roku ¿ycia, ja-
ko podstawê do wydania karty parkingowej.

Na podstawie art. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spo³ecznej oraz zatru-
dnianiu osób niepe³nosprawnych, osob¹ niepe³nosprawn¹ jest osoba, której niepe³nosprawnoœæ zosta³a
potwierdzona orzeczeniem o zakwalifikowaniu przez organy orzekaj¹ce do jednego z trzech stopni nie-
pe³nosprawnoœci, tj. znacznej, umiarkowanej lub lekkiej; orzeczeniem o ca³kowitej lub czêœciowej nie-
zdolnoœci do pracy - na podstawie odrêbnych przepisów; orzeczeniem o niepe³nosprawnoœci, wydanym
przed ukoñczeniem 16 roku ¿ycia.

Osoby, które nie ukoñczy³y 16 roku ¿ycia zaliczane s¹ do osób niepe³nosprawnych, je¿eli maj¹ naru-
szon¹ sprawnoœæ fizyczn¹ lub psychiczn¹ o przewidywanym okresie trwania powy¿ej 12 miesiêcy, z po-
wodu wady wrodzonej, d³ugotrwa³ej choroby lub uszkodzenia organizmu, powoduj¹c¹ koniecznoœæ za-
pewnienia im ca³kowitej opieki lub pomocy w zaspokajaniu podstawowych potrzeb ¿yciowych w sposób
przewy¿szaj¹cy wsparcie potrzebne osobie w danym wieku. W przypadku tych osób nie okreœla siê stop-
nia niepe³nosprawnoœci.

Z przywileju posiadania karty parkingowej, na podstawie której osoba niepe³nosprawna mo¿e nie sto-
sowaæ siê do niektórych znaków drogowych dotycz¹cych zakazu ruchu lub postoju, w zakresie okreœlo-
nym przepisami, mog¹ skorzystaæ tylko niepe³nosprawni o obni¿onej sprawnoœci ruchowej.

Na podstawie wyraŸnego upowa¿nienia zawartego w art. 8 ust. 2, z prawa do niestosowania siê do nie-
których znaków drogowych korzysta równie¿ kieruj¹cy pojazdem przewo¿¹cy osobê niepe³nosprawn¹
o obni¿onej sprawnoœci ruchowej, ale tylko wówczas, gdy przewozi tê osobê pojazdem samochodowym,
zaopatrzonym w kartê parkingow¹.

Zmiana art. 8 ust. 5 ustawy spowoduje, ¿e osoby niepe³nosprawne o obni¿onej sprawnoœci ruchowej
poni¿ej 16 roku ¿ycia bêd¹ uprawnione do ubiegania siê o wydanie karty parkingowej a kieruj¹cy pojaz-
dem, przewo¿¹cy tak¹ osobê samochodem, zaopatrzonym w kartê parkingow¹ bêdzie mia³ prawo nie sto-
sowaæ siê do niektórych znaków drogowych.

Projektowana ustawa nie powoduje skutków finansowych dla bud¿etu pañstwa, a jej przedmiot jest
zgodny z prawem Unii Europejskiej.

19. posiedzenie Senatu w dniach 15 i 16 paŸdziernika 2008 r.
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UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 16 paŸdziernika 2008 r.

w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo
o ruchu drogowym oraz ustawy o transporcie drogowym

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 – Prawo o ruchu drogowym
oraz ustawy o transporcie drogowym.

Jednoczeœnie upowa¿nia senatora Kazimierza Kleinê do reprezentowania Senatu w pracach nad pro-
jektem.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ

p r o j e k t

USTAWA

z dnia

o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o transporcie drogowym

Art. 1.

W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908,
z póŸn. zm.1)) wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1) w art. 2 w pkt 58 kropkê zastêpuje siê œrednikiem i dodaje siê pkt 59 w brzmieniu:

„59) kolejka turystyczna - zespó³ pojazdów sk³adaj¹cy siê z ci¹gnika rolniczego albo pojazdu wolno-
bie¿nego, oraz przyczepy (przyczep) dostosowanej do przewozu osób w ramach prowadzonej dzia-
³alnoœci turystycznej.”;

2) w art. 63 w ust. 3 w pkt 2 kropkê zastêpuje siê œrednikiem i dodaje siê pkt 3 w brzmieniu:
„3) osób w przyczepie (przyczepach) kolejki turystycznej pod warunkiem, ¿e osoby te przewo¿one s¹

wy³¹cznie na miejscach siedz¹cych.”;
3) w art. 66 po ust. 5 dodaje siê ust. 5a w brzmieniu:

„5a. Minister w³aœciwy do spraw transportu okreœli, w drodze rozporz¹dzenia, warunki techniczne
pojazdów wchodz¹cych w sk³ad kolejki turystycznej oraz zakres ich niezbêdnego wyposa¿enia.”;

4) w art. 71:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Dokumentem stwierdzaj¹cym dopuszczenie do ruchu pojazdu samochodowego, ci¹gnika rol-
niczego, pojazdu wolnobie¿nego wchodz¹cego w sk³ad kolejki turystycznej, motoroweru lub
przyczepy, w tym przyczepy wchodz¹cej w sk³ad kolejki turystycznej, jest dowód rejestracyjny
albo pozwolenie czasowe. Przepis ten nie dotyczy pojazdów, o których mowa w ust. 3.”,

1
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta³y og³oszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 109, poz. 925, Nr 175, poz. 1462, Nr 179,

poz. 1486 i Nr 180, poz. 1494 i 1497, z 2006 r. Nr 17, poz. 141, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 190, poz. 1400, Nr 191, poz. 1410 i Nr 235,

poz. 1701, z 2007 r. Nr 52, poz. 343, Nr 57, poz. 381, Nr 99, poz. 661, Nr 123, poz. 845 i Nr 176, poz. 1238 oraz z 2008 r. Nr 37, poz. 214,

Nr 100, poz. 649 i Nr 163, poz. 1015.



b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Zespó³ pojazdów sk³adaj¹cy siê z pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie ca³kowitej

nieprzekraczaj¹cej 3,5 t i przyczepy albo autobusu i przyczepy oraz kolejka turystyczna mog¹
byæ dopuszczone do ruchu po uzyskaniu odpowiedniej adnotacji w dowodzie rejestracyjnym
pojazdu silnikowego, dokonanej na podstawie przeprowadzonego badania technicznego. Prze-
pis ten nie dotyczy motocykla.”;

5) w art. 79 w ust. 4 w pkt 4 kropkê zastêpuje siê œrednikiem i dodaje siê pkt 5 w brzmieniu:
„5) wywiezionego z kraju, o którym mowa w ust. 1 pkt 3.”;

6) w art. 81:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W³aœciciel pojazdu samochodowego, ci¹gnika rolniczego, pojazdu wolnobie¿nego wchodz¹ce-
go w sk³ad kolejki turystycznej, motoroweru lub przyczepy jest obowi¹zany przedstawiaæ go do
badania technicznego.”,

b) po ust. 6 dodaje siê ust. 6a w brzmieniu:
„6a. Okresowe badania techniczne pojazdów wchodz¹cych w sk³ad kolejki turystycznej przepro-

wadza siê corocznie.”;
7) w art. 88:

a) w ust. 2 pkt 9 otrzymuje brzmienie:
„9) kategorii T – ci¹gnikiem rolniczym z przyczep¹ (przyczepami) lub pojazdem wolnobie¿nym

z przyczep¹ (przyczepami);”,
b) w ust. 3 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) kategorii B+E, C+E, C1+E, D+E lub D1+E – uprawnia do kierowania ci¹gnikiem rolniczym
z przyczep¹ (przyczepami) lub pojazdem wolnobie¿nym z przyczep¹ (przyczepami).”;

8) po art. 95a dodaje siê art. 95b w brzmieniu:
„Art. 95b. Kieruj¹cym kolejk¹ turystyczn¹ mo¿e byæ osoba, która ukoñczy³a 18 lat.”.

Art. 2.

W ustawie z dnia 6 wrzeœnia 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874, z póŸn.
zm.2)) wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1) w art. 3 po ust. 1 dodaje siê ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Przepisów ustawy nie stosuje siê równie¿ do turystycznego przewozu osób wykonywanego
kolejk¹ turystyczn¹, o której mowa w przepisach ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo
o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z póŸn. zm.3)).”;

2) w art. 4 pkt 8a otrzymuje brzmienie:
„8a) przystanek – miejsce przeznaczone do wsiadania lub wysiadania pasa¿erów na danej linii komu-

nikacyjnej, oznaczone w sposób okreœlony w przepisach ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo
o ruchu drogowym, z informacj¹ o rozk³adzie jazdy, z uwzglêdnieniem godzin odjazdów œrodków
transportowych przewoŸnika drogowego uprawnionego do korzystania z tego miejsca;”.

Art. 3.

Ustawa wchodzi w ¿ycie po up³ywie 30 dni od dnia og³oszenia.
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Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta³y og³oszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 176, poz. 1238 i Nr 192, poz. 1381.

3
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta³y og³oszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 109, poz. 925, Nr 175, poz. 1462,
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i Nr 235, poz. 1701, z 2007 r. Nr 52, poz. 343, Nr 57, poz. 381, Nr 99, poz. 661, Nr 123, poz. 845 i Nr 176, poz. 1238 oraz z 2008 r.

Nr 37, poz. 214, Nr 100, poz. 649 i Nr 163, poz. 1015.



UZASADNIENIE

Proponowana nowelizacja zmierza do wy³¹czenia spod wymogu uzyskania licencji na wykonywanie
transportu drogowego dzia³alnoœci polegaj¹cej na turystycznym przewozie osób kolejk¹ turystyczn¹. Zgod-
nie z proponowanym brzmieniem art. 3 ust. 1a ustawy z dnia 6 wrzeœnia 2001 r. o transporcie drogowym,
jej przepisy nie bêd¹ stosowane do turystycznego przewozu osób wykonywanego kolejk¹ turystyczn¹.

Przewóz osób kolejk¹ turystyczn¹ w ramach us³ug turystycznych ma charakter lokalny i sezonowy, nie
bêdzie wiêc stanowiæ powa¿nej konkurencji dla przewoŸników realizuj¹cych przewozy osób w ramach ju¿
posiadanych licencji.

Wy³¹czenie powy¿szej dzia³alnoœci spod wymogów ustawy o transporcie drogowym wymaga dokona-
nia niezbêdnych zmian w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym. Zmiany te spro-
wadzaj¹ siê do wprowadzenia do ustawy definicji kolejki turystycznej oraz wprowadzenia kolejnych
zmian w przepisach ustawy dotycz¹cych porz¹dku i bezpieczeñstwa ruchu na drogach, warunków dopu-
szczenia pojazdów do ruchu, badañ technicznych oraz przepisów dotycz¹cych uprawnieñ do kierowania
pojazdami.

Zgodnie z dodawan¹ definicj¹ kolejki turystycznej kolejk¹ t¹ jest zespó³ pojazdów sk³adaj¹cy siê z ci¹g-
nika rolniczego albo pojazdu wolnobie¿nego, oraz przyczepy (przyczep) dostosowanej do przewozu osób
w ramach prowadzonej dzia³alnoœci turystycznej. Zgodnie
z delegacj¹ przewidzian¹ dla ministra w³aœciwego do spraw transportu minister ten
w rozporz¹dzeniu okreœli warunki techniczne pojazdów wchodz¹cych w sk³ad kolejki oraz zakres jej nie-
zbêdnego wyposa¿enia.

Aby zapewniæ bezpieczeñstwo przewo¿onych osób wprowadza siê obowi¹zek rejestracji wszystkich po-
jazdów wchodz¹cych w sk³ad kolejki przed ich dopuszczeniem do ruchu drogowego oraz obowi¹zek prze-
prowadzania corocznych okresowych badañ technicznych tych pojazdów. W myœl dokonywanych zmian
w dowodzie rejestracyjnym pojazdu silnikowego kolejki turystycznej, powinna znaleŸæ siê stosowna ad-
notacja potwierdzaj¹ca, po przeprowadzonym badaniu technicznym, dopuszczenie kolejki do ruchu. Ko-
lejne rozwi¹zania zwi¹zane z bezpieczeñstwem przewo¿onych osób sprowadzaj¹ siê do obowi¹zku prze-
wo¿enia pasa¿erów kolejki wy³¹cznie na miejscach siedz¹cych oraz do wprowadzenia zasady, ¿e kieru-
j¹cym kolejk¹ turystyczn¹ mo¿e byæ osoba, która ukoñczy³a 18 lat.

Zmiany w przepisach dotycz¹cych uprawnieñ do kierowania pojazdami umo¿liwiaj¹ uzyskanie kate-
gorii prawa jazdy, które uprawnia do kierowania kolejk¹ turystyczn¹. Zmiany te likwiduj¹ jednoczeœnie
lukê prawn¹ w zakresie uzyskiwania uprawnieñ do kierowania pojazdem wolnobie¿nym z przyczep¹ (mo-
¿liwoœæ ci¹gniêcia przyczepy przez pojazd wolnobie¿ny przewiduje obecnie art. 62. ust. 4 nowelizowanej
ustawy).

Poza kwestiami dotycz¹cymi kolejek turystycznych, w ustawie zaproponowano tak¿e uregulowanie
sprawy powtórnej rejestracji pojazdu, który wczeœniej zosta³ wyrejestrowany w zwi¹zku z jego wywozem
z kraju (art. 1 pkt 5 noweli). Koniecznoœæ wyeliminowania tej luki prawnej jest podnoszona przez osoby
wracaj¹ce z zagranicy samochodami, które wczeœniej zosta³y w naszym kraju wyrejestrowane. Zmiana
wynika tak¿e z obowi¹zku respektowania zasady swobodnego przep³ywu osób i towarów we Wspólnocie
Europejskiej.

Projekt ustawy jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.
Wejœcie w ¿ycie ustawy nie spowoduje wydatków ze strony bud¿etu pañstwa oraz nie wp³ynie na do-

chody jednostek samorz¹du terytorialnego.
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UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 16 paŸdziernika 2008 r.

w sprawie zmian w sk³adzie komisji senackich

Art. 1.

Senat Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie art. 13 ust. 2 Regulaminu Senatu, odwo³uje senatora
Piotra Kaletê z Komisji Samorz¹du Terytorialnego i Administracji Pañstwowej oraz wybiera senatora Pio-
tra Kaletê do Komisji Gospodarki Narodowej.

Art. 2.

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 16 paŸdziernika 2008 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 19 wrzeœnia 2008 r. ustawy
o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw, wprowadza do jej tekstu nastêpuj¹ce
poprawki:
1) w art. 1 w pkt 1, w pkt 1 wyrazy „25, 28, 30–33 i 46” zastêpuje siê wyrazami”art. 25, art. 28, art. 30–33

i art. 46”;
2) w art. 1 w pkt 4, w art. 11c w ust. 8:

a) w pkt 1 wyrazy „oraz jego zakres” zastêpuje siê wyrazami „, zakres wywiadu oraz miejsce i czas jego
przeprowadzania”,

b) pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) tryb sprawdzania lokalu, o którym mowa w ust. 2, dokumenty upowa¿niaj¹ce do przeprowa-

dzenia sprawdzenia, a tak¿e sposób dokumentowania tych czynnoœci, uwzglêdniaj¹c koniecz-
noœæ w³aœciwej organizacji przeprowadzania sprawdzenia lokalu, w tym zawiadomienia cudzo-
ziemca, oraz uzyskania przez Stra¿ Granicz¹ informacji o faktycznym miejscu i okoliczno-
œciach pobytu cudzoziemca.”;

3) w art. 1 w pkt 6, w art. 13a:
a) w ust. 8 wyrazy „art. 21 ust. 1 pkt 7–10” zastêpuje siê wyrazami”art. 21 ust. 1 pkt 7–11”,
b) w ust. 9 w pkt 2 wyrazy „art. 21 ust. 1 pkt 4 lub 7–10” zastêpuje siê wyrazami”art. 21 ust. 1 pkt 7–11”;

4) w art. 1 w pkt 11, w art. 21 w ust. 1 w pkt 6 po wyrazie „tranzyt” dodaje siê wyrazy „albo dokumentu
potwierdzaj¹cego mo¿liwoœæ uzyskania takich œrodków zgodnie z prawem”;

5) w art. 1 w pkt 17, w art. 26 w ust. 6 wyrazy „licz¹c od daty jej wa¿noœci” zastêpuje siê wyrazami „licz¹c
od pierwszego dnia jej wa¿noœci”;

6) w art. 1 w pkt 17, w art. 28 w ust. 1:
a) po pkt 7 dodaje siê pkt 7a w brzmieniu:

„7a) odbycia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magi-
sterskich albo studiów trzeciego stopnia;”,

b) w pkt 8 po wyrazie „dydaktycznym” dodaje siê wyrazy „, innym ni¿ cel, o którym mowa w pkt 7a”;
7) w art. 1 w pkt 17, w art. 35 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) nie uzasadni³ celu lub warunków planowanego pobytu.”;
8) w art. 1:

a) w pkt 17 pozostawia siê nowe brzmienie art. 25–42 ze zdaniem wstêpnym w brzmieniu:
„art. 25–42 otrzymuj¹ brzmienie:”,

b) dodaje siê pkt 17a w brzmieniu:
„17a) uchyla siê art. 42a;”,

c) zmianê brzmienia art. 43–45 umieszcza siê w pkt 17b ze zdaniem wstêpnym w brzmieniu:
„art. 43–45 otrzymuj¹ brzmienie:”,

d) dodaje siê pkt 17c w brzmieniu:
„17c) uchyla siê art. 45a i art. 45b;”,

e) zmianê brzmienia art. 46–48 umieszcza siê w pkt 17d ze zdaniem wstêpnym w brzmieniu:
„art. 46–48 otrzymuj¹ brzmienie:”;

9) w art. 1 w pkt 29 w lit. b:
a) zdanie wstêpne otrzymuje brzmienie:

„ust. 3–7 otrzymuj¹ brzmienie:”,
b) po ust. 6 dodaje siê ust. 7 w brzmieniu:

„7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin 30-dniowy, o którym mowa w ust. 5, mo¿e
byæ przed³u¿ony do 3 miesiêcy, o czym organ obowi¹zany do przekazania informacji zawiada-
mia wojewodê.”;

10) w art. 1 w pkt 50, ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Minister w³aœciwy do spraw wewnêtrznych, w drodze rozporz¹dzenia, tworzy i likwiduje strze¿one

oœrodki, okreœla organ Stra¿y Granicznej, któremu oœrodek ma podlegaæ, oraz mo¿e wskazaæ
okres niezbêdny na zorganizowanie jego funkcjonowania, maj¹c na wzglêdzie istniej¹ce potrzeby
w tym zakresie.”;

11) po art. 16 dodaje siê art. 16a w brzmieniu:



„Art. 16a. W ustawie z dnia 7 wrzeœnia 2007 r. o Karcie Polaka (Dz. U. Nr 180, poz. 1280 oraz z 2008 r.
Nr 52, poz. 305) w art. 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Posiadacz Karty Polaka mo¿e ubiegaæ siê o zwolnienie z op³aty za przyjêcie i rozpatrzenie wnio-

sku o wydanie wizy krajowej w celu korzystania z uprawnieñ wynikaj¹cych z posiadania Karty
Polaka lub o refundacjê tej op³aty.”.”;

12) w art. 23 w pkt 2 po wyrazie „moc” dodaje siê wyrazy „do czasu wydania nowych przepisów wykonaw-
czych na podstawie art. 109 ust. 2 tej ustawy w brzmieniu nadanym niniejsz¹ ustaw¹”.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ

19. posiedzenie Senatu w dniach 15 i 16 paŸdziernika 2008 r.
274 Uchwa³a Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw



UZASADNIENIE

Po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na 22. posiedzeniu ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach
oraz niektórych innych ustaw, Senat proponuje wprowadzenie 12 poprawek do ustawy.

Poprawka nr 2 rozszerza zakres spraw przekazanych do uregulowania rozporz¹dzeniem, które zosta-
nie wydane na podstawie art. 11c ust. 8 ustawy o cudzoziemcach, o koniecznoœæ okreœlenia miejsca i cza-
su przeprowadzania wywiadu œrodowiskowego przez funkcjonariuszy Stra¿y Granicznej oraz wskazania
dokumentów upowa¿niaj¹cych do sprawdzenia lokalu cudzoziemca. Izba uzna³a, ¿e rozszerzenie o te
kwestie zakresu spraw regulowanych rozporz¹dzeniem umo¿liwi skuteczniejsz¹ realizacjê przepisów
ustawowych.

Poprawka nr 3 zmierza do tego, aby podstaw¹ do odmowy wydania przepustki cudzoziemcowi bêd¹ce-
mu cz³onkiem za³ogi statku morskiego przybywaj¹cemu do polskiego portu morskiego oraz uniewa¿nie-
nia tej przepustki mog³y byæ wzglêdy zagro¿enia dla obronnoœci lub bezpieczeñstwa pañstwa, ochrony
bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego; jednoczeœnie poprawka koryguje b³êdne odes³anie do art. 21
ust. 1 pkt 4.

Poprawka nr 6 wprowadza nowy typ wizy (tzw. wiza studencka). Senat uzna³ za zasadne wprowadzenie
nowego rodzaju wizy, która pozwoli na ³atwiejsz¹ obserwacjê migracji wœród studentów bêd¹cych cudzo-
ziemcami oraz gromadzenie danych statystycznych w tym zakresie.

Izba przyjê³a grupê poprawek, które s³u¿¹ uzupe³nieniu rozwi¹zañ prawnych przyjêtych w niniejszej
ustawie b¹dŸ ich uœciœleniu (poprawki nr 4, 7, 9 i 11).

Poprawka nr 4 zmierza do skorelowania treœci przepisu wskazuj¹cego przes³anki legalnego wjazdu na
terytorium RP (art. 15 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy o cudzoziemcach) z przepisem wskazuj¹cym podstawy od-
mowy wjazdu (art. 21 ust. 1 pkt 6 ustawy o cudzoziemcach). W przekonaniu senatorów, skoro ustawo-
dawca dopuszcza mo¿liwoœæ wjazdu na terytorium RP cudzoziemca posiadaj¹cego dokument potwier-
dzaj¹cy mo¿liwoœæ legalnego utrzymywania siê na terytorium RP bez posiadania œrodków finansowych
w chwili tego wjazdu, powinien równie¿ odpowiednio uwzglêdniæ t¹ okolicznoœæ w przepisie okreœlaj¹cym
formalno - prawne podstawy odmowy wjazdu. W zwi¹zku z powy¿szym, proponuje siê modyfikacjê art. 21
ust. 1 pkt 6 w taki sposób, aby uwzglêdniæ, i¿ podstaw¹ odmowy wjazdu mo¿e byæ nieposiadanie przez
cudzoziemca wystarczaj¹cych œrodków utrzymania w odniesieniu do d³ugoœci i celu planowanego poby-
tu lub œrodków na powrót do pañstwa pochodzenia lub tranzyt albo dokumentu potwierdzaj¹cego mo¿li-
woœæ uzyskania takich œrodków zgodnie z prawem.

Poprawka nr 7 ma na celu skonkretyzowanie przes³anki uzasadniaj¹cej odmowê wydania cudzoziem-
cowi wizy krajowej. Zdaniem Senatu, brzmienie art. 35 pkt 7 ustawy o cudzoziemcach, przewiduj¹ce, i¿
podstaw¹ odmowy wydania wizy krajowej mo¿e byæ niespe³nienie „innych przes³anek do jej wydania”,
bez ich bli¿szego okreœlenia, stwarza ryzyko uznaniowego rozstrzygania przez w³aœciwy organ o przyzna-
niu lub odmowie przyznania wizy. Propozycja Izby zmierza do tego, aby podstaw¹ odmowy wydania wizy
krajowej by³o nieuzasadnienie przez cudzoziemca celu i warunków planowanego pobytu.

Poprawka nr 9 odnosi siê do nowej treœci art. 62 ust. 5 ustawy o cudzoziemcach. Przepis ten wskazuje
dwa ró¿ne terminy, w których maj¹ byæ przekazywane - przez zobowi¹zane do tego podmioty - informacje
o tym, czy wjazd i pobyt cudzoziemca na terytorium RP stanowi zagro¿enie dla obronnoœci i bezpieczeñ-
stwa pañstwa. Obok dotychczas obowi¹zuj¹cego terminu 30-dniowego wprowadzono termin 7-dniowy
przy udzielaniu tych informacji w odniesieniu do grupy cudzoziemców wymienionych w art. 53a ust. 2.
Zgodnie natomiast z treœci¹ art. 62 ust. 7, „W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin, o którym
mowa w ust. 5, mo¿e byæ przed³u¿ony do 3 miesiêcy(...)”. Zmiana treœci art. 62 ust. 5 (wprowadzenie
dwóch terminów) bez zmiany treœci art. 62 ust. 7, którego brzmienie odnosi siê do dotychczasowego art.
62 ust. 5 (jeden termin na przekazanie informacji) powodowaæ bêdzie trudnoœci w jego stosowaniu, ze
wzglêdu na niejasnoœæ co do terminu, którego dotyczy ust. 7. Senat uzna³, i¿ mo¿liwoœæ przed³u¿enia ter-
minu powinna dotyczyæ tylko tych informacji, na których przekazanie ustawa przewiduje 30 dni.

Poprawka nr 11 zmierza do uwzglêdniania w ustawie o Karcie Polaka nowego rodzaju wizy, która bê-
dzie wydawana posiadaczom Karty Polaka (wiza krajowa w celu korzystania z uprawnieñ wynikaj¹cych
z posiadania Karty Polaka).

Poprawka nr 8 ma charakter legislacyjny - zmierza do prawid³owego uchylenia niektórych przepisów
ustawy o cudzoziemcach. Zmiana w art. 1 pkt 17 ustawy nadaje nowe brzmienie art. 25-48, z wyj¹tkiem
art. 42a, art. 45a i art. 45b, co wi¹¿e siê z koniecznoœci¹ ich wyraŸnego uchylenia. Poprawki nr 10 i 12
zmierzaj¹ do uwzglêdnienia w ustawie zasady techniki prawodawczej, zgodnie z któr¹ akty wykonawcze
wydane na podstawie zmienianych upowa¿nieñ ustawowych utrzymuje siê w mocy tylko czasowo. Po-
prawka nr 1 ma charakter techniczno-legislacyjny, natomiast poprawka nr 5 koryguje nieprecyzyjnoœæ
jêzykow¹.

19. posiedzenie Senatu w dniach 15 i 16 paŸdziernika 2008 r.
Uchwa³a Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw 275



UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 16 paŸdziernika 2008 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 19 wrzeœnia 2008 r. ustawy
o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw, wprowadza do jej tekstu nastêpuj¹ce
poprawki:
1) w art. 1:

a) w pkt 1, w § 4 wyrazy „art. 202 § 2, 2a i 4” zastêpuje siê wyrazami „art. 202 §2 i 4”,
b) w pkt 3 skreœla siê lit. a;

2) w art. 1 w pkt 3 w lit. b, w §4b wyrazy „wytworzone albo przetworzone wizerunki ma³oletnich ucze-
stnicz¹cych w czynnoœciach seksualnych” zastêpuje siê wyrazami „wytworzony albo przetworzony
wizerunek ma³oletniego uczestnicz¹cego w czynnoœci seksualnej”;

3) w art. 2 w pkt 1, w art. 611fe po wyrazie „prokurator,” dodaje siê wyrazy „pokrzywdzony lub inna oso-
ba albo podmiot uprawniony, o których mowa w art. 611fb §3,”;

4) w art. 2 w pkt 1, w art. 611ff w §3 wyrazy „orzeczenia pañstwa” zastêpuje siê wyrazami „orzeczenia
s¹du lub innego organu pañstwa”;

5) w art. 4 w pkt 2, w tytule rozdzia³u 20a, w art. 116a, w tytule rozdzia³u 20b oraz w art. 116b w §1 wyra-
zy „orzeczenia pañstwa cz³onkowskiego” zastêpuje siê wyrazami „orzeczenia s¹du lub innego organu
pañstwa cz³onkowskiego”.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



UZASADNIENIE

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm w dniu 19 wrzeœnia 2008 r. ustawy o zmianie ustawy –
Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw, proponuje wprowadzenie do jej tekstu 5 poprawek.

Najwa¿niejsz¹ z nich jest poprawka oznaczona nr 1. Polega ona na skreœleniu przepisu art. 202 § 2a
Kodeksu karnego, który penalizuje czyny polegaj¹ce na prezentowaniu ma³oletniemu poni¿ej lat 15 tre-
œci pornograficznych zawieraj¹cych wytworzone lub przetworzone wizerunki ma³oletnich oraz rozpow-
szechnianiu takich treœci pornograficznych w sposób umo¿liwiaj¹cy ma³oletniemu poni¿ej lat 15 zapoz-
nanie siê z nimi.

Senat stwierdzi³, ¿e ca³¹ zawartoœæ normatywn¹ tego przepisu wyczerpuje istniej¹cy ju¿ przepis art.
202 § 2. Penalizuje on te same czyny a jedyn¹ ró¿nic¹ jest specyficzny rodzaj prezentowanej lub rozpow-
szechnianej treœci pornograficznej, to jest takiej, która przedstawia wytworzone lub przetworzone wize-
runki ma³oletniego uczestnicz¹cego w czynnoœci seksualnej.

Senatorowie bior¹cy udzia³ w debacie wyrazili swoje przekonanie, ¿e odpowiednia wyk³adnia rozsze-
rzaj¹ca pojêcia „treœæ pornograficzna”, w ten sposób by obejmowa³o ono swym zakresem tak¿e takie tre-
œci pornograficzne, które przedstawiaj¹ wytworzone lub przetworzone wizerunki ma³oletniego uczestni-
cz¹cego w czynnoœci seksualnej, pozwala uznaæ istnienie przepisu art. 202 § 2a za zbêdne.

Senat uzna³, ¿e przepisy proceduralne winny w bardziej widoczny sposób odzwierciedlaæ troskê usta-
wodawcy uwzglêdniaj¹cego stanowisko i interes pokrzywdzonego w postêpowaniu karnym, tote¿ kolejna
zmiana wprowadzona przez Senat do ustawy, ma na celu przyznanie pokrzywdzonemu lub innej osobie,
na której rzecz orzeczono œrodek karny o charakterze pieniê¿nym, prawa uczestniczenia w posiedzeniu,
na którym s¹d polski rozpoznaje sprawê wyst¹pienia do w³aœciwego s¹du lub innego organu innego pañ-
stwa, gdy istnieje koniecznoœæ wykonania orzeczenia za granic¹ (poprawka nr 3).

Pozosta³e poprawki oznaczone numerami 2, 4 i 5 maj¹ na celu doprecyzowanie przepisów ustawy.

19. posiedzenie Senatu w dniach 15 i 16 paŸdziernika 2008 r.
Uchwa³a Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw 277



UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 16 paŸdziernika 2008 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy
o powszechnym obowi¹zku obrony Rzeczypospolitej Polskiej

oraz ustawy o s³u¿bie wojskowej ¿o³nierzy zawodowych

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 3 paŸdziernika 2008 r. ustawy
o zmianie ustawy o powszechnym obowi¹zku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o s³u¿bie woj-
skowej ¿o³nierzy zawodowych, wprowadza do jej tekstu nastêpuj¹c¹ poprawkê:

– w art. 1 w pkt 42 w zdaniu wstêpnym po wyrazach „w art. 224” dodaje siê dwukropek, pozosta³¹ tre-
œæ oznacza siê jako lit. b oraz dodaje siê lit. a w brzmieniu:
„a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) nie zg³asza siê do rejestracji albo nie stawia siê do poboru przed wójtem lub burmistrzem
(prezydentem miasta), w³aœciw¹ komisj¹ lekarsk¹ lub wojskowym komendantem uzu-
pe³nieñ w okreœlonym terminie i miejscu, nie stawia siê do wojskowej pracowni psychologi-
cznej albo nie przedstawia dokumentów, których przedstawienie zosta³o nakazane,”,”.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



UZASADNIENIE

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm w 3 paŸdziernika 2008 r. ustawy o zmianie ustawy o po-
wszechnym obowi¹zku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o s³u¿bie wojskowej ¿o³nierzy zawo-
dowych, proponuje wprowadzenie do jej tekstu jednej poprawki.

W dodawanym ustaw¹ (w art. 1) art. 44a ust. 1 wprowadza siê obowi¹zek kierowania wszystkich pobo-
rowych i ¿o³nierzy rezerwy, przed powo³aniem ich do czynnej s³u¿by wojskowej, do wojskowej pracowni
psychologicznej w celu wydania orzeczenia psychologicznego w zakresie braku przeciwwskazañ do odby-
wania okreœlonej s³u¿by. W przypadku niestawienia siê osoby obowi¹zanej na badania, o fakcie niesta-
wienia informuje siê wojskowego komendanta uzupe³nieñ.

Senat zwróci³ uwagê na to, ¿e przepisy wskazanego art. 44a, ani inne zawarte w ustawie nie stanowi¹
jakie konsekwencje poniesie osoba obowi¹zana w zwi¹zku z faktem niestawienia siê w wojskowej praco-
wni psychologicznej. Zdaniem Senatu nie ma istotnej mocy wi¹¿¹cej taki obowi¹zek, który nie jest obwa-
rowany ¿adn¹ sankcj¹. Przed³o¿ona poprawka jest propozycj¹ rozwi¹zania tej kwestii.

19. posiedzenie Senatu w dniach 15 i 16 paŸdziernika 2008 r.
Uchwa³a Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy

o powszechnym obowi¹zku obrony Rzeczypospolitej Polskiej… 279



UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 16 paŸdziernika 2008 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o s³u¿bie wojskowej ¿o³nierzy zawodowych
oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 3 paŸdziernika 2008 r. ustawy
o zmianie ustawy o s³u¿bie wojskowej ¿o³nierzy zawodowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw,
wprowadza do jej tekstu nastêpuj¹ce poprawki:
1) w art. 1 w pkt 3 w lit. a wyraz „¯o³nierz” zastêpuje siê wyrazami „By³y ¿o³nierz”;
2) w art. 1 w pkt 3 w lit. b oraz w art. 2 w pkt 2, w art. 133a w ust. 3 wyrazy „mog¹ korzystaæ” zastêpuje siê

wyrazami „mog¹ bezterminowo korzystaæ”;
3) w art. 2 w pkt 2, w art. 133a w ust. 4 wyrazy „o których mowa w ust. 1” zastêpuje siê wyrazami”o któ-

rych mowa w ust. 1 i 2”;
4) w art. 3, w art. 50a w ust. 1 wyrazy „Dziecku, któremu przys³uguje renta rodzinna” zastêpuje siê wy-

razami „Dziecku, które pobiera rentê rodzinn¹”;
5) w art. 3, w art. 50a w ust. 2 wyrazy „je¿eli przekroczy³y 16 lat ¿ycia, nie d³u¿ej jednak ni¿ do osi¹gniê-

cia 25 lat ¿ycia” zastêpuje siê wyrazami „je¿eli ukoñczy³y 16 rok ¿ycia, nie d³u¿ej jednak ni¿ do ukoñ-
czenia 25 roku ¿ycia”;

6) w art. 5 w pkt 1, w art. 27 w ust. 6:
a) wyrazy „16 lat ¿ycia” zastêpuje siê wyrazami „16 roku ¿ycia”,
b) wyrazy „do osi¹gniêcia 25 lat ¿ycia” zastêpuje siê wyrazami „do ukoñczenia 25 roku ¿ycia”;

7) w art. 5 w pkt 1, w art. 27 w ust. 11 w pkt 1 wyrazy „œwiadczeñ socjalnych, wysokoœæ” zastêpuje siê
wyrazami „œwiadczeñ socjalnych, a w szczególnoœci wysokoœæ”;

8) w art. 6 w pkt 1 w lit a, w ust. 3 w lit. a tiret pierwsze otrzymuje brzmienie:
„–w wysokoœci obliczonej wed³ug iloœci norm przys³uguj¹cych zmar³emu ¿o³nierzowi w dniu œmierci,”.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



UZASADNIENIE

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm w dniu 3 paŸdziernika 2008 r. ustawy o zmianie ustawy
o s³u¿bie wojskowej ¿o³nierzy zawodowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw, proponuje wprowa-
dzenie do jej tekstu 8 poprawek.

Poprawka oznaczona nr 2 wprowadza zmiany do przepisów, które przyznaj¹ pomoc rekonwersyjn¹
dzieciom i ma³¿onkowi ¿o³nierza, który zagin¹³ lub poniós³ œmieræ w zwi¹zku z wykonywaniem zadañ
s³u¿bowych. Poniewa¿ przepisy te odsy³aj¹ do pomocy, o której mowa w ust. 1, uzasadnionym jest rozu-
mowanie, z którego wynika, ¿e pomoc rekonwersyjna bêdzie przyznawana przez okres dwu lat od chwili
zaginiêcia lub œmierci ¿o³nierza. Za tak¹ wyk³adni¹ przepisu przemawia równie¿ brzmienie innych prze-
pisów zawartych w zmienianych artyku³ach (ust. 1a w art. 120 ustawy, o której mowa w art. 1 oraz ust. 2
w art. 133a ustawy, o której mowa w art. 2) wyraŸnie przyznaj¹cych tê pomoc bezterminowo ¿o³nierzom,
którzy zostali zwolnieni ze s³u¿by w nastêpstwie wypadku lub choroby, pozostaj¹cych w zwi¹zku z pe³nie-
niem s³u¿by za granic¹. W przypadku ma³oletnich dzieci zaginionego lub zmar³ego ¿o³nierza prawo do po-
mocy rekonwersyjnej przyznane na 2 lata wydaje siê iluzoryczne i mo¿liwe do wykonania w znacznie
ograniczonym wymiarze. St¹d propozycja Senatu, by pomoc przyznawana rodzinie zaginionego lub
zmar³ego ¿o³nierza przys³ugiwa³a bezterminowo.

Wprowadzenie poprawki nr 4 Senat uzna³ za wskazane ze wzglêdu na potrzebê ujednolicenia termino-
logii ustawy. Senat wyra¿a tak¿e t¹ poprawk¹ swoje przekonanie, ¿e organy przyznaj¹ce pomoc na konty-
nuowanie nauki powinny stwierdzaæ, czy dane dziecko pobiera rentê rodzinn¹, nie powinny natomiast
ponownie badaæ czy renta rodzinna dziecku przys³uguje.

Pragn¹c wyraziæ potrzebê wsparcia i zrozumienie dla trudnej sytuacji rodzin ¿o³nierzy, którzy ponieœli
œmieræ w zwi¹zku z wykonywaniem zadañ s³u¿bowych Senat zadecydowa³, ¿e pomoc pieniê¿na na konty-
nuowanie nauki bêdzie obejmowa³a dzieci ucz¹ce siê i studiuj¹ce do ukoñczenia przez nie 25 roku ¿ycia.
Propozycje takich zmian zawieraj¹ poprawki nr 5 i 6.

W przepisie art. 23 ustawy o zakwaterowaniu Si³ Zbrojnych, który stanowi, ¿e w razie œmierci ¿o³nierza
jego rodzinie przys³uguje odprawa mieszkaniowa dwukrotnie zapisano, ¿e warunkiem przyznania tej od-
prawy jest: (w przepisach ust. 3 pkt 1 i 2) „nabycie przez ¿o³nierza do dnia œmierci uprawnieñ do emerytu-
ry” oraz (drugi raz w przepisie ust. 3 w lit. a) „spe³nianie przez ¿o³nierza w dniu œmierci warunków do uzys-
kania emerytury wojskowej lub wojskowej renty inwalidzkiej”. Senat po wyjaœnieniu powy¿szej kwestii
uzna³ potrzebê wprowadzenia odpowiedniej poprawki, polegaj¹cej na wykreœleniu zbêdnego powtórzenia
(poprawka oznaczona nr 8).

Pozosta³e poprawki oznaczone numerami 1, 3 i 7 maj¹ na celu doprecyzowanie przepisów ustawy.

19. posiedzenie Senatu w dniach 15 i 16 paŸdziernika 2008 r.
Uchwa³a Senatu w sprawie ustawy ustawy o zmianie ustawy o s³u¿bie wojskowej ¿o³nierzy zawodowych

oraz o zmianie niektórych innych ustaw 281



UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 16 paŸdziernika 2008 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o realizacji prawa do rekompensaty
z tytu³u pozostawienia nieruchomoœci poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 3 paŸdziernika 2008 r. ustawy
o zmianie ustawy o realizacji prawa do rekompensaty z tytu³u pozostawienia nieruchomoœci poza obec-
nymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej, przyjmuje tê ustawê bez poprawek.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 16 paŸdziernika 2008 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o jakoœci handlowej artyku³ów rolno-spo¿ywczych
oraz niektórych innych ustaw

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 3 paŸdziernika 2008 r. ustawy
o zmianie ustawy o jakoœci handlowej artyku³ów rolno-spo¿ywczych oraz niektórych innych ustaw,
wprowadza do jej tekstu nastêpuj¹ce poprawki:
1) w art. 1 w pkt 3, ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Artyku³y rolno-spo¿ywcze przywo¿one z pañstw niebêd¹cych cz³onkami Unii Europejskiej, z wy-
³¹czeniem pañstw cz³onkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron
umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, mog¹ byæ dopuszczone do obrotu w rozumieniu
przepisów prawa celnego, pod warunkiem przeprowadzenia kontroli jakoœci handlowej przez or-
gan Inspekcji Jakoœci Handlowej Artyku³ów Rolno-Spo¿ywczych.”;

2) w art. 1 po pkt 5 dodaje siê pkt 5a w brzmieniu:
„5a) w art. 15 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) mo¿e okreœliæ szczegó³owy zakres i sposób znakowania nieprzeznaczonych bezpoœrednio dla
konsumenta finalnego niektórych grup i rodzajów opakowanych artyku³ów rolno-spo¿yw-
czych lub artyku³ów rolno-spo¿ywczych bez opakowañ”; ”;

3) w art. 1 po pkt 8 dodaje siê pkt 8a w brzmieniu:
„8a) po art. 17c dodaje siê art. 17d w brzmieniu:

„Art. 17d.
1. Wojewódzki inspektor jakoœci handlowej artyku³ów rolno-spo¿ywczych w³aœciwy ze wzglêdu

na miejsce prowadzenia produkcji jaj jest organem w³aœciwym w sprawie zwolnienia, o któ-
rym mowa w art. 11 ust. 1 rozporz¹dzenia Komisji (WE) nr 589/2008 z dnia 23 czerwca
2008 r. ustanawiaj¹cego szczegó³owe zasady wykonywania rozporz¹dzenia Rady WE nr
1234/2007 w sprawie norm handlowych w odniesieniu do jaj (Dz. Urz. UE L 163
z 24.06.2008, str. 6, z póŸn. zm.), zwanego dalej”rozporz¹dzeniem nr 589/2008”.

2.Zwolnienie,októrymmowawust.1,zwanedalej „zwolnieniem”, jestdokonywanewdrodzedecyzji.
3. Wniosek o zwolnienie zawiera w szczególnoœci:

1) nazwê, siedzibê i adres albo imiê, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres wnioskodawcy;
2) kod producenta.

4. Podmiot, który uzyska³ zwolnienie jest obowi¹zany:
1) prowadziæ ewidencjê jaj nieoznakowanych zawieraj¹c¹:

a) nazwê albo imiê i nazwisko i adres odbiorcy jaj,
b) miejsce przeznaczenia jaj,
c) liczbê lub masê jaj z podaniem daty ich wys³ania;

2) informowaæ pisemnie w³aœciwego wojewódzkiego inspektora jakoœci handlowej artyku-
³ów rolno-spo¿ywczych o zamiarze dostawy jaj do odbiorców w innych pañstwach cz³on-
kowskich Unii Europejskiej, na 14 dni przed ka¿d¹ wysy³k¹ jaj, podaj¹c:

a) nazwê albo imiê i nazwisko oraz adres odbiorcy jaj,
b) miejsce przeznaczenia jaj,
c) masê lub liczbê wysy³anych jaj.

5. G³ówny Inspektor Jakoœci Handlowej Artyku³ów Rolno-Spo¿ywczych, na podstawie infor-
macji przekazanych przez wojewódzkiego inspektora jakoœci handlowej artyku³ów
rolno-spo¿ywczych, przekazuje informacje, o których mowa w ust. 4 pkt 2, w³aœciwym or-
ganom zainteresowanych pañstw cz³onkowskich Unii Europejskiej, zgodnie z art. 11 ust. 2
lit. a rozporz¹dzenia nr 589/2008.

6. Wojewódzki inspektor jakoœci handlowej artyku³ów rolno-spo¿ywczych cofa w drodze decyz-
ji zwolnienie, je¿eli podmiot nie wype³nia obowi¹zków, o których mowa w ust. 4.

7. W³aœciwy powiatowy lekarz weterynarii niezw³ocznie informuje w³aœciwego wojewódzkiego
inspektora jakoœci handlowej artyku³ów rolno-spo¿ywczych o wydaniu decyzji ogranicza-
j¹cej lub zakazuj¹cej produkcji jaj, dotycz¹cej podmiotu, który uzyska³ zwolnienie.

8. W przypadku cofniêcia zwolnienia podmiot mo¿e ubiegaæ siê o uzyskanie zwolnienia nie
wczeœniej ni¿ po up³ywie 3 lat.

9. Wojewódzki inspektor jakoœci handlowej artyku³ów rolno-spo¿ywczych niezw³ocznie powia-
damia o zwolnieniu oraz o cofniêciu zwolnienia powiatowego lekarza weterynarii w³aœciwego



ze wzglêdu na miejsce produkcji jaj oraz G³ównego Inspektora Jakoœci Handlowej Artyku³ów
Rolno-Spo¿ywczych, który prowadzi wykaz podmiotów, które posiadaj¹ zwolnienie.”; ”;

4) w art. 1 w pkt 10, w art. 29 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5.Informacje zawarte w decyzjach, o których mowa w ust. 1, dotycz¹ce zafa³szowania artyku³ów rol-

no-spo¿ywczych, podaje siê do publicznej wiadomoœci, z pominiêciem informacji stanowi¹cych
tajemnicê przedsiêbiorstwa oraz inne tajemnice podlegaj¹ce ochronie na podstawie przepisów
odrêbnych.”;

5) w art. 1 w pkt 13, w art. 37 w ust. 1 - 3 wyrazy „z listy” zastêpuje siê wyrazami „z rejestru”;
6) w art. 1 w pkt 13, w art. 37 w ust. 1 wyrazy „po up³ywie” zastêpuje siê wyrazami „z chwil¹ up³ywu”;
7) w art. 1 w pkt 13, w art. 37 w ust. 3 po wyrazie „nastêpuje” dodaje siê wyrazy „z mocy prawa,”;
8) w art. 1 w pkt 15 w lit. b, w ust. 2 w pkt 1 wyrazy „rozporz¹dzenia Komisji (WE) nr 589/2008 z dnia 23

czerwca 2008 r. ustanawiaj¹cego szczegó³owe zasady wykonywania rozporz¹dzenia Rady WE nr
1234/2007 w sprawie norm handlowych w odniesieniu do jaj (Dz. Urz. UE L 163 z 24.06.2008, str. 6,
z póŸn. zm.), zwanego dalej”rozporz¹dzeniem nr 589/2008”,” zastêpuje siê wyrazami „rozporz¹dze-
nia nr 589/2008”;

9) w art. 2 w pkt 2, ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5.Informacje zawarte w decyzjach, o których mowa w ust. 1, dotycz¹ce zafa³szowania artyku³ów rol-

no-spo¿ywczych, podaje siê do publicznej wiadomoœci, z pominiêciem informacji stanowi¹cych
tajemnicê przedsiêbiorstwa oraz inne tajemnice podlegaj¹ce ochronie na podstawie przepisów
odrêbnych.”;

10) po art. 5 dodaje siê art. 5a i 5b w brzmieniu:
„Art. 5a. Decyzje w sprawie zwolnienia, o którym mowa w art. 11 ust. 1 rozporz¹dzenia Komisji (WE)

nr 589/2008 z dnia 23 czerwca 2008 r. ustanawiaj¹cego szczegó³owe zasady wykonywania rozpo-
rz¹dzenia Rady WE nr 1234/2007 w sprawie norm handlowych w odniesieniu do jaj (Dz. Urz. UE
L 163 z 24.06.2008, str. 6, z póŸn. zm.), wydane przed dniem wejœcia w ¿ycie ustawy, uznaje siê za
decyzje wydane na podstawie art. 17d ust. 2 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nada-
nym niniejsz¹ ustaw¹.

Art. 5b. Przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 15 pkt 6 ustawy, o której mowa w art. 1, za-
chowuj¹ moc do dnia wejœcia w ¿ycie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 15
pkt 6 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejsz¹ ustaw¹.”.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ

19. posiedzenie Senatu w dniach 15 i 16 paŸdziernika 2008 r.
Uchwa³a Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o jakoœci handlowej artyku³ów rolno-spo¿ywczych

284 oraz niektórych innych ustaw



UZASADNIENIE

Na posiedzeniu w dniu 16 paŸdziernika 2008 r. Senat rozpatrzy³ ustawê o zmianie ustawy o jakoœci
handlowej artyku³ów rolno-spo¿ywczych oraz niektórych innych ustaw i uchwali³ do niej 10 poprawek.

Wprowadzaj¹c poprawkê nr 1 Senat pragn¹³ jednoznacznie wskazaæ, z jakich pañstw przywo¿one ar-
tyku³y rolno-spo¿ywcze musz¹ byæ poddane kontroli jakoœci handlowej. Obowi¹zkowi tej kontroli podda-
ne maj¹ byæ artyku³y rolno-spo¿ywcze przywo¿one z pañstw niebêd¹cych cz³onkami Unii Europejskiej
z wyj¹tkiem Lichtensteinu, Islandii i Norwegii, które s¹ cz³onkami Europejskiego Porozumienia o Wol-
nym Handlu (EFTA), bêd¹c jednoczeœnie stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Poprawki nr 2, 3, 8 i 10 uzupe³niaj¹ przyjête przez Sejm regulacje dotycz¹ce nadzoru sprawowanego
przez Inspekcjê Jakoœci Handlowej Artyku³ów Rolno-Spo¿ywczych w odniesieniu do jaj.

Dotyczy to wskazania organu w³aœciwego do wydania decyzji w sprawie zwolnienia z obowi¹zku znako-
wania jaj kierowanych bezpoœrednio do przemys³u, warunków formalnych wniosku o takie zwolnienie oraz
obowi¹zków podmiotu zwolnionego z koniecznoœci znakowania. Uzupe³nienie regulacji przyjêtych przez
Sejm w powy¿szym zakresie Senat uzna³ za konieczne w zwi¹zku z przepisami rozporz¹dzenia Komisji (WE)
nr 589/2008 z dnia 23 czerwca 2008 r., ustanawiaj¹cego szczegó³owe zasady wykonywania rozporz¹dze-
nia Rady (WE) nr 1234/2007 w sprawie norm handlowych w odniesieniu do jaj. Przepisy te dozwalaj¹ pañ-
stwom cz³onkowskim na zwolnienie przedsiêbiorstwa, na jego wniosek, z obowi¹zku znakowania jaj,
w przypadku gdy jaja s¹ dostarczane do przemys³u spo¿ywczego bezpoœrednio z miejsca produkcji.

Przyjmuj¹c poprawki nr 4 i 9, wprowadzaj¹ce bezwzglêdny obowi¹zek podawania do publicznej wiado-
moœci informacji zawartych w decyzjach z kontroli jakoœci handlowej artyku³ów rolno-spo¿ywczych, Se-
nat pragn¹³ wyeliminowaæ uznaniowoœæ organu kontroli w tej kwestii.

Wprowadzenie takiego rozwi¹zania, ze wzglêdu na bardzo du¿¹ iloœæ decyzji dotycz¹cych naruszeñ wy-
mogów jakoœciowych, wymaga³o jednak ograniczenia zakresu publikowanych informacji. Zdaniem Se-
natu, obowi¹zek publikowania powinien dotyczyæ jedynie uchybieñ o najwiêkszym stopniu szkodliwo-
œci, tj. dotycz¹cych zafa³szowania wprowadzanych na rynek artyku³ów rolno-spo¿ywczych.

Poprawka nr 5 zmierza do ujednolicenia terminologii stosowanej w ustawie, bowiem w innych przepi-
sach nie u¿ywa siê pojêcia „lista rzeczoznawców” lecz „rejestr rzeczoznawców”.

Przyjmuj¹c poprawki nr 6 i 7 Senat uzna³ za konieczne doprecyzowanie przepisów, które w praktyce
mog³yby byæ interpretowane niejednoznacznie.

Chodzi o moment wygaszenia uprawnieñ rzeczoznawcy w zwi¹zku z up³ywem czasu od zdania egzami-
nu, tj. o jednoznaczne stwierdzenie, czy utrata uprawnieñ nastêpuje z chwil¹ up³ywu 3 lat, czy dopiero
z momentem skreœlenia z listy rzeczoznawców? Zgodnie z przepisem wprowadzonym w nowelizacji przez
Sejm (art. 37 ust. 3), skreœlenie z listy rzeczoznawców ma byæ jedynie czynnoœci¹ techniczn¹, dokonywa-
n¹ bez podejmowania decyzji administracyjnej. Takie rozwi¹zanie dodatkowo przemawia za konieczno-
œci¹ wyraŸnego przes¹dzenia, ¿e uprawnienia rzeczoznawców do wykonywania okreœlonych czynnoœci
wygasaj¹ z mocy ustawy z momentem up³ywu 3 lat od chwili zdania egzaminu, jeœli egzamin ten nie zo-
stanie zdany ponownie.

19. posiedzenie Senatu w dniach 15 i 16 paŸdziernika 2008 r.
Uchwa³a Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o jakoœci handlowej artyku³ów rolno-spo¿ywczych

oraz niektórych innych ustaw 285



UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 16 paŸdziernika 2008 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o rejestracji i ochronie nazw
i oznaczeñ produktów rolnych i œrodków spo¿ywczych

oraz o produktach tradycyjnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 3 paŸdziernika 2008 r. ustawy
o zmianie ustawy o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeñ produktów rolnych i œrodków spo¿ywczych oraz
o produktach tradycyjnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw, wprowadza do jej tekstu nastêpu-
j¹ce poprawki:
1) w art. 1 w pkt 9, w art. 17 w ust. 1 wyrazy „której uzasadnionego interesu dotyczy postêpowanie

w sprawie rejestracji,” zastêpuje siê wyrazami „maj¹ca uzasadniony interes”;
2) w art. 1 w pkt 19, w art. 28 w ust. 1 wyrazy „której uzasadnionego interesu dotyczy postêpowanie” za-

stêpuje siê wyrazami „maj¹ca uzasadniony interes, w postêpowaniu”;
3) w art. 1 w pkt 28 w lit. a po wyrazach „w ust. 1” stawia siê dwukropek, pozosta³¹ treœæ oznacza siê jako

tiret drugie oraz dodaje siê tiret pierwsze w brzmieniu:
„– wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„G³ówny Inspektor w ramach nadzoru, o którym mowa w art. 39 ust. 1 pkt 2:”,”;

4) w art. 1 w pkt 42, w art. 57 w ust. 1 w pkt 1 w lit. b wyrazy „oraz w zakresie innych praktyk mog¹cych”
zastêpuje siê wyrazami „lub stosuj¹c inne praktyki mog¹ce”.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



UZASADNIENIE

Na posiedzeniu w dniu 16 paŸdziernika 2008 r. Senat rozpatrzy³ ustawê o zmianie ustawy o rejestracji
i ochronie nazw i oznaczeñ produktów rolnych i œrodków spo¿ywczych oraz o produktach tradycyjnych
oraz o zmianie niektórych innych ustaw i postanowi³ wprowadziæ do niej 4 poprawki.

W poprawkach nr 1 i nr 2 Senat przeredagowa³ przepisy stosuj¹c odpowiedni¹ dla instytucji prawnej,
której te przepisy dotycz¹, terminologiê prawn¹. Postêpowanie w sprawie rejestracji nie dotyczy uzasad-
nionego interesu osoby, która mo¿e wnieœæ zastrze¿enie do wniosku o rejestracjê. Postêpowanie to doty-
czy, przede wszystkim, interesu prawnego podmiotu ubiegaj¹cego siê o rejestracjê produktu a zastrze¿e-
nie do wniosku o rejestracjê mo¿e z³o¿yæ podmiot, którego interes prawny i faktyczny mo¿e byæ w zwi¹zku
z tym postêpowaniem naruszony.

Poprawka nr 3 ma charakter legislacyjny, wprowadza zmiany w przepisie odsy³aj¹cym do zmienionego
w nowelizacji art. 39 ust. 1 pkt 2, w którym zniesiono podzia³ tego przepisu na lit. a i b.

Poprawka nr 4 ma charakter redakcyjny, poprawia niezrozumia³y przepis. Zmiana, zdaniem Senatu,
jest konieczna, bowiem dotyczy dyspozycji przepisu karnego.

19. posiedzenie Senatu w dniach 15 i 16 paŸdziernika 2008 r.
Uchwa³a Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o rejestracji i ochronie nazw
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UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 16 paŸdziernika 2008 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o uruchamianiu œrodków pochodz¹cych
z bud¿etu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej

oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 8 paŸdziernika 2008 r. ustawy
o zmianie ustawy o uruchamianiu œrodków pochodz¹cych z bud¿etu Unii Europejskiej przeznaczonych
na finansowanie wspólnej polityki rolnej oraz o zmianie niektórych innych ustaw, wprowadza do jej teks-
tu nastêpuj¹c¹ poprawkê:

– w art. 1, w art. 9a w ust. 5 wyrazy „ust. 3 pkt 1–3” zastêpuje siê wyrazami „ust. 3”.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



UZASADNIENIE

Na posiedzeniu w dniu 16 paŸdziernika 2008 r. Senat rozpatrzy³ ustawê o zmianie ustawy o urucha-
mianiu œrodków pochodz¹cych z bud¿etu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej
polityki rolnej oraz o zmianie niektórych innych ustaw i uchwali³ do niej 1 poprawkê.

Poprawka ma na celu sformu³owanie zawartego w dodawanym art. 9a w ust. 5 odes³ania zgodnie z za-
sadami techniki prawodawczej. W przepisie tym, w brzmieniu uchwalonym przez Sejm, mówi¹c o infor-
macjach w³aœciwych poszczególnym rodzajom beneficjentów odsy³a siê do ust. 3 pkt 1–3 tego artyku³u,
zamiast do ust. 3 (analogicznie, jak to uczyniono w ust. 4 tego artyku³u). W ust. 3 katalog informacji w³a-
œciwych poszczególnym rodzajom beneficjentów ujêto w trzech punktach. Zdaniem Senatu, sposób sfor-
mu³owania odes³ania w ust. 5 móg³ sugerowaæ, ¿e w ust. 3 s¹ wiêcej ni¿ trzy punkty.

19. posiedzenie Senatu w dniach 15 i 16 paŸdziernika 2008 r.
Uchwa³a Senatu w sprawie ustawy ustawy o zmianie ustawy o uruchamianiu œrodków pochodz¹cych

z bud¿etu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej… 289



UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 16 paŸdziernika 2008 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o wykonywaniu dzia³alnoœci gospodarczej
w zakresie wytwarzania i obrotu materia³ami wybuchowymi, broni¹,

amunicj¹ oraz wyrobami i technologi¹ o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym
oraz ustawy o materia³ach wybuchowych przeznaczonych do u¿ytku cywilnego

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 3 paŸdziernika 2008 r. ustawy
o zmianie ustawy o wykonywaniu dzia³alnoœci gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materia³ami
wybuchowymi, broni¹, amunicj¹ oraz wyrobami i technologi¹ o przeznaczeniu wojskowym lub policyj-
nym oraz ustawy o materia³ach wybuchowych przeznaczonych do u¿ytku cywilnego, wprowadza do jej
tekstu nastêpuj¹ce poprawki:
1) w art. 1 w pkt 2, w ust. 4 po wyrazie „producenta” dodaje siê wyrazy „, z zastrze¿eniem ust. 5”;
2) w art. 2 w pkt 4, w ust. 4a po wyrazie „znakowane” dodaje siê wyrazy „, z zastrze¿eniem ust. 4b”;
3) w art. 3 w ust. 4 wyraz „oraz” zastêpuje siê wyrazem „albo”.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



UZASADNIENIE

Senat, rozpatruj¹c ustawê o zmianie ustawy o wykonywaniu dzia³alnoœci gospodarczej w zakresie wy-
twarzania i obrotu materia³ami wybuchowymi, broni¹, amunicj¹ oraz wyrobami i technologi¹ o przezna-
czeniu wojskowym lub policyjnym oraz ustawy o materia³ach wybuchowych przeznaczonych do u¿ytku
cywilnego, postanowi³ wprowadziæ do jej tekstu 3 poprawki.

Dwie pierwsze poprawki maj¹ charakter precyzuj¹cy, poniewa¿ uwzglêdniaj¹ relacje miêdzy przepisami,
z których jeden formu³uje zasadê, a drugi wyj¹tek od tej zasady.

Poprawka nr 3 uœciœla normê wskazuj¹c¹ podmiot obowi¹zany do ponoszenia kosztów unieszkodli-
wienia lub znakowania nieznakowanych plastycznych materia³ów wybuchowych. Zaproponowane przez
Izbê brzmienie art. 3 ust. 4 zawiera rozwi¹zanie, w myœl którego koszty te bêd¹ ponoszone albo przez s³u¿-
by mundurowe, albo przez podmioty prowadz¹ce dzia³alnoœæ gospodarcz¹, w zale¿noœci od tego w czyim
posiadaniu znajduj¹ siê materia³y wybuchowe.

19. posiedzenie Senatu w dniach 15 i 16 paŸdziernika 2008 r.
Uchwa³a Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o wykonywaniu dzia³alnoœci gospodarczej

w zakresie wytwarzania i obrotu materia³ami wybuchowymi, broni¹… 291



UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 16 paŸdziernika 2008 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 3 paŸdziernika 2008 r. ustawy
o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, przyjmuje tê ustawê bez poprawek.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 16 paŸdziernika 2008 r.

w sprawie ustawy o nadaniu nowej nazwy Akademii Pedagogicznej
im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 3 paŸdziernika 2008 r. ustawy
o nadaniu nowej nazwy Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, przyjmuje
tê ustawê bez poprawek.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 16 paŸdziernika 2008 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Karcie Polaka

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 3 paŸdziernika 2008 r. ustawy
o zmianie ustawy o Karcie Polaka, wprowadza do jej tekstu nastêpuj¹ce poprawki:
1) w art. 1 dodaje siê pkt 4 w brzmieniu:

„4) w art. 23 w ust. 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) obywatelstwo albo status bezpañstwowca;”.”;

2) w art. 2 dotychczasow¹ treœæ oznacza siê jako ust. 1 i dodaje siê ust. 2 w brzmieniu:
„2. Na wniosek posiadacza Karty Polaka, o której mowa w ust. 1, konsul w³aœciwy ze wzglêdu na miej-

sce zamieszkania wnioskodawcy wydaje Kartê Polaka z terminem wa¿noœci na czas nieoznaczony.”.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



UZASADNIENIE

Senat uzna³ za konieczne wprowadzenie do nowelizacji ustawy o Karcie Polaka dwóch poprawek.
Poprawka pierwsza uzupe³nia o status bezpañstwowca przepis art. 23 ust. 2 nowelizowanej ustawy

dotycz¹cy zakresu danych zawartych w rejestrze z³o¿onych wniosków o przyznanie Karty Polaka, decyzji
wydanych w tych sprawach oraz przyznanych i uniewa¿nionych Kart Polaka (a w konsekwencji tak¿e
w centralnym rejestrze przyznanych oraz uniewa¿nionych Kart Polaka) - analogicznie jak uczyni³ to Sejm
w odniesieniu do art. 13 ust. 1 dotycz¹cego danych zawartych we wniosku o wydanie Karty Polaka.

Poprawka druga zobowi¹zuje konsula do wydania Karty Polaka z terminem wa¿noœci na czas nieozna-
czony - na wniosek posiadacza Karty przyznanej, w okresie od dnia wejœcia w ¿ycie ustawy o Karcie Pola-
ka do dnia wejœcia w ¿ycie nowelizacji, osobie, która w dniu przyznania mia³a ukoñczone 65 lat. Poniewa¿
wejœcie w ¿ycie art. 2 nowelizacji spowoduje niezgodnoœæ terminu okreœlonego w Karcie ze stanem praw-
nym wynikaj¹cym z tego przepisu, nale¿y zdaniem Senatu umo¿liwiæ usuniêcie tej niezgodnoœci.

19. posiedzenie Senatu w dniach 15 i 16 paŸdziernika 2008 r.
Uchwa³a Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Karcie Polaka 295



UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 16 paŸdziernika 2008 r.

w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy miêdzy Uni¹ Europejsk¹
a Stanami Zjednoczonymi Ameryki o przetwarzaniu i przekazywaniu

przez przewoŸników lotniczych danych dotycz¹cych przelotu pasa¿era (PNR)
do Departamentu Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego Stanów Zjednoczonych (DHS)

(Umowa PNR z 2007 r.), sporz¹dzonej w Brukseli dnia 23 lipca 2007 r.
oraz w Waszyngtonie dnia 26 lipca 2007 r.

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 19 wrzeœnia 2008 r. ustawy o ra-
tyfikacji Umowy miêdzy Uni¹ Europejsk¹ a Stanami Zjednoczonymi Ameryki o przetwarzaniu i przekazy-
waniu przez przewoŸników lotniczych danych dotycz¹cych przelotu pasa¿era (PNR) do Departamentu
Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego Stanów Zjednoczonych (DHS) (Umowa PNR z 2007 r.), sporz¹dzonej
w Brukseli dnia 23 lipca 2007 r. oraz w Waszyngtonie dnia 26 lipca 2007 r., przyjmuje tê ustawê bez po-
prawek.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 16 paŸdziernika 2008 r.

w sprawie ustawy o ratyfikacji Uk³adu o Stabilizacji i Stowarzyszeniu
miêdzy Wspólnotami Europejskimi i ich pañstwami cz³onkowskimi, z jednej strony,

a Republik¹ Czarnogóry, z drugiej strony,
sporz¹dzonego w Luksemburgu dnia 15 paŸdziernika 2007 r.

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 3 paŸdziernika 2008 r. ustawy
o ratyfikacji Uk³adu o Stabilizacji i Stowarzyszeniu miêdzy Wspólnotami Europejskimi i ich pañstwami
cz³onkowskimi, z jednej strony, a Republik¹ Czarnogóry, z drugiej strony, sporz¹dzonego w Luksembur-
gu dnia 15 paŸdziernika 2007 r., przyjmuje tê ustawê bez poprawek.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 16 paŸdziernika 2008 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka
oraz ustawy o wynagrodzeniu osób zajmuj¹cych kierownicze stanowiska pañstwowe

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 3 paŸdziernika 2008 r. ustawy
o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka oraz ustawy o wynagrodzeniu osób zajmuj¹cych kierownicze
stanowiska pañstwowe, wprowadza do jej tekstu nastêpuj¹ce poprawki:
1) tytu³ ustawy otrzymuje brzmienie:

„o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka oraz niektórych innych ustaw”;
2) w art. 1:

a) w pkt 1, w ust. 4 w pkt 3 po wyrazie „umyœlne” dodaje siê wyrazy „œcigane z urzêdu”,
b) w pkt 3, w pkt 4 po wyrazie „umyœlne” dodaje siê wyrazy „œcigane z urzêdu”;

3) w art. 1 w pkt 4, w art. 10 w ust. 1 w pkt 4 po wyrazach „o przestêpstwa” dodaje siê wyrazy „œcigane
z urzêdu”;

4) w art. 1 w pkt 4, w art. 10 w ust. 1 po pkt 6 dodaje siê pkt 6a–6c w brzmieniu:
„6a) zg³osiæ udzia³ w postêpowaniu przed Trybuna³em Konstytucyjnym wszczêtym na wniosek

Rzecznika Praw Obywatelskich lub w sprawach skarg konstytucyjnych dotycz¹cych praw dziec-
ka oraz braæ udzia³ w tym postêpowaniu,

6b) wystêpowaæ z wnioskami do S¹du Najwy¿szego o podjêcie uchwa³y maj¹cej na celu wyjaœnienie
przepisów prawnych dotycz¹cych praw dziecka, budz¹cych w¹tpliwoœci w praktyce lub których
stosowanie wywo³a³o rozbie¿noœci w orzecznictwie,

6c) wnieœæ kasacjê albo skargê kasacyjn¹ od prawomocnego orzeczenia, na zasadach i w trybie okre-
œlonych w odrêbnych przepisach,”;

5) w art. 1 w pkt 5, w art. 10a w ust. 1 skreœla siê wyrazy „, w tym Rzecznika Praw Obywatelskich”;
6) po art. 1 dodaje siê art. 1a w brzmieniu:

„Art. 1a. W ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postêpowania cywilnego (Dz. U. Nr 43,
poz. 296, z póŸn. zm.) wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:

1) art. 3981 otrzymuje brzmienie:
„Art. 3981.

§ 1. Od wydanego przez s¹d drugiej instancji prawomocnego wyroku lub postanowienia
w przedmiocie odrzucenia pozwu albo umorzenia postêpowania koñcz¹cych postêpo-
wanie w sprawie strona, Prokurator Generalny, Rzecznik Praw Obywatelskich lub
Rzecznik Praw Dziecka mo¿e wnieœæ skargê kasacyjn¹ do S¹du Najwy¿szego, chyba ¿e
przepis szczególny stanowi inaczej.

§ 2. Wniesienie skargi kasacyjnej przez stronê wy³¹cza – w zaskar¿onym zakresie - wniesie-
nie skargi kasacyjnej przez Prokuratora Generalnego, Rzecznika Praw Obywatelskich
lub Rzecznik Praw Dziecka.”;

2) w art. 3983 § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Prokurator Generalny mo¿e oprzeæ skargê kasacyjn¹ na podstawach okreœlonych w §

1, je¿eli przez wydanie orzeczenia dosz³o do naruszenia podstawowych zasad porz¹dku
prawnego, Rzecznik Praw Obywatelskich - je¿eli przez wydanie orzeczenia dosz³o do na-
ruszenia konstytucyjnych wolnoœci albo praw cz³owieka i obywatela, a Rzecznik Praw
Dziecka – je¿eli przez wydanie orzeczenia dosz³o do naruszenia praw dziecka.”;

3) w art. 3985 § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Termin do wniesienia skargi kasacyjnej przez Prokuratora Generalnego, Rzecznika

Praw Obywatelskich i Rzecznika Praw Dziecka wynosi szeœæ miesiêcy od dnia uprawo-
mocnienia siê orzeczenia, a je¿eli strona za¿¹da³a dorêczenia orzeczenia z uzasadnie-
niem - od chwili dorêczenia orzeczenia stronie.”;

4) w art. 3987 w § 1 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:
„W razie wniesienia skargi kasacyjnej przez Prokuratora Generalnego, Rzecznika Praw

Obywatelskich lub Rzecznika Praw Dziecka odpowiedŸ na skargê mog¹ wnieœæ obydwie
strony.”;

5) art. 39818 otrzymuje brzmienie:
„Art. 39818. W razie wniesienia skargi kasacyjnej przez Prokuratora Generalnego, Rzecznika

Praw Obywatelskich lub Rzecznika Praw Dziecka koszty procesu w postêpowaniu kasa-
cyjnym podlegaj¹ wzajemnemu zniesieniu.”;



6) art. 4242 otrzymuje brzmienie:
„Art. 4242. W wypadkach okreœlonych w art. 4241 § 1 i 2 skargê mo¿e wnieœæ tak¿e Prokurator

Generalny, je¿eli niezgodnoœæ orzeczenia z prawem wynika z naruszenia podstawowych
zasad porz¹dku prawnego, Rzecznik Praw Obywatelskich, je¿eli niezgodnoœæ orzeczenia
z prawem wynika z naruszenia konstytucyjnych wolnoœci albo praw cz³owieka i obywa-
tela, albo Rzecznik Praw Dziecka, je¿eli niezgodnoœæ orzeczenia z prawem wynika z na-
ruszenia praw dziecka.”;

7) art. 4247 otrzymuje brzmienie:
„Art. 4247. Po dorêczeniu skargi stronie przeciwnej, a gdy skargê wniós³ Prokurator General-

ny, Rzecznik Praw Obywatelskich lub Rzecznik Praw Dziecka - obydwu stronom, s¹d
przedstawia niezw³ocznie akta sprawy S¹dowi Najwy¿szemu.”.”;

7) po art. 2 dodaje siê art. 2a–2e w brzmieniu:
„Art. 2a. W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postêpowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555,

z póŸn. zm.) wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1) art. 521 otrzymuje brzmienie:

„Art. 521. Prokurator Generalny, Rzecznik Praw Obywatelskich, a tak¿e Rzecznik Praw Dziecka
mo¿ewnieœækasacjêodka¿degoprawomocnegoorzeczenias¹dukoñcz¹cegopostêpowanie.”;

2) w art. 524 § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Terminu do wniesienia kasacji, wskazanego w § 1, nie stosuje siê do kasacji wnoszonej

przez Prokuratora Generalnego, Rzecznika Praw Obywatelskich i Rzecznika Praw Dziecka.”;
3) w art. 526 § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Je¿eli kasacja nie pochodzi od prokuratora, Prokuratora Generalnego, Rzecznika Praw
Obywatelskich albo Rzecznika Praw Dziecka, powinna byæ sporz¹dzona i podpisana przez
obroñcê lub pe³nomocnika bêd¹cego adwokatem albo radc¹ prawnym.”.

Art. 2b. W ustawie z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. Nr 102, poz. 643,
z póŸn. zm.) wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1) w art. 27 w pkt 8 kropkê zastêpuje siê przecinkiem i dodaje siê pkt 9 w brzmieniu:

„9) Rzecznik Praw Dziecka, je¿eli zg³osi³ udzia³ w postêpowaniu wszczêtym na wniosek Rzecz-
nika Praw Obywatelskich lub w postêpowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej dotycz¹cej
praw dziecka.”;

2) w art. 51 otrzymuje brzmienie:
„Art. 51.

1. O wszczêciu postêpowania Trybuna³ informuje Rzecznika Praw Obywatelskich i Rzeczni-
ka Praw Dziecka; art. 33 stosuje siê odpowiednio.

2. Rzecznik Praw Obywatelskich i Rzecznik Praw Dziecka mo¿e, w terminie 60 dni od otrzy-
mania informacji, zg³osiæ udzia³ w postêpowaniu.”.

Art. 2c. W ustawie z dnia 24 sierpnia 2001 r. - Kodeks postêpowania w sprawach o wykroczenia
(Dz. U. z 2008 Nr 133, poz. 848) w art. 110 w § 1 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:
„Kasacjê w sprawach o wykroczenia mo¿e wnieœæ wy³¹cznie Minister Sprawiedliwoœci-Prokurator

Generalny, Rzecznik Praw Obywatelskich lub Rzecznik Praw Dziecka, a w sprawach podlega-
j¹cych orzecznictwu s¹dów wojskowych tak¿e Naczelny Prokurator Wojskowy.”.

Art. 2d. W ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postêpowaniu przed s¹dami administra-
cyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1277, z póŸn. zm.) wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1) art. 8 otrzymuje brzmienie:

„Art. 8. Prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich oraz Rzecznik Praw Dziecka mog¹ wzi¹æ
udzia³ w ka¿dym tocz¹cym siê postêpowaniu, a tak¿e wnieœæ skargê, skargê kasacyjn¹,
za¿alenie oraz skargê o wznowienie postêpowania, je¿eli wed³ug ich oceny wymagaj¹ te-
go ochrona praworz¹dnoœci, praw cz³owieka i obywatela lub praw dziecka. W takim
przypadku przys³uguj¹ im prawa strony.”;

2) w art. 175 § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Przepisu § 1 nie stosuje siê, je¿eli skargê kasacyjn¹ sporz¹dza sêdzia, prokurator, no-

tariusz, radca Prokuratorii Generalnej Skarbu Pañstwa albo profesor lub doktor habili-
towany nauk prawnych, bêd¹cy stron¹, jej przedstawicielem lub pe³nomocnikiem albo
je¿eli skargê kasacyjn¹ wnosi prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich lub Rzecznik
Praw Dziecka.”;

3) w art. 177 § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Termin do wniesienia skargi kasacyjnej dla stron wi¹¿e równie¿ prokuratora, Rzeczni-

ka Praw Obywatelskich i Rzecznika Praw Dziecka. Je¿eli jednak orzeczenia nie dorêcza
siê stronie prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich i Rzecznik Praw Dziecka mog¹
w terminie trzydziestu dni od dnia wydania orzeczenia wyst¹piæ o sporz¹dzenie uzasa-
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dnienia orzeczenia i wnieœæ skargê kasacyjn¹ w terminie trzydziestu dni od dnia dorê-
czenia odpisu orzeczenia z uzasadnieniem.”.

Art. 2e. W ustawie z dnia 23 listopada 2002 r. o S¹dzie Najwy¿szym (Dz. U. Nr 240, poz. 2052,
z 2004 r. Nr 25, poz. 219 oraz z 2006 r. Nr 157, poz. 1119) w art. 60 § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Z wnioskiem, o którym mowa w § 1, mog¹ wyst¹piæ równie¿ Rzecznik Praw Obywatelskich

i Prokurator Generalny oraz, w zakresie swojej w³aœciwoœci, Rzecznik Praw Dziecka, Prze-
wodnicz¹cy Komisji Nadzoru Finansowego i Rzecznik Ubezpieczonych.”.”.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ
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UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 16 paŸdziernika 2008 r.

w sprawie ustawy o ratyfikacji Protoko³u do Traktatu Pó³nocnoatlantyckiego
o akcesji Republiki Albanii, sporz¹dzonego w Brukseli dnia 9 lipca 2008 r.

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 8 paŸdziernika 2008 r. ustawy
o ratyfikacji Protoko³u do Traktatu Pó³nocnoatlantyckiego o akcesji Republiki Albanii, sporz¹dzonego
w Brukseli dnia 9 lipca 2008 r., przyjmuje tê ustawê bez poprawek.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 16 paŸdziernika 2008 r.

w sprawie ustawy o ratyfikacji Protoko³u do Traktatu Pó³nocnoatlantyckiego
o akcesji Republiki Chorwacji, sporz¹dzonego w Brukseli dnia 9 lipca 2008 r.

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 8 paŸdziernika 2008 r. ustawy
o ratyfikacji Protoko³u do Traktatu Pó³nocnoatlantyckiego o akcesji Republiki Chorwacji, sporz¹dzonego
w Brukseli dnia 9 lipca 2008 r., przyjmuje tê ustawê bez poprawek.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 16 paŸdziernika 2008 r.

w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy
o zmianie ustawy – Kodeks postêpowania cywilnego

Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Senat wnosi
do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postêpowania cywilnego.

Jednoczeœnie upowa¿nia senatora Bohdana Paszkowskiego do reprezentowania Senatu w pracach
nad projektem.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ

p r o j e k t

USTAWA

z dnia

o zmianie ustawy – Kodeks postêpowania cywilnego

Art. 1.

W ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postêpowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296, z póŸn.
zm.1)) wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1) w art. 1302 uchyla siê § 4;
2) uchyla siê art. 4798a;

1
Zmiany wymienionej ustawy zosta³y og³oszone w Dz. U. z 1965 r. Nr 15, poz. 113, z 1974 r. Nr 27, poz. 157 i Nr 39, poz. 231, z 1975

r. Nr 45, poz. 234, z 1982 r. Nr 11, poz. 82 i Nr 30, poz. 210, z 1983 r. Nr 5, poz. 33, z 1984 r. Nr 45, poz. 241 i 242, z 1985 r. Nr 20,

poz. 86, z 1987 r. Nr 21, poz. 123, z 1988 r. Nr 41, poz. 324, z 1989 r. Nr 4, poz. 21 i Nr 33, poz. 175, z 1990 r. Nr 14, poz. 88, Nr 34,

poz. 198, Nr 53, poz. 306, Nr 55, poz. 318 i Nr 79, poz. 464, z 1991 r. Nr 7, poz. 24, Nr 22, poz. 92 i Nr 115, poz. 496, z 1993 r. Nr 12,

poz. 53, z 1994 r. Nr 105, poz. 509, z 1995 r. Nr 83, poz. 417, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, Nr 43, poz. 189, Nr 73, poz. 350 i Nr 149,

poz. 703, z 1997 r. Nr 43, poz. 270, Nr 54, poz. 348, Nr 75, poz. 471, Nr 102, poz. 643, Nr 117, poz. 752, Nr 121, poz. 769 i 770, Nr 133,

poz. 882, Nr 139, poz. 934, Nr 140, poz. 940 i Nr 141, poz. 944, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 757, z 1999 r. Nr 52, poz. 532,

z 2000 r. Nr 22, poz. 269 i 271, Nr 48, poz. 552 i 554, Nr 55, poz. 665, Nr 73, poz. 852, Nr 94, poz. 1037, Nr 114, poz. 1191 i 1193 i Nr

122, poz. 1314, 1319 i 1322, z 2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr 49, poz. 508, Nr 63, poz. 635, Nr 98, poz. 1069, 1070 i 1071, Nr 123, poz. 1353,

Nr 125, poz. 1368 i Nr 138, poz. 1546, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 26, poz. 265, Nr 74, poz. 676, Nr 84, poz. 764, Nr 126, poz. 1069

i 1070, Nr 129, poz. 1102, Nr 153, poz. 1271, Nr 219, poz. 1849 i Nr 240, poz. 2058, z 2003 r. Nr 41, poz. 360, Nr 42, poz. 363, Nr 60,

poz. 535, Nr 109, poz. 1035, Nr 119, poz. 1121, Nr 130, poz. 1188, Nr 139, poz. 1323, Nr 199, poz. 1939 i Nr 228, poz. 2255, z 2004 r.

Nr 9, poz. 75, Nr 11, poz. 101, Nr 68, poz. 623, Nr 91, poz. 871, Nr 93, poz. 891, Nr 121, poz. 1264, Nr 162, poz. 1691, Nr 169, poz. 1783,

Nr 172, poz. 1804, Nr 204, poz. 2091, Nr 210, poz. 2135, Nr 236, poz. 2356 i Nr 237, poz. 2384, z 2005 r. Nr 13, poz. 98, Nr 22, poz. 185,

Nr 86, poz. 732, Nr 122, poz. 1024, Nr 143, poz. 1199, Nr 150, poz. 1239, Nr 167, poz. 1398, Nr 169, poz. 1413 i 1417, Nr 172,

poz. 1438, Nr 178, poz. 1478, Nr 183, poz. 1538, Nr 264, poz. 2205 i Nr 267, poz. 2258, z 2006 r. Nr 12, poz. 66, Nr 66, poz. 466, Nr 104,

poz. 708 i 711, Nr 186, poz. 1379, Nr 208, poz. 1537 i 1540, Nr 226, poz. 1656 i Nr 235, poz. 1699, z 2007 r. Nr 7, poz. 58, Nr 47,

poz. 319, Nr 50, poz. 331, Nr 61, poz. 418, Nr 99, poz. 662, Nr 106, poz. 731, Nr 112, poz. 766 i 769, Nr 115, poz. 794, Nr 121, poz. 831,

Nr 123, poz. 849, Nr 176, poz. 1243, Nr 181, poz. 1287, Nr 192, poz. 1378 i Nr 247, poz. 1845 oraz z 2008 r. Nr 59, poz. 367, Nr 96,

poz. 609 i 619, Nr 110, poz. 706, Nr 116, poz. 731, Nr 119, poz. 772, Nr 120, poz. 779, Nr 122, poz. 796 i Nr 171, poz. 1056.



3) w art. 47912 § 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 3. W razie niez³o¿enia odpisu wezwania do dobrowolnego spe³nienia ¿¹dania lub reklamacji

wraz z dowodem dorêczenia albo wys³ania go pozwanemu przesy³k¹ polecon¹, stosuje siê prze-
pis art. 130.”.

Art. 2.

Do postêpowañ nakazowych 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.

19. posiedzenie Senatu w dniach 15 i 16 paŸdziernika 2008 r.
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UZASADNIENIE

1. Ustawa wykonuj¹ca wyrok Trybuna³u Konstytucyjnego

Projektowana ustawa stanowi wykonanie obowi¹zku dostosowania systemu prawa do wyroku Trybu-
na³u Konstytucyjnego z dnia 20 grudnia 2007 r. (sygn. akt P 39/06).

Zgodnie z art. 190 ust. 1 Konstytucji, orzeczenia Trybuna³u Konstytucyjnego maj¹ moc powszechnie
obowi¹zuj¹c¹ i s¹ ostateczne.

Sentencja wyroku: Dz. U. z 2007 r. Nr 247, poz. 1845 (dzieñ publikacji wyroku – 29 grudnia 2007 r.).
Pe³ny tekst wyroku wraz uzasadnieniem: OTK Z.U. z 2007 r. Nr 11A, poz. 161.

2. Przedmiot i istota rozstrzygniêcia Trybuna³u Konstytucyjnego

2.1. Trybuna³ Konstytucyjny orzek³, ¿e art. 1302 § 4 zdanie pierwsze w zwi¹zku z art. 494 § 1 Kodeksu,
w brzmieniu nadanym ustaw¹ z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach s¹dowych w sprawach cywilnych, w za-
kresie, w jakim w postêpowaniu w sprawach gospodarczych przewiduj¹, ¿e s¹d odrzuca nieop³acone za-
rzuty od nakazu zap³aty, wniesione przez przedsiêbiorcê niereprezentowanego przez adwokata lub radcê
prawnego, bez uprzedniego wezwania do uiszczenia nale¿nej zap³aty, s¹ niezgodne z art. 32 ust. 1, art. 45
ust. 1 i art. 78 Konstytucji RP.

Ten typ wyroku (wyrok zakresowy), nie ma skutku uchylaj¹cego dany przepis, jednak powoduje wyga-
œniêcie okreœlonej treœci normatywnej wynikaj¹cej z przepisu.

2.2. Art. 1302 § 1–4 Kodeksu stanowi¹, ¿e:

„§ 1. Pismo wniesione przez adwokata, radcê prawnego lub rzecznika patentowego, które nie zosta³o
nale¿ycie op³acone, przewodnicz¹cy zwraca bez wezwania o uiszczenie op³aty, je¿eli pismo podlega op³a-
cie w wysokoœci sta³ej lub stosunkowej obliczonej od wskazanej przez stronê wartoœci przedmiotu sporu.

§ 2. W terminie tygodniowym od dnia dorêczenia zarz¹dzenia o zwrocie pisma z przyczyn okreœlonych
w § 1 strona mo¿e uiœciæ brakuj¹c¹ op³atê. Je¿eli op³ata zosta³a wniesiona we w³aœciwej wysokoœci, pismo
wywo³uje skutek od daty pierwotnego wniesienia. Skutek taki nie nastêpuje w razie kolejnego zwrotu pis-
ma z tej samej przyczyny.

§ 3. S¹d odrzuca bez wezwania o uiszczenie op³aty pismo wniesione przez adwokata, radcê prawnego lub
rzecznika patentowego œrodki odwo³awcze lub œrodki zaskar¿enia (apelacjê, za¿alenie, skargê kasacyjn¹,
skargê o stwierdzenie niezgodnoœci z prawem prawomocnego orzeczenia, sprzeciw od wyroku zaocznego,
zarzuty od nakazu zap³aty, skargê na orzeczenie referendarza s¹dowego) podlegaj¹ce op³acie w wysokoœci
sta³ej lub stosunkowej obliczonej od wskazanej przez stronê wartoœci przedmiotu zaskar¿enia.

§ 4. Przepisy § 1–3 stosuje siê do pisma wniesionego w postêpowaniu w sprawach gospodarczych tak-
¿e wówczas, gdy przedsiêbiorcy nie reprezentuje adwokat lub radca prawny. Zarz¹dzenie o zwrocie pis-
ma powinno zawieraæ okreœlenie wysokoœci nale¿nej op³aty stosunkowej, je¿eli op³ata zosta³a uiszczona
w niew³aœciwej wysokoœci, oraz wskazanie skutków ponownego wniesienia pisma”.

Istnienie przepisów § 1–3 podyktowane jest chêci¹ usprawnienia i przyspieszenia postêpowania, cze-
mu sprzyja na³o¿enie ostrzejszych rygorów formalnych na stronê, szczególnie w sytuacji, kiedy strona re-
prezentowana jest przez profesjonalistê.

Natomiast § 4 rozci¹ga rygory poprzednich paragrafów tak¿e na przedsiêbiorcê niereprezentowanego
przez profesjonalistê. Sytuacja takiego przedsiêbiorcy zosta³a zrównana z przedsiêbiorc¹ reprezentowa-
nym przez profesjonalistê.

Art. 494 Kodeksu stanowi, i¿:
„§ 1. S¹d odrzuca zarzuty wniesione po up³ywie terminu, nieop³acone lub z innych przyczyn niedopu-

szczalne, jak równie¿ zarzuty, których braków pozwany nie usun¹³ w terminie.
§ 2. Nakaz zap³aty, przeciwko któremu w ca³oœci lub w czêœci nie wniesiono skutecznie zarzutów, ma

skutki prawomocnego wyroku”.
W momencie odrzucenia – zgodnie z § 3 – zarzutów od nakazu zap³aty pozwany nie ma ju¿ jakiejkolwiek

mo¿liwoœci uiszczenia op³aty s¹dowej, podczas gdy w wypadku innych pism procesowych, w tym pozwu,
strona ma mo¿liwoœæ uiszczenia brakuj¹cej op³aty, co ma dodatkowy wymiar na tle kwestionowanego
art. 1302 § 4 kodeksu – dotyczy bowiem tak¿e stron (przedsiêbiorców) niereprezentowanych przez adwo-
kata lub radcê prawnego.

Powstaje sytuacja, w której „pozwany przedsiêbiorca niereprezentowany przez profesjonalnego pe³no-
mocnika – inaczej ni¿ powód tak¿e bêd¹cy przedsiêbiorc¹ – nie dysponuje ze wzglêdów œciœle formalnych
(nieop³acenie zarzutów od nakazu zap³aty bez mo¿liwoœci usuniêcia braku) mo¿liwoœci¹ przedstawienia
s¹dowi argumentacji (która – w pewnych sytuacjach – mo¿e podwa¿aæ zasadnoœæ wydania nakazu zap³a-
ty), a ta wszak mog³aby mieæ wp³yw na treœæ rozstrzygniêcia, które bêdzie w ten sposób wydane jedynie na
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podstawie argumentacji strony przeciwnej. Nale¿y przy tym uwzglêdniæ, ¿e nakaz zap³aty ma skutki pra-
womocnego wyroku”, co oznacza, ¿e nie s³u¿¹ ju¿ od niego œrodki odwo³awcze.

2.3. Artyku³ 45 Konstytucji stanowi, i¿ „Ka¿dy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia
sprawy bez nieuzasadnionej zw³oki przez w³aœciwy, niezale¿ny, bezstronny i niezawis³y s¹d”.

Artyku³ 32 mówi, ¿e „Wszyscy s¹ wobec prawa równi. Wszyscy maj¹ prawo do równego traktowania
przez w³adze publiczne”.

„Z zasady równoœci wynika nakaz równego, czyli jednakowego, traktowania wszystkich adresatów
norm prawnych charakteryzuj¹cych siê w takim samym stopniu t¹ sam¹, relewantn¹ cech¹, co oznacza
zarówno zakaz dyskryminowania, jak i faworyzowania takich osób”. Zdaniem TK cech¹ relewantn¹ jest
w badanym wypadku bycie stron¹ postêpowania nakazowego. Skutki odrzucenia zarzutów od nakazu
zap³aty s¹ natomiast znacznie bardziej dolegliwe dla pozwanego od skutków zwrotu pozwu dla powoda
(pozew mo¿na wnieœæ ponownie, o ile roszczenie nie uleg³o przedawnieniu), co nastêpuje w wypadku jego
nieop³acenia. Identyczne zatem uchybienie po stronie pozwanego i powoda wywo³uje drastycznie od-
mienne skutki w zakresie efektywnej realizacji prawa do s¹du. Motyw przyjêtej przez ustawodawcê regu-
lacji nie uzasadnia odmiennego od pozosta³ych stron postêpowania nakazowego traktowania przedsiê-
biorców uczestników postêpowania nakazowego. Oczywiœcie co do przedsiêbiorców zasadne jest oczeki-
wanie podwy¿szonej starannoœci nie tylko w zakresie prowadzonej przez nich dzia³alnoœci o charakterze
profesjonalnym, ale tak¿e w zakresie s¹dowego sporu gospodarczego, ale nie znaczy to, ¿e wymagania
procesowe im stawiane maj¹ byæ takie jak w wypadku profesjonalnych pe³nomocników œwiadcz¹cych
pomoc prawn¹. Rygoryzm skutków wniesienia nieop³aconego pisma zawieraj¹cego zarzuty w postêpo-
waniu nakazowym w sprawach gospodarczych jest identyczny w sytuacji, gdy strona mia³a profesjonal-
nego pe³nomocnika i gdy dzia³a³a bez niego. O ile nie budzi sprzeciwu rygoryzm uchybienia obowi¹zkom
wynikaj¹cym z koniecznoœci op³acenia pisma w pierwszej sytuacji, o tyle inna musi byæ ocena sytuacji
drugiej. Dlatego wniesienie nieop³aconych zarzutów w postêpowaniu nakazowym, skutkuj¹ce ich odrzu-
ceniem bez wezwania do op³acenia, mo¿na uznaæ za mieszcz¹ce siê w zakresie regulacyjnej swobody
ustawodawcy – jeœli chodzi o stronê postêpowania gospodarczego reprezentowan¹ przez profesjonalnego
pe³nomocnika. Nie jest natomiast trafne wi¹zanie identycznych skutków prawnych z sytuacj¹, gdy pod-
miot (gospodarczy) dzia³a sam. Wprawdzie w obu wypadkach w postêpowaniu (nakazowym) mamy do
czynienia z dzia³aniem profesjonalnych podmiotów gospodarczych, jednakowo¿ za dopuszczalnoœci¹ od-
rzucenia nieop³aconego pisma procesowego bez wezwania – przemawia wzgl¹d na profesjonalizm repre-
zentacji prawnej, nie zaœ okolicznoœæ, ¿e sam spór ma charakter gospodarczy (a wiêc, ¿e jego strony s¹
profesjonalistami w zakresie jakiejœ bran¿y). Inaczej mówi¹c: w art. 1302§ 1–3 kodeksu ratio legis normo-
wania jest zwi¹zana z profesjonalnym charakterem reprezentacji w procesie. Tymczasem nakaz odes³a-
nia do dyspozycji tych przepisów w art. 1302 § 4 kodeksu dotyczy sytuacji znamiennej profesjonalizmem
czynnoœci obrotu, na tle których powsta³ spór. S¹ to sytuacje nieporównywalne z punktu widzenia cech
relewantnych. Dlatego te¿ kontrolowany przepis narusza konstytucyjn¹ zasadê równoœci.

Odnosz¹c siê do art. 78 Konstytucji („Ka¿da ze stron ma prawo do zaskar¿enia orzeczeñ i decyzji wyda-
nych w pierwszej instancji”) TK przypomnia³ swoje wczeœniejsze orzeczenie (P 9/01): „Prawo strony do
rozpatrzenia sprawy przez s¹d drugiej instancji mo¿e byæ naruszone zarówno bezpoœrednio (przez wy-
³¹czenie mo¿liwoœci wniesienia apelacji), jak i poœrednio (przez ustanowienie takich formalnych warun-
ków wniesienia apelacji, które czynnoœæ tê czyni³yby nadmiernie utrudnion¹)”.

Kwestionowana regulacja powoduje, ¿e niewype³nienie warunków formalnych (nieuiszczenie op³aty)
bez mo¿liwoœci sanacji braku wp³ywa na prawo strony do zaskar¿enia orzeczeñ wydanych w pierwszej in-
stancji. Strona pozwana w tej sytuacji nie ma mo¿liwoœci ani przedstawiæ swej argumentacji (i doprowa-
dziæ do „rozpatrzenia” sprawy), ani te¿ zaskar¿yæ orzeczenia wydanego z pominiêciem jej argumentacji do
s¹du wy¿szej instancji. „Nakaz zap³aty – jakkolwiek jest orzeczeniem wydanym w pierwszej instancji – ma
charakter orzeczenia wstêpnego (choæ w pewnych sytuacjach ostatecznego i mo¿liwego do wyegzekwo-
wania). Jego wydanie nie jest równoznaczne z rozpatrzeniem sprawy, zaœ sprawa podlega rozpatrzeniu –
we w³aœciwym tego s³owa znaczeniu – dopiero i tylko w razie skutecznego (prawid³owego) wniesienia
przez pozwanego zarzutów od nakazu”. Z tych wiêc powodów TK uzna³ art. 1302 § 4 zdanie pierwsze
w zwi¹zku z art. 494 § 1 kodeksu, w zakresie wskazanym w sentencji za niezgodny z art. 78 Konstytucji.

Trybuna³ podkreœli³, ¿e orzeka tylko w granicach zadanego przez s¹d pytania prawnego. Pytanie doty-
czy³o art. 1302 § 4 w zakresie, w jakim w postêpowaniu w sprawach gospodarczych przewiduje, ¿e s¹d od-
rzuca nieop³acone zarzuty od nakazu zap³aty, wniesione przez przedsiêbiorcê niereprezentowanego
przez adwokata lub radcê prawnego, bez uprzedniego wezwania do uiszczenia nale¿nej zap³aty. Tymcza-
sem § 3 do którego odsy³a § 4, odnosi siê tak¿e do innych œrodków odwo³awczych i œrodków zaskar¿enia,
o ile tylko mog¹ byæ one wniesione przez sam¹ stronê, niereprezentowan¹ przez profesjonalnego pe³no-
mocnika.
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Skutkiem tego orzeczenia jest „wewnêtrzne zró¿nicowanie sytuacji z jednej strony objêtych postêpo-
waniem nakazowym, a z drugiej — wyczerpuj¹cych pozosta³y zakres kontrolowanego przepisu. TK nie
ma mo¿liwoœci orzekania poza granicami zadanego pytania prawnego, nawet jeœli te same wzglêdy kon-
stytucyjne przemawia³yby za podobnym rozstrzygniêciem w stosunku do ca³oœci normowania art. 1302

§4 k.p.c.”. Jak stwierdzi³ TK „£ad legislacyjny musi tu zapewniæ swym dzia³aniem ustawodawca”.

2.4. Wyrok wywo³uje skutki z dniem og³oszenia.

3. Cele i zakres projektowanej ustawy

Maj¹c na uwadze koniecznoœæ wykonania wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego oraz bior¹c pod uwagê
wyraŸne sugestie wyra¿one przez TK w uzasadnieniu wyroku, zaproponowaæ nale¿y uchylenie w ustawie
z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postêpowania cywilnego w art. 1302 ca³ego § 4.

Zaproponowana nowelizacja, tzn. uchylenie § 4, pozwoli na zrównanie procesowe podmiotów nieprofe-
sjonalnych, niezale¿nie od tego, czy prowadz¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹ czy nie.

Niezbêdn¹ konsekwencj¹ uchylenia powy¿szego przepisu jest tak¿e koniecznoœæ uchylenia art. 4798a

oraz „technicznej” nowelizacji art. 47912 § 3.
Pozostawienie art. 4798a oznacza³oby, ¿e je¿eli pismo procesowe nie mo¿e otrzymaæ prawid³owego biegu:
– w jednej sytuacji – przewidzianej w art. 130 § 1 – wskutek niezachowania warunków formalnych lub

je¿eli od pisma nie uiszczono nale¿nej op³aty – przewodnicz¹cy wzywa stronê, pod rygorem zwrócenia pis-
ma, do poprawienia, uzupe³nienia lub op³acenia go w terminie tygodniowym,

– w drugiej sytuacji – przewidzianej w art. 4798a – wskutek niezachowania warunków formalnych –
przewodnicz¹cy zwraca stronie pismo bez wzywania do jego poprawienia lub uzupe³nienia.

Pierwszy przepis, obliguje przewodnicz¹cego, kiedy nie zachowano warunków formalnych lub (alter-
natywa ³¹czna!) od pisma nie uiszczono op³aty – do wezwania strony do poprawienia, uzupe³nienia lub
op³acenia go. Drugi zaœ dotycz¹cy tylko niezachowania warunków formalnych, obliguje przewodnicz¹ce-
go – do zwrócenia pisma bez wzywania do poprawienia lub uzupe³nienia.

Gdyby pozostawiæ oba przepisy i traktowaæ art. 4798a jako lex specjalis, mniejsze braki formalne (tylko
niezachowanie warunków formalnych) powodowa³yby wiêksze dolegliwoœci (zwrócenie pisma bez wzy-
wania do uzupe³nienia), ni¿ w sytuacji gdyby przedsiêbiorca niezachowa³ warunków formalnych i jedno-
czeœnie nienale¿ycie op³aci³ pismo (choæ równie¿ gdy pismo spe³nia warunki formalne, ale nie zosta³o op-
³acone).

Wykonanie wyroku TK, w zakresie uchylenia art. 1302 § 4 nie powinna powodowaæ takich mo¿liwoœci.
St¹d uchylenie tak¿e ca³ego art. 4798a jest niezbêdne.

W konsekwencji uchylenia art. 4798a, niezbêdna jest te¿ zmiana odes³ania w art. 47912 § 3. Zamiast do
art. 4798a, nale¿y w nim odes³aæ do art. 130, który zgodnie z wyrokiem TK, powinien byæ stosowany rów-
nie¿ do niereprezentowanego przez zawodowego prawnika przedsiêbiorcy.

Jednoczeœnie proponuje siê w przepisie przejœciowym, by do postêpowañ nakazowych niezakoñczo-
nych przed dniem wejœcia w ¿ycie ustawy stosowaæ przepisy nowe. W pozosta³ym zakresie nowe przepisy
by³yby stosowane do postêpowañ wszczêtych po wejœciu w ¿ycie ustawy.

4. Skutki finansowe wykonania projektowanej ustawy

Ustawa nie powoduje skutków finansowych dla bud¿etu pañstwa.

5. Oœwiadczenie o zgodnoœci z prawem Unii Europejskiej

Projektowana ustawa jest zgodna z prawem Unii Europejskiej.
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UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 16 paŸdziernika 2008 r.

w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy
o zmianie ustawy – Kodeks postêpowania cywilnego

Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Senat wnosi
do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postêpowania cywilnego.

Jednoczeœnieupowa¿niasenatoraLeonaKieresadoreprezentowaniaSenatuwpracachnadprojektem.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ

p r o j e k t

USTAWA

z dnia

o zmianie ustawy – Kodeks postêpowania cywilnego

Art. 1.

W ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postêpowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296, z póŸn.
zm.1)) w art. 3941 § 1 otrzymuje brzmienie:

1
Zmiany wymienionej ustawy zosta³y og³oszone w Dz. U. z 1965 r. Nr 15, poz. 113, z 1974 r. Nr 27, poz. 157 i Nr 39, poz. 231, z 1975

r. Nr 45, poz. 234, z 1982 r. Nr 11, poz. 82 i Nr 30, poz. 210, z 1983 r. Nr 5, poz. 33, z 1984 r. Nr 45, poz. 241 i 242, z 1985 r. Nr 20,

poz. 86, z 1987 r. Nr 21, poz. 123, z 1988 r. Nr 41, poz. 324, z 1989 r. Nr 4, poz. 21 i Nr 33, poz. 175, z 1990 r. Nr 14, poz. 88, Nr 34,

poz. 198, Nr 53, poz. 306, Nr 55, poz. 318 i Nr 79, poz. 464, z 1991 r. Nr 7, poz. 24, Nr 22, poz. 92 i Nr 115, poz. 496, z 1993 r. Nr 12,

poz. 53, z 1994 r. Nr 105, poz. 509, z 1995 r. Nr 83, poz. 417, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, Nr 43, poz. 189, Nr 73, poz. 350 i Nr 149,

poz. 703, z 1997 r. Nr 43, poz. 270, Nr 54, poz. 348, Nr 75, poz. 471, Nr 102, poz. 643, Nr 117, poz. 752, Nr 121, poz. 769 i 770, Nr 133,

poz. 882, Nr 139, poz. 934, Nr 140, poz. 940 i Nr 141, poz. 944, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 757, z 1999 r. Nr 52, poz. 532, z

2000 r. Nr 22, poz. 269 i 271, Nr 48, poz. 552 i 554, Nr 55, poz. 665, Nr 73, poz. 852, Nr 94, poz. 1037, Nr 114, poz. 1191 i 1193 i Nr 122,

poz. 1314, 1319 i 1322, z 2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr 49, poz. 508, Nr 63, poz. 635, Nr 98, poz. 1069, 1070 i 1071, Nr 123, poz. 1353,

Nr 125, poz. 1368 i Nr 138, poz. 1546, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 26, poz. 265, Nr 74, poz. 676, Nr 84, poz. 764, Nr 126, poz. 1069

i 1070, Nr 129, poz. 1102, Nr 153, poz. 1271, Nr 219, poz. 1849 i Nr 240, poz. 2058, z 2003 r. Nr 41, poz. 360, Nr 42, poz. 363, Nr 60,

poz. 535, Nr 109, poz. 1035, Nr 119, poz. 1121, Nr 130, poz. 1188, Nr 139, poz. 1323, Nr 199, poz. 1939 i Nr 228, poz. 2255, z 2004 r.

Nr 9, poz. 75, Nr 11, poz. 101, Nr 68, poz. 623, Nr 91, poz. 871, Nr 93, poz. 891, Nr 121, poz. 1264, Nr 162, poz. 1691, Nr 169, poz. 1783,

Nr 172, poz. 1804, Nr 204, poz. 2091, Nr 210, poz. 2135, Nr 236, poz. 2356 i Nr 237, poz. 2384, z 2005 r. Nr 13, poz. 98, Nr 22, poz. 185,

Nr 86, poz. 732, Nr 122, poz. 1024, Nr 143, poz. 1199, Nr 150, poz. 1239, Nr 167, poz. 1398, Nr 169, poz. 1413 i 1417, Nr 172,

poz. 1438, Nr 178, poz. 1478, Nr 183, poz. 1538, Nr 264, poz. 2205 i Nr 267, poz. 2258, z 2006 r. Nr 12, poz. 66, Nr 66, poz. 466, Nr 104,

poz. 708 i 711, Nr 186, poz. 1379, Nr 208, poz. 1537 i 1540, Nr 226, poz. 1656 i Nr 235, poz. 1699, z 2007 r. Nr 7, poz. 58, Nr 47,

poz. 319, Nr 50, poz. 331, Nr 61, poz. 418, Nr 99, poz. 662, Nr 106, poz. 731, Nr 112, poz. 766 i 769, Nr 115, poz. 794, Nr 121, poz. 831,

Nr 123, poz. 849, Nr 176, poz. 1243, Nr 181, poz. 1287, Nr 192, poz. 1378 i Nr 247, poz. 1845 oraz z 2008 r. Nr 59, poz. 367, Nr 96,

poz. 609 i 619, Nr 110, poz. 706, Nr 116, poz. 731, Nr 119, poz. 772, Nr 120, poz. 779, Nr 122, poz. 796 i Nr 171, poz. 1056.



„§ 1. Za¿alenie do S¹du Najwy¿szego przys³uguje na postanowienie s¹du drugiej instancji:
1) odrzucaj¹ce skargê kasacyjn¹ oraz skargê o stwierdzenie niezgodnoœci z prawem prawomocnego

orzeczenia;
2) co do kosztów procesu, które nie by³y przedmiotem rozstrzygniêcia s¹du pierwszej instancji.”.

Art. 2.

Ustawa wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia.
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UZASADNIENIE

1. Ustawa wykonuj¹ca wyrok Trybuna³u Konstytucyjnego

Projektowana ustawa stanowi wykonanie obowi¹zku dostosowania systemu prawa do wyroku Trybu-
na³u Konstytucyjnego z dnia 27 marca 2007 r. (sygn. akt SK 3/05).

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 61, poz. 418 (dzieñ publikacji wyro-
ku – 6 kwietnia 2007 r.). Pe³ny tekst orzeczenia wraz z uzasadnieniem zamieszczony zosta³ w OTK Z.U.
z 2007 r., Nr 3A, poz.32.

2. Przedmiot i istota rozstrzygniêcia Trybuna³u Konstytucyjnego

2.1. Trybuna³ Konstytucyjny orzek³ o niezgodnoœci z Konstytucj¹ art. 39318 § 2 Kodeksu postêpowa-
nia cywilnego, w brzmieniu obowi¹zuj¹cym do czasu jego uchylenia przez art. 1 pkt 11 ustawy z dnia 22
grudnia 2004 r. o zmianie ustawy – Kodeks postêpowania cywilnego oraz ustawy – Prawo o ustroju s¹dów
powszechnych, w zakresie, w jakim uniemo¿liwia zaskar¿enie postanowienia w przedmiocie kosztów
procesu zas¹dzonych po raz pierwszy przez s¹d drugiej instancji.

2.2. Art. 39318 § 2 Kodeksu do czasu jego uchylenia brzmia³ nastêpuj¹co: „W sprawach, w których
przys³uguje kasacja, za¿alenie przys³uguje tak¿e na postanowienie s¹du drugiej instancji koñcz¹ce po-
stêpowanie w sprawie, z wyj¹tkiem postanowieñ, o których mowa w art. 392, a tak¿e postanowieñ wyda-
nych w wyniku rozpoznania za¿alenia na postanowienie s¹du pierwszej instancji”.

Trybuna³ zauwa¿y³, ¿e postêpowanie w zakresie kosztów procesu jest „postêpowaniem akcesoryjnym
w stosunku do postêpowania g³ównego. Rozstrzygniêcie s¹du o ostatecznym rozdziale kosztów procesu
(...) oparte jest na zasadzie unifikacji i koncentracji kosztów procesu. Zgodnie z tymi zasadami, rozstrzyg-
niêcie o kosztach nastêpuje dopiero w orzeczeniu koñcz¹cym sprawê w instancji”.

St¹d nie rozstrzyga siê o kosztach w wyroku wstêpnym, czêœciowym lub umarzaj¹cym postêpowanie
z powództwa g³ównego albo z powództwa wzajemnego, gdy nadal toczy siê postêpowanie z powództwa
wzajemnego albo g³ównego.

„Wyj¹tek od zasady rozstrzygania o kosztach w orzeczeniu koñcz¹cym sprawê w instancji przewiduje
art. 108 § 2 kpc, zgodnie z którym s¹d drugiej instancji, uchylaj¹c zaskar¿one orzeczenie i przekazuj¹c
sprawê s¹dowi pierwszej instancji do ponownego rozpatrzenia (art. 386 § 2 i 4 kpc), pozostawia mu tak¿e
rozstrzygniêcie o kosztach instancji odwo³awczej”. „S¹d drugiej instancji rozstrzyga o kosztach procesu
tylko, gdy oddala apelacjê lub w razie jej uwzglêdnienia lub gdy zmienia zaskar¿ony wyrok”.

Rozstrzygniêcie o kosztach zapada zawsze w formie postanowienia zamieszczanego w sentencji orze-
czenia.

„Kolejne postanowienia o kosztach w orzeczeniach koñcz¹cych sprawê w instancji dotycz¹ w kolej-
nych stadiach orzekania innego zakresu i wymiaru tych kosztów”. W zakresie orzekania o kosztach za
s¹d pierwszej instancji nale¿y uznaæ ten s¹d, który orzek³ o kosztach w danym zakresie po raz pierwszy.

W sprawie, która by³a przyczyn¹ z³o¿enia skargi konstytucyjnej s¹d apelacyjny, który w danej sprawie
by³ s¹dem drugiej instancji, orzeka³ o kosztach procesu (w tym równie¿ o kosztach postêpowania przed
S¹dem Najwy¿szym) po raz pierwszy.

W œwietle zaskar¿onego przepisu strona nie mog³a jednak tego orzeczenia zaskar¿yæ.

2.3. Artyku³ 78 Konstytucji stanowi, i¿ „Ka¿da ze stron ma prawo do zaskar¿enia orzeczeñ i decyzji wy-
danych w pierwszej instancji. Wyj¹tki od tej zasady oraz tryb zaskar¿ania okreœla ustawa”. Przepis ten
dotyczy zarówno postêpowania przed organami administracji, jak i postêpowania s¹dowego.

Oprócz tego, Konstytucja w art. 176 ust. 1 stanowi, i¿ „Postêpowanie s¹dowe jest co najmniej dwuin-
stancyjne”. Przepis ten dotyczy tylko postêpowania s¹dowego. Stanowi on lex specialis w stosunku do
art. 78. O ile art. 78 pozwala ustawodawcy na wprowadzenie wyj¹tków od prawa do zaskar¿enia orzeczeñ
i decyzji wydanych w pierwszej instancji, to art. 176 ust. 1 brzmi doœæ kategorycznie i nie przewiduje mo¿-
liwoœci wprowadzenia wyj¹tków od zasady dwuinstancyjnoœci postêpowania s¹dowego.

Zdaniem Trybuna³u „prawo strony do rozpatrzenia sprawy przez s¹d II instancji mo¿e byæ naruszone
bezpoœrednio (poprzez wy³¹czenie mo¿liwoœci wniesienia apelacji), jak i poœrednio (poprzez ustanowienie
takich formalnych warunków wniesienia apelacji, które czynnoœæ tê czyni³yby nadmiernie utrudnion¹)”
(P 9/01).

Zgodnie z wczeœniejszym orzecznictwem TK „apelacja powinna gwarantowaæ ponowne, merytoryczne
zbadanie sprawy. Osi¹gniêcie celu tego postêpowania nie jest bowiem mo¿liwe, gdy kontrola ograniczy
siê do prawid³owoœci zastosowania przepisów przez s¹d pierwszej instancji” (SK 10/03).
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Wedle Trybuna³u zasada dwuinstancyjnoœci zak³ada: 1) dostêp do s¹du drugiej instancji, a co za tym
idzie – przyznanie stronom odpowiednich œrodków zaskar¿enia, 2) powierzenie rozpoznania sprawy
w drugiej instancji – co do zasady – s¹dowi wy¿szego szczebla, a w konsekwencji nadanie œrodkowi zaska-
r¿enia charakteru dewolutywnego, 3) odpowiednie ukszta³towanie procedury przed s¹dem drugiej in-
stancji, tak aby s¹d ten móg³ wszechstronnie zbadaæ rozpoznawan¹ sprawê i wydaæ rozstrzygniêcie me-
rytoryczne.

W konkluzji TK uzna³, ¿e „postanowienie o kosztach postêpowania wydane w danym zakresie (tj. w od-
niesieniu do kosztów postêpowania przed S¹dem Najwy¿szym w zwi¹zku z wniesieniem kasacji skar-
¿¹cego oraz kosztów koñcowego postêpowania przed s¹dem apelacyjnym) nie by³o wydawane wczeœniej
i mog³o byæ wydane tylko przez s¹d apelacyjny w koñcowym orzeczeniu. Orzeczenie o wskazanym tu za-
kresie kosztów by³o materialnie pierwszym orzeczeniem o kosztach”.

Zgodnie z art. 176 ust. 1 Konstytucji postanowienia o kosztach postêpowania równie¿ dotyczy zasada
dwuinstancyjnoœci postêpowania s¹dowego; wynikaj¹ z niej poœrednio równie¿ – koniecznoœæ umo¿liwie-
nia stronom postêpowania zaskar¿enia orzeczenia o kosztach, w zakresie, w jakim jest to – materialnie –
pierwsze orzeczenie w tej kwestii. St¹d art. 39318 § 2 kpc jest w wymienionym zakresie z Konstytucj¹ nie-
zgodny.

Artyku³ 39318 § 2 kpc zosta³ (³¹cznie z ca³ym rozdzia³em) uchylony. Od dnia 5 maja 2005 r., niejako
w jego miejsce wprowadzono nowy przepis w zasadzie o identycznej treœci normatywnej. Trybuna³ nie
móg³ siê jednak do niego odnieœæ, poniewa¿ nowy przepis nie by³ przedmiotem skargi. W uzasadnieniu
zasygnalizowa³ jednak, ¿e art. 3941 ma w zasadzie identyczn¹ treœæ jak uznany za niezgodny z konstytu-
cj¹ art. 39318, który zosta³ uchylony i zast¹piony przez ten pierwszy.

St¹d interwencja ustawodawcy wydaje siê konieczna.

2.4. Wyrok wywo³uje skutki z dniem og³oszenia.

3. Cele i zakres projektowanej ustawy

Maj¹c na uwadze koniecznoœæ wykonania wyroku art. 3941 § 1 mo¿na nadaæ brzmienie sprowadzaj¹ce
siê do oznaczenia pewnego fragmentu dotychczasowej treœci jako pkt 1 oraz dodania pkt 2. Drugi punkt
stanowi³by wykonanie wyroku.

Brzmienie pkt 2, choæ nie jest dos³ownym powtórzeniem sentencji wyroku, ogranicza siê do oddania
istoty tego wyroku. Chodzi o to, by umo¿liwiæ zaskar¿enie postanowienia w przedmiocie kosztów procesu
zas¹dzonych po raz pierwszy przez s¹d drugiej instancji. Na postanowienie s³u¿y, zgodnie projektem, za-
¿alenie do S¹du Najwy¿szego.

4. Skutki finansowe wykonania projektowanej ustawy

Wysokoœæ kosztów rozpatrywania za¿aleñ na postanowienia s¹dów drugiej instancji w przedmiocie
kosztów procesu nie bêdzie odbiegaæ od wysokoœci kosztów rozpatrywania innych za¿aleñ sk³adanych do
S¹du Najwy¿szego.

5. Oœwiadczenie o zgodnoœci z prawem Unii Europejskiej

Projektowana ustawa jest zgodna z prawem Unii Europejskiej.
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UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 16 paŸdziernika 2008 r.

w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy
o rehabilitacji zawodowej i spo³ecznej oraz zatrudnianiu osób niepe³nosprawnych

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 rehabilitacji zawodowej
i spo³ecznej oraz zatrudnianiu osób niepe³nosprawnych.

Jednoczeœnie upowa¿nia senatora Mieczys³awa Augustyna do reprezentowania Senatu w pracach
nad projektem.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ

p r o j e k t

USTAWA

z dnia

o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i spo³ecznej
oraz zatrudnianiu osób niepe³nosprawnych

Art. 1.

W ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spo³ecznej oraz zatrudnianiu osób nie-
pe³nosprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92) wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1) w art. 10b:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Koszty utworzenia, dzia³alnoœci i wynikaj¹ce ze zwiêkszenia liczby uczestników warsztatu s¹

wspó³finansowane ze œrodków Pañstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe³nospra-
wnych, zwanego dalej”Funduszem” oraz ze œrodków samorz¹du powiatowego, lub innych Ÿró-
de³, z zastrze¿eniem ust. 2a, 2b, 3 i 4 oraz art. 68c ust. 1.”,

b) po ust. 2 dodaje siê ust. 2a i 2b w brzmieniu:
„2a. Koszty dzia³alnoœci warsztatu s¹ finansowane ze œrodków samorz¹du powiatowego w wyso-

koœci co najmniej 10% tych kosztów.
2b. Procentowy udzia³ w kosztach, o których mowa w ust. 2a, mo¿e byæ zmniejszony, pod warun-

kiem znalezienia innych Ÿróde³ finansowania, przeznaczanych w szczególnoœci na rozwój dzia-
³alnoœci warsztatu.”;

2) w art. 29:
a) w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Gmina, powiat oraz fundacja, stowarzyszenie lub inna organizacja spo³eczna, której statutowym
zadaniem jest rehabilitacja zawodowa i spo³eczna osób niepe³nosprawnych, zwane dalej”orga-
nizatorem”, mo¿e utworzyæ wyodrêbnion¹ organizacyjnie i finansowo jednostkê i uzyskaæ dla
tej jednostki status zak³adu aktywnoœci zawodowej, je¿eli: „,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Koszty:



1) utworzenia zak³adów aktywnoœci zawodowej s¹ wspó³finansowane ze œrodków Funduszu, z za-
strze¿eniem art. 68c ust. 2 pkt 2, organizatora i innych Ÿróde³; zak³ady te nie mog¹ prowadziæ
dzia³alnoœci polegaj¹cej na wytwarzaniu wyrobów przemys³u paliwowego, tytoniowego, spiry-
tusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a tak¿e pozosta³ych wyrobów alkoholowych o zawar-
toœci alkoholu powy¿ej 1,5% oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udzia³em tych metali
lub handlu tymi wyrobami;

2) dzia³ania zak³adów aktywnoœci zawodowej s¹ wspó³finansowane ze œrodków Funduszu, z za-
strze¿eniem art. 68c ust. 2 pkt 1, oraz ze œrodków samorz¹du województwa w wysokoœci co naj-
mniej 10%, z tym ¿e procentowy udzia³ samorz¹du województwa w kosztach mo¿e byæ zmniej-
szany, pod warunkiem znalezienia innych Ÿróde³ finansowania dzia³ania zak³adu aktywnoœci
zawodowej.”,

c) po ust. 3a dodaje siê ust. 3b–3d w brzmieniu:
„3b. W razie likwidacji lub utraty statusu zak³adu aktywnoœci zawodowej, niewykorzystane we-

d³ug stanu na dzieñ likwidacji lub utraty statusu zak³adu aktywnoœci zawodowej œrodki zak³a-
dowego funduszu aktywnoœci podlegaj¹ niezw³ocznie wp³acie do Funduszu, z zastrze¿eniem
ust. 3c.

3c. Wp³acie do Funduszu podlega tak¿e kwota odpowiadaj¹ca kwocie wydatkowanej ze œrodków
zak³adowego funduszu aktywnoœci na nabycie, wytworzenie lub ulepszenie œrodków trwa³ych
w zwi¹zku z modernizacj¹ zak³adu, utworzeniem lub przystosowaniem stanowisk pracy dla
osób niepe³nosprawnych - w czêœci, która nie zosta³a pokryta odpisami amortyzacyjnymi,
ustalonymi przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych wynikaj¹cych z Wykazu rocznych sta-
wek amortyzacyjnych na dzieñ zaistnienia okolicznoœci, o których mowa w ust. 3b.

3d. Przepisu ust. 3b i 3c nie stosuje siê w przypadku, gdy likwidacja zak³adu nastêpuje w zwi¹zku
z przejêciem zak³adu przez inny zak³ad aktywnoœci zawodowej lub w wyniku po³¹czenia z za-
k³adem aktywnoœci zawodowej, a niewykorzystane œrodki funduszu podlegaj¹ przekazaniu
w terminie do 3 miesiêcy na zak³adowy fundusz aktywnoœci zak³adu przejmuj¹cego zak³ad lik-
widowany.”;

3) w art. 68c:
a) w ust. 1 w pkt 1:

– lit. b otrzymuje brzmienie:
„b) w 2008 r. i w latach nastêpnych – 90% tych kosztów.”,

– uchyla siê lit. c,
b) w ust. 2:

– pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) dzia³ania zak³adu aktywnoœci zawodowej wynosi:

a) w 2007 r. - 95% tych kosztów,
b) w 2008 r. i w latach nastêpnych – 90% tych kosztów; „,

– w pkt 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„utworzenia zak³adu aktywnoœci zawodowej wynosi:”.

Art. 2.

Ustawa wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2009 r.
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UZASADNIENIE

Propozycja nowelizacji ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spo³ecznej oraz za-
trudnianiu osób niepe³nosprawnych (j.t. Dz. U. 2008 Nr 14, poz. 92) wynika z potrzeby doprecyzowania
niektórych rozwi¹zañ w systemie finansowania dzia³alnoœci warsztatów terapii zajêciowej (dalej wtz) oraz
zak³adów aktywnoœci zawodowej (dalej zaz), które budz¹ w¹tpliwoœci zarówno jednostek samorz¹dów te-
rytorialnych jako realizatorów powy¿szego zadania jak i przedstawicieli œrodowisk dzia³aj¹cych na rzecz
osób niepe³nosprawnych, w szczególnoœci w zakresie:
1) doprecyzowania systemu finansowania warsztatów terapii zajêciowej,
2) utrzymania maksymalnego finansowania kosztów funkcjonowania w wysokoœci 90 % przez PFRON

(art. 68c ustawy),
3) zmian w systemie finansowania zak³adów aktywnoœci zawodowej.

Ad. 1. W obecnym stanie prawnym kwestiê finansowania kosztów dzia³alnoœci warsztatu terapii zajê-
ciowej reguluje art. 10b ustawy, zgodnie z którym koszty utworzenia, dzia³alnoœci i wynikaj¹ce ze zwiêk-
szenia liczby uczestników warsztatu s¹ wspó³finansowane ze œrodków Pañstwowego Funduszu Rehabili-
tacji Osób Niepe³nosprawnych (PFRON), ze œrodków samorz¹du terytorialnego lub z innych Ÿróde³.

Wspó³finansowanie dzia³alnoœci warsztatów odbywa siê ze œrodków Pañstwowego Funduszu Rehabili-
tacji Osób Niepe³nosprawnych, w wysokoœci okreœlonej przepisem art. 68c ust. 1 pkt 1 ustawy oraz ze
œrodków samorz¹du powiatowego, do zadañ którego, zgodnie z art. 35a ust. 1 pkt 8 ustawy, nale¿y dofi-
nansowanie kosztów tworzenia i dzia³ania wtz. Obowi¹zek dofinansowania warsztatu przez powiat nie
ma jednak charakteru wy³¹cznego, poniewa¿ mo¿e zostaæ ograniczony lub zast¹piony dofinansowaniem
pochodz¹cym z innych Ÿróde³, np. ze œrodków jednostki prowadz¹cej warsztat lub œrodków gminy albo
województwa jako jednostek samorz¹du terytorialnego. Ograniczenie lub wy³¹czenie obowi¹zku powiatu
zale¿y jednak od decyzji podmiotu zamierzaj¹cego podj¹æ siê tego wspó³finansowania (w ustawie o reha-
bilitacji jednostka prowadz¹ca warsztat i zamierzaj¹ca podj¹æ siê tego wspó³finansowania mieœciæ siê bê-
dzie w kategorii innego Ÿród³a), która ma charakter suwerenny.

Nieznalezienie innego Ÿród³a wspó³finansowania, przy biernoœci pozosta³ych jednostek samorz¹du te-
rytorialnego nie zwalnia powiatu z na³o¿onego przepisami ustawy o rehabilitacji obowi¹zku finansowego.

Interpretacja powy¿szych przepisów stwarza jednak liczne problemy, szczególnie po stronie jednostek
samorz¹du terytorialnego, jak równie¿ przedstawicieli œrodowisk dzia³aj¹cych na rzecz osób niepe³no-
sprawnych.

W celu wyeliminowania w¹tpliwoœci interpretacyjnych odnoœnie zakresu obowi¹zku finansowania ko-
sztów dzia³alnoœci wtz przez powiat, proponuje siê wprowadzenie nastêpuj¹cych zmian, polegaj¹cych na
usystematyzowaniu zakresu obowi¹zków zwi¹zanych z finansowaniem wtz przez samorz¹d powiatowy
przy jednoczesnej mo¿liwoœci pozyskiwania œrodków na ten cel z innych Ÿróde³:

a)wprowadzenie przepisu zobowi¹zuj¹cego wprost samorz¹d powiatowy do finansowania kosztów
dzia³alnoœci warsztatów terapii zajêciowej.

Celem nowelizacji jest okreœlenie zakresu obowi¹zku finansowania dzia³alnoœci warsztatu przez po-
wiat, st¹d propozycja (art. 10b ust. 2a) dodania przepisu, który wprost zobliguje samorz¹d powiatowy do
finansowania co najmniej 10 % kosztów dzia³alnoœæ wtz. Zmiana ta uwzglêdnia mo¿liwoœci samorz¹du
powiatowego zabezpieczenia œrodków w bud¿ecie powiatu na ten cel w proponowanej wysokoœci.

Wprowadzenie powy¿szej zmiany powoduje koniecznoœæ zmiany art. 68c ustawy dotycz¹cego procen-
towego udzia³u w finansowaniu dzia³alnoœci wtz przez PFRON.

b)utrzymanie mo¿liwoœci finansowania kosztów dzia³alnoœci wtz równie¿ z innych Ÿróde³.
Zobowi¹zanie samorz¹du powiatowego do pokrycia 10% kosztów dzia³alnoœci warsztatu nie mo¿e po-

zbawiæ podmiotów prowadz¹cych warsztat mo¿liwoœci pozyskiwania innych dodatkowych œrodków,
w tym w szczególnoœci na rozwój wtz.

Proponowana nowelizacja ustawy ma na celu zmianê systemu finansowania kosztów dzia³alnoœci
warsztatu poprzez wprowadzenie zasady (art. 10b ust. 2b), która umo¿liwi zmniejszenie procentowo
okreœlonej wysokoœci œrodków przekazywanych na dzia³alnoœæ wtz przez powiat w sytuacji znalezienia
innych Ÿróde³ finansowania.

Taka nowelizacja gwarantuje stabilnoœæ funkcjonowania wtz i realizacjê jego podstawowych celów te-
rapeutycznych. Wprowadzenie przedmiotowej regulacji do ustawy ma na celu zachowanie mo¿liwoœci
dofinansowania funkcjonowania wtz z innych Ÿróde³, z wyraŸnym okreœleniem, ¿e œrodki te bêd¹ prze-
znaczane w szczególnoœci na ich rozwój - wzbogacenie i poszerzenie dzia³alnoœci merytorycznej warszta-
tu (np. zajêæ terapeutycznych, warsztatów prozawodowych, itp.). Celem takiej regulacji jest podniesienie
poziomu us³ug œwiadczonych uczestnikom warsztatów terapii zajêciowej i procentowego udzia³u œrod-
ków przeznaczanych na dzia³alnoœæ merytoryczn¹ (terapiê) w ogólnych kosztach funkcjonowania wtz, al-
bowiem udzia³ ten zmniejsza siê z roku na rok. Jest to niezmiernie wa¿ne, bowiem z przeprowadzonych
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analiz wynika, ¿e dynamiczny rozwój liczby wtz oraz liczby uczestników nie poci¹ga za sob¹ wymiernych
skutków w postaci przechodzenia uczestników wtz na rynek pracy.

Ad. 2. W chwili obecnej Pañstwowy Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych jest zobowi¹za-
ny do finansowania kosztów funkcjonowania wtz maksymalnie do 90% tych kosztów oraz zobowi¹zany
do finansowania przedmiotowych kosztów w wysokoœci 85% w roku 2009 i latach nastêpnych.

Projekt zak³ada utrzymanie wspó³finansowania dzia³alnoœci warsztatów terapii zajêciowej ze œrodków
Pañstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych maksymalnie do 90% ogó³u kosztów
funkcjonowania wtz. Jest to poziom finansowania z roku 2008.

Druga zmiana dotyczy uchylenia w art. 68c w ust. 1 pkt 1 lit. c tj. przepisu stanowi¹cego, i¿ w 2009 r.
i w latach nastêpnych maksymalne dofinansowanie kosztów dzia³alnoœci wtz ze œrodków PFRON bêdzie
wynosi³o 85 % tych kosztów.

Wprowadzenie powy¿szych zmian oraz zmiany art. 10b, (który nak³ada wprost obowi¹zek finanso-
wania dzia³alnoœci wtz przez samorz¹d powiatowy) spowoduje utrzymanie sta³ego wspó³finansowania
warsztatów terapii zajêciowej ze œrodków PFRON i ze œrodków w³asnych samorz¹dów powiatowych
w proporcji odpowiednio do 90% i co najmniej 10% ogó³u kosztów funkcjonowania wtz w 2009 r. i w la-
tach nastêpnych.

Jak wynika z danych PFRON za rok 2007 wspó³finansowanie ze œrodków PFRON wszystkich warszta-
tów w Polsce wynios³o w 2007 r. 94,66 % ogó³u kosztów. Samorz¹dy powiatowe przekaza³y 4,55%, z in-
nych Ÿróde³ sfinansowano 0,79% kosztów dzia³ania warsztatu. Oznacza to, ¿e samorz¹dy powiatowe zre-
alizowa³y w 2007 r. na³o¿one ustawowo zadania dotycz¹ce wspó³finansowania wtz. Pozostawienie finan-
sowania na poziomie roku 2008 wydaje siê racjonalnym rozwi¹zaniem ze wzglêdu na sygnalizowane
przez samorz¹dy coraz wiêksze trudnoœci w zakresie pokrywania rosn¹cych kosztów dzia³alnoœci warsz-
tatów terapii zajêciowej. Jednoczeœnie 10% zaanga¿owanie samorz¹dów w koszty dzia³alnoœci wtz jest
wystarczaj¹co motywuj¹ce samorz¹dy do zainteresowania i wspó³odpowiedzialnoœci za terapiê realizo-
wan¹ w warsztatach.

Propozycja zmiany art. 68 c jest wynikiem sygnalizowania, w licznych protestach organizacji dzia³a-
j¹cych na rzecz œrodowisk osób niepe³nosprawnych problemów we wspó³pracy z samorz¹dem w kwestii
interpretacji przepisów dotycz¹cych obowi¹zku wspó³finansowania wtz przez powiat i prób przerzucania
tego obowi¹zku na „inne podmioty” w szczególnoœci na jednostki prowadz¹ce wtz oraz trudnoœci zg³asza-
nych przez organy jednostek samorz¹dów terytorialnych, które sygnalizuj¹ problem z zarezerwowaniem
w swoich bud¿etach przedmiotowych œrodków w wysokoœci wy¿szej ni¿ dotychczas.

Ad. 3. Analogiczne zasady dotycz¹ce zmian w systemie finansowania wtz zastosowano do okreœlenia
zasad finansowania kosztów dzia³ania zak³adów aktywnoœci zawodowej. Jednoczeœnie utrzymano do-
tychczasowe zapisy finansowania kosztów utworzenia zak³adów aktywnoœci zawodowej.

Ponadto w art. 29 ustawy dodano ustêpy 3b-3d, celem których jest wype³nienie luki prawnej doty-
cz¹cej nieuregulowanej sytuacji zak³adów aktywnoœci zawodowej w przypadku likwidacji lub utraty sta-
tusu zak³adu aktywnoœci zawodowej. Organizator zak³adu aktywnoœci zawodowej jest zobowi¹zany do
utworzenia wyodrêbnionego konta, na które przekazywane s¹ œrodki pochodz¹ce ze zwolnienia z podat-
ków np. od nieruchomoœci, rolnego, leœnego oraz wp³ywy z dochodu zwi¹zanego z prowadzeniem dzia³al-
noœci gospodarczej. Przedmiotowe œrodki tworz¹ zak³adowy fundusz aktywnoœci. W sytuacji likwidacji
lub utraty statusu zak³adu aktywnoœci zawodowej œrodki zgromadzone na koncie zak³adowego funduszu
aktywnoœci powinny zostaæ niezw³ocznie przekazane (z wyj¹tkiem sytuacji okreœlonej w ust 3d) – analogi-
cznie do œrodków zak³adowego funduszu rehabilitacji osób niepe³nosprawnych – Pañstwowemu Fundu-
szowi Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych. W obecnej sytuacji prawnej przedmiotowe œrodki zosta³y-
by w dyspozycji organizatora zak³adu aktywnoœci zawodowej.

W obecnym stanie prawnym zagadnienie wysokoœci œrodków przekazywanych przez PFRON na dzia-
³alnoœæ warsztatu terapii zajêciowej regulowane jest przepisami wykonawczymi do ustawy. W celu po-
prawy sytuacji finansowej konieczna jest zmiana obecnego przepisu w rozporz¹dzeniu Rady Ministrów
z dnia 13 maja 2003 r. w sprawie algorytmu przekazywania œrodków Pañstwowego Funduszu Rehabilita-
cji Osób Niepe³nosprawnych samorz¹dom wojewódzkim i powiatowym dotycz¹cego wysokoœci kwoty
stanowi¹cej podstawê wyliczenia kwoty na dzia³alnoœæ wtz (kwoty œrodków na dofinansowanie rocznego
pobytu jednego uczestnika w wtz) oraz zwiêkszenia wysokoœci kwoty przypadaj¹cej na jedn¹ osobê nie-
pe³nosprawn¹ zatrudnion¹ w zaz.

Potrzeba wprowadzenia tych zmian wynika z faktu, i¿ dotychczasowe wyliczone kwoty wg kosztów
z 2002 r. wynosz¹: 13 414,00 z³ (rocznego pobytu jednego uczestnika wtz) oraz 16 772,00 z³ (roczna kwota
przypadaj¹cej na jedn¹ osobê niepe³nosprawn¹ zatrudnion¹ w zaz.) i od 2003 r. nie uleg³y one zmianie.
Je¿eli weŸmie siê pod uwagê fakt, i¿ w 2007 r. nast¹pi³ wzrost cen towarów i us³ug o 10,3 % w porównaniu
z rokiem 2002, to maj¹c na uwadze dalszy rozwój wtz i zaz, konieczne jest podjêcie dzia³añ zmierzaj¹cych
do usprawnienia finansowania tych jednostek, przez zwiêkszenie kwoty œrodków na dofinansowanie ro-
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cznego pobytu jednego uczestnika w wtz oraz wysokoœci kwoty przypadaj¹cej na jedn¹ osobê niepe³no-
sprawn¹ zatrudnion¹ w zaz.

Projekt ustawy nowelizuj¹cej ustawê o rehabilitacji zawodowej i spo³ecznej oraz zatrudnianiu osób
niepe³nosprawnych nie powoduje skutków finansowych w roku 2009 w zakresie planu finansowego
Funduszu w pozycji przelewy redystrybucyjne i umo¿liwia Funduszowi finansowanie warsztatów i zak³a-
dów w kolejnych latach wed³ug stabilnych zasad.

Przed³o¿ony projekt ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i spo³ecznej oraz zatrudnianiu
osób niepe³nosprawnych jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.
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UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 16 paŸdziernika 2008 r.

w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy
o uznaniu za niewa¿ne orzeczeñ wydanych wobec osób represjonowanych

za dzia³alnoœæ na rzecz niepodleg³ego bytu Pañstwa Polskiego

Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Senat
wnosi do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej projekt ustawy w sprawie wniesienia do Sejmu projektu usta-
wy o zmianie ustawy o uznaniu za niewa¿ne orzeczeñ wydanych wobec osób represjonowanych za dzia-
³alnoœæ na rzecz niepodleg³ego bytu Pañstwa Polskiego.

Jednoczeœnie upowa¿nia senatora Jana Rulewskiego do reprezentowania Senatu w pracach nad pro-
jektem.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ

p r o j e k t

USTAWA

z dnia

o zmianie ustawy o uznaniu za niewa¿ne orzeczeñ wydanych wobec osób represjonowanych
za dzia³alnoœæ na rzecz niepodleg³ego bytu Pañstwa Polskiego

Art. 1.

W ustawie z dnia 23 lutego 1991 r. o uznaniu za niewa¿ne orzeczeñ wydanych wobec osób represjono-
wanych za dzia³alnoœæ na rzecz niepodleg³ego bytu Pañstwa Polskiego (Dz. U. Nr 34, poz. 149, z póŸn.
zm.1)) w art. 8 ust. 2c otrzymuje brzmienie:

„2c. ¯¹danie odszkodowania i zadoœæuczynienia za szkodê i krzywdê wynik³e z wykonania decyzji,
o której mowa w ust. 1, nale¿y zg³osiæ w s¹dzie okrêgowym, w którego okrêgu zamieszkuje osoba sk³ada-
j¹ca ¿¹danie, w terminie do dnia 18 listopada 2009 r.”.

Art. 2.

Ustawa wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia.

1
Zmiany wymienionej ustawy zosta³y og³oszone w Dz. U. z 1993 r. Nr 36, poz. 159, z 1995 r. Nr 28, poz. 143, z 1998 r. Nr 97,

poz. 604, z 2002 r. Nr 240, poz. 2055, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 oraz z 2007 r. Nr 191, poz. 1372.



UZASADNIENIE

Przedk³adany projekt stanowi nowelizacjê ustawy z dnia 23 lutego 1991 roku o uznaniu za niewa¿ne
orzeczeñ wydanych wobec osób represjonowanych za dzia³alnoœæ na rzecz niepodleg³ego bytu Pañstwa
Polskiego.

Celem projektu jest przed³u¿enie, z 1 roku do 2 lat, terminu, w którym osoby internowane w oparciu
o dekret z dnia 12 grudnia 1981 roku o stanie wojennym, bêd¹ mia³y mo¿liwoœæ wyst¹pienia z ¿¹daniem
o odszkodowanie i zadoœæuczynienie. Termin ten bêdzie okreœlony dat¹ konkretn¹ tj. 18 listopada 2009 r.

Powy¿sze uprawnienie zosta³o przyznane internowanym w okresie stanu wojennego na podstawie
ustawy z dnia 19 wrzeœnia 2007 roku o zmianie ustawy o uznaniu za niewa¿ne orzeczeñ wydanych wobec
osób represjonowanych za dzia³alnoœæ na rzecz niepodleg³ego bytu Pañstwa Polskiego.

Dotychczasowe funkcjonowanie znowelizowanej ustawy, w zakresie art. 8 ust. 2c, nie pozostawia w¹t-
pliwoœci, ¿e roczny termin na sk³adanie ¿¹dañ przez osoby uprawnione okaza³ siê zbyt krótki. Wydaje siê,
¿e spe³nienie wymogu z³o¿enia ¿¹dania w ustawowym terminie jest problematyczne w szczególnoœci
w przypadku osób, które maj¹ miejsce zamieszkania poza granicami Polski. Jest to zwi¹zane przede
wszystkim z brakiem informacji o przys³uguj¹cych tej grupie uprawnieniach.

Wejœcie w ¿ycie przed³o¿onych zmian niesie ze sob¹ skutki bud¿etowe.
W uzasadnieniu do projektu nowelizacji z 2007 r. (druk sejmowy nr 595) powo³ywano siê na dane uzys-

kane z Instytutu Pamiêci Narodowej, z których wynika³o, ¿e projekt obejmie 9732 osoby internowane. Za-
k³adano, ¿e w przypadku ka¿dego uprawnionego zostanie zas¹dzona najwy¿sza dopuszczalna kwota
25 tys. z³, co dawa³oby ³¹cznie 243 mln 300 tys. z³.

Precyzyjne okreœlenie kosztów realizacji projektu nie jest jednak mo¿liwe, bowiem o wysokoœci od-
szkodowania i zadoœæuczynienia ka¿dorazowo orzeka s¹d. Ponadto szczegó³owe wyliczenie kosztów wy-
maga dok³adnego okreœlenia liczby osób uprawnionych i zebrania informacji o zakoñczonych i tocz¹cych
siê postêpowaniach s¹dowych.

Jako najistotniejszy skutek spo³eczny wejœcia w ¿ycie projektowanej ustawy nale¿y wskazaæ stworze-
nie osobom uprawnionym mo¿liwoœci dochodzenia odszkodowania i zadoœæuczynienia.

Przedmiot projektowanej ustawy nie jest objêty prawem Unii Europejskiej.
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UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 16 paŸdziernika 2008 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji
i prywatyzacji przedsiêbiorstwa pañstwowego „Polskie Koleje Pañstwowe”

oraz ustawy o transporcie kolejowym

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 19 wrzeœnia 2008 r. ustawy
o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiêbiorstwa pañstwowego „Pol-
skie Koleje Pañstwowe” oraz ustawy o transporcie kolejowym, wprowadza do jej tekstu nastêpuj¹ce po-
prawki:
1) w art. 1 w pkt 3 po lit. a dodaje siê lit.... w brzmieniu:

„...) ust. 3 i 4 otrzymuj¹ brzmienie:
„3. Zarz¹dzanie liniami kolejowymi PLK SA obejmuje równie¿ zadania, o których mowa w art. 60

ust. 1 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, wykonywane przez Stra¿
Ochrony Kolei, wchodz¹c¹ w strukturê organizacyjn¹ PLK SA.
4. PLK SA staje siê zarz¹dc¹ infrastruktury, w rozumieniu ustawy, o której mowa w art. 14 ust.

2 pkt 2.”,”;
2) w art. 1 w pkt 5 w lit. a, w ust. 2 wyrazy „na postawie” zastêpuje siê wyrazami „na podstawie”;
3) w art. 1 w pkt 5 w lit. a, w ust. 2 wyrazy „z zastrze¿eniem ust. 2b” zastêpuje siê wyrazami „z zastrze¿e-

niem ust. 2b i 6a”;
4) w art. 1 w pkt 21 skreœla siê lit. b;
5) w art. 2 po pkt 1 dodaje siê pkt... w brzmieniu:

„...) w art. 13 po ust. 6 dodaje siê ust. 6a w brzmieniu:
„6a. W zakresie regulacji transportu kolejowego Prezes UTK wydaje, na wniosek lub z urzêdu de-

cyzje, którym mo¿e w ca³oœci lub w czêœci nadaæ rygor natychmiastowej wykonalnoœci, je¿eli
wymaga tego interes spo³eczny lub wyj¹tkowo wa¿ny interes strony.”; ”;

6) w art. 2 w pkt 9, w ust. 2 w pkt 2 wyraz „podró¿ny” zastêpuje siê wyrazem „podró¿y”;
7) w art. 2 w pkt 9 w zdaniu wstêpnym po wyrazach „w art. 40a” dodaje siê dwukropek, pozosta³¹ treœæ

oznacza siê jako lit. a oraz dodaje siê lit. b–d w brzmieniu:
„b) po ust. 2 dodaje siê ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Przewozy, o których mowa w ust. 2, mog¹ byæ dotowane z dochodów w³asnych jednostek sa-
morz¹du terytorialnego.”,

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Umowê o œwiadczenie us³ug publicznych, o których mowa w ust. 1 i 2a, zawiera z przewoŸni-

kiem kolejowym minister w³aœciwy do spraw transportu, jednostka samorz¹du terytorialnego,
jednostki samorz¹du terytorialnego ³¹cznie albo minister w³aœciwy do spraw transportu i jed-
nostka (jednostki) samorz¹du terytorialnego ³¹cznie.”,

d) dodaje siê ust. 6 w brzmieniu:
„6. Minister w³aœciwy do spraw transportu mo¿e za zgod¹ marsza³ka województwa upowa¿niæ go

do dokonania wyboru przewoŸnika, o którym mowa w ust. 4. Czynnoœci w ramach tego upowa-
¿nienia maj¹ charakter nieodp³atny.”.”;

8)po art. 3 dodaje siê art. 3a w brzmieniu:
„3a. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 17a ust. 11 ustawy, o której mo-

wa w art. 2, zachowuj¹ moc do dnia wejœcia w ¿ycie przepisów wykonawczych wydanych na pod-
stawie art. 17a ust. 11 ustawy, o której mowa w art. 2, w brzmieniu nadanym niniejsz¹ ustaw¹,
nie d³u¿ej jednak, ni¿ przez okres 6 miesiêcy od dnia wejœcia w ¿ycie niniejszej ustawy.”.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



UZASADNIENIE

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 19 wrzeœnia 2008 r. ustawy
o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiêbiorstwa pañstwowego „Pol-
skie Koleje Pañstwowe” oraz ustawy o transporcie kolejowym, postanowi³ wprowadziæ do niej 8 poprawek.

Poprawka nr 1 zastêpuje przepisy odsy³aj¹ce do nieobowi¹zuj¹cej ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r.
o transporcie kolejowym, odes³aniami do aktualnego aktu prawnego.

Poprawki nr 2 i 6 maj¹ charakter redakcyjny.
W poprawce nr 3 Senat zmodyfikowa³ art. 18 ust. 2 ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywa-

tyzacji przedsiêbiorstwa pañstwowego „Polskie Koleje Pañstwowe” (art. 1 pkt 5 lit. a noweli). Przepis ten
stanowi, ¿e PKP SA, PLK SA oraz niektóre spó³ki utworzone do prowadzenia przewozów kolejowych, s¹
obowi¹zane uzyskaæ zgodê ministra w³aœciwego do spraw transportu na dokonanie czynnoœci prawnej
w zakresie rozporz¹dzenia sk³adnikami aktywów trwa³ych, je¿eli wartoœæ rynkowa przedmiotu rozpo-
rz¹dzenia przekracza równowartoœæ w z³otych kwoty 50 000 euro, z zastrze¿eniem jednak ust. 2b - wska-
zuj¹cego wyj¹tki od tej zasady. Senat uzna³, ¿e poczynione w art. 18 ust. 2 zastrze¿enie powinno byæ uzu-
pe³nione o wskazanie ust. 6a - przepisu, który równie¿ zawiera odstêpstwo od obowi¹zku uzyskania zgo-
dy na rozporz¹dzenie czêœci¹ infrastruktury kolejowej.

Przyjmuj¹c poprawkê nr 4 Senat skreœli³ przepis dodaj¹cy ust. 3a do art. 44 ustawy o komercjalizacji,
restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiêbiorstwa pañstwowego „Polskie Koleje Pañstwowe”, poniewa¿ ta-
k¹ sam¹ treœæ posiada ju¿ art. 44 ust. 2 pkt 1.

Poprawka nr 5 jest konsekwencj¹ skierowanego do naszego kraju upomnienia Komisji Europejskiej
dotycz¹cego niedostosowania przepisów krajowych do prawa wspólnotowego w zakresie uprawnieñ do
wydawania decyzji przez kolejowy organ regulacyjny. Dyrektywa 2001/14/WE nak³ada na organ regula-
cyjny obowi¹zek podejmowania œrodków koryguj¹cych sytuacjê na rynku w ci¹gu dwóch miesiêcy od
otrzymania odpowiedniej informacji. Poprawka nr 5 ma wykonaæ zalecenie Komisji Europejskiej, umo¿li-
wiaj¹c Prezesowi UTK wydawanie, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, decyzji nie ulegaj¹cych
zawieszeniu z uwagi na wniesione odwo³anie.

Poprawka nr 7 zmierza do tego, aby jednostki samorz¹du terytorialnego mog³y udzielaæ dotacji na
przewozy osób wykonywane w po³¹czeniach miêdzynarodowych na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
W opinii Senatu wprowadzenie takiego rozwi¹zania umo¿liwi samorz¹dom, wspó³pracuj¹cym z partne-
rami po drugiej stronie granicy, poprawê obs³ugi komunikacyjnej w regionach przygranicznych.

Poprawka nr 8 dodaje do ustawy przepis przejœciowy maj¹cy zapobiec sytuacji, w której wejœcie usta-
wy w ¿ycie spowoduje utratê mocy przez akt wykonawczy wydany na podstawie delegacji zmienianej ni-
niejsz¹ ustaw¹.

19. posiedzenie Senatu w dniach 15 i 16 paŸdziernika 2008 r.
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senator Andrzej Szewiñski .  .  .  .  .  .  . 75
podsekretarz stanu
Gra¿yna Prawelska-Skrzypek .  .  .  .  . 75
rektor Akademii Pedagogicznej
im. Komisji Edukacji Narodowej
w Krakowie
Micha³ Œliwa.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 75

Otwarcie dyskusji
senator Józef Bergier.  .  .  .  .  .  .  .  .  . 76
senator Stanis³aw Bisztyga.  .  .  .  .  .  . 77
senator Janusz Rachoñ .  .  .  .  .  .  .  . 77
senator Adam Massalski .  .  .  .  .  .  .  . 79
senator Grzegorz Banaœ .  .  .  .  .  .  .  . 79
senator Andrzej Misio³ek .  .  .  .  .  .  .  . 79
senator Adam Massalski .  .  .  .  .  .  .  . 80
senator Ryszard Knosala .  .  .  .  .  .  .  . 80

Zamkniêcie dyskusji
Punkt dwunasty porz¹dku obrad: stano-

wisko Senatu w sprawie ustawy o zmia-
nie ustawy o Karcie Polaka

Sprawozdanie Komisji Spraw Emigracji
i £¹cznoœci z Polakami za Granic¹

senator sprawozdawca
Piotr Zientarski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 81

Zapytania i odpowiedzi
senator Krzysztof Kwiatkowski .  .  .  .  . 81
senator sprawozdawca
Piotr Zientarski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 81

Wyst¹pienie sekretarza stanu w Minister-
stwie Spraw Zagranicznych

sekretarz stanu
Jan Borkowski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 82

Zapytania i odpowiedzi
senator Czes³aw Ryszka .  .  .  .  .  .  .  . 82
sekretarz stanu
Jan Borkowski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 82
sekretarz stanu
Jan Borkowski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 82
senator Krystyna Bochenek .  .  .  .  .  . 83
sekretarz stanu
Jan Borkowski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 83
senator Henryk WoŸniak .  .  .  .  .  .  .  . 84
sekretarz stanu
Jan Borkowski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 84
senator Krzysztof Kwiatkowski .  .  .  .  . 85
sekretarz stanu
Jan Borkowski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 86
senator Grzegorz Wojciechowski .  .  .  . 86
sekretarz stanu
Jan Borkowski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 87
senator Marek Konopka .  .  .  .  .  .  .  . 88
sekretarz stanu
Jan Borkowski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 88
senator Piotr Andrzejewski .  .  .  .  .  .  . 88
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sekretarz stanu
Jan Borkowski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 88
senator Grzegorz Wojciechowski .  .  .  . 89
sekretarz stanu
Jan Borkowski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 89
senator Grzegorz Banaœ .  .  .  .  .  .  .  . 90
senator Adam Massalski .  .  .  .  .  .  .  . 90
sekretarz stanu
Jan Borkowski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 90
senator Henryk WoŸniak .  .  .  .  .  .  .  . 90
sekretarz stanu
Jan Borkowski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 91
senator Czes³aw Ryszka .  .  .  .  .  .  .  . 91
sekretarz stanu
Jan Borkowski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 91

Otwarcie dyskusji
senator Czes³aw Ryszka .  .  .  .  .  .  .  . 92
senator Bronis³aw Korfanty .  .  .  .  .  . 93
senator Andrzej Owczarek .  .  .  .  .  .  . 94
senator Janina Fetliñska.  .  .  .  .  .  .  . 95
senator Józef Bergier.  .  .  .  .  .  .  .  .  . 95
senator Piotr Andrzejewski .  .  .  .  .  .  . 96

Zamkniêcie dyskusji
Wyst¹pienie sekretarza stanu w Mini-

sterstwie Spraw Zagranicznych
sekretarz stanu
Jan Borkowski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 97

Punkt trzynasty porz¹dku obrad: stano-
wisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfi-
kacji Umowy miêdzy Uni¹ Europejsk¹
a Stanami Zjednoczonymi Ameryki
o przetwarzaniu i przekazywaniu przez
przewoŸników lotniczych danych doty-

cz¹cych przelotu pasa¿era (PNR) do De-
partamentu Bezpieczeñstwa Wewnêtrz-
nego Stanów Zjednoczonych (DHS) (Umo-
wa PNR z 2007 r.), sporz¹dzonej w Bruk-
seli dnia 23 lipca 2007 r. oraz w Waszyng-
tonie dnia 26 lipca 2007 r.

Sprawozdanie Komisji Praw Cz³owiek
i Praworz¹dnoœci

senator sprawozdawca
Krzysztof Piesiewicz .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 98

Sprawozdanie KomisjiGospodarkiNarodowej
senator sprawozdawca
Dorota Arciszewska-Mielewczyk .  .  .  . 99

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicz-
nych

senator sprawozdawca
Krzysztof Zaremba.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 99

Otwarcie dyskusji
Zamkniêcie dyskusji
Punkt czternasty porz¹dku obrad: sta-

nowisko Senatu w sprawie ustawy o raty-
fikacji Uk³adu o Stabilizacji i Stowarzy-
szeniu miêdzy Wspólnotami Europej-
skimi i ich pañstwami cz³onkowskimi,
z jednej strony, a Republik¹ Czarnogóry,
z drugiej strony, sporz¹dzonego w Luk-
semburgu dnia 15 paŸdziernika 2007 r.

Sprawozdanie KomisjiSprawZagranicznych
senator sprawozdawca
Maciej Grubski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 100

Otwarcie dyskusji
Zamkniêcie dyskusji
Komunikaty

(Obrady w dniu 16 paŸdziernika)

Wznowienie posiedzenia
Powitanie goœci

Punkt siedemnasty porz¹dku obrad: drugie
czytanie projektu uchwa³y w sprawie uczczenia
30. rocznicy wyboru Kardyna³a Karola Wojty³y na
Stolicê Piotrow¹
Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej

senator sprawozdawca
Zbigniew Cichoñ .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 102

Otwarcie dyskusji
Zamkniêcie dyskusji
G³osowanie nr 1 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 103
Podjêcie uchwa³y w sprawie uczczenia

30. rocznicy wyboru Kardyna³a Karola
Wojty³y na Stolicê Piotrow¹
Punkt osiemnasty porz¹dku obrad: drugie

czytanie projektu uchwa³y w 180. rocznicê urodzin
Ojca Honorata KoŸmiñskiego

Sprawozdanie po³¹czonych komisji: Komi-
sji Ustawodawczej oraz Komisji Kultury
i Œrodków Przekazu

senator sprawozdawca
Piotr Andrzejewski .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 103

Otwarcie dyskusji
senator Stanis³aw Karczewski .  .  .  . 104
senator Czes³aw Ryszka .  .  .  .  .  .  . 105
senator Ryszard Bender .  .  .  .  .  .  . 107
senator W³adys³aw Sidorowicz .  .  .  . 108
senator Stanis³aw Bisztyga .  .  .  .  .  . 108

Zamkniêcie dyskusji
G³osowanie nr 2 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 109
G³osowanie nr 3 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 109
Podjêcie uchwa³y dla uczczenia postaci

i dokonañ b³ogos³awionego Ojca Honora-
ta KoŸmiñskiego

Wznowienie obrad
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Punkt piêtnasty porz¹dku obrad: stanowis-
ko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy
o Rzeczniku Praw Dziecka oraz ustawy o wyna-
grodzeniu osób zajmuj¹cych kierownicze stano-
wiska pañstwowe
Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki

Spo³ecznej
senator sprawozdawca
Ma³gorzata Adamczak .  .  .  .  .  .  .  . 109

Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji
i Sportu

senator sprawozdawca
Kazimierz Wiatr .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 110

Otwarcie dyskusji
senator Czes³aw Ryszka .  .  .  .  .  .  . 112
senator Mieczys³aw Augustyn.  .  .  .  . 113
senator Kazimierz Wiatr .  .  .  .  .  .  . 114
senator Ma³gorzata Adamczak .  .  .  . 116
senator Piotr Andrzejewski .  .  .  .  .  . 116
senator Zbigniew Romaszewski .  .  .  . 117
senator Mieczys³aw Augustyn.  .  .  .  . 118

Zamkniêcie dyskusji
Punkt szesnasty porz¹dku obrad: informacja

Rzecznika Praw Dziecka o dzia³alnoœci za rok
2007 oraz uwagi o stanie przestrzegania praw
dziecka

rzecznik praw dziecka
Marek Michalak .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 119

Zapytania i odpowiedzi
senator Mieczys³aw Augustyn.  .  .  .  . 121
rzecznik Marek Michalak .  .  .  .  .  .  . 122
senator Stanis³aw Gogacz.  .  .  .  .  .  . 122
rzecznik Marek Michalak .  .  .  .  .  .  . 122
senator Grzegorz Wojciechowski .  .  . 122
rzecznik Marek Michalak .  .  .  .  .  .  . 123
senator Stanis³aw Jurcewicz .  .  .  .  . 123
rzecznik Marek Michalak .  .  .  .  .  .  . 123
senator Ma³gorzata Adamczak .  .  .  . 124
rzecznik Marek Michalak .  .  .  .  .  .  . 124
senator Piotr Gruszczyñski .  .  .  .  .  . 124
rzecznik Marek Michalak .  .  .  .  .  .  . 124
senator Grzegorz Wojciechowski .  .  . 125
rzecznik Marek Michalak .  .  .  .  .  .  . 125
senator Piotr Gruszczyñski .  .  .  .  .  . 126
rzecznik Marek Michalak .  .  .  .  .  .  . 126
senator Stanis³aw Jurcewicz .  .  .  .  . 126
rzecznik Marek Michalak .  .  .  .  .  .  . 126
senator Grzegorz Czelej .  .  .  .  .  .  .  . 127
rzecznik Marek Michalak .  .  .  .  .  .  . 127
senator Grzegorz Czelej .  .  .  .  .  .  .  . 128
senator Grzegorz Banaœ.  .  .  .  .  .  .  . 128
rzecznik Marek Michalak .  .  .  .  .  .  . 128
senator Przemys³aw B³aszczyk .  .  .  . 128
rzecznik Marek Michalak .  .  .  .  .  .  . 128
senator Piotr Kaleta.  .  .  .  .  .  .  .  .  . 128
rzecznik Marek Michalak .  .  .  .  .  .  . 129
senator Zbigniew Cichoñ .  .  .  .  .  .  . 129
rzecznik Marek Michalak .  .  .  .  .  .  . 129
senator Grzegorz Wojciechowski .  .  . 129
rzecznik Marek Michalak .  .  .  .  .  .  . 130

senator Piotr Kaleta.  .  .  .  .  .  .  .  .  . 130
rzecznik Marek Michalak .  .  .  .  .  .  . 130
senator Grzegorz Banaœ.  .  .  .  .  .  .  . 130
rzecznik Marek Michalak .  .  .  .  .  .  . 131

Otwarcie dyskusji
senator Mieczys³aw Augustyn.  .  .  .  . 131
senator Mieczys³aw Augustyn.  .  .  .  . 132
senator Jan Rulewski .  .  .  .  .  .  .  .  . 133
senator Piotr Kaleta.  .  .  .  .  .  .  .  .  . 134

Zamkniêcie dyskusji
Punkt dziewiêtnasty i dwudziesty po-

rz¹dku obrad : stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o ratyfikacji Protoko-
³u do Traktatu Pó³nocnoatlantyckiego
o akcesji Republiki Albanii, sporz¹dzo-
nego w Brukseli dnia 9 lipca 2008 r.; sta-
nowisko Senatu w sprawie ustawy o ra-
tyfikacji Protoko³u do Traktatu Pó³noc-
noatlantyckiego o akcesji Republiki
Chorwacji, sporz¹dzonego w Brukseli
dnia 9 lipca 2008 r.

Sprawozdanie po³¹czonych komisji: Komi-
sji Spraw Zagranicznych oraz Komisji Ob-
rony Narodowej

senator sprawozdawca
Stanis³aw Bisztyga .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 135

Sprawozdanie po³¹czonych komisji: Komi-
sji Spraw Zagranicznych oraz Komisji Ob-
rony Narodowej

senator sprawozdawca
W³adys³aw Sidorowicz .  .  .  .  .  .  .  . 136

Otwarcie ³¹cznej dyskusji
Zamkniêcie ³¹cznej dyskusji

Punkt dwudziesty pierwszy porz¹dku obrad:
drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy
– Kodeks postêpowania cywilnego
Sprawozdanie po³¹czonych komisji: Komi-

sji Ustawodawczej oraz Komisji Praw
Cz³owieka i Praworz¹dnoœci

senator sprawozdawca
Bohdan Paszkowski .  .  .  .  .  .  .  .  . 137

Wyst¹pienie podsekretarza stanu w Ministerstwie
Sprawiedliwoœci

podsekretarz stanu
Zbigniew Wrona .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 138

Otwarcie dyskusji
Zamkniêcie dyskusji
Punkt dwudziesty drugi porz¹dku obrad:

drugie czytanie projektu ustawy o zmianie
ustawy – Kodeks postêpowania cywilnego

Sprawozdanie po³¹czonych komisji: Komi-
sji Ustawodawczej oraz Komisji Praw
Cz³owieka i Praworz¹dnoœci

senator sprawozdawca
Leon Kieres .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 138

Wyst¹pienie podsekretarza stanu w Ministerstwie
Sprawiedliwoœci

podsekretarz stanu
Zbigniew Wrona .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 139
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Otwarcie dyskusji
Zamkniêcie dyskusji
Punkt dwudziesty czwarty porz¹dku obrad:

drugie czytanie projektu ustawy o zmianie
ustawy o rehabilitacji zawodowej i spo³ecz-
nej oraz zatrudnianiu osób niepe³nospra-
wnych oraz o zmianie niektórych innych
ustaw

Sprawozdanie po³¹czonych komisji: Komi-
sji Ustawodawczej oraz Komisji Rodziny
i Polityki Spo³ecznej

senator sprawozdawca
Mieczys³aw Augustyn .  .  .  .  .  .  .  . 140

Wyst¹pienie pe³nomocnika rz¹du do spraw osób
niepe³nosprawnych

pe³nomocnik rz¹du
Jaros³aw Duda .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 140
senator Mieczys³aw Augustyn.  .  .  .  . 141

Otwarcie dyskusji
Zamkniêcie dyskusji
Punkt dwudziesty trzeci porz¹dku obrad:

drugie czytanie projektu ustawy o zmia-
nie ustawy o Policji, ustawy o S³u¿bie
Celnej i ustawy o Agencji Bezpieczeñstwa
Wewnêtrznego oraz Agencji Wywiadu

Sprawozdanie po³¹czonych komisji: Komisji
Ustawodawczej, Komisji Praw Cz³owieka
i Praworz¹dnoœci oraz Komisji Rodziny
i Polityki Spo³ecznej

senator sprawozdawca
Gra¿yna Sztark.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 141

Wyst¹pienie podsekretarza stanu w Minister-
stwieSprawWewnêtrznych iAdministracji

podsekretarz stanu
Adam Rapacki .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 143

Otwarcie dyskusji
senatorW³adys³awDajczak .  .  .  .  .  . 144

Zamkniêcie dyskusji
Skierowanie projektu ustawy do Komisji

Ustawodawczej, Komisji Praw Cz³owieka
i Praworz¹dnoœci oraz Komisji Rodziny
i Polityki Spo³ecznej

Punkt dwudziesty pi¹ty porz¹dku obrad:
drugie czytanie projektu ustawy o zmia-
nie ustawy o uznaniu za niewa¿ne orze-
czeñ wydanych wobec osób represjono-
wanych za dzia³alnoœæ na rzecz niepod-
leg³ego bytu Pañstwa Polskiego

Sprawozdanie po³¹czonych komisji: Komi-
sji Ustawodawczej oraz Komisji Praw
Cz³owieka i Praworz¹dnoœci

senator sprawozdawca
Jan Rulewski.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 145

Zapytania i odpowiedzi
senator Janina Fetliñska .  .  .  .  .  .  . 146
senator sprawozdawca
Jan Rulewski.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 146

Wyst¹pienie podsekretarza stanu w Ministerstwie
Sprawiedliwoœci

podsekretarz stanu
Zbigniew Wrona .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 146
senator Janina Fetliñska .  .  .  .  .  .  . 147
podsekretarz stanu
Zbigniew Wrona .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 147

Otwarcie dyskusji
Zamkniêcie dyskusji
Punkt dwudziesty szósty porz¹dku obrad:

stanowisko Senatu w sprawie ustawy o
zmianie ustawy o komercjal izacj i ,
restrukturyzacji i prywatyzacji przed-
siêbiorstwa pañstwowego „Polskie Koleje
Pañstwowe” oraz ustawy o transporcie
kolejowym

Sprawozdanie po³¹czonych komisji :
Komisji Gospodarki Narodowej oraz
Komisji Samorz¹du Terytorialnego i
Administracji Pañstwowej

senator sprawozdawca
Stanis³aw Jurcewicz .  .  .  .  .  .  .  .  . 147

Otwarcie dyskusji
senator Stanis³aw Kogut .  .  .  .  .  .  . 148
senator Czes³aw Ryszka .  .  .  .  .  .  . 149
senator Stanis³aw Jurcewicz .  .  .  .  . 150
senator Grzegorz Banaœ.  .  .  .  .  .  .  . 151
senator Piotr Andrzejewski .  .  .  .  .  . 152
senator Stanis³aw Kogut .  .  .  .  .  .  . 153
senator Stanis³aw Jurcewicz .  .  .  .  . 154

Zamkniêcie dyskusji
Wyst¹pienie podsekretarza stanu w

Ministerstwie Infrastruktury
podsekretarz stanu
Juliusz Engelhard .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 154

Komunikaty
Wznowienie obrad

senator Piotr Andrzejewski .  .  .  .  .  . 159
Punkt dwudziesty siódmy porz¹dku

obrad: trzecie czytanie projektu ustawy o
zmian ie us tawy – Prawo o ruchu
drogowym

Sprawozdanie po³aczonych komisji :
Komis j i Us tawodawcze j , Komis j i
Gospodarki Narodowej oraz Komisji
Rodziny i Polityki Spo³ecznej

senator sprawozdawca
Stanis³aw Jurcewicz .  .  .  .  .  .  .  .  . 159

G³osowanie nr 4 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 159
G³osowanie nr 5 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 159
Podjêcie uchwa³y w sprawie wniesienia do

Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy
– Prawo o ruchu drogowym

Punkt dwudziesty ósmy porz¹dku obrad:
trzecie czytanie projektu ustawy o zmianie
ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz
ustawy o transporcie drogowym

Sprawozdanie po³¹czonych komisji :
Komisji Ustawodawczej oraz Komisji
Gospodarki Narodowej

senator sprawozdawca
Kazimierz Kleina .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 160
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Zapytania i odpowiedzi
senator Tadeusz Skorupa .  .  .  .  .  .  . 160
senator sprawozdawca
Kazimierz Kleina .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 160
senator Grzegorz Banaœ.  .  .  .  .  .  .  . 160
senator sprawozdawca
Kazimierz Kleina .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 160

G³osowanie nr 6 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 161
G³osowanie nr 7 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 161
G³osowanie nr 8 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 161
G³osowanie nr 9 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 161
Podjêcie uchwa³y w sprawie wniesienia do

Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy
– Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o
transporcie drogowym

Punkt dwudziesty dziewi¹ty porz¹dku
obrad: zmiany w sk³adzie komisj i
senackich

Sprawozdanie Komisji Regulaminowej,
Etyki i Spraw Senatorskich

senator sprawozdawca
Piotr Zientarski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 161

G³osowanie nr 10 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 161
Podjêcie uchwa³y w sprawie zmian w

sk³adzie komisji senackich
Punkt pierwszy porz¹dku obrad (cd.)
Sprawozdanie po³¹czonych komisji :

Komisji Praw Cz³owieka i Praworz¹dnoœci
oraz Komisji Samorz¹du Terytorialnego i
Administracji Pañstwowej

senator sprawozdawca
S³awomir Sadowski .  .  .  .  .  .  .  .  . 162

G³osowanie nr 11 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 162
G³osowanie nr 12 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 162
G³osowanie nr 13 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 162
G³osowanie nr 14 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 163
G³osowanie nr 15 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 163
G³osowanie nr 16 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 163
G³osowanie nr 17 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 163
G³osowanie nr 18 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 163
G³osowanie nr 19 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 163
G³osowanie nr 20 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 163
G³osowanie nr 21 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 163
G³osowanie nr 22 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 163
G³osowanie nr 23 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 164
G³osowanie nr 24 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 164
Podjêcie uchwa³y w sprawie ustawy o

zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz
niektórych innych ustaw

Punkt drugi porz¹dku obrad (cd.)
Sprawozdanie Komisji Praw Cz³owieka i

Praworz¹dnoœci oraz Komisji Ustawo-
dawczej

senator sprawozdawca
Zbigniew Cichoñ .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 164
senator Kazimierz Wiatr .  .  .  .  .  .  . 164

G³osowanie nr 25 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 165
G³osowanie nr 26 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 165
G³osowanie nr 27 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 165
G³osowanie nr 28 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 165

G³osowanie nr 29 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 165
G³osowanie nr 30 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 165
G³osowanie nr 31 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 165
G³osowanie nr 32 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 165
Podjêcie uchwa³y w sprawie ustawy o

zmianie ustawy – Kodeks karny oraz
niektórych innych ustaw

Punkt trzeci porz¹dku obrad (cd.)
G³osowanie nr 33 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 165
G³osowanie nr 34 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 166
Podjêcie uchwa³y w sprawie ustawy o

zmianie ustawy o powszechnym obo-
wi¹zku obrony Rzeczypospolitej Polskiej
oraz ustawy o s³u¿bie wojskowej ¿o³nierzy
zawodowych

Punkt czwarty porz¹dku obrad (cd.)
Sprawozdanie po³¹czonych komisji :

Komisji Rodziny i Polityki Spo³ecznej oraz
Komisji Obrony Narodowej

senator sprawozdawca
Mieczys³aw Augustyn .  .  .  .  .  .  .  . 166

G³osowanie nr 35 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 166
G³osowanie nr 36 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 166
G³osowanie nr 37 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 166
G³osowanie nr 38 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 166
G³osowanie nr 39 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 166
G³osowanie nr 40 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 166
G³osowanie nr 41 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 167
G³osowanie nr 42 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 167
G³osowanie nr 43 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 167
G³osowanie nr 44 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 167
Podjêcie uchwa³y w sprawie ustawy o

zmianie ustawy o s³u¿bie wojskowej
¿o³nierzy zawodowych oraz o zmianie
niektórych innych ustaw

Punkt pi¹ty porz¹dku obrad (cd.)
G³osowanie nr 45 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 167
Podjêcie uchwa³y w sprawie ustawy o

zmianie ustawy o realizacji prawa do
rekompensaty z tytu³u pozostawienia
nieruchomoœci poza obecnymi granicami
Rzeczypospolitej Polskiej

Punkt szósty porz¹dku obrad (cd.)
Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Ochrony

Œrodowiska
senator sprawozdawca
Przemys³aw B³aszczyk .  .  .  .  .  .  .  . 167

Sprawozdanie mniejszoœci komisji
senator sprawozdawca mniejszoœci
Jerzy Chróœcikowski .  .  .  .  .  .  .  .  . 167

Sprawozdanie mniejszoœci
senator sprawozdawca mniejszoœci
Zdzis³aw Pupa .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 167

G³osowanie nr 46 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 168
G³osowanie nr 47 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 168
G³osowanie nr 48 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 168
G³osowanie nr 49 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 168
G³osowanie nr 50 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 168
G³osowanie nr 51 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 168
G³osowanie nr 52 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 168
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G³osowanie nr 53 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 168
Podjêcie uchwa³y w sprawie ustawy o

zmianie ustawy o jakoœci handlowej
artyku³ów rolno-spo¿ywczych oraz
niektórych innych ustaw

Punkt siódmy porz¹dku obrad (cd.)
G³osowanie nr 54 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 169
G³osowanie nr 55 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 169
G³osowanie nr 56 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 169
G³osowanie nr 57 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 169
Podjêcie uchwa³y w sprawie ustawy o

zmianie ustawy o rejestracji i ochronie
nazw i oznaczeñ produktów rolnych i
œrodków spo¿ywczych oraz o produktach
tradycyjnych oraz o zmianie niektórych
innych ustaw

Punkt ósmy porz¹dku obrad (cd.)
G³osowanie nr 58 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 169
G³osowanie nr 59 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 169
Podjêcie uchwa³y w sprawie ustawy o

zmianie ustawy o uruchamianiu œrodków
p o c h o d z ¹ c y c h z b u d ¿ e t u U n i i
Europe j sk i e j p r zeznaczonych na
finansowanie wspólnej polityki rolnej
oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Punkt dziewi¹ty porz¹dku obrad (cd.)
G³osowanie nr 60 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 169
G³osowanie nr 61 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 169
G³osowanie nr 62 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 170
Podjêcie uchwa³y w sprawie ustawy o

z m i a n i e u s t a w y o w y k o n y w a n i u
dzia³alnoœci gospodarczej w zakresie
wytwarzania i obrotu materia³ami
wybuchowymi, broni¹, amunicj¹ oraz
wyrobami i technologi¹ o przeznaczeniu
wojskowym lub policyjnym oraz ustawy o
m a t e r i a ³ a c h w y b u c h o w y c h
przeznaczonych do u¿ytku cywilnego

Punkt dziesi¹ty porz¹dku obrad (cd.)
G³osowanie nr 63 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 170
Podjêcie uchwa³y w sprawie ustawy o

zmianie ustawy o Bankowym Funduszu
Gwarancyjnym

Punkt jedenasty porz¹dku obrad (cd.)
Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji i

Sportu
senator sprawozdawca
Adam Massalski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 170

G³osowanie nr 64 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 170
Podjêcie uchwa³y w sprawie ustawy o

n a d a n i u n o w e j n a z w y A k a d e m i i
Pedagogicznej im. Komisji Edukacji
Narodowej w Krakowie

Punkt dwunasty porz¹dku obrad (cd.)
Sprawozdanie Komisji Spraw Emigracji i

£¹cznoœci z Polakami za Granic¹
senator sprawozdawca
Piotr Zientarski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 170

senator Janina Fetliñska.  .  .  .  .  .  .  .  .  . 171
G³osowanie nr 65 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 171

G³osowanie nr 66 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 171
G³osowanie nr 67 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 171
G³osowanie nr 68 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 171
Podjêcie uchwa³y w sprawie ustawy o zmia-

nie ustawy o Karcie Polaka
Punkt trzynasty porz¹dku obrad (cd.)
G³osowanie nr 69 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 171
Podjêcie uchwa³y w sprawie ustawy o ratyfi-

kacji Umowy miêdzy Uni¹ Europejsk¹
a Stanami Zjednoczonymi Ameryki
o przetwarzaniu i przekazywaniu przez
przewoŸników lotniczych danych doty-
cz¹cych przelotu pasa¿era (PNR) do De-
partamentu Bezpieczeñstwa Wewnêtrz-
nego Stanów Zjednoczonych (DHS) (Umo-
wa PNR z 2007 r.), sporz¹dzonej w Bruk-
seli dnia 23 lipca 2007 r. oraz w Waszyng-
tonie dnia 26 lipca 2007 r.

Punkt czternasty porz¹dku obrad (cd.)
G³osowanie nr 70 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 172
Podjêcie uchwa³y w sprawie ustawy o ratyfi-

kacji Uk³adu o Stabilizacji i Stowarzysze-
niu miêdzy Wspólnotami Europejskimi
i ich pañstwami cz³onkowskimi, z jednej
strony, a Republik¹ Czarnogóry, z drugiej
strony, sporz¹dzonego w Luksemburgu
dnia 15 paŸdziernika 2007 r.

Punkt piêtnasty porz¹dku obrad (cd.)
Sprawozdanie po³¹czonych komisji :

Komisji Rodziny i Polityki Spo³ecznej oraz
Komisji Nauki, Edukacji i Sportu

senator sprawozdawca
Mieczys³aw Augustyn .  .  .  .  .  .  .  . 172

G³osowanie nr 71 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 172
G³osowanie nr 72 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 172
G³osowanie nr 73 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 172
G³osowanie nr 74 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 172
G³osowanie nr 75 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 172
G³osowanie nr 76 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 172
Podjêcie uchwa³y w sprawie ustawy o zmia-

nie ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka
oraz ustawy o wynagrodzeniu osób za-
jmuj¹cych kierownicze stanowiska pañ-
stwowe

Punkt dziewiêtnasty porz¹dku obrad (cd.)
G³osowanie nr 77 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 173
Podjêcie uchwa³ywsprawieustawyoratyfika-

cji Protoko³u do Traktatu Pó³nocnoatlantyc-
kiego o akcesji Republiki Albanii, spo-
rz¹dzonegowBrukselidnia9 lipca2008r.

Punkt dwudziesty porz¹dku obrad (cd.)
G³osowanie nr 78 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 173
Podjêcie uchwa³y w sprawie ustawy o ratyfi-

kacji Protoko³u do Traktatu Pó³nocnoat-
lantyckiego o akcesji Republiki Chorwacji,
sporz¹dzonego w Brukseli dnia 9 lipca
2008 r.

Punkt dwudziesty pierwszy porz¹dku obrad
(cd.)
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Przyst¹pienie do trzeciego czytania
projektu ustawy o zmianie ustawy –
Kodeks postêpowania cywilnego

G³osowanie nr 79 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 173
Podjêcie uchwa³y w sprawie wniesienia do

Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy
– Kodeks postêpowania cywilnego

Punkt dwudziesty drugi porz¹dku obrad
(cd.)

Przyst¹pienie do trzeciego czytania
projektu ustawy o zmianie ustawy –
Kodeks postêpowania cywilnego

G³osowanie nr 80 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 173
Podjêcie uchwa³y w sprawie wniesienia do

Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy
– Kodeks postêpowania cywilnego

Punkt dwudziesty czwarty porz¹dku ob-
rad (cd.)

Przyst¹pienie do trzeciego czytania
projektu ustawy o zmianie ustawy o reha-
bilitacji zawodowej i spo³ecznej oraz za-
trudnianiu osób niepe³nosprawnych

G³osowanie nr 81 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 174
Podjêcie uchwa³y w sprawie wniesienia do

Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy
o rehabilitacji zawodowej i spo³ecznej
oraz zatrudnianiu osób niepe³nospra-
wnych

Punkt dwudziesty pi¹ty porz¹dku obrad
(cd.)

Przyst¹pienie do trzeciego czytania
projektu ustawy o zmianie ustawy o uz-
naniu za niewa¿ne orzeczeñ wydanych
wobec osób represjonowanych za dzia³al-
noœæ na rzecz niepodleg³ego bytu Pañstwa
Polskiego

G³osowanie nr 82 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 174
Podjêcie uchwa³y w sprawie wniesienia do

Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy
o uznaniu za niewa¿ne orzeczeñ wyda-
nych wobec osób represjonowanych za
dzia³alnoœæ na rzecz niepodleg³ego bytu
Pañstwa Polskiego

Punkt dwudziesty szósty porz¹dku obrad
(cd.)

Sprawozdanie po³¹czonych komisji :
Komisji Gospodarki Narodowej oraz
Komisji Samorz¹du Terytorialnego i
Administracji Pañstwowej

senator sprawozdawca
Kazimierz Kleina .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 174

G³osowanie nr 83 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 174
G³osowanie nr 84 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 174
G³osowanie nr 85 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 174
G³osowanie nr 86 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 175
G³osowanie nr 87 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 175
G³osowanie nr 88 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 175
G³osowanie nr 89 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 175
G³osowanie nr 90 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 175

G³osowanie nr 91 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 175
G³osowanie nr 92 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 175
Podjêcie uchwa³y w sprawie ustawy o zmia-

nie ustawy o komercjalizacji, restruktu-
ryzacji i prywatyzacji przedsiêbiorstwa
pañstwowego „Polskie Koleje Pañstwowe”
oraz ustawy o transporcie kolejowym

Oœwiadczenia
senator Stanis³aw Karczewski .  .  .  . 175
senator Piotr Andrzejewski .  .  .  .  .  . 176

Zamkniêcie posiedzenia
Wyniki g³osowañ
Przemówienia i oœwiadczenia senatorów

przekazane do protoko³u, niewyg³oszone
podczas 19. posiedzenia Senatu

Oœwiadczenie z³o¿one
przez senator Ma³gorzatê Adamczak.  .  . 191

Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Grzegorza Banasia .  .  .  . 192

Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Grzegorza Banasia .  .  .  . 193

Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Stanis³awa Bisztygê .  .  . 194

Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Stanis³awa Bisztygê .  .  . 195

Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora
Przemys³owa B³aszczyka .  .  .  .  .  .  .  . 196

Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora
Przemys³owa B³aszczyka .  .  .  .  .  .  .  . 197

Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora
Przemys³owa B³aszczyka .  .  .  .  .  .  .  . 198

Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Lucjana Cichosza` .  .  .  . 199

Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Lucjana Cichosza .  .  .  . 200

Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora
W³adys³awa Dajczaka .  .  .  .  .  .  .  .  . 201

Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Jana Dobrzyñskiego .  .  . 202

Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Jana Dobrzyñskiego .  .  . 203

Oœwiadczenie z³o¿one
przez senator Janinê Fetliñsk¹ .  .  .  .  . 204

Oœwiadczenie z³o¿one
przez senator Janinê Fetliñsk¹ .  .  .  .  . 205

Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Ryszarda Góreckiego .  . 206

Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora
Ryszarda Góreckiego .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 207

Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora
Macieja Grubskiego .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 208

Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora
Macieja Grubskiego .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 209

19. posiedzenie Senatu w dniach 15 i 16 paŸdziernika 2008 r.
Spis treœci 335



Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora
Macieja Grubskiego oraz
senatora
Krzysztofa Kwiatkowskiego .  .  .  .  .  .  . 210

Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Macieja Grubskiego
oraz senatora
Krzysztofa Kwiatkowskiego .  .  .  .  .  .  . 211

Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Macieja Grubskiego
oraz senatora
Krzysztofa Kwiatkowskiego .  .  .  .  .  .  . 212

Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Macieja Grubskiego
oraz senatora
Krzysztofa Kwiatkowskiego .  .  .  .  .  .  . 214

Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora
Piotra Gruszczyñskiego.  .  .  .  .  .  .  .  . 216

Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Tadeusza Gruszkê .  .  .  . 217

Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Tadeusza Gruszkê .  .  .  . 218

Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora
Kazimierza Jaworskiego .  .  .  .  .  .  .  . 219

Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora
Kazimierza Jaworskiego .  .  .  .  .  .  .  . 220

Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Piotra Kaletê .  .  .  .  .  .  . 221

Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Macieja Klimê .  .  .  .  .  . 222

Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Macieja Klimê .  .  .  .  .  . 223

Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Paw³a Klimowicza
wspólnie z innymi senatorami .  .  .  .  .  . 224

Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Stanis³awa Koguta.  .  .  . 225

Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Stanis³awa Koguta.  .  .  . 226

Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Marka Konopkê .  .  .  .  . 227

Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Norberta Krajczego .  .  . 228
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